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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESS.~O DE 2 DE DEZEMBIRO (1915)) 

O Sr. J osé Angu•to ( •) : - S·F .' Pr'esident·e, na ordem do diá. de nossos tra-

á remodelaç~ d~ 1n.:jino s~-)'t 
, I• 1 :.o~ · -tP · h•V 

balhos de ho:ic fi•gura n votação do 1projecto ~elativo 

cundurlo e ISU·perior da Hepublica.. • •., t 

Pa.I'cCe-'!Tle, pois, o,p.portunas as •pala vras qu e 'VOU p~oferir, servi.ndo-me da 

hora do expediente, em deredor de nssumpto que entende com a educação na-

cional. 
D evo dizer a V. Ex. e á Cruma~a •que e.s considerações que vou expender me 

foram inspiradas :;x!la leitura d~ um artigo publicado, •ha poucos dias, no Paü:, 

pelo ainda jovcn, me.s já illustre publicista brasileiro, o ISr. IA. Carneiro Leão, 

artigo 'lUP. ê um eloquente appe!.lo ende reçado ao Congresso Nacional, para que 

volt~ as suas vistas, desveladas e carinhose.s, pa~a o problema :que Carneiro L eão 

com razões sobradas, reputa o problema nacional por excellencia - o ensino 

popular. 

Pedirei a V. Ex. quE', obtida. a acquiescencia da Camara, como de praxe, 

faça inserir o trabalho referido no D ·iario do Cong1·esso, como atifirmação de que 

não sc.mos gurdos ao patriotico chamamento que :nos ê dirigido. 

Sr. Presidente, não ha muitos dias, o· honrado representante da Be.hia, meu 

nobre amigo, cujo nome declino com sincera estima, o s~. A,ugusúo de Freitas, 

r elator do projecto de ·refo rma do ensino, respondendo aos di;yersos oradores que 

nesta Ca-sa, e.na!ysando a c'hamada lei Carlos M•axim~·liano, deila me&tr!l!Vam dis

sentir, por motivos os mais variados; houve po~ ·bem cataloga•l-os em duas clas

ses distinctas: a dos theorlcos e a dos <Senti -tmeoricos, reservando \S. !Ex. o qua

lificativo de praticos para os apologistas da reforma, ao seu ver, portadora dos 

remeilios necessarios á cu.-a do nosso ensino vu1blico ora agonisante. 

Para. o Sr. Augusto d e Freitas os theoricos são os que sonham com uma 

o!'ganizaçi:íry 'do ensino no paiz, talvez conquiste.vel no seculo XÀ"X, pelo seu libe

ralisll"O, pela sua pe~feição; os semi-uheoricos são os que de-stes sonhador es mais 

( •) Discur~o proferido na hora do expediente. O projecto a que se retere o 

o:ador é :1. -RE>l'orme. Carlos •MaxlmLJ.iano, que ainda pende de approvação da Ca

marll.. 
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ou ·menos se approxlmam nos seus ancelos utopicos; ao contrario, os praticos são 

os que "avançaram um pouco em outo-as éras, e, scientes de que só na evolução 

dos factos da \'ida socia l esN\. o perfeito e completo ens inamento dos homens pu

bllcos. recuam do passo que deram, con•fessam que avançara m de m a is, e collo

cam-se no justo meio, que é em tudo a verdadeira solução dos problemas socle.es". 

O Jilt~stre Deputado pela Bahia deu-me a honra de collocar-me entre os do 

primeiro grupo, entre os theo~lcos. 

Dig-o - deu-me a honra - porque! antes <d e tudo, S. Ex. d eixou-me na 
compe.nhia de tão distinctos e brilhantes membros desta Casa, que já esse facto 

motivo sufficlente para me sentir orgulhoso em pertencer á categoria dos 

theoricos. 

Foi assim que S. Ex. en·quadrou, ent~e os que formam o g rupo dos idealis

tas, os meus prezados amigo.;;, Srs . Alvaro Baptista, Joaquim Osorio e Ildefonso 

Pinto, er.piJ·itos dentre ~ mais formosos dos que brilham na Camara dos D epu 

tados. :\f as, ha ainda um outro aspecto pelo qua•l me desvaneceu a c lassificação 

do Sr. Augu sto de Freit:>s. ' ·~ 

E é o seguinte: por toda a pa r te o s theorlcos, os idoo.listas, os dou t:lnado

res são os precursores do pro,"Tesso. N ão 1ha obra d e evolução ·humana que não 

tenha sido antevista pelo idealismo. AccreRce que os Idealistas e theoricos sã& 

sempre optlmlstae e o optlmisrno 'é, pelo m enos, manifestação posi tiva. de saude 

d e e.s-pi r i to . 

J á vê V. Ex., Sr. Presidente, que não tenho motivos pa~a me sentir melin

drado com o qualificativo com que me honrou o nobre r epresentante da Bahia, 

meu dil;tincto amJg· . 

Devo, rporém, dizer a V . Ex. e á Camara. que, idea·lista, embora, quero di 

zer, vptimista, e.ste pendor do meu espirlto não m e põe traves nos olhos, não m~ 

céga, " ponto de deixa: de ver claro que a s ituação actual do ;Brasil não é de 

perfeito bem~stnr, não é d e absoluta ordem ·SOcial, atravessando nós um mo

mento ~ealment<' rlifficll e melindroso. 

?v!ales de toda orde-m nos affllgem - males economlcos, m ales financeiros, 

males politicos, males soclaes. 

Remedlo para semelhan tes males? Solução pe.ra a cri e, de aspectos multi

f a r ios, ttue a hi estA a corroer a. vita.Jidade nacional? 

Uns, lmpre sionados apenas com o aspecto poJitico de ente:rnida.de que adhe

r lo ao nosso organismo social, prêgam o regresso ao passado, appellam para a 

rest..·u .. r ação da mone. r chia ou, •Pelo m enos, pnra a volta. ao .-egim en parlamen

tAr, que um eminente vulto da monarchla chama ra já. no seu te mpo um •eglmen 

'!lntes vm·a lamentar. 

ão posso comprehcnder , Sr. •Presid~te ... 

O SR. JUVE!'IAL I.-AMARTINE: - São os arrivistas. 

O 'R. JosJ;: AUGUSTO: -Não posso comprehender como, diante da lição da. 

historia de quasi todos os povos, que é e loquen te, como atte,tado da impotencia 

das mutações politicas para traze~ remedio a graves doenças socines, aiJlda ,h a ja 

em no3bo pa.iz quem pret~nda dar solução âs nossas chamada;; crises com 0 re-
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cúo a um ~egimen condemnadQ p elas mais lidimas e definiUvas conquistas Hbe

ra.es ela humanidade, con<:lemnaclo a inda por •toda:s a · affirmações da nossa na

cionalidade, :le de o periodo colonial até nossos dias, como é o reglmen monar

chico, que, diga-se de passagem, sel'vido, embora, como foi pelas excelsas qua

lidades de P adro li, nem po~ i!>so legou-nos uma .solída obra de construcção po

litica, economica, social. 

ão posso comprehender, por i.gual, como ·haja quem enxergue no parla

men-tarismo a penacéa que h a de sarar as nos.sas feri elas. 

Olhemos 'Pftra. o nosso pa.ssado, >ba-lanceemos os serviços que o ragimen par

lamenta r nos prestou, vejamos que ~epercussões ell<'l determinou na vida brasi

leira e a conclusão necessaria do nosso estudo sereno, imparcial, .se re e. de que 

fomos governados pelo regimen do prulavrorio, instaveis a:s situações políticas, in

e)..-.ecuhtdus as prom SRG.S dos governos, os program,mas ministeriaes, ine:-eistentes 

-os pa~tidos políticos que viviam apénas como ficções, e eram a juntamentos de 

[ntera'lses pessoaes, sem programmas definidos, real!zando os conservadores o 

que Od litreraes .diziam ser a sua •bandeira de combate, ou vice-versa. 

Não, .Sr. Presidente, não precizamos r ecuar aos regimens que paSSlt~am e 

que estilo l'! efinitivame.nte co:1demnados pela nossa historia como incapazes de 

g-erar a grandeza. da nossa Pntria, a cujo ·progresso eJ.Ies não sou•beram ou, antes, 

não pu rl er:l m servi~. 

Ha o"· que, não ·querendo considerar senão os aspectos mais imm diatos, pal

paveis, tio nosso .m1 l-esta r , os aspectos economico e ·financeiro, aconselham-nos 

como thcrapeutica medidas d-e fomento á producção e economias or~amentarias, 

medidas, muita~ della:s, com certeza. necessarias e merecedoras de applausos, mas 

por si sós insuJJficiPJttes pa~a encaminhar o Brasil para os seus g randes des

tinos. 

Cor.10 melhorar e fortalece~ a economia nacional se não cui'damos precipua

ment~ de vrepar ar o f:cctor principal - o homem - , 'dando-lhe solida educação 

'Jlrofission:cl e technica? 

Como remediar il.s nossas finanças avariadas se só pensamos em fazer ba

oharei · e hurocr~tas, candidatos á mesa do orçamento do ·Estado, aos quaes os 

politlcos tém indecllnPvelmente de e.ttender? 

Devemos enumerar a indu, Sr. •Presidente, os que •pretendem dar solução ao 

l>=oblema brasileiro appeHanào para R. educação militar gen-eralizada. 

o SR. .JuvR~"AJ. LAMARTI!o.'E : - ·A reforma pela ca:serna. 

O SR. Josl!: AGGUsTO • - •São os partidarios da reforma pela caserna, como 

bem diz o nobr{' Deputado, JlO numero dos quaes, ainda não ha muitos dias, alis

tou-se no Eeio desta Casa, o i!Justre represen-tante ma ranhense, Sr. ·coelho Netto. 

Sou, l~r. 'Pcesiden te. dos 'que não condemnam e. educação militar : Ao con

trario. e é a ·lição de todos os dias, sei que, no momento •historico que a huma

nidade atravessa, na phase actua l da nossa civilização, ainda a preparação para 

as armas ~ uma necessil'!ade parn todos os povos 'que querem viver tranquillos e 

~eapeltados. 
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M'as, se comprebendo a n cessld•a.de de nos instruirmos militarmente, no ve
riodo hi~torico em qn<' nos encontramos, não pos.so chegar á conclusão, ao meu 
ver precipitada e falsa, de que, uma vez educados para as armas, terlamos feito 

desapparecer todos os 'l'lossos males. 

Ha evldenternentt> a~pactos do caso brai!ilelro que não seria-m attendidos com 

a therapeutlca iPdicada . 
. Para exemplo, JE>mb:·nrel que o Sr. Coelho Netto, no discurso a qu e a Iludi, 

pintantio o ~uoom negro da ~ltuação do Brasil actua•l, arruinado e decadente, sa

lientou' o abandono em qu•e deixamos os nossos campos, tão feraces, á espera ape

l)as do ho!llem para lavrai-os e tornai -os productivos. 

Eu perguntaria a S. Ex. em que a preparação milite.~ generalizada pode

ria concorrer para a ttendcr a esse aspecto do mal nacional ... 

\_) SR. JUVF.NAL LAMARTIN'E: - Só poderia concoTrer para agg,-avai-o. 

O SR . J OSf• AUGUSTO - . . . !azendo com ·que nós tomassemos o :umo dos 

campos, hojP. dl'serto~ e abandonados? (llfuito bem.) 

P elo menos, deste ponto de vista, Sr . P:esidente, o remedio é con lra-indicado. 

A educação militar, Jonge d e nos chamar ao ama'l'lho da terra, augmentaria o 

attractivo das cidades, pois todos nós sabemos que o serviço das armas sempre 

foi un•a exp~SRão da vida urbana; nunca da vida rural. 

Não, Sr. Presidente, a nossa felicidade, o bem-estar do Brasi•l, a sua ord·em 

social, EL sua grandeza e a sua prosperidade não podem PTOvir da educação mi

litar, nem de slmpleR med'das de or.dem oeconomica e financeira, como não de

pendem de mudanças de regimen ou de meros retoques constitucionaes. 

O nosso mal é fundo de mais, obedece a causas muito complexas e :eclama 

e 'Ped•• medicação maiiS séria. 

O que o observador attento desde •logo v erifica, quando demora o olhar so

q.re a ..,;õa nacional, é quE>, habitando um .solo prodigioso, apto a todas as cultu
ra-s, <I e e.dmiraveiq riquczae na turaes, nós os brasil ei~os não nos temos mostrado 

dignos da ter~a que o.ccupamos, porque a educação não tem feito de nós uma. 

força. ~fficiente JlO sentido do aproveitamento e do desoenvolvimento de taes r i
quezas, de tal sorte que viessemos a occupar, no concerto dos outros povos e 

na hora de preoccupações economicas que actua!mente passa, o lugar de marcado 

destaque que a ju~to titulo nos devia tocar . 
O que nos falta, pois, é o factor homem, quero dizer, homem educado, apres

tado, a:->pa~fuado em harmonia com as necessidades ~o momoento •historico para 
entra~ c vencer v.a grande luta eco.nomica e comm ercial que é a vida nos tempos 

que correm. 
Vol temo-nos, pois, para a educação popular, unica taboa doe sa·lvação a que 

nos podemos soccorrer para encaminhar o paiz para dias melhores, pa:a encar
reirar o Brasil para os se·1s elevados ldeaes. 

E' para ste problema, 'Sr. Presldent.oe, é pa~a o problema da educação po

pular que o Sr . Carneiro Leão Invoca os cuidados do Congresso Nacion al no a r
tigo a que me referi no começo. 

:C tem razão o joven escriptor brasilei~o. 
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E todos nós pod<Jmos constatar a V'erdade dos seus conooitos. 

Só:n&ntP uma educação renovadora das <Jnergias, da vitalidade nacional po

derá. curar as nossas imperfeições, preparando uma sociedade org-anizada e 

focte. 
A lição está. na historia de il:odos os povos. 

:Não precizo referir a V. Ex. e 'á Camara o que fizeram os grand·es paizes, 

hoje á frente dos destinos da civilização, a Inglaterra, a França, a .AJ!emanha, 

o.s Estados Unidos, o Japão, a Suissa e outros e outros, quando tiveram crises 

socie.es a vPncer, dlfficuldades economicas e financeiras a superar . !rodos nós 

sabemos qu<e li educação, não direi exclusivamente, mas com cert<Jza principal

mente á educação é que devem e.quellas grandes nações o fastigio que attin

giram, a prospt>r!dad<J que alcançaram. 

In vocarei o exemplo ele povos que estão bem proximo.s de nós, a Argentina 

e o Urugl'ay, com recursos mais parcos; mas -o.nde realm'ente os males sociaes, 

na ho~a presente, não são tão profundos .nem inquietam a publica opinião, por

que, graças á. sua efficaz politica educativa, já. vão gozando de relativo bem

estar. 
A iição dos dous povos vizinhos e irmãos é sugg<JsUva como atl'ftrmação de 

que a felicidadt> das collectividades, como a dos individuas, só pôde decorrer de. 

educação bem orienta da. 
Quanto á. Argentina, relembrarei a obra colossal de Sarmi<ento, o estadista 

excelso, e lerei ã Camara tcechos de um interessante trabalho de Victor Viana, 

pondo em rel<evo a excelle:1cia dos processos postos em pratica naquelle palz para 

dar á educação popular feição pratica e efficiente: 

''X a Argentina, como no Brasil, diz V. Viana, nã.o eram beneficas as con

diçõ& historicas. O rei 'e o padce fizeram em toda a America do Sul uma obra 

de cclonização completamente diversa .da que os puritanos organizaram na _.\.me

rica Co Norte. Até 'á quéda de Rosas, póde-se dizer que não houve ensino pri

marin official na Argentina. Quando a unidad'e nacional foi r estabelecida, a 

C-onstituição entregou á.s províncias o ensino prima~io. 

Realmente, os precursores da grandeza argentina e Rivadavia -muito se oc

cuparam do ensino. 

Mas sO depoi~ do novo reg!men, que Monte Caseros consolidou, a instrucção 

tomou um rumo moderno. Sarmiento foi incansavel na propaganda. C~lemos es

cola'! e não t('r~mos mais revoluções, dizia elle. Crearam 'escolas, o progr:sso 

' '"i o como uma conseque!'lcia fatal e as revoluções acabaram. 

O 'E~tado fundou escolas normaes e as províncias principaes organiza~am 

E>eu regimen e~colar â moda americana, que Sai'Iniento apregoava. ·Avellnneda. 

continuou a obra d~> seu predece sor e como Senador apresentou, em 1885, a 

lei que ainda hoje é a lei organica das Univer tdades a~gentinas. 

O ensino pu,bl!co pro pcrou com as escolas normaes na'Cionaes e provinciaes 

e as escolas primarias a cargo dos governos regionaes só no interior e da União 

na Ce.plta! Ferleral. A Argentina já. havia desde 1870 conquistado o segundo lu

gar ent~e r.s naçiles latinas. mas no começo do seculo actual os seus puhlicistas 
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principiaram a notar que- a proporção <li! analphabetos era enorme. A imprensa 

tomou a <:lirecção ele. campanha. E! Dim•io foi incansavel nessa obra patriotica 

e o seu director aprese-ntou como senado: a lei que havia de immortalizar seu 

nome, lcd que autoriza o Governo a crear dlrectamente escolas nas proYincias . 

:<Ias escolas ?.rgen-tlnas, procura-se instrui: e apparelhar os futuros cidadãos 

e assimilar o filho do immigrante. Os programmas são muito JJat:ioticos. 

As verbas destinadas ao ensino são na Argentina IClas mais avultadas . 

Em resumo. na Argt>ntina, para urna. população -escolar de 1. 297 .•804 h a 6. 001} 

escolas com 64<9 . 4•63 matriculas", quer •cli21er, o analphabetismo bá reduzido a 

quasi 50 <I• na Republica platina, ernqua.nto nós continuamos com perto de 

90 •i• . 
Eis a-h:i, ISr. Pr.esidente, o que fez a Argentina. 

tE é preclzo saUentar que, do .ponto de vista constitucional, o ensino prima

rio e;ta.va alli na mesma s'ituação que o Brasil . 

Tamt.em lá o assumpto era reservado aos poderes locaes . 

::-rão cbsoonte, os dirigentes, com ree.l visão de estaodistas, cedo comp:ehen

deran. que a Constituição não poderia ser obstaculo •â. felicidade .nacional, de

pendente da mais ampla dlffusão do ensino oelemen tar ope!.as camadas populat·es. 

X o que se referi' an Urugue.y, não ignora V. Ex., que por lá tambem se 

fellou por multe tempO em c~ises de toda ordem, tambem palliativos foram <pro

clamado~ corno capazes dP faze: a g randeza nacional, mas di.ante .de. insistencia 

das criseg os homens de governo desde logo enveredaram <pelo bom caminho e 

fizer?m d!l educação o alvo J)rincipal das providencias legislativas e dos actos 

adrnini~trativos. 

Coube a José Pedro Var-!lla, o Horacio IMann do Uruguay, depois de uma 

viagem aos !Estados Unidos, onde, visitando as escolas e apreciando os methodos 

de ensino por elles seguidos e praticados, verificou que as suas adrniraveis insti

tuic;:õe .• pol!ticas e soclaoe~. as suas libe~dades, os seus partidos solidamente or

ganizado:;, sua prosperidacl~ economica e fln•anceira, seu desenvolvimento indus

trial e comrnerclal, tudo tinha por base uma séria eduooção popular, coube a 

Jo.>ê Pedro Yarela, repito, encaminhar no seu paiz a soluçlLo do grave problema 

educativo que ventilou em 1876 com vistas tão largas e profundas, obrigando 

pa,-a lo.~o o Go>"Crno uruguayo a prestar-lhe o mais decidido apoio. 

Desde então, tem sido crescente naquoelle paiz vizinho o interesse dos JJOde

res publi~os pelas obras escolares, de tal sorte que hoje pôde apre~<ente.r uma 

estatistioa ~$colar que é, por um la.do, um attestado que en.nobrece os seus esta

dista> e, por outro lado, a garantia insophismavel 'Cla paz e do relativo bem-estar 
que desfructa. 

Ba:;ta .considerar que o Uruguay em 19111 tinha jâ. escolas para mais de 

60 •!• ca por.ulação da idade escolar, ernquanto o Brasil ·t:lnha apenas para pouco 

mais de 13 •!•. vin.:lo abaixo do Chile, do !Equador, do •Parague.y, do Panarnâ.. 
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Ora, Sr. Presidente, se a Argentina e o Uruguay. menores. mais pobras, 

menoo f>Gpulo!i<>s do que nós, têm conquistado, pela educação acima de tudo, as

signalerla posi~ão no seio dos povos progressistas e cultos, d a ndo solução prom

pta ás suas variadas crises, po~que não fazermos nós o mesmo, cuidando desve

lada, carinhosaf!lcnte, do scerg1iimento das forças de vitalid,ade nacional, fa

zendo do brasileiro, pela educação, um povo <fo rte, gpande, vencedor, certos de 

que .sóP.Jente ass im afasta~emos de vez os innumeros embaraços que a cada passo 

nos empecem o caminho, todos elles reflexos de uma crise unica, que é a 

da educação naciona·l? 

O Sa. 'A.LBF.RTo MARANH_~o:- Muito b m! ·E' o ponto centro.! do problema. 

O Sa. JosfJ AUGUSTO: - E' certo, Sr . Presidente, que, no que toca ao nosso 

paiz, ha oújecções de duas ordens levantadas contra a argumentação dos que pre

tende:n não 1\UC a União venha a monopolizar o ensino primario, mas que não 

d·eixe de C'<'Operar com a.s outras fo~ças politicas, administrativas, sociaes, com 

os municipios, os ·Est.adq3, as associações, os individuos, na solução do .pro

blema. 

A primeira del!as entende com a questão financeira. 

Diz-se <tue, em ph•ase de apertaras orçamentar,Las, como a que o Bro.sil estã. 

atravt:ssani!o, seria insensatez cu rar de assumpto de taman·ha relevancia. 

Esta objecção não é de hoje; devo dize~ a 'V. Ex. e â. Camara que e lia é 

mails velh<t do qu-e a Hepublica, vem dos tempos da Monarohia. 

Relendo hoje o memcravel parecer referente â Instrucção Publica, de que 

foi relator, na Camara do Imperio, em 1882, o Sr. Senador Ruy Barbosa, veri

fiquei que jA naquelle. éra a objecção appnrecia pa~a procurar impedir que os po

deres ;;eraes se immiscuissem na dilffusão do ensino popular. 

Eis como ~magadoramente respondia o Sr. Ruy Barbosa: 

"E6ta objecção está respondida. lDIIa encerraria o paiz, em uma eterna pe

tição de principio, em um circulo vicioso insuperavel. A oe::-."'lincção do deficit não 

pôde :·esul!lar senão de um abalo profundament-e renovador nas fontes esponta

nenR da produ ação. Ora, a producção é um effeito da tintelligencia: está, por 

toda a swpf'rficie do globo, na razão directa da educação popular. Todas as leis 

protectoras são inef-flcazes, para. gerar a gran•deza economica ·do pa\z; todos os 

melhoramentos materiaes sãc incapazes de determina~ a .rique=. se nã-o parti

rem da -educação popular, a -mais creadora de todas as forças economicas. a mads 

fectmcla de todas as mecl·idas financeiras. 

Na d!recção des!laa idéas, concluia o ·Sr. Ruy ·Barb0613., caminham hoje to

<las as nac:ões adiantadas. " 

O Sa. ALBERTo 'MARANHÃO· - São ve~dades eterJias. 

O Sn. JosfJ AUGUSTO: - São overdades eternas, diz bem o nobre Deputado, as 

()<te encen·am as >palavras em 1882 proferidas. pelo \Sr. Ruy Barbosa. mas são 

verdadef: il e que até agora nos não abebel'a.mos sufficientemente, tanlo assim que 

continuamos de braços cruzados, deLxando o povo m ergu·lhado na noi·te sem es

trella.s õo analpha.betismo e, mais do que isto, invocando os mesmos pretextos, já 
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~mt.ão p,;lvp,·i.,ados, parA. d~ixar de cumprir o que é dever elementar dos governos 

democratlcos, :1 diffusão do ensino. 
o Sn. JuvENAL LA.MARTINE: - No Brasil, em v-ez de tratRl'mos da educação 

technlca e profissional que prepara o povo para produzir, >tratamos da instrucção 

superior, formando doutores que apenas consomem. 
o SR. Josl!: AUGUSTO: - V. Ex. tem toda a ~azão e da tribuna d.asta Ca

mara jê. tive ensejo de mostr'ftr como andamos caminho errado, 1iazendo do en

sino superlor qt:ms·i que a nossa unica preoccupação educativa. 

~l'Js. Sr. ?r-esidente, ha ainda outra objecçã.o formulada lnsistentemante con

tra a illgerencia do Poder l<'ederal na inst,-ucção el mentar: é a objecção de or

dem constitucional. 

Diz-se que a immiscuição da União seria um attentado contra a autonomia 

dos .E lados, pobre autonomia tantas vezes esquecida e sómente ionvooada para 

impedir que o Bra.sll se instrua e se eduque . 

O SR. ElSTACIO COD1BR."": - Para salva•· os Estados e depôr os raspectivos 

goyernadorE'S a autonomia não existe. (Apoiados.) 

O Sa. Josf.: AUGUSTO: - .l'á tive, s~. Presidente, opportunldade de m-e refe

rir a essa objecção, em discurso profel'ido nesta Casa, em Outubro do corrente 

anno, dizenf.o que ainda mesmo que o texto con<Sititucional limitasse a acção da 

União, seria o ca.so de ,appellarmos para alguma cousa que deve pairar acima do 

tC>xto fri-o da lei; e ê .espirito do regimen sob cuja vigencia estamos, regimen 

que ~oniiamos de republicano e democratioo, cousas ~ncomprehensiveis em um 

pniz dE' analphabetos. 

os Estados, na ffituação presente, com os recursos qua lhes foram con

slitucit•naiYflE'nte reser>ados, não podem dar escolas em numero sufficiente para 

o esclari!cimEillto geral das massas populares, não é licito á União, responsavel 

principal pela defesa e manutenção do regimen, conservar-se em attitude de in

õiffer<-nÇQ. deL'i:ando que se alastre o analphabetismo. 

C'on,·enhumos, Sr. Presidente, em que, ou a R-e publica Brasllelra enfrenta 

co.n s;>riedade e decisão o problema do •ensino primario, esclarecendo e da.ndo 

c nsd ncia no poYO, ou então não passará em tempo rulgum de uma Hepublica de 

rotulo e de .etiqueta . (Jfuito be1n.) 

Referi no meu discurso de Outubro que havia no direito publico moden.a, 

uma. co"rente õe interpretes, filiados á e.scola norte-americana, que procuram n

tender os textos constltucionaes elasticamente, isto é, adaptando-os ás n;,c.~ssi

dade" momentanl'a~ dn sociedade. 

Ora. se é uma r ecessidade fundamental do paiz o dec;en>olviment.1 da instiu

çii.:J elem ntnr e "~" os Estados não têm recursos sufflcientes para rc>alizal-c, não 

,. jo como recu~ar !lC Podi!r F~deral o direito. mais de que isto. o deYer de le>ar 

por diant<! a ~ru2ada beneme~ta de esclarecer o po\·o. (Apoiar/r • .;. 'o 

Que os Estndo.s não têm recursos para dar escolas a toda n. papul'i\;:ÍO em 

idnu~ escolnr. é a.;;sumpto que não demanda mais d<>monstração. 

nbe a Cama,·a que, quando se falia. de ensino no BMsil, '' rxemplo sempre 

lnvoc:Hlo. e om n·.õentt' ju ti<;a. é o de S. Paulo . 
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E-nln•tan1·o, sa olharmos pe.ra as estalisticas, ch;!gar emoo 'i. mais desol:ulora 

d!VS conclusões, poi!'l verif.ica~emos que S . P a ulo, gastando uma EOntma v.lltuosa 

com as insti-tuições educativas, não tem escolas senão para 25 •>I> da popul::tL·ão 

que dellas preciza, o que quer ·d izer que 75 •i• da .população '!rn ' dade v < ... olar 

fica Rem s.ulas . 

O Sn. <A.LBEtno 'MARANHÃO : - O argumento é suggestivo. 

0 SR . .ALBERTO MARANHÃO : - 0 argumento é suggestivo . 

O SR . Jos>; AUGUSTO: - Ainda hontem, eu li a .no Estado cl.e S. Pm•lo, bri 

lhante ot..gão da Imprensa paulista, interessa-nte trabalho de qu e d~staca:·e i os 

~eguintes trechus, di" um C'studioso do assumpto, o Sr. Mario !Pin•to Serva: 

·'Foi .s. Paulo que accendeu o facho, cujo clarão g uiar/á o BraS'il aos seus 

novos destinos, deixanõo utrás as trevas do presente . 

J!:m vinte e cinco a nnos IS. Paulo já organizou o seu apparelho <:!Scolac, 

cujos moJ.dr,s eslão sendo imitados pelos outros Estados. 

Entnelanto Vbjamos a nossa situação na sua r ealidade concreta. 

Calculan do a população do Estado em 3. 350.000 hllibiu;ntes, a sua popci

lação em ;dade scolar (d·e sete a '14 annos) é de cerca de 20 •i•, ou sejam 

670.000 menorE'cS . 

Ora, o numero •de alumnos m atricu!ad"' nas escolas de todos os grãos é 

talvez inferior a 200 .0 00 e a <frequencia real, isto ~. a effectivi-dade do <; nsino 

dado anda poc cerca de 75 •i•, ou sejam 150.000 a lumnos . 

Da h i resulta ~JUe não r ecebem instrucção no Estado cerca '(!,e 520.000 m e

nore3, ou cerca de 75 •i• da população total em id1tde escolar. 

:Se r eflectirmos que o noEso Estado receboe a immigração em grande massa. 

dos elementos menos cultos da Europa meridional, os quaes j·á compõem grand~ 

mass:.. da nossa população, se levarmos em conta que 'Pr<icizamos assimila.c e edu

caT todos esses elementos, a conclusão a tirar é que temos a enfrentar o prq

blema :na!;; sério, mais grave da. nossa existencia. E' o problema fundam•: nta I 

do nosso d'uturo, base da nossa vida social. " 

O Sq. A.r,RRRTO 1\:IARAl"HÃO: - E este é o facho ! 

O SR. JosJ': AUGUSTO: - E' esta a situação do ensino em S. Paulo, a cuju ; 

dirigentes todos nós t emos grato prazer em rende~ as nossas homanagens !J ~Ia 

superioridade de "'lstas com que vão olhando pa-ra a educação popular . 

Que dizer então, Sr. Presidente, dos outros d epartamentos da Fetleraç;Io 

Brasileira, de =ccursos bem mais modestos que têm como o idee.l o que está fa

zendo o grande Estado do sul e que continuam a olhar -para o seu ensino como 

para um modelo que todos a spiram imitM? 

O Sn. ALBllRTO :v!ARA.NHÃO: - E' exacto: todos continuam a aspirar o mo

delo de S. Paulo. 

O Sn. Jos~ AUGUSTO: - E' diante de tal situação que me parece não ser 

licito aos que têm responsabilidades na direcçãQ social do Bra.<;il abandonarem 

o problema da instcucção primaria e popular para olharem sómente paTa a edu

cação qecundaria e upe~ior, em lodos os paizes do m u ndo .reservlida áE classes 

favorecidas p~Ja fortuna, reservada ã elite, quando os compromissos da demo-
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cracia e õa R 'PUblica ~ão e devem ser principalmente com o povo, com as clas

ses pcpularE's. 

O SR. GL'STAYO l:IARllusu: - V. 'Ex. Clã. licença para um aparte? V . Bx . 

e91:lá iJUgnetndo po~ un1a idéa, a mais alta, a n1ais nobre. a mais n ecessaria pos

sivel, e é bom :embra.- no seu di scurso que o D!eputado Carvalho e :\1e llo, da 

Bruhia no primeiro Impedo. jâ. se batiit por isso, nesta Camara dos Deputados, 

dlzendt· que, depois que o jesuila tinha desapparecido do scenario nacional, nunca 

maiJS ninguem tinha ensinado ao povo, nem os planos dia es tudo prima ria do Go

verno poz,tnguez de 1 7fi•5 fo ram postos em execução . 

O SR . Jost: >AUGUSTO: - V. E..'<. t-em toda. a razão e ag.-adeço o esclaTeci

mento e a preciosa informação historica qu·~ trouxe ás modestas considerações 

que e.stou a expender neste momento . 

0 SR. GUSTAVO BARROSO: - Bril•hantes considerações. (Apoiados.) 

O SR. J osf: AUGUSTO: - Sr. ·Pr1esiden te, voltando a o •tr!llbalho do Sr. Car

n>eiro Leão, a que m ref-e;-i ào iniciar este discul'So, devo dizer á Cama.m qut: 

aquelle illustre escri'J)tor não quer, como eu tambem crtão quero. que a U nião 

venha a superinte;der todo o ensmo I•rimario nacional, absorvendo-o, mono

pollzan<io-o. 

O que nós não des ej<tmos é que o Poder F ederal reste lndiffe r en le di:tute 

de assumpto de tanta. mal('rritude; o que pleiteamos é a cooperação da 'União, ao 

lado d'•S dP.mais fo:·ças sociaes, do Indiv iduo ao Elstado, na •grande campanha que 

é o combate decisivo ao anai<phabetismo. 

O SR. FAUSTO .l<'EP.I<AZ: - E' uma bel! a cruzada, 'J)ara a qui\! V . <Ex. t cw 

todo o meu apoio, ma6 dev"mos começar pelo •barateamento dos l·lvros escola

res, a.ssumpto a respE'ito do qual já aprooen tei um projecto. 

O SR. Josf: AUGUSTO: - V. Ex . sabe qtt'a rece bi com applauso.s o seu pro

jeoto, e a ti' tive a hon r a de subscrevel-o. 

Gr. Presidente, o Sr. Carnei,·o L eão suggere o seguinte alvitre que, e.o seu 

ver, sat is faz os escru pulos doB fetichistas dos textos materiaes da Coooti tuição: 

"Um "Conselho do educação'', creado aqui no Rio e composto das mais un

tavei~ c·ompetencias em causas pedagogicrus, poderia iniciar e,; te movimento ue 

regeneração, estudar a situação dos Estados, de mwniciplo a municipio, a s llua

ção escolar, as po8sibilid?.des de r forma e de desenvolvimento educa tivo. A au

toridade os sens nomes Impo;-ia certo acatamento aos gover nos e ao povo, qu e se 

deixa ri a guiar facilmente nesta empreztt . 

F r:os.;;e compo.s<to este "Conselho" de .sete m embros, por exemplo , todos e u e~ 

lente> vitalicios dos estabelecimen tos publicas, de uma capacida de notori:L eiu 

questõe3 de educa-;:iio, perdebendo por este serviço uma .gratificação capaz de in

teressal-e>s continu~mente e a cada um dcl!E's fossem entregues tres Estados do 

Brasil para estuda r , acompanha;- o movimento de instrucção e propôr melhora

mentos e fom ontar o progresso do ensino. 

Teriamos a situação escolar do vinte e um Estados do Brasil na mão Ov 

"Conselho", Cjue, conhecendo E stados e municipios. a condiçãu do en sino pri

ma rio e as possibilidades do paiz. emprehenderia constantemente, pelo conheci-
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mente, dos prodigiosos p l'og·resso~ da educação no::; centros victo~·ioso ·, reformas 

salutares. Qua l o G<>Y r>rno de lDstado sufficien temen te impatriota para gu errean 

a acção benefica de nma instituição assim? E como o trrubalho continuo des t e 

"Consel"lo ", a sua ncQão perrnanente, o seu interess:e por este proble1na dirigin

do-se semp :·e a governos e munici1)ios e m estN!s, chamaria a attenção de todos 

para a instrucção pri maria, fazendo -a, afinal, uma preoccupação nacional <.1,, 
todos 05 instantes! No Brasil, quasi Govern-o algum despende com este p :oblem a 

mais <lo ·que o cuid rudo e r!' evidanciar que existe esta cousa na viela do Estado . 

E' uma qu es tão de .e>..J)edi ente e nada ma1s. 

Só a acção do ''C0nsel•ho" dir hgindo-se ás diNJctorias de instrucção qmblica 

nos J;;ota:dos, pedindo informações, levando-as a interessaTem-se nos seus pro· 

blemas, adV>er•ti!1•do, aco11selhando e gulanuo, obrigará a urna attençãJo minu

ciosa no ensino publico. A necessidade não é sómen~e de instrucção primaria. 

que j•d. é muito, mas de educação, qu e é tudo. !E uma escola, par a que seja mais 

que \'m centro de instrucção para que se faça e·ducadora, carece apena s de um 

pouquinho mais de c uida d os. E' uma questão ele m eti1odo. Para orien tal -a neste 

terrer.o é que nada igualará a uma associação lle educadores competen tes e o.:

cupaldos n a r esolução -deste problema. O Conselho Supe:ior de •Ensino, como 

existe, não o poderá fe zer, não' só porque eJie se pNJoccupa da instrucção se

cundaria e s uperior e isto j á lhe dar-.1 trabalho, como •Principalmente, pela S'Ua 

falta ii <O' caracter permnnente. Não t en do de fixo senão o seu .president {po"que 

os d mais memb!·os, s11ndo directores e lentes de estabelecim en.tos de instrucçil.~ 

secundar!~ e su•perior, de todo o B rasil, não se neunem senão por pouco t empo e 

.em occa.s iões dete,nninadas, 1despreoccUipando-se rnai·s ou m enos do <Ju e trata:a.nt 

a o voltarem aos seus cargos) não ·poderá ter uma acção decisiva e continuada 

que é do que preci ·a a educação popular. 

Só um "éonselho dP educação" r eunido permanentemeThte, acompan•handu 

pe.s•so a •PD.!'-SO o de!'-er.vo l·•imen to escolar dos nossos 'Estrudo., es tuda ndo os ibons 

m etho-c.os, -procurando ada!Jtar o que nos fique de melhor, mais facil e mais p ru

P"io, poderá fazer cansa estavel. oResolver -se-ha o problema sem que S.e i-m

miscua a União e m consas ·Privativns <los -Est"clos. Porqu e este "Conselqo " não 

serfá. nem poder á ser uma repartição de fun ccionari<Js publicas, mas um gr~mlo 

de hcmens illustres que percebam as suae r e munerações de uma snbvenção que 

dê o Governo pao·a a el!u cação n acional. 1Pela nossa Constituição não pólle o 

Governo F ederal, suriYvencionar· o rEstado senão -em caso de calamidade publica; 

possa elle cu não ensinar aos seus f ilho&, que são cida·ããos brasileiros isto não 

comp.ete á Un ião investignr. Nos -JDstados Unidos, onde o e nsi-no popuJ.a.r é uma 

preoccupação nacional, onde existe o "'Burea.u o f Educa tion" e varias outra. ag

greo1iR <;!Ões mai·s ou m enos independenten da administração publica, com recu r

sos !crmiuaveis j•á pelas d rudivas fantastica.s de millionarios pEVt,·iotas, j á pei·.l 

'J)atrimonio praprio, co nsti•tuiclo ·no usofru-cto de terras dJevolutas, terreno·s de 

m arinhas , cedidoo oela União, o Governo dá subvenções especiaes para promover 

a educação do povo. Na ATgentina todo 'Estado que gastando mais de uma de

cima varte do seu orc:., m ento com a inst-:-ucc:ão não a tiver completa, t em di-r eito 
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a um auxilio da União. Na Suissa, onde o Governo não pôde, como o nosso, l!l

tervi.r 'Jla o~ganização, administra~ií:o e fiscalização do ensino primario, ficn m 

no emt~nto, pelo art. 27 da sua carta constitucional, concedidas -subvençl\es ~uf

ficientes .aos cantões para ajudei-os a cumprir os seus deveres no domínio da 

instrucção prima:·in. No Brasil, porém, o Estado não tem direito a cou-a ,,, 

guma da União em beneficio da educação popular. Não seremos nós quem queira 

corrj._gir este lamente.vel descuido da nossa Constituição. 

Sem sermos inconstitucionaes, podemos en•b·etanto, pedir a fundaçao uo 

"Conselho de educagão nacional", sem qu'e a União se intrometta no Estado nem o 

subvencioPe i Ilegalmente. P.e~o art . 3•5, § 2°, cumpre ã. União a,nimar o d~senvolvi

mento no paiz das Iettra;,, artes, sciencias e industrias. Não carecia mos de mais. 

Por ahi vemos que ella póde subvencionar a educação popular. 'E n.em. se trata de 

fornecer dinheiro acs E tados. mas de vota:: uma subvenção para manter o •·con

selho" e ser por elle distribuído em estricto ·beneficio da educação do povo . 11ui

tos Estados, e lles são talvez maioria, não carecem de subvenções, p;-ecizam é 

de uma mell;or org-a.n!zação e distribuição escolar. Para isto set<á o "Con elho" 

um ·magnífico Qri•entador. A subvenção seria dada para a •ed ucação nacional' e 

entregue aqui ao "Conselho", qu.e a. distribuiria convenientemente.'' 

Como vê V . Ex., Sr. Presidente, o Conselho de Educação de que t::a ta o 

Sr. Carneiro Leão não é absolutamente o Conselho de Ensino que a noosa ectual 

legisla<:.lo estatue, apparelho de funcção meramente burocratica, Iimitftndo-se a. 

verificar direitos e deveres de professores e de alumnos, sem nenhuma interfa

rencia no desenvolvimento intellectua•l do pe.iz. 

0 SR. !LDEFONSO PINTO: - Orgão consultivo e d.e informação. 

C SR. Jos~ AUGUSTO: - O conselho propugnado pelo Sr. Carneiro Leão 

tem fins :nais eleva,dos, será uma força de a.ctuaçli.o na grande cruzada escolar. 

:_. <;a. lLDEFONso PINTO: - Semelhante ao que existe nos Estado Unidos. 

O HR. JOSÉ AUGUSTO: - ·Semelhante ao que os 'Elstados Unidos acloptaram, 

cunforme lembra o nobre Deputado, semelhante ainda ao que existe na Argen-

tina e ao que estabelecia em seu recente substitutivo o Sr. Alvaro Baptista, 

memb::o illustre desta Casa. 

Co no qu€r que geja, Sr . P.residenLe, estou seguro de que a Camara receberã. 

com a merecida sympathia. o appeHo do Sr. Carneiro Leão, porqUe a calhe sem

pre co>n applausos as medidas que entendem com o bem-estar nacional . 

Sr. Presidente, sinto que vou me alongando ... 

O SR. FAUSTo l<'ERRAZ: - Não apoiado. V. Ex. ê sempre ouvido com p;-a-

zer. (Apoiad-os.) 

•O SR. Josl': ArrGUST0 - . . . e vou pôr termo ás rni'llhas consideraç~s. 

O Sa. AL:-o1EID.~ FAGUNDES: - Feitas com muita competencia. (AJIO'<•dos.) 

O SR. Jo,"$: AUGUSTO: - 1\Iuito obrig·ado. Concluindo, devo vor minh vez 

pedir á Cll.mara que, ao votar •hoje o projecto -da remcdelaçã.o do ensino secun

daria e r,uperio:c, nã.o esqu{'ça que d;?,"emos immedJiatamente volver as nossas vis

ias para .'3. ednc:tç;ão populac. 

Sómente assim te:·emcs nobr m•ente cumprido o nosso dever. 
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Legislador~~ de um paiz republicano, não podemos viver a legislar simples

mente para a élitc:. 

Legislado!:eS de uma nação dcrnocra.tica, é para as camadas populares, n>t.J 

qua.es a democracia vai buscar as sua;; raizes, a sua ;,azão de ser, que nos cum

pre olh3 r au tes de tudo. 

Vo~ES: - :Multo bem. 

O SF. JosF: Anr.usTo: - Sem isto, r . Presidente, nllo teremos sequer ab. :

dado o chamado problema. brasileiro e continuaremos na eterna situação de tor

turados vo• crise~ que vão assumindo aspectoo varios, ora economicas, ora fi 

nancehas, ora politicas, ora. moraes, todas ellas reflectlndo apenas a. falha com

plet.t ua educação nscional, ori entada, <lesde os PTimordlos de nossa v!da. colu

nial, para a formação da burocracia e do bacharelismo, dooprezada. inteiramente 

a premt<ação das forças productoras do paiz. 

Para esse assumpto, pois, invoco a attenção da Oa.murn dos •Deputado~. 

certo de que ella ha. de encarai-o seTenamente, olhos fitos na grandeza do Bra

sil porque, Sr. Presidente, sómente a educaç~o popular generalizada poderâ pre

parar uma ge:aç;to de homens nobres de sentimento, r icos de lnte!ligencia e fir

mes de vontade. fazendo a nossa patria rica, prospere., feliz. (Muito bem; mui:o 

bem . O 01'ador é ·v iva>11ente cmn.primentaflo.) 

SEJSSÃO DE 30 DE AGOSTO (1916) 

C1·éa o Ccnselho Kncional ele Eclucação, 8Ubonlinatlo ao lllinisf'e1·io flo Inte>·io?· " 

clú ontras )Jrovicle?>cias; com uma ezplanaçcio elo S•· . Florianno fle Britto, so

b>·e o seu voto 

Ra no discurso com que Sylvlo Roméro recebeu na Academia de Lettras "' Pa recer da Com. 

Euclytles da Cunb.a. um!!. pagina vigorosa na qual o critico brasilelro, procurando de lnst1. Publ ica 

pôr em relevo a i-ncapacidade dos dirigentes que tem tido o Brasil, synthetiza 

os probll'mas <ie cuja solnçãa, ao seu ver, depende a felicidade de nossa terrn 

e que me permitto transcrever, no começo deste parecer: 

•· Dizia-me, não ha muito, um intel\igente Yia.jante e.xtrangeiro: Vós brru;t

leiros ~nt.astes agora. em uma grande febre de melhoramentos nesta cidade e 

creio que em outras, pelo paiz em fóra. - Sim: é facto . 

Mas, obtemperou, tendes tido idéa de iniciar a colonização e povoamento 

naa admiravuis teTras do Rio Branco, r eserva. previdente que serâ a unica base 

que tereis pa r a manter a posse do valle amazonioo? - Não. 

Tel>àl's tido o cui1ado de systematizar os trabalhos dos se;,ingaes, vedand, 

o estMgo das •Plantas e, principa!rnent , tendes procurado prender alli, em par 

tes vanas, a população ao solo, l>t'la ag;:icu l tura e industrlas €Stav ls? - Não. 

Tendes provi<it'ncindo par11. que r enasça nas vossas extens!Esimas zonas pas-
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tori , desde o norte até as front i.-a do Rio Grande, a excellente industria dl. 

criação em -todas ns suas multiplas variedades? - Não. 

'Te.1des, com o systeii!a das barrag·ens romanas, corrigido as condições .Uo 

lo do vo.so paiz na famosa região das secca.s? - Não. 

Haveis cogitado do renascimento da industria do .assucnr, fonte ou tr'ora je 

vossa tl·queza e que, po:· cuidados especiaes, pôde l-evar de vencida a beterra.bó>., 

attenta a superioridade lncalculavel da · can·na? - Não. 

iE o da mngnifica industria de mineração, em outro tem'J)o tão floresceu

te? -- Nilo. 

E •havei , sem duvida, já vo.s préoccupado com o norescimento da;; cultura<~ 

do algodão brasileiro, qu·) não tem superior no m rcado e, peculiarment•,, com 

a do tabaco, que rivaliza com o de Cuba? - 1 ão. 

om ce:·teza, porên,, tendes a.ttendido com peculiar carinho, á producção 

dos cereaes nas r<E"giões altas do norte e sul, para qu não andeis a comprar fóra 

os meios de subs!ffiencia? - Nã.o. 

Sem R. menor va.cil<lação, andaes preoccupados com os meios ·praticos do po

vo:unento de. terra, aprov<:>1tando o que se pôde chamar a colonização nncional, 

attrahindo J)'ara o trabalho •ural as populações desherdada,, esses ~sforçad&.s 

cearer~e~. por eÀ"'Emplo, fazendo-lhes concessões, dando-lhes terras, m eios de tra 

balho? - Nilo. 

Havei~. em compensaçllo, empregado herculeos esfor~os pa'l'a a diffusão cui

d::l!dosa do colonos ex-trangeiros por todas as boas zonas brasileiras, no rnl.entv 

d i;- r, .. forçundo as gente.~ existentes? - ~,.ão. 

E, nomeadament . estue.s preparando a assimilação elos nucleos germant· 

co;; c,ue sut>.;,ist<'m integro~ em berras vossas? - )lão. 

;\fa;, .não vos d v , por cet·to, t-er esca'J)ado a necessidade urgentissima d ê ar

ticula r o pn iz com vias fer.eas ele norte a sul e de lê lle a oêste, vias ferrr.as que 

leverr. coms!go o povoamento do paiz, sem fallar em estrada.s vicinn es? - Não. 

Afinal, povt<m, haveis acabado com os velhos a.busos, com a famo ·a mole

za. do mer!~ional, estaes, pot· uma educação rija, seg·ura, forte, enPrg-ica. ade

quadC~, trAns,forme.ndo o car:J.cte~ nacional preparando-o, pela· disposição de 

corao m. es>plrito dE' progresso, de actividad.e, de iniciaUva, de arde-r pelo tra

balho productin>, para di!'P"'nsar os habitos communarios, a tutela do Estado e 

outro achaqu s latinos, que tl'm sido a praga de no~sa gentes? - )lão. 

Ent'i.o, m u caro senha~. não tend feito nada! ... 

Tenões !d apena-s o jogu te do capital extrangeiro, sofl'rego por emprego 

a bom juro, e de certas corporações de individuos postos por eHe a seu ;;erviço, e 

que precisavam de apanhar grossa ommas em uma e pecie ele no,·o enci 

lham•' llt 
1\'iio c tll que, em todo corre• ela hl toria cl>e maiO> ele dez mil annos, alar

~· m nos de rua~ e abertura de aY nida.s m uma cidade qualquer. merr. luxo 

a que ns nnçüoes se en egam quando, can~adas de rlquez.n, entram a cadu r, 

th·e- e'll sido meio c1 solver o fundo' male orocines. e. gra.d simaa inq ie 

ltt - s d um povo. 
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D"spedio-se e deb::ou-me trisl'e. 

Tinha-se desmoronado, a meus olhos, todo o prestigio da avenida Beira-Ma~ 

por onde cu já andava a ver desCUar o Brasil glorio.so e prospero, dando leis 

ao mundo ... 

:C. meb HindL. .. essa !antastictt Tarid!>de do canal do ::11angue, que devia oE

fuscar toda~ as Venezas existentes e por xistir. 

E, todavia, o programma esboçado, a corn·er; em meia. duzia de palavras, 

por meu interlocu tor extrnngeiro é o que temos a fazer, especialmente na sutc 

ultima parte. " 

Ao transcrever as palavras de ylvio Romero, não o faço para concordar 

em absoluto com o desalentado pessimismo que de.las dimana. 

Não sou dos que affirmam que o homem ·brasilei ro tem assilstido de braços 

cr uzados, criminosamente indifferente e inactivo, ao evolver da civilisaçJ.o, 

com o caracte.· accentuadamente economico que tem assumido nos tempos ul

timas. 

Creio que a lguma cou.sa temos feito e, mesmo em assumpto educativos, 

ha exemplo , como o de IS. Paulo, a attestax c1ue, em nosso paiz, ha quem sc

preoccupe com os altos problemas nacionaes. 

Mas o que não é possiYcl esconder é que, si ha esfarç.os isolados no sen

tido da solução da.s grandes questões interessando o nosso vi'Ver e o nosso pro

gredir, encarada de conjunto a evolução politica, economica, social do Brasil, 

o ensinamen.to que colhemos, é o de que estamos aquem da situação em qne 

nos deveríamos encontnar, dados os nosso recursos naturaes e as qualidades 

de bondade, intelligencia e operosidade no nosso homem. 

Para comprovai-<>, basta attentar no que occorre em relação á nossa vida. 

política, firmada na fraude eleitoral, e na qual os r otulad(}s partidos não teem 

como programma sinão galgar o poder para explorar as p(}S'ições e distribuil-as 

pelos iniciados. 

O problema economico, de que sótmmte agora nos vamos apercebendo, alnd:t 

nã(} foi devidamente curado, vivendo a producç.ão brasileira inteir amente eles

ajudada. para lutar com a concõrrencia de outros povos em que a prevld ncia. 

dos dirigentes tem feito surgir um apparelho protector de efficlencia compro

vada. 

De finança nem é bom faiJa r , tão criminosa ha sido a nossa conducta in

veterada. Orçamentos mentiro~os, pasmoso desequlllbrio entre receita <! dea

peza, recu rso abusivo ao credito externo - eis a rota. que nos temns traçado 

quer na União, quer nos Esiados, quer nos municípios. 

Se faiJo nestes males que realmente existem e estão a affllgir o or ganismo: 

brasileiro, não o faço com a expressão do desalento e de descrença tão d~ 

habito em uma cerba casta de po!iticos nacionaes, Jeremias para os quaes a 

nossa 'Patria e tá irremediavelmente condenmada á ruina e ao i8.lliliquUamento. 

'I'a.mbem não me alisto entre os )l"arcisos que vêem o Brasil oõr de rQISas, 

!ll'OS!)elíaS a suas terras, ricos e felizes os seus hab>tante. 

Uns e ouuros, X areis(}- e Jerem<as, como os baptizou o Sr. A~ranio P~i-



-18 

xoto, m~recem o nosso combate, porque, conduzem â inacção e ao estaciona·· 

mento. 

Bem melhor avisados andam os que, reconhecendo as nossas falhas e erros 

que não são l'aros, confiantes nas possi,bilidades de nossa terra e na capacidade 

de nossa gente, indicam os remedios para os males que nos atacam, traçando

nos o caminho no seguimento do qual encontraremos a felicidade relativa, que 

deve ,ser o 8Jlvo m!rado pelos nossos esforços. 

Mas de que remedios realmente precisamos para sarar as nossa feridas? 

Em discurso que proferi na Camrura dos Deputados, em Dezembro do anno 

que findou, occupei-me longamente do •a.ssumpto e aqui não cabe sinão reoapi

tular o que deixei dito. 

Uns, impressionados apena.g com o aspecto pool\tico da enfermidade que adhc.

riu ao nosso organismo social, prégam o ll"egresso ao passado, appellam para a 

restauração da Monanchia ou, pelo menos para a volta •ao reglmen parlamentar 

que um eminente retadista do imperio chamâra, jâ no sem tempo, um regimen 

antes pa>·a lamentar. 

='fãlo posso fc<>mprehent~r como, dearlte 1da ~ição da !historla de qpasi 

todos os povoo, que é eloquente como attestado da impotencta das mutações P·J

liticas paro remediar graves doenças sociaes, ainda haja em no&So paiz quem 

pretenda dar solução âs nossas chamada<S crises com o recúo a. um regimcn 

condemnado pelas mais lidimas conquistas liberaes da humanidade, condemnado 

ainda po~ todas as affirmações de nossa alma collectiva, desde o perlodo co

lonial até hoje-, como é o regirnen monar chico que, diga-se de pas&agem, se;

Yido, embora, como foi, pelas excelsas qualidades de Pedro II, nem por isso 

nos legou uma oolida obra de construc,;ão econom!ca, politlca, social. 

Xão posso comprehender, por egual, como haja quem enxergue no parh

mentarlsmo a panacêa que ha de curar as nossas chagas. 

Olhemos para o nosso passado, balanceemos os se1 viços que o regimen par

lam<'ntar nos p...,..,...on, v<·jamos que repercussões determH1ou na vida brasiJPi-a 

e a conclusão necessaria de nosso estudo sereno, ·imparcial, serâ a de que fomo:, 

governados pelo palavrorio, instavei.,; ·as situações politica<S, inexecutadas a.s 

promessas doo gabinetes, os programmas ministeriaes, inexistentes os partidos 

politicos, que viviam apenas como ficcões e eram ajuntament()s de interesses pe3-

soaes, sem ideaes definjdos , ·succedendo muit>as vezes que os conservado res re'l· 

Uzavam as reformas, de que os liberaes f-aziam a sua bandeira de combate ou 

vice--versa. 
Voltar ao parlamentarismo não é, pois, remedl:liT os nossos males, antes é 

recuar a um regimen que passou e que não soube ou, ante , não poude fa'ller 

o nosso progresso. 
Devo sinceramente affi ma_r que não sou .em absoluto contrario ao pr nci

pio de revisão constitucional, que justifico .não para dar •ao n()SSO systema po

lltico feição parlamentar, ma para Introduzir na Carta ::.IIagna da Republ!c'l 

modificações e provldenci··~ ·'lue as necessidades historicas rlo paiz vão aos pou-
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éos revelando; e, se não me alisto, desde já, entri! os que formam a corren!e 

de revisionismo imm·ediato, é porque estou seguro de que remodelações con~ti

tucionaes ·só devem ser •realizadaJs quando estiverem assentados , pelo co.nsens..J 

dos me>lhores refleotores da publica opinião, os po·ntos que devam ser de P""

ferencia visados e as idéas que devam ser traduzidas em realidades leglsla.

tiva..s. 

Ha tambem, entre os descobridore s de formulas para a nossa cura radical, 

os que, J'lào querendo considerar senão os aspectos maLs immed•iatos e palpa.veis 

do nosso m a l estar, o~ aspectos economlco e financeiro, nos a conselham como 

tberapeutlca medidas de fomento á producção e economiA.s oo·çamentarias, cõl'

tes no funccionalismo, augmentos na taxação pela creaç:ão de novos imposto:

ou pela aggravação dos já eX'istentes, medid•as, l'l1ULtas dell a . .;, com certeza, nP

cessarias e mer~cedoras de applausos, mas, por si sós, insufficienle s pa r a dn \' 

ao Brasil e aos brasileiros a felicidade que um e outros estão a reclamar. 

Os que assim fali a m não querem enxergar que sómente u:ma. firme e de

cidida politica. de construcção economica e social, t~ndo por base um solido ap

parelhamento educativo, poderá gera r o fortalecimento das nossas energias eco

nomlcas, fonte de onde ha de promanar o augmento e melhoria da nossa pro

ducção de p a r com o revigo;rMUento das nossas finanças. 

Como melhorar e fortalecer a .economia n-acional, se não cuidarmos pre~i

puamente de preparar o factor principa.l - o homem - dando-lhe complet:l 

e.ducnção profis~ional e tech:nica? 

Come rem edio.~ as nossa.s finanç:.as avariadas, se só pen.samos. como 

até aqui temos feito n a s 11oosas tão repetidas reformas do ensino, em prepara r 

b a.chareis e burocratas, CA.J'ldidatos á me&a do orçamento elo E stado, nos quaPs 

os pollticos teem indeclinavelmente de attender? 

Devo ainda enumet·ar uma ultima sé11ie de therapeutas do mal .nacional, n 

dos que acreditam que o que nos está faltando é slmpl~smente civismo, patno

tlsmo e JU"' o remedio a que deve mos recol'l'er é o da educação militar. 

Sou dos que vêem claro que, no momento bls tori co que a humanidade atr-t

vessa, na phase actual da ci'Vfilização, ainda •a preparação para as armas é um.~ 

necessidade que se impõe aos povos que pretenderem vive;r tranquillos e resp ~i

tados. 

Mas, se com!Jrehendo a impol'tancla de educação militar por uma exlgencia 

da hora h\stol'ica que estamos vivendo, não posso concordar com os que CO ! L

Qluem, ae meu vêr, falsa e precipitadamente, que, uma vez apres~adoa para a 

defesa mlli•tar de nossa patria, teremos feito desapparecerem todos os ma'les que 

nos affl!gem, todas as chagas que ulce: am o organismo brasileiro . 

A proposito, lembrarei que um !Ilustre representante da nação, em · dis

cunso na Camar.a, pintando a s ituar,:ão do Brasil actual, ao seu vêr, decadent<' 

e arruinado, e ·appellando. como remedio, para a lição que deviamos ir pro

curar nos quarteis, salientava o aln.nàono em que estão os nossos campos, tãr. 

fe razes, á es pera apen a s do homem pa1·a lavrai-os e pa ra tornal-os productiVL·3. 

Seria o caso de indagar do nobre Deputado em. que a preparação milita r 
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gener.ali:?Jada poderia conco:r<rer para atlender a esse aspecto do mal nacional, 

fazendo com que nós tomassemos o rumo dos campos, hoje , no seu conceito, 

desertos, abamdonados. 

'Pelo menos desse ponto de vista o remedio é contra-ind'cado. 

A preparação militar, longe de nos chamar ao amam.ho era terra, augmen

ta~ia o at:ractivo das cidades, rpois bem sabemos ·que o s'erviço das armas sem

pre foi, em toda parte, uma expressão de vida urbama, nunca de vida rura-l. 

Verificado que o bem estar do Brasil, a sua ordem social, a sua grandeza 

e a sua prosperidade não podem provir de remodelações uilatêraes, vizando apa

nas uma face do problema ·nacional, a face política, ou a economica. ou a finan

ceira, ou a militar e civica, resta appellar para p.rovidencias que ataquem a 

questão na complexidade dos seus aspectos, no seu conjuncto, buscando il. 

formação no Brasil ele uma sociedade organiza<ia e forte que se . componha de 

individups capazes, pela sua! educação systematizada. e sã, de conserv•ar ,o noss::> 

patl'imonio moca.> e pabriotico e de gerar a mossa riqueza, o que vale dize,-, 

cumpre que cuidemos, antes de tudo e acilma de t udo, da educação popula,r. 

J.á em 1882 Ruy Barbosat affinnava, com sobrada razão, que a ducaçüo 

geral do povo é e.'\:actamente, na mais litteral ruccepção da palavra, o J~rimeiro 

elemento de ordem, a mais decisiva condição de superioridade militar e <. 

maior de .todas as força..s productO!I'as. 

Realmente, e no caso pai·ticular do BraSil, o \Observador attenlo, demorando 

o olhar sobre o evolver da vida nacional, verifica desde logo que, habilan<Lu 

um sólo proV'ido, apto a culturas va.riadas, de fartas riquezas naturaes, nós, 

os brasilei·ros, não nos temos mostrad.o digno da terra. que occupamos, sim 

plesmente porque a ec:tuoação não tem feito de nós uma. força efficiente no 

sentido do aproveitamento e do desenvolvdm.ento de taes recursos, .de tal sorte 

que viessemos a occupar, no concerto dos outros povos e na hora de preoccupll

ções economicas que actualmente passa, o Jogar de marcado relevo que a justo 

titulo JJOs devia tocar. 

O que nos falta, pois, é o factor homem, quero dize:·, homem educado, apres

tado, apparelha>do em hannonia com as necessidades do momento historico para 

entral' e vencer na grande luta econo-mica que é a vida nos tempos qu o correm. 

Qualidac1es 111aturaes, bon>dade, lntelligencia, capacidade de trabalho não fal

tam aos brasile!.ros; o que lhes não têm dado os dirigentes é uma educação â 

altu:·e. d&s exigencias da vida cc;ntemporanea., educação que lhes permtttisse, 

com o reYlgoramento dos attrlbutos moraes e lntellectuaes, uma dlreoção effl

c!ente na sua actlvldrudé pratica, de modo que pudessem tirar da nossa terra todo 

o farto bem que ,•lia encerra. 

Sómente ume. eaucação renovadora das energias na~ionaes poderá cu:ar as 

nossas imperfeições, faz.endo-nos fortes e vencedores. 

Precizo ê, desde jà, accentuar qu e, quando fallo dJe educação, não me refko 

rupena,o á. que rPcebemos da escola que, por vezes, d á un ica.mente a instrucçã.o 

descurando os ou·tro.s aspectos do phenomeno educatlvo, não ra:o de etficaci'l. 

me.ls assi gnalada na determinação de individuaJidades que se busca formar. 
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:iViissão f'ducadora exercem todos os que têm qualquer •ParceHa de dÍ<recçlto, 

minima que seja, na vida, social. 

Educadores eão toilos os que diri•gem, desde o chefe de família. até o chefe 

do Estado. 

E<iucam pelo exemplo, pela conducta que eXJercem na sociedBide, pela dire

cgão que imprimem a.:> agrupamento sob sua gua.:.-da. 

Mas a escola, quando bem orientada, não é possivel negaJ-o, tem em toda 

a pe.rte, sob todos os climaJS e em todas as te<rras, tão evidente e decisiva .in

~luencia como factor da felicidade collectiva, que é para ella que s·e voltam to

doa os que, espíritos verdadei.ramente altruista , buscam o bem-estar para !1. 

sue. patria. 

í'i'ashington af[innava em mensagem ao Congresso Ame.:.-icano que "a instru-

cção em 1odos r-s paizes é a base mais estava.! da prosperLdade publica". 

E n, lição está na historia de todos os povos. 

Veje.mol-a em relação a alguns. 

o~ Estados Unidos são um exemplo de rara eloquenci.a. 

Percorrf'r as mensagf'TIS e documentos officiaes dos seus dirigentes, desde 

Washi,gton até os mais recentes, é encontrar a cMla prusso a !l!fi'irmação de que 

o bem-estn.t nacional dimana directame11>te da educação ])O'Pular gerueralizafut 

que dá ao Americano ca.pacidade para o esforço ener.gico, tornando-o v-ence

dor e :fieliz. 

"Tão grand'e e bemfa.zeja tem sido a influencia do nosso systema escolar, 

observa Ha.Wl{ins, citado pelo Sr. Ruy Barbosa, que, ])ela condição das escolas 

PO'PUlares. em cada Estado se pódo medi<r e calcu•lar a prosperidade material, o 

dese nvolvimento intellectual e mo.:.-al, o respe'ito e obediencia á lei. " 

E accrescenrta: '"Tomando como e:..--em])lo os Estados da Pensylvania, Oh i o 

e !ninais, verifica-se que, dentre os ana1-vhabetos, wm por dez individuas é in

digente; em-quanto que, df'ntre os demais •habitantes, a proporção dos indigentes é 

apenas de •"n por cento. Por outra.: um numero dado de pessoas que se deixa 

ram cresc:er na. ignor-anc'ia fornece, termo médio, tr·L11ta vezes tantos i•ndigentes 

quamto o mesmo numero de pessoas dotadas da instrucção qu e se recebe nas es

colaJS p~,]}licas". 

Conclue o Sr. Ruy Bal'bosa: "Os espiritos de mais longo descortino, ws ca

beças mais progressistas, os estadistas me.is praticos da EurOIJ)a cu.:.-vam-se ihoje, 

diante desta reaJ!i>dade, attrlbulndo eSEe facto, appa'I'entem ente quB!Sl sobrenatu

ral pela sua immensidade prodigiosa., - o desenrvol'Vlmento dos Esta'Cios Unidos 

- :l. mais natura·! e pal'l)avel das causas: a g.enera.l!zação do enS>lho pO<pu1ar, a 

ident,flcação da vide. nacional com a escola commum". 

Seroa interessante de.;;coov6T aqui toda a fo.:.-mlúavel orS'a.nlzação educativa 

dos !Estados Unidos, desde a familiar até a escolar, conduz'indo A formação de 

um typo vigoroso e são, inde.pendeJIJJte, com inicirutiva, com a.bsoluta confiança 

nos seus ])'I"oprios esforços. 

O lugar de a.ooi·g.nalado relevo que occupa.m os t r a:be.Jltb.os manuaes entre os 

conhecimentos que o professor t em o deve.:.- de transmittir aos alumnos, é, nos 
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.Est.a<ios Unidos, indicativo da orientação efficiente que os No1 te-Americanos sa

bem dar ás suas escolas, que são realmente modelares, sobresruhindo entre todas 

as que tem cao·acter technico e profi sional que são em quantidade innumerwvel 

e que Omer Buyse descreve em um livro que deve figu:·ar na bib!iotheca de to

dos os que se interessam pelo problema da educação. 

Oraer Buy,se resume no se~uinte quadro o regim en de int,..tL"ltcoão publica 

na Norte-Ameo·ica: 

Jardins de infancla: 

3 a 4 annos; 

a 5 a.nnos; 

a 6 annos 

Escolas elementares: 

6 a 7 annos, 1• grâo. 

7 a 8 a..nnos, 2o gl"âo. 

8 a 9 annos, 3• grão. 

9 a 10 annos, 4• g.:.1á.o. 

10 a .11 n.nnos, 5• grão. 

lJ1 a 12 annos, 6• grão. 

12 a 13 a.nnos, 7• grão. 

13 a 14 annos, 8° grâo. 

Escolas secundariae - Gera•!, technica ou commercial : 

14 a. Hi annos. 

15 a •16 annos. 

16 a 17 annos. 

17 a 18 annos. 

Coileglo$: 

18 a 19 ai!1110S. 

19 S. 20 annos. 

20 F. 21 annos. 

21 a 22 anno.!. 

Do ponto de vista cst~ttistlco é grandemente expressiva a situação do ensino 
nos Estados Un!idos. 

Buyse syn~hetlza os dados do "Bureau de Educação" ref.erentes ao a~o 

de 1911 e mostra que, em uma população de 9•3. 700. 00() habitantes, em que 
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figuram 10.000.000 de negros e pelles vermelhas que sO frequentam o;, cursos 

escolll.res durante· um muito curto per iodo, 25.000.000 de alumnos. isto é, mais 

de um quarto da população. seguiam os cursos das escolas elementares e secun 

daria<; . o que mostra o intensidade do desdobre.mento da educação, factor prin

cipal da prosperidP,de daquelle g:cande paiz. 

No que se reíiere pro-priamente ao ensino elementar, o numero de alumnos 

que ~ frequentavam em 1914 era de 19.000.000. 

Lembrarei te.mbem o exemplo do Japão, paiz essencialmente tradicionalista 

aferrado ao seu passado secular, de um momento para out::-o incorporailo á fei

ção que a civilizaçlo tem nos paizes occidentaes, graças sobretudo á obra con

sciente e reflectida dos ~eus educadores, orientados •pela visão de estadistas de 

mente esclarecida e pulso firme que conseguiram dar á sua patria uma instru

cção renovada segunno os methodos eu~opeus, com progr~~;mma~ que abrangem 

as mesmas ma~eria~ professada& na Europa e ensinadas pelo~ mesmos metho

dos e proce sos . 

No livro de Levassem·, L'enseignlPinll'llt IJ1'Í111Qii!·e, pu•blicado ha já alguns 

anno:>, ·nas quf' ainda hojP pOde ser consultado com proveito, ha a demon<'tra

çã.o de que o J ::upão, l'Tn sua transformação pedagogica, obedeceu ás lições da 

Inglaterra e de suas school-boa,·ds, dos Est~dos Unidos e doe suas escolas mixtas, 

da F lança e de suas escolas normaes, da Allemanhe. de sua.s universidades. 

A importancia que os japonezes ligam ás suas instituições escolares pOde 

hem •er aferida pelas palavras com que o seu imperador 8111nunciava, já em 

1·87•2, u n codigo relativo é. instrucçw: 

"Todos os coruhecimentos, desde os que são necessarios á vida diaria a•té 

os superiores, de que carPcem os funccionarios, o.;; agricultores, os commercian

tes, os operarios, os medicos, caqa um em sua arte, adqui·rem--se pela instru

cção. ]]', pois, neoessario que a instrucçw seja de tal sorte diffu.ndida que não 

haja uma aldeia com uma fa.milia de que um membro sO seja ignorante." 

Desde então tem sido crescente o movimento em prol de. educação. 

Os seguintes dados estati·sticos vão esclarecer"no;; a respeito da a censiona 1 

evolução <"ducativa de J aoão. 
Havia naquelle paiz nos annos de 1890. 1891 e 1892 o seguinte numero de 

escolas primarias com a res•pective. matricula: 

N. iLe N. doe N. de 

escolas professores al1tmnos 

1890. . ....... . ... ... . ...... .. .. ... 26.017 67. 7~0 3.096.400 

1891. . . ........ . ............ 25.374 6•9. 608 3.'153.813 

1892. . .. . .. ............ ....... . .. . . 23.627 59.79 6 3.165.401 

Pois bem, em 1911, 1912 e 1913 as estatísticas esc9la:·es ascenderam ás se

guintes cifras; 



1911. 

1912. 

1913 . 

24 -

N. àe 

esco l as 

35 . 4·99 

36.081 

36.77r6 

N. lhe 

1li"0/08801"13S 

18 0 .32r8 

18·6 . 77·6 

188 .·967 

N. de 

7.1589 . 117 

7.809.140 

7.893.719 

S€nclo que ~6mente em relação ao ensino elemente.r as res tatistlcas dão os segu in

tes resultados : 
N. àe N. <~e N . de 

escolas p1·otessore!j alw>n1tos 

1911. .. ... ..... ....... . . . ..... ... .. 215. 910 152 . 011 6 . 861. '718 

1912. . ........ .. . .. .. . ... . ... .... 25.75 0 157 .•5r36 7.023. 66 1 

19·13. . . . ..................... . . .. .. 2r5. 673 158.601 7.037.430 

Seria curioso e.stuoar detal-hadamente toda a organização rescolar japonezn. 

vendo, J:Or e":'emplo, o carinho com que são olhadas a educação rprofissional e 

technica e a formação do professorado. 
Uma cousa é possível affirma.r desde logo: é que pa~a o japonez a educa

ção popular é problema que vem a.ntes de qualquer outro, porque a. elle está 

subordinado o da fel'icioda.de nacional; e os dados estatísticos que deixei tra.nscrÍ

ptos, são bem a dem001stração objectiva. de que é tal a convicção dos seus di

rigent:os. 
A SuiRsa é um ourtro paiz em cujos governantes se foez desde cedo a convi

cção firrr:e e arraigada d& que ol'dem. soci>tl, b em-estar e progres.'o são r esultan

tes irnmediatos doe uma boa e s ver a educação popular. 

iE' a,drniravel verificar como governo e povo, habitando um solo acanhad'), 

do ql':tl g rande parte improductiva, têm conseguido fazler da Suissa, por um sério 

t r abalho educatlviO. um paiz modelarr pela sua li·bera.asslm~ o1·ga'Tlizmção polilica, 
pela somma d liberdade que todos desfructam. de'Tltro da ord em e da justiça. 

com a w brieda.dre " com o conforto que sabem ter as sociedades realmente c ivi
limdas e relizes. 

Mas é que todos, di~·ig ntes e diTigiodos, e m uma coopernção benefica e bc

nemerita, tfirn fei•to da educação popular ponto obrigado de suas cogitações, cer

tos de que a escola tem valor fundamenta.! para os Este.dos democratic;os, sendo 
o mais precioso dos bens. 

Cu:n~re assignalar que. pelo art. 27 da Constituição Federal. ti. Confedera

ção cabia apenas cre'3.r uma universidade e outros estabelecimentos d e instm

cçãJo superior, sendo da competenc1a dos cantões o provimento elas necessidades 

do ensino prlmario . 

A' Coni'eclerraG~o assistia ainda o poder de tomar medidas necessarias contra 

os cantõe~ que não . ati~fizessem á.s obrigações constitucionaes em ma teria d P 

ensino. 
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Vio-st>, porém, qu ao~ cantões e:·a impossive l, com os recursos de que dis

punham, dar combate decisivo e.o analphrub , tismo, " o patriotismo suisso fez 

desde então a refornu constitucional que permittlo ao poder central conceder 

subvenções aos cantões, auxiliando-os no cumprimento de suas obrigações rela
tivas á insbrucção primaria. 

A Conf€'deração, sem feri: a autonomia dos diversos cantões que organizam 
e regul<tm o seu ensino primaria, está collaborando com eUes na obra que é de

cis'i'V'll paa n o seu progresso - a ex ti ncção do runal phabetismo . 

Os c:u adrtos abaixo indicam a pe. r ttclpação que a Confederação tem tomado 

na dissem1nação do ensino prima'l'io e profissional: 
St,bvenl;)ões concedidas aos Oantõe.s pam o ensino p:imario: 

Ali !lOS 

1903. 
1904. 

1•905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1>909. 

Francos 

2.084.167.80 
.2.08·3 .,';08.83 
2.084.167.80 
2 . 084.167 .80 
2.084.1&7.80 
2.084.740.10 
2.083.579.40 

Despeza.S com os estab~lecimentos de ensino profissional e industrial exis-

t entes na Sul , em 1908 e 1909: 

DEspeza total : 

AllltOS 

1908. 
1909. . . . . . . . ": . ...... . ....... . ........... ····· . . . . . .. . .. . 

Fran cos 

·1.682.735.1!6 
4.798.525.30 

Con trlbuiçãe~ dos cantões, com munas, cor porações, par ticulares, etc. : 

Ali li O$ 

1908. 
1909. 

. . . ... . ......... . .. ...................... ··· ···· .. . 

. . ...... . ....... . .... . .... . ..... o····· .. . . .. .... . . . 

Sub,•ençilo federal: 

Annos 

1908 . 

1909. 

. .... . .......... . . . ...... . .. . ...... ... .... .. .. . .. . . 
• • • ••••• • • • •••••••••• •• •••••• • • • • •••••• o •••• • • • •••• 

Fl'etllCOS 

2.562.470. 53 
2 . 73·8 . 930. 57 

1.216.078 

1. 302.284 
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Da. collaboração reciproca da Confederação e demstis tarças soclaes da Suis

. ::t. na disseminação •do en;,lno popülar r <sulla a •situação que bem se t~·ad uz pelos 

à a d•>S H baixo transcriptos r eferenVe. á ins trucção primaria : 

Es~o l a.~ prirnarias: 

Anr.os 

1908 . 

1909. 

N. c~e 

1n·o tesso?·es 

13.161 

13 . '528 

56·9. 907 

579 .830 

~t"smo na America do Sul, ha dous paizes cuja hl•s lorla é um eloqucnte en

sin·amen:o do poder da educação, quando bem orienwda, como facto:· de ord'3m 

e de [)rogresso. 

Refiro-me a'O 1i'rugua.y e á. ATgentina . 

No Uruguay coube a Jo•é Pedro Varela, o Horruce M·amn do seu palz. d'epois 

de utr.a via.gem aos Estados Unidos. onde visitou as escolas e, ai>r eci-ando os m ç

Lhodios õe e 1~sino segui<los e praticaJdos, verificou que as su•as admiraV'eis Insti

tuições polhlca ' e ~ociae>, as suas •libeo-da<les, os seus partidos solida me nte or

ganizados, sua prosperidade economica e financeira. seu desenvolvimento indus

trial " comm(>·rcial, tudo tinha por base uma séria educacão popular, ooube a José 

Pedro Vare lla, r epito. enca mi•nha r a sol·ução do grave problema educrut ivo que 

ventilou •em 1876, com vistas largas, o que ryb,-lg·ou o GIOve~no uTuguayo a pres

tar-lh·e (I me.is i!eciodido apoio . 

D esde então, ·tem sido crescente, na:quelle J>aiz vizinho, o interesse dos po

de,·cs publicos pelas obras escolar-es, de tólJl sorte que hoje pôde apTesenLar uma 

esta tis t ica que nttesta o desvelo dos seus governantes pela causa eleWlda da pu

blica ('d ucação. 

As estatísticas que passo a transcr PVPI' vão elucida r a ve1·dadeira s ituaQão 
elo ensino no 1T:·n:~uay : 

Am1os 

1•877. 

18,87. 

lo897. 

1907. 

11910 . 

19'18. 

11914. 

N. c~c 

esco las 

208 

366 

53•5 

6711 

7·93 

986 

997 

N. r/c 

1'7 .033 

30. 57·2 

45.614 

60.8613 

74.717 

91. 74'6 

92.000 
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Um dos :ts!)<lclJos mnls int-eressantes do ensino no Urngtmy {! o do cuidado 

.:om que é r•lha,la a ed~I CRção dos filhos elas populações que habitam os campoR, 

prob!oma por aquel!e paiz resolvido com a instituição das escolas ruraes, hoje 

bem mais numerosas Ltue ns urbanas. conforme demonslru o quadro junto: 
DifferMlça ·~ntre escolas urbana$ e 'ru•·aes: 

.-l l1110S 

1909 
1>910 . 

:1!9'11. 

1912. 

l913. 

1914 . 

N . de e.•cola.s N. ele escolas 

228 

229 
2•29 

236 
238 
238 

560 
.S64 

'702 
734 

7-18 

759 

Htt ainda a accresc<'ntar aos algarismos acima, jã. sufficienles pa.ra a de

monst:·ação do amor que o paiz vizinho consagra ao s ·u •desenvolvimento esco

lar, .1 nota a,baixo referente ã.s escolas particulares de ensino primario: 

Nnme:·o de escolas particuiaN>s: 

Annos 

1911. 

1912. 

19.13. 
19'14 . 

N. de 

escolas 

2'74 

269 
238 
209 

N. de 
alwmnos 

19.730 

19.478 
21. •874 

20.006 

O numero de crianças sem <:>.sco!a. ê relat!V'amenee escasso, pois ê represen

tado po: •11 •!" da população escola.r, o que coNoca o Urug·uay na primeill'a linha 

dos paizes f'ul-ame~ricano.;:, piOis a Argentina conta 53 •!•. o Chile 6•8 •!•. o Ecnm

dor 7>6 •!•. o l'araguay 83 •!•, o Panamã. 8•5 •!•, o Bra,si! 86 •!•, a Bolivia 

87 •!•, o lf'erú 88 •1• (' :1 Ven<'zuela 92 •1•. 
Ha e.inda a accresoe·r:ba-:- que a Yerba em 1914 reservada ao ensino prima.rio 

era d~ 1. 999 .l ~7. 00, equhalente a 17 •!• do orçam ento geral <ia Republica. 

Diante de taes algarismos, não ha. que extra.nhaT 11 relrutiw tranquilli-dade 

e o relati.vo bem-'este.l' que usufruem os nossos v'izinhos uruguayos, de qu ~m nós 

poderemos receber a lição de gue a. educação é a mal& segura e ga~ntMora. con

dição de> felicirlad~. 

A Argentina ê um outro exemplo pa1ra que nos devemos voltar. 

Ain da não h a nmitos diRs " successã.o pr si·denclàJ, que n'o 'Brasil é sempre 

r>rocess<tda ntravés O-< m:tis suba.lternus ltLtas paYtidar!Rs, em que as competi-
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ções ou as co!ligações pessoaes occupam o lugar que, '6 111 outcos povos - ê pre

enchido p elos programmas e pela.s idêas, fez -se na :A.r gen tina com ·a serenidade 

e dOm a elevação que só ê poss iw l enconbrar nos POV<;JS realmente de educaÇ·ã.o 

civioa aprimorada. 

E o partido h a muitos annos no ostracismo pôde ascende r •â.s posições de 

C()rnmando sem o recurso â.s armas, para que appellam, em pai>Jes ()Ut:os, os 

que, de baixo, pretend·em escalar os altos postos. 

E ' que 3Jili l'en'l de muito tempo a convicção de que a O·rdem e o progr esso 

são resultantes da educaç1í.o popu1a r generalizada. 

Pureza -elf>itoTal , partidos pollticos organizadios, liberdades publicas impe

~ando e populaçil·o sem lettras e sobretudo sem educaçã.o civica, são termos que 

5'6 excluem, são eXJpressões antitheticas. 

Foi isto o q ue comprehenderam desde mudto os a r wentLnos, para os quaes, 

conforme observa, em um documento officjjll, Jua n M . Garra, ê ponto assentado 

que etevar pela esoola o r.ivel intellectual e mora1 do ipiOvo, é dar-lhe aptidão paTa 

se t· a.gent·e livre na pratica das insti tuições. E accr escenta o •Mi.nist:o da In

stru cção da .A1·gentina: 

"übra de su voluntad en el comício debe ser e l s istem a ·republica no repre

f.enta tivo pero para lliemar con acierto esa fundón soberana •necesita poder dis

ce:·nir lo que C!Onviene ai pais y a sús proprios in1ereses. ISi:n esto bie n pudiera 

suceder, como lo observa uno de nues tros pubHcistas, que creyendú e legir un 

tribuno t,e di~n-o. un tiramo. Se iha atil'mado con razon que Ias ci!Lras 'Cl·el analfa

betismo son t:JJblas d e mortalidad moral en Ia vida de 13JS naciones." 

Nã.o obstante estabelecer a Constituiçã.o Federa.! (art. •5°) que as provin

cia-s re~'UlaTiam o en-sino ·primaTio no seu ~errito~io, formou-se, de h'a t-empos, na 

Argentina, a corrente dos que julgav!llm <Decessarios os <recu<rSos do poder centrai 

para dlffundir a lnstrucção <>lemen ta.r 'J)Or roda a part<> onde a solicitas sem os 

Estados da confederação. 

A fanwsa lei Manoel Lainez tendeu para essa firullidade e t<>vi€' como resul

tado que a escola p:ima riP. está húje espilllhada por todo o paiz, 

E é de notrur que cada wz mais se rrudica no espiri<to das figuras r epresen

tativa,s ~l~quelloc paiz o conceito da influencia -da escola no futuro politico, social 

e f inanceiro de sua patria. 

Gene,ro Sisto ainda h a •pouco ruffirma'Va: 

"Quand on oreuse le probleme d'e l'éducation, son infi·uence dillns l'avenir 

politique, social et financiar de la nation, qu 'on voit l'énol'me secours qu'il ap

porte â. l 'organisation d'un pays, on compr,end qtie les esprits >d'élite, les hom

m es superi<>urs, donnen't tous leull's soins à cette :!IO<nction socia,Je, la considerant 

comme la plu~ sO.re, la. plus efficace, la plus profitable pour le p1·ogrês des êtres 

humains et de Joeur groupements. 

L as ré>ultat~ ~e. astreux d'une. maniê~·e d'ag'ir inY'erse appa~I3Ji ss•ent d ' \llHl 
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façon êvide<nie: tout -pays qui nêglige cette fonction sociale se place fa.ta1ement 

sur la penro de la chute et de la desO'rgartisation. " 

E a.seim ·pensam todos os que na Argentina têm res]Jio•nsabiüdades d•e di
recção. 

Antes da lei que tem o nome do seu autor, a lei Lalnez, o Conselho Nacio

nal -de Educação tinha a seu cargo, em materia de ensino primaria, apenas as 
escolas da Capital e dos terrii!Or-ios nacionaes. 

Dita. lei , porém , tornou extemsiva a instrucção nacional o toda a R epublica 
c dispiiz qu e o poder central funÇiaJ.!'â. escolas, com um minlmo de ensino esta.be

lecido, em todas as provi'l'lcias que o solicitarem, sendo já em numero avultado as 
que hoje estão fu·ndaJdas no cumprimento da determinação legal -referi<la. 

Tats escolas coexistem, infol'ma Gaorro, com a.s que as províncias ma.ntêm, 

sendo que a Nação continOa a CIOnceder aos pode res -locaes que necessitam as 

subvenções previstas pela lei reguladora da ma teria. 

O resultado immedia·to do systema foi a m·eação de numerosas escola.s na

cionaw em todo o paiz, de modo que em 1911 as estatísticas :iá ·accusavam os 
seguintE:s algarismJos: 

Escolas prim a rias depPndentes do Conselho ~racional de E>ducação - 2. 012, 

distri buídas da seguinte ma•neira: 

Ne. Capital. 
Nos ter:·itorlos. 

Nas províncias. 

A concurrencia de alumnos no mesmo anno foi a s('guinte: 

Capital: 

321 

314 

1.'377 

2.()12 

Esco•as oommur.s. . . ..... ... .. . .... . ...... .. . .... . . . ... . . ........ 1116.832 

Nocturnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 757 

Milita-res. 

Territorios: 

Communs. 

Nocturnas . 

Militares. 

. ...... . ... . . .... ......... . . ............. . . . .... . .. . 

. ..... . . . . .. .. . . .. . ... . ...... .. . .......... . ....... . 
. .... . .. ...... . . .. ....... . .. . . . .. .. ............... . 

• •• •• ••• •• • •••••••••••••• • •••••••• •• • , •••••••• o •••• •• 

912 

22.16 4 

15•33 

301 
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Provincirus: 

Cornntuns. 

M!.Jitares . 

Total ... . ........ . .. . .. . . . ... . ... . . ............. ... . . 

111.816 

6.104 

267. 4'19 

O pessoa·! director e docente de !Ja.es escolas eleva-se a 7 .·8153 individues. 

Sômente o ensino primario nacional cusliou ao o;çamento geral pesos 

22. 3•9'i .'637,7·6. 

Como os dos Esta.dos Unidos, do Japão, da Suissa, do Uruguay e da Re

publicn. Argentina. eu poderia citar os exemplos da Allema;nha, da F1rança, de 

toda a Scandinavia e dos demais paizes á frente dos degtinos da civilização, to

dos •eloquentemcnte demonstrativos de ctue o bi'm-eotar social, a felicidade das 

sociedades decorre immedia:ta e directamente de uma boa política ·educativa, que 

os povos r ealmente prospE'J'os c feliz es são aque lles cuj.os dirigentes fazem do 

clesdob:·amento da educação publica a preoccwpação pr·lmeira dos seus planos de 

govevno. 

Aguardo-me, pot-ém, para na discussão deste parecer no plenario, exami

flar n.inuciosamente n situação escolar daquelles povos, mostrando como a ella 

estão ]Jl'eso< todos os problemas que interessam a vida e a eVIOiução das socie

dades. 
Dos exemplos por mim apontados neste parecer resulta, po~m. de de já, 

cla•-amente, a conclusão de que sômente os povos que se educam vivem tranquil

los e podem prosperar. 

Re~ultn l a.mbem a lição de que não é propriamente á lnstrucção s uperior <' 

secundaria que recor:·em os paizes mais cultos pam r esolver o seu problema edu 

cativo; ao contrario, a educação popular ê que vem antes de qualquer l:lutra, como 

alicerce sobre o qual assenta o edificio da felici<lad ~ collectlv·a. 

No Brasil. il:felimnente. não tem sido este o pensamento dominante . 

Pcrcorrendi0. em um olhar retrospectivo, todo o evolve:· d·e nossa legislação 

escolar, desde os dias primeiros de nossa vida de povo independente até hoje. 

verificamos qu.P n nossa pt-eoccupação sempr·e foj a de orga1J1izar o ensino secunda

rio " o ensiniO superior, esquecida quasi <le todo a inst~ucção da .grande maioria 

qu.c é ~ ensino .element:wr. 

Escrevendo, ha 50 annos atraz, a resp3ito da instrucção elementar em nosso 

paiz, Libera to Barroso affirmava: "As Assembléas Provinciaes 11ão têm curado 

dos importantes interesses da instrucção publica; o ensino official offe:;ece ainda 

esse tri ste espactacu\o de anomalia e desordem, qu 3 assusta os espiritos mais 

intrepido:s, porque nelle contemplam o descalabro e .a rui na moral do palz". E 

nccrescentava: "Levar A i11strucção primaria a todos os piOntos do territo~io é 

o d.esiclerat1.l?n.. ?. crmdiçiio elo progresso, <la prasperida<le e da g·randeza naciQ• 

n~tl; a este res:1eito muito pouco têm f~ito as .O.ssembl'éas 1';o\rinciaes" , 
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O seguinte quach'O estatistico, publicado no livro ele Libe:ato Bnnoso. de

monslra á evide•neia a jnstaz:t de suas aFfhJ-maçõoo: 

NUMERO DEl ALUM!N"OS 

Ensino pu- IDnsino par- Total Crianças sem 

blico ticu1a,r in strucçã.o 

AmazO'!la.s. . . . .... .. ........ 497 64 561 9.296 

Parã.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 46•1 839 5.300 36 .12•8 

::vlraranhão. . .. ..... .. .... 4. 725 1 . 280 6.005 41 . 13 7 

Piauhy. . ............ .. .. . . . . 964 21 9 5 3>1.872 

Cearlá. . ........ . . . ... .. 5.342 il58 6.00() 66.000 

Rli~ Grande d.o :-<o r te .. .•..... 1 . 087 67 1.154 27.703 

Pra~nhyba. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 800 176 1. 976 33.738 

Pernambuco. . ........ . . . ... 4. 72·5 .280 6.005 142. 56G 

AI a;gõaJS . . . . .. .. . ...... .. .. . 4.111 4 0<5 4.516 31.198 

Sergipe. . ........ . ....... . . . 2 . 5415 ·121 2.966 28.462 

Bahia. . .. . . . . . . . ... .. ... 8.937 903 9 .•8-10 H ·7 .•3()2 

EsP!Jrito Samto. . . . . .... . ... . 1.165 1.1&5 5.977 

Rlio de Janeiro . ....... . . . .. . 6.532 1.844 8.376 91.624 

S. Paulo . . ...... . ....... . .. 6.1538 2.020 8 .•558 91.442 

Paraná. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6(),5 986 2.501 8.927 

Sa'11t~. Catha·rina. . ...... . ... , . . . 2.214 3·86 2.600 16.685 

Rio Grande do Sul .. . 6. 0•99 2. 476 8. 5715 45.710 

Goyaz. . ......... 1. 540 25 1.15 6•5 27.720 

Minas Geraes. . .............. . . 16.909 16.909 15 -1.519 

Matto-Grosso . . . . ... . . . .... 83•8 73 911 12.660 

Município Neutro. . ..... .. . .. .. 3.390 4.167 7.557 35 . 300 

Total .... . ....... . ... . ... . ... 86 . 024 18.0,91 104.025 1. 085.966 
• 

São volvidos 50 am'I'Jos, d-apois ctue Libe•·ato Barrooo d 3iXlOu nos algarismos 

transcriptos a formal conde-mnaçã.o da ol'!entação educativo. - seguicl~ pelos go

vernantes do Imperio, A atnda hio je é posslvel affilrma.r que raros são os depa.

tamentos :urtonomos da Federação Bras\.lei ra em que a diffusão !fo ensino t em 

sido preoccupaqão dominante dos seus dirigentes. 

Certo é qne para excnlpal-os ha em pa~te a a.llegaçAo ode que os recursos 

de que podem dispõr os Estados não são absolutamente sufficlootes ·para enrfren

tar decisiva.meeot-e o pro·b!ema. 

Bast-a ve.r 1S. Pau lo, c modelo com justiça inovocado ern e>:>usa;s de ensino pu

blico no RrHsil. gastanclo quasi 13 mil contos sómente com a instrncção elemen-
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tar e com mais de 70 ojo da população em idade escolar imteiramente desproviá.a 
de estabelecimentos de ed'Ucação. 

O pequeno ES'tado do ·Rio Gramde do Norte, que rep~esento na Ca.anara dos 
Deputados, j 'á o demonstrei em do·cum€'Ilto Olfficlal, com um orçamen-to glo.ba.J que 

rararr:ente attinge a dons mil contos de réis, qu!lindo consegui-sse tri•plical-o e ap
p!ica,. todas as suas rendas exclusivamente em escolas elementares, ainda assim 
não teria escolas 'J)ara todas as· cri-anças que as r"ecl!limam. 

Mas, mesmo estes factos, realmente ve!'dadeiros e que devem se.J pondera

dos, ~stão a indicar-nos o camin ho que nos dev€mos_ traçar, ·e ê o de fazermos 

a cooperação de todas as for~as sociaes, desde 10s particulares até os governos, 
desde os municípios abê ã Uni!io, na sol'llção do problema que ê vital para o 

desenvolvimento do paiz e para a radicação das instituições liberaes que n10s r e
gem. 

Cumpro um deve:· de just-iça assi·gnalando aoqui o cuida.do com que certos 

Estados, poucos ernbora. vão dedicando os seus esforÇIOs '!lO sentido da almejaJda 
extincção do ~nalphabetismo por uma di.recção efficiente e in te !Ji.gem.te da es
cola. 

Falla1'ei a11tes de tudo de S. Paulo, oq1de vem de algum tempo o ·intereso;e 

pelo problema do ensino e onde exis te uma appa,relhagem technica escolar e um 

col'po de professores realmente á altura dos mais adJantados e cultos de outras 
nações . 

E" a seguinte, segundo dados o.fficiaes que consegui; a situação do en sino 
em S. Paulo: 

CAPITAL 

Grupos escolares : 

Nuanero de grupos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Numero d e classes . . ... . . . .. . . . .. . .... . ............ . . 5•97 

Màtricula e-m 191•5 . 

·Escolas isoJ.adas: 

-Numero ··de escolas. 

Matr icu la de ,1915. · 

.· . .. . . . ...... .. ....... : .. . . . . . . 

Escolas, partieula:res: 

Numero · de escolas (éla.dos Incompletos) ... .. ....... . . 

Matricuia em 1-91•5 (dados incompl·etos) ....... . ..... . 

'Dota:J da matricula . ........ . .. . . ... . . . ... . .... . 

:r.• f .. J f I lf )S l I f , • 

"1. I<' 

189 

41 

26 .{i6 2 

11. 369 

4·8 .685 
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Ensino normal : 

Uma iEJscola No:·mal Secundaria: 

Matricula em 1916. 

Alumnos diplomados em 1915 . . ...... . . ....... . .. .. . . 

Duas Escolas Normaes Primarias: 

;\1a triCUIR ('ffi 1916. 

Alumnos diplom~dos em 1915 ....... . .. . ............. . 

Total da matricula .. . .... . .. . ................ . 

'l'otn! de diplomado• ..... . . . ......... . ......... . 

Ensin·o l)rirna.-lo: .... 

INTERIOR DO ESTADO 

Grupos escola~·es: 

Nurmero de grupos. 

N ume1·o de classes. 

:I!Ia tricula em 191•5. 

E scolas isoladas: 

Numero de escolas. 

Matr• cula ('m 191.5. 

.. . .. ; .. . ...... . .... . . .. . . .. .. . . 

Escolas municipaes : 

Nume~o de escolas 

Matricula em 191•5 .. 

( da do.s incompletos) . ........ . . . . . 

(dados incompletos) . . ........ . .. . 

Escolas particulares: 

"'umero de escolas 

:M<a tri<".ula em 1!H5 

(dados incompletos) . . ... . .... . . . . 

(dados lnaompletos) .......... .. . . 

T·otal da matricula .... . ..•.. , ........ . ......... . 

474 

997 

294 

1.471 

132 

1.639 

1. 232 

308 

183 

587 

71. 2·54 

52 , 812 

10.639 

12.1110 

146 .8H> 

NTRO DF. r QCT" ENT AÇÁ() E 1 'FORMAÇÃO 
Cnord~naçio de E•tu los I e~~;\elativee 

SÉÇÃO DE [;OCUMENTAÇÃO PA!.tLAM!.NI 
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Ensi<Jlo norma.!: 

Duas Escolas ).forq·w es Secundarias: 

Matricula em 191<6. 

Alum'Pil~ di•ploma<los em 1915 ................. . ..... . 

Seis Escqlas N10rma.es Primarias: 

Matricu•Ja em 1916. 

.~lun1nos diplo'lladns em 1915 ..... . .. . .....• . .. . . . .... 

REST )I[Q 

CAPITAL E INTERIOR 

G:·u~os es~olares: 

Numero 

Numero 

de grtt'I>OS . ............. . ..... . .........•.•.. 

de classe . 

Matricul!l>s oean 19•15. 

Escolas isoladas: 

N'Uin.cro 

Matricula 

de €1BColaa ...............•........... . ...... 

em 1915 . . .......•.......... 

Escolas mnnicipaes: ( *) 

Numero de escolas .....................• . ........... . 

Mialtr!m11a '3m :L91•5 . . .....•..... . ... . .. . .....••....•. 

Escolas pa!'tlculal'es: ( * •) 

542 

2.058 

161 

2. 23·6 

1.421 

308 

::-<um,uo de e;scolas . .......................... . ....... ~ 2~ 

:.vtatl'lcula em 1·915 . . ......•.....• . ...... .. ............ , .... 

Total da matricula em 19lií ... . ... . .................. . 

(*) As escolas municipaes são custeadas pelaa camaras Joca . s . 

83 

85 i 

97.816 

63. 5~6 

10 . 63 9 

23. 479 

195.500 

( • ··) Das escola-s particulares a.Jgumas são subvencionada, ps lo Estado . 
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..l!:nsino normal : 

Escolas normaes secundaJ,"las: 

Numero de e~co!as. 

:Matricula em 1916. 

Alumnos diplomados em 1915 ...............•.................. 

Escolas No!'maes primarias· 

Numero de escolas . ................................. ·; •.. .. . 

Matricu:a em 1916 . . ..... ...... .....•... . .... . ............... 

Alumno~' diplomados em 1915 ... . .... . .....•....•......•... . .. 

Total à<· escolas . 

Total de matricula ........ .... .... . ...... . •.. . . . ............. 

Total de c1iplomados ..................... .. .•.. .. ... . ..... . . . 

Populaçioo escolar provavel do Estado ....................... . 

População escolar que recebe lnstrucção ............ . ..•.. . ... 

População escolar que não r ecebe instrucção ... . . . ......... . . . 

Despeza do Estado com o ensino normal ..................... . 

Despezn. do Estado com o ensino primario (inclusive subvenções) 

R ecertn. geral do Estado orçada para: 191•5 ........ . .......... . . 

'3 

1. 0~6 

376 

3 

3.055 

650 

lJ.l 

4. 071 

1. 026 

501.900 

19•5 .500 

, 306. 400 . 

2. 350 :53•5$000 

12 .'88•3 :430$000 

74.485:090$000 

Tambcm o Estado de Minas Ge~aes começou a enveredar pelo bom cami

nho, e f! com vivo contentamento que aqu•i deixo transcriptos os termos com 

que o actual Secretario do Interior daquella unLdade federada do Brasil salienta 

a !mportancia da questão: "De tempOs .a e> ta parte, diz o Sr. Americo Lopes, a 

soluç>;.o do problema da disseminação da instrucção primaria po~ todos os re

canto$ do nosso territorio tem desafiado os esforços das administrações, que o 

têm rCJllocado em parallelo com as questões economica•s e financeiras, de tal 

modo se convenceram da sua 'capital importancia como factor necessario desse 

aperfeiGonm~nto que constitue objecto de nossas melhores asp!~ações. 

O movimento salutar, estabelecido em torno desse assumpto, logo após a 

adopção das instituições democrabicas, tem experimentado successivos impulsos 

e adqui rido crescentes elementos de exito, promis&ores ode mai'S lisonjeiros re

sultadCJs. E' quf! os espíritos dcdica•dos â. benemerita cruzada do ataque ao anaJL 

phabctismo se têm inspirado na !içá<> proveitosa dos factos e no documento ;,._ 

refragavel das estatística, nos paioos onde cedo se comprehendeu que a chave 

de touos os progre-•sos eronomkos e politicos era a diffusão prodiga e !Ilimitada 

das lettras elementares por vla da modesta .escola, alçada nos tempas â. digni

dade de ins.tituiçã.o apropriada a formar as gerações _vin dou~as, aclarando-lhes 

a intelligencia, illuminando-lhes o entendimento, preparando-as, emfim, para 

alcançar os mais elevados destinos". 

Em. f~ce de tão elevados propasitos, não é de extranhar que os da•dos ee

atistlc:>s nos revelem uma situação que é modesta diante · do muito que ainda 
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ha a fazer, ma~ qu€ já é para applaudir como attestado dos nobres esfo~ços dos 

g(nnernos da Minas Geraes. 

Os dados constantes do relatorio do Sr. krnerico Lopes são os que se, se

guem: dura•nte o 1• semestre de 1915 funccionaram ·10·8 grupos escolar€s urba

nos, com 690 ca.deiras; 19 di>t:ictaes com 89 cad•eiras; 302 escolas urbanas, ·8'i4-

di'strict:Ms e 310 ruracs. 

A. matricula ·nos ·grupos e escola·s artingio a 83.457 alumnos e 66. 03'6 alu

mnas, o qu-e dá o tatal de 149 . 493. 

A .natricuJ.a de adultos, no semestre ref€rMo, nas 19 esc:ola·s nocturnas es

taduae:;· e no curso noctu.rno installado na capital, foi de 1. 928 alumnos. 

No segundo sem-estre funccionaram 109 grupos UI'banos, com 698 cadei

~as; 20 üistrictaes com 8•8 cadeiras; 303 escolas urba,nas, 8·90 diostrictaes e 37•2 

ruraes. 

:to.' os ·g>rupos € €SC•Jlas houve Hi2 . 4139 a·lumnos matriculados. 

No curso no<!turno e nas '22 escolas nocturnas, que funccionaram no mesm~ 

semestre apurou-se )a. matricula de 2.412 alumno•s. ®m 1•915 funccionaram 533 

escolas municipr.~s. com a matricula de 23 . 090 alumnos . Foram em numero de 

637 as escolas particulares que funcciona~am no ref€rido a!Ilno, com a matricula. 

de 20.2·81 alumnos. 

Eeunh'la a matricu la. dos grupos e escolas offici!!Jes ã das escolas mu.nici

pa€a, partiC1Ilarcs e ~octurnar:;, tem-se o IIlUmero d·e 208.222 alumnos que rece

beram instrucç>l.o durante o anno de 191·5. 

Dous Est~clos da li'ederação mere<eem ainda oopecial menção. ISão os do Rio 

G~ande do Sul e Santa C.'ttba'l'il),:'L, esle porque, em um orçamento total de pouco 

mais de àov.s mil contos, reservou cerca de quinhentos paTa os serviços de instru

cção, e o prime!'l'O, porque adoptou um processo de diff,usão do ensino cu ja effi 

cacia os factos se i~c1unbem de comprovar. 

H<.firo-me ao systema de auxilio material ã iniciativa local e pa7ticular, o 

que. tem. permitUdo o flore.c imento -de gramde numero de escolas, sendo já hoj e 

·bem ass1gnala'da a regular porcentagem de criançlus que encontra.m · e·stabeleci

m entos onde vão receber instrucção e ensino . 

Os esforços com que S. Paulo, Minas Geraes, tRio Grande do Sul, Santa 

Catharina e alg-uns outros Estados estão procu!"ando desenvolver o erusino pri

ma~·io bão. po;: certo, mereaedo!"es do mais vivo applauso . ·Por outro lado, po

rém, os •dados que offerecem confir mam a impossibili'drud•e para os va;rios depar

tamentos d·a E1Eidernç,ã<> Brasileira, mesmo os que são di1·igidos por homens de 

segura Visão, de resolver com os recursos d e que di®õem o p~oblema da elimi

naçãc· do analphabetisme. 

Dahi ·decorre a ·necessidade de invocarmos a cooperação de todas as outras 

Jfrçaz socia•es, desde o simples particular até a mais elevada or.ganização poli

tíca , quE> ê, no ,,-.e&"lmen que adaptamos, a União. 

E ':em se venha dizer, para excluk a collabora~ão do po'der feder a l na cru

zada benemeri ta ClJ.!e todos temos o dever de levar POr diante, qw~ a Carta R e

pubEcana ê emP,P.eilho insuperavel, desde que reserva o assumpto .para a com-
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p:·tencia das uni&atdes f-ederadas, porque disposição semelhante se e ncontra na 

Constituição na A rgentinc. e Já a~ necessidades soci~es reclamaram e as leis con

sag:.·al'.ur. a intervenção, cada vez mais ext~n:-.a, da r.'\fação no assumrpto, sendo 

cre~c~n e. eomo expuz li;-.haE" f1trf.:,. o .,nm ro da.: asco·as primaria'S f ederaes 

arg-entinas que, :1 principio, &ranl localizada~ apena g na capital e nos territorios 

federucs e ho je se alastram POI toda a · Repub:ica. 

AccrPsee qub organizámo, a nossa vi•da política pelas no~mas republica

n as e democratic!IS, normas 'em absoluto impraticaveis em um paiz sem lett"l!s e 

sem cultura ch·ica, stn•do, pois, um perigo para as praprias instituições o anal

phabetismo, qu!', na impossib!Udade material de ser •extirpado com os recursos 

particu\a·<es dos Esta;dos, tem de ser combatido pela União, que não tem só o 

d ireito, mas antes de tudo o dever de crear condições de tal ordem que permit

t a m o floresctme;lto do rcgimen pela nação escolhido e adoptado. 

Concedcndc me~mo, para argumentar, que a no sa Constituição estabeleça 

sõmente a compet~cia l.Pgislativa dos Estados em materia de instrucção ele

m entar, ha ainõa a considerar que os textos constitucionaes, de accõ•do com a 

mais se;;ui'da oriE-ntação entre os interpretes do direito publico moderno, são a.p

p!lcados i']a;stlr.:t e progre~sivamente , procurando-se sempre harmonizai-os com 

as neces~iélades do momento histori~o em que têm de actuar. 

}!; nenhuma necessidade maJs premente da hora historica que passa no B:a

s il do que ·a da diftlusão d~ instrucçã.o populwr, alicerc&< unico sobre que póde as

~entar o -edifício da nossa prosperidade que á União cabe promov.er e realizar. 

D emais, cliante d-.._ pro;>ria Jettra constituclcnal, por mais que o procure, nã.o 

encont:o nen•h>ím.<t pro.hibição expressa ou implicita para a ingerencia do poder 

f ederal oue, por certo, nã<> exclue a dos departamentos estaduaes. 

Neste sentido ê jâ h<rje poderosa a corrente dos nossos constitucionalistws. 

Araripo Junior. ao meu ver, d~ix'ou perfeitamente esclarecida a questão. 

quanc!o, enumer ando a instrucção primrurla ent::e os assumptos sobre os quaes 

o Congresso N::tctonal póde legislar, comtanto que não crie embamços a o livre 

exercício da acr::to govern:tmental dos Estados, escreveu: 

"E1s o lim!te que a Constituição em garantia ao regimen federativo julgou 

neooss1rio oppõr ~ poss!vel pe;cturbação da jurisdicção exercida pelos Estados 

em mate::ia de instru r:ç:ão . Em vista da Jettra, pois, do nosso pacto fundamen

tal, a União não e-stá inhib!d~ de eX'ercitar a.ctos leg islativos concernentes á 

ins truc;;ão primar!a nos Estados, oomtanto que ·esses netos respeitem a autonQ

mia es ta dual e nl!.o contraYenham ao que as legislaturas respectivas .tenha m es

t a be ler:ido. 

Funcção st~'J)pletoria, bem caracte•imtda pela Constituição, ella póde ser exer

cida cvm a qt:.,li:J. amplituclt> compatível com a dualida><l.e de jurisdicções e na 

conformidade do regimPn escolar adoptado e m cada Estado.·· 

De na i e, pC'dP.rcmos dar f-eição profissional ao ensino prima rio que a União 

tiver de distribuir c assim estará de vez afastada a tão insistente quã>o falha 

objecção de caracter consti tuclonal. 

1\.ías, objecta<-se-ha ainda que o momento ê de difficulpades financeiras, não 
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sendo licito procurar novas fontes de despezas para a União, já a lutar com 

emharaço.o; in~uperavels. 

A objecçãiO vem de longo tempo e, na monarchia, quando se procurava, como 

hoje, afastRr o poder geral de vir a. se occupar do assumpto, er a a crise finarl

cei·~·a que se a!lega va antes de tudo. 

No seu famoso par~er de ·1-8·82, o Sr. Ruy Barbosa dava-lhe r esposta esma

gwdora, nas se,e-uintes palnvra-s, em apolo das quaes citava far•ta messe de fa 

ctos: 

''Esta objecçã.<o está respondida. Ella encerTaria o paiz em uma eterna pe

tição do princir"!o, em urn circulo vicioso insuperaV1el. A extincção do def'icit 

nã:o póde resulta~ senão d e um a•balo proftm.damente renova dor nas ·fontes es

pontan<'as da producção. Ora, a producção é um effeito da intelligencia: está, 

por toda a superficie do globo, na razão directa da educação <popu la.r . Todas 

as lei;; producte>ras são inefficazes para gerar a grandeza economica do paiz; 

todo.; os melhoramentos mater!al€'8 são incapazes de determi·nar a riqueza, se 

não partirem da educação popular, a mais creadora de todas as forças economi 

cas, a mais jemmdn cl!e todas a.s medida-s f-i?zancei?'Ml, 

A tocas a·s impugnações estribada-s no augmento da nossa estreiteza de re

cursos, da necessi'dade de economia, da grandeza dos sacrifícios exigidos, po

deren,os responde" sempre tal qual Macaulay, em 1847, na Camara dos Com

muns Rustentando o credito pedido pelo Governo <para o desenvolvimento das 

lnstitui(;ões escolares: "Se encarrurmos este assumpto sob o inflmo ponto de 

vista; se considerarmos o ente humano unicamente como , um productor de ri

queza.. 3. rlifferença entre uma população intelligente e uma população estupida, 

avaliada em libras, shillings e pennys, <excede cem V'Bzes a somma solicitada". 

Qualquer qul3 seja o sac:·ificio exigido esta resposta é sempre lrreplicavel. 

Na direcçã0 destas idéas, concluia Ruy Barbosa, caminham hoje todas as 

nações adiantacdas. O muctdo assiste a uma porHa sublime, .e.m que a p~eoccupa

ç:ão ·dos povos supeJ·iores dir-se-hia consistir em exchi.birem a sua l iberalidade 

para C<m'. o ·desenvolvimento do ens1no, á medi·da da sua civilização e da sua 

ãignidJ.de. " 

A Cons titnh;ão e a sHuação financeil"a não sã'O, pois, embaraços á interven -

ção que <1. Uniiío preciza ter na disseminação da educação popula.". 

Qual, porén~. o meio pratico de éf.fectual-a ? 

No seio do Congresso a questã'O tem sido por vezes ventilruda. 

Em 1904, o Sr. Passos de Miranda formulava um projecto, no qual autori

zava o Governo Feder·al a entender-se com os govern'Os éstaduaes com o fim de 

obter dos mesmos a nomeação de delegados, com plenos direitos pa~a accorda

rem, juntamente ('()ffi o Governo da União, sobre o melhor melo de organizarem 

e systematizarem o ensino publico braJSileiro, sobretudo o primario e o technico 

e prof'ssional elementar. 

Mais t:uode, em 1906, o S•. Barbosa Lima, em emenda ao orça.mento do In

ter ior mandava subvencionar com duzen,tos contos de ré is cem escolas prima

rias de&tinadas ao ensino da lingua portugueza nas zonas coloniaes dcs Esta-
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dos le Santa Catharina, Paraná. e Rio Grande do Sul, de accõrdo com os respe

ctivos gov<>rnoo loC'aes. 
Neo m<?smo an111o e em emenda ao mesmo orçamento, o Sr. José Bonifacio 

autoriz~va o Po·de;: Executivo a enten-der-se com os govemos dos Estados, ajus

tando os mc·io·s de oer organizado e systematizado o ensino primario, de modo 

que seja l~igo, ;rraJtuito e obrigatorio, se ndo iniStituidas igualmente escolas te

chnicas ·e profissionaes el~mentar<>s. 

Em 1•a 07, "'- idêa era novamente posta em fóco por iniciativa do en·tàú Mi

nistro ão I•nterior, Sr. Tavares d·e LY•l'a que, em longa e:>.."J)oslçã.o, advogava, 

em r~lação ao ensino prima rio, as seguintes medidas: 

ct,> acci\rdo com os Estados, mediante aiS bases que fossem estabeleci·das, 

para maior cliffusão ilo en•ino ; 

b i subvenção temporar!a a ·escolas que fos·sem fundadas e man.tlda.;; por 

particula r<:';;, asRociações e munici.palidades. âos quaes seriam fo;:necidos livros, 

mobllia escola,r e outros quaesquer auxilios determinados em lei; 

c) fu'ldflção e custeio de museus e bibliothecas escolares; 

cL) crcar;ão de escolas nns colonia.s civis e militar.es e nos .terrioorios fe

deraes. 

J!Jm 190'8, o Sr. Ba·rbosa Lima submettia á. approvação da Cama;:a um pro

jecto e·n que o Pres!Oente da R!epublica era autoriza:do a abrir um credito de 

761: 182$, corresponraentes á quarta parte da despeza total que annualmente faz 

co m a instrucção elementflr o Districto F ed>eral e a titulo de subvenção a que 

tem 'li;·eito nos termo·s dn lei orçamentarla v!gora,nte. 

Em 191.1, em emenda orçamentaria, o Sr. José 1Bonifac1o Insistia na auto

rização ao Governo prura promover e animar a disseminação do ensino primaMo, 

podendo Pflra tal fim fundar escolas nos terr!torios federaes e entende~-se com 

os governos do~ Esta·dos, ajustando os' meios de crear e manter escolas nos dls

trictos e povoações on<'e não existem ou s ejam Ülsu,fficientes, e subvencionar ás 

fundndtcs pelas municipal1dad ~s. associações e partlcula,res, expedin,do o neces

E:ario rP.gulatnento, fixando as bases e a:s condições conrveni·entes. 
· Em 191Z, o Sr. Augus to de Lima justi'ficava o p;:ojecto de le! que tomou 

o n . 54 e no qual de term;nava que o ,Pod·er Executivo auxiliaria o desenvolvi

mento oo ensino primario nos Estados, de accõrdo e precedendo solicitação dos 

respectivos governos. 

O auxilio consistiria na su•bvenção annual de 20 °J 0 da quantia que, effect! 

vamon tc, houv·esse sido despendida, em cada Estado, com a !nstrucção ele 

mentar . 

O Sr. José Bonifacio foi designado, na Cammlssão d e Instrucção Publlca, 

para r~lato;· do prejecto elo Sr. Augusto de Lima, e ha noo A11maes o seu pa

recer. <]ue 'é longo 1e no qual documlentadamente mostra que a União não só

mente póde como dev·(l a ;nparar o ensino pr!marto, em teDmos ainda mais am

f)los elo qu~ os ne são astabelecidos no projecto, a respeito do qual tambem 

~e pr on unciou :t Commi·ssão de Finanças, tendo como relator o Sr. Felix Pa
checo. 
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E.-ite conclue o seu relato:.·io, ass1gnado sen1 re· tricções pelos demais mem

bros dr. Commilssão, &!firmando que não recusam o seu voto !l.s d8S_pezas que 

porventur'l julgar profícuas e necessariao; para a düfusão do ensino primario no 

paiz inteiro. formulando, ao mesmo tempd, votos para que a Commissão ®spe

cia.l estu de a qt1esWo em ])Tesença dos dado~ e cl·ementos que está pacientemente 

"euni,;rlo e tenha a fortuna de ncontra·r uma formula ·feliz e precisa gue me 

reça o a·poio da Camara e a gra tidão geral do palz. 

A 0ommissã.o Especial, n que se referia o Sr. F elix P ache·co, é a que foi 

nomeada .em virtui!e do requerimento do Sr . Octavio li'Iangabeka, em 1912, cujos 

trabalhos nã.o tiver<Lm prosegui.mento. della exis tindo, nos ll.mw.es, apenrus a no

ticia da uma expo.sição do mesmo Sr . iManga·beira, na qual éstá. lncluido um 

<projecto, em que se es'tat~lia qu'e a União poderia. crear, em qualquer município 

ào p.a.iz, escolas para o ensino elementar. 

E.n 191·5, per occn•sião de ser discutida a reforma chamada Carlos :Maxi

miliano, o .Sr. Passos de Miranda ofrerecla emenda, autorizando o Governo a 

promover ajuste ou accôrclo conectivo entre os IDstados, com o fim de ôrganlza: 

·syst,•onatizar o ensi·no prirnar1o . 

O Sr. Teixei ra Bran.não offerecia ta.mbem emenda su•bstitutiva, em uma 

de cHjas dispos·ições eram reproduzidas, quanto á instrucção e·l ementar, as idéaE 

contid<.\S ·na exposição Tav3.;·es de Lyra . 

O Sr. Alvaro Bapti~ta, em longo substitutivo, fazia incluir no quadro do 

ensino federal, o prlmarlo de Jettras qu., ser!a mini·strado em escolas urbanas, 

· suburuanas e ruraes. 

O Sr. José Augusto, per s·ua vez, afflrmava, em discu:so na Camara, que, 

ainda inesmo qne' o te>..-to constltuciona1 limitasse u acção da União, seria o ca-so 

d·e appellarmo~ para alguma cousa que deve pairar acima do texto frio da lei, e 

é o ~spirito do reog·imen sob cuja vigfmcia estamos, regimen que rotulamos de 

republicano e ne!l1ocra.tico, cousas lncomprehensivei~ em ·um paiz de analpha

betos. 

Se os ID'tado~, accrescentava, na sltuaçào p:esente, com os recursos que 

lhes foram con~ti~ucionalmente reservados, nã.'O pod i'.'m dar escolas em numero 

suf.fici~nte para o esclarecimento gemi das massas po.pulares, nãJo é licito á 

União, rel'r.on <avl'l principal pela manutenção e defesa do r egimen, conservar-se 

em "tlitude de in ,liffer enç:a, deixando que e alastre o analphabetismo. 

E accentu!lva: convenhamos em que , ou a Republica B::-asileira enfrenta com 

seriedade e deciEã.o O problema do ensin'O primario, escla recendo e dando con

sciencia ao poYo, ou entiio não pa;;;sal"â., em tempo a.Igum, de uma R epublica de 

rotulo e de etiqueta. 

Ainda em 1'!l15, nos ulUmos dias d!l sessão legi !ativa, o Sr . José Bonlfa

c·o. al1ud;.ndo 1i campar.•ha que estava Eendo levada a bom tHm.o pela Liga 

Bras il~ira contra o Annlphabetismo, pedia a nomeação de u~ commissão par

lament'l.r, composta de nove membrcs e incumbida de offer·ecer á Cama"a as 

bases 1e uma proficua e ampla ingerencia da União no que entende com n edu-
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4 ação po];ular, f:ornmissão qu<:: foi logo nomeaJa, mas ainda não conseguia ini

cirur os ·&eus traba1lio$. 

No seio da mesma Cama-~;a dos Deputados, e parallela.mente com a 'corrente 

oos que preten dem a ingerencia flirecta do Pod·er Fede':'lll em cousa.s de ens;ino 

elementar, tem 'snrrg:i.do a dos que procur am o desenvolvimento do ensino nor

ma-l, mediante amparo d!l. União, tendo em vistá it i-mportan.cia da cultura pe

..;'l.gogica: na e-vo1ução mental dos povos. 

O Sr. Manoel Bom fim, em 1907, eme1ndava a reforma do enf>ino, conhecida 

pelo ;oome de re-forma 'l'ava~es de Lyra, mandando fundar, em todos os ·Esta· 

dos, es-::olas normaes para formação do profess.orado prrimario e uma escola nor 

mal superior, na Capital Federal, para formação do -pro.fessorado das escolas 

noo·mae5 primarias e dos cursos secundarias, bem como dos inspectores ou de

legados do ensino. 

Tambem o Sr . VirgiUo d·e Lemos queria a creação &e escolas no!'maes pri 

mllirias: com un1 cunho essencialmente pedagogico e tendo POli' fim adestrar os 

s-eus A-l' lmnos na technica pedagogica. 

Em 1912-, o 1Sr. Mi<guel Calmon mandava crea~ uma- escola normal superior 

na Capitai Fed<::ral, com o fim de focmar professores para a•s materias que cop

s tituem o curso das esco!as normaes que tambem seriam creadas, no Districto 

Federal e nos Estados, escolhido•s préviamente os pon-tos mai•s convenientes, 

para form:.r pessoas que se proponham a adquirir instrucção secundaria óu pre

pa,oar-Fe para o magisterio do ensino primaria e complementar. 

Ainda o 1Sr, Alvar.) Baptist a, no substitutivo acima referido mandava que 

-o G<>verno F edcra1 se immiscui.sse no ensino Dormal que teria o caracter Ill'i

mario qtmndo destinado a formar professores para as escolas pdmaria,s, e seria 

.superior quan do visa•sse a preparação de professores para as escolas normaes 

primarias . 

Na discussão da reto=a Ca·rlos Maximiliamo ha emendas do ISr. José Au

gusto, com paa-ecer favoravel da ·commissão -de I·nstrucção Publica, mandan-do 

dar tdção normal ao ensino secundaria fede,ral, como me-io de de-s-pertar nos 

que passam por tal en~ino o interesse pelos oosumptos pedagogicos e educa

t ivos. 

U:n outro a-ssumpto que tem merecido a attenção da C~mara é o da e-sta

tística escolar, embo:·a até agora não tenha sido tomada nenhuma deliberação 

a respeito. 

ETJl 1'91-3, o Sr. Thomaz Delfino mandava á Mesa um prrojecto, em qtie o 

Govemo ficava autoTizado a estabelecer o serviço de estatistica da instrucçãu 

no Bra~il, estatuindo, ao mesmo tempo, a obri.gaç·ãoo de ser enviado, annual

ment~. ao Congresso um relatorio conte ndo os dado~ t'elativos á imst!'ucção p=i

ma,ria, secundaria, superior, ·profiss·i'onal e esthetica, bem como sobre biblio

t h!e!ca. museus, conferencias, viag,ems, eotc, 

O Sr . Mcnteiro de Souza, em 1914, propunha, em · projecto, a crea ção de 

uma Hepa=tição Gera! d!. Ensino Publico e Educação Nacional, com séde na 
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Capital Fede-ra.J e de legacias em cada uma das capitae-s dos !IDstaclos, tendo por 

fim o desenvolYimf'nto da educação nacional, pelos seguin~oo meios : 

a) . coiliginil) estatisticas e documentos que mos trem as condições e o oro

gresso da ec!jucaçi(.' no Distdcto F ederal e nos Estados da Rep ubllca: 

b) divu1ganào informações relativas á organização e funccion a m en to dl!JS 

eec0Ias e •ystemas e~colarel', bem como os methodos de ens ino, quer da R epu

blica , quer de paizes extrangelro-s, de modo a permittir ao povo b:·asi le iro o 

estab~lr-cimento de systemas efftcientes na sua educaçã-o nacional; 

c ) ir.f0rn1wndo s..nnualmen te o C ongnesso, por 1neio de minucioso rel·atorio 7 

do r"su ltado das Ruas investigações e trabalhos, bem como doo medidas que j ul

gue ne.~essarias para servir á causa da educação e os fins para que foi c:·eada 

a re)AlYtição; 

d ; publlcstndo bol·etir.~ mensaes ou qulnzenaes, rel·n-torios especiaes, roemo

rias, e éc., que fornecerá g ratuita e obrigatorl•am ente a todos os professo res pu

'blico.< da Repubiica e ã,s pessoas que os soliclta·:em, bem como fornecendo por 

escrip lc a-s i'lformações que lh e forem pedidas pelos estabelecimento-s ele en

sino do paiz ; 

e 1 mantendo um a bibllothecn, publica de educação e ensino, na séde da re 

'r>artiçàú e Clutra instructiva na séde de cada uma de sua<S delegacias, a cargo 

do respectivo delegado, qu-e será o bibliothecario; 

/) rr>ar.tendo um estabelecimento, externato de en·s ino primaria, mode lo, 

pura cada sexo, nas C!IJPit·aes dos Estados que o solicitarem, devendo o 

e u.!:ü rto de.sses ~s tab elechnentos abrange::.· ttrna in strucção geral, indispensavel a 

tpdas .,:; profissões dn vida e ap exercicio e cumprimento de deveres impostos 

aos cidadãos da nos sa Patria, a começar pelo Ja r dim d!a Infancia e com o nu

m e ro de .proféssore<S necessarios e compatlveis com a dotação orçamentaria; 

g) quando houver fun do -sufficiente, ou quando os Estados quize,·em oc

cor:·er 1.s respectiva-s despeza<!>, creartdo estabelecimentos semelhantes ao da let 

tra f. nas cidll!des mais populosas do interior dos Estados, afim de servirem de 

modelo ao.;; in•s titutos estadua~s. munlcipaes ou particul<ares, devendo aproveitar 

n o ma;risterio d e-stas escolns, como nas <La lettra /, normalistas dos respectivos 

Estados ou àe outros, onde a instruc~ão se h a ja mais no toriamente d'esenvo1-

vi1o; 

hJ c"eando r. custeando escolas normaes no-s IDstados que as não possuam 

ou não possam mantel-as nas condições julgadas efficazes pe la R eparticão Ge

ral do En.,ino ; 

i) mantendo anne:x~as aos estabelecimentos da lettra g, pequenas b ibliothl,l

~n.1 de esr:olhidos livros mais uteis e alguns deleitantcs, a.<; quaes serão fran 

queallas, f l'>ra da·s hot·as escolares, a quantos desejarem, fi can,do cada uma des

sas sob a riirecção de um elos professores, desi-gnados pela delegacia respectiva; 

1! iJJo::umbinclo-se O.e cor.tractar, por conta. dos Estados, municipa lida des 

as:;ocia~ÕP.R inst~uctlvas ou estrubelecimentos particul·ares de ensi no, qu e o so

licitar -~:-,,, proff'S:'- CrP.S ou especialis tas para os respectivos magisterios, quer no 

-extrange tr o, quer dt?n tro do paiz, &err. o·nus a..lgum para .a União. 
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B' a mesma idl;a de et·eação de um centro d•e con"'e.:genoia de esforços para 

que se pt:desse il!lr unifo.-nüdade á di recção .do ensino, a que se referia em 

1•908, o Sr. Tavares :'I e Lyra, tamb~m l'eproduzida no exOE~Ilente substitutivo de 

1Dl5 do flr. A.l·raro Baptista. 

Como se vê da longa exposição que venho fazendo, para a qu·al tive na 

parte referen tP ao CongrP~so, como principal fonte de informação o conscien

cioso trabalho do Sr. Ptimitivo Moacyr, ha idêas que, dentt'O do Congre&so, pela 

insistencia com qee se r<'produzem, estão como que amad·urecida.s, reclaman

do, >tpe,-,as, qu·~ venham a ter r ealizaç-ão O·b jecti va, tran·sfoTmadas em realida

des Iog;sl!ltivas. 

Curr:r,re, ponCm, ~.s.~ignrular que, mesmo fóra do Congresso, ellaSI têm tido 

defensores dos mais decididos e ded·icados. 

Um d€1les, o s,·. Pinheiro Guimarãe~, chegou a publicar um grosso volu

me, O Ens·ino Pnblico, em que ha a dJE'fesa, fartamente documentada, d!as prin

cipaes id€:1,~ no assum·pto ·agi ta das, por vezes, no seio do Parlamento. 

O Sr . Victor Viana, <?m succes 1vos trabalhos .publicados no J01·naz ào Corn

me?·cio e outros jornaes, lembra que devemos começar pelas escolas norma•es, 

porque ten1 profesRm·es habilitados não ha esco·las effictentes, defende a c;:eaÇão 

de une Ccnsel:ho Fede ral de Ensino Primrurio, destinado a estimular e coorde

nar os in~eresscs educativos, e ainda convenções ou o.ju·stes com os Estados par.a 

a mais ernpJ.a di ffieminação da educação popular. 

O Sr. M•ario Pinto Serva, a principio no Jo?~Hf.l ào ConMne·rcio e posterior

mente no FJstc•rlo ele S. Pm<lo, tem desenvolvido tenaz campanha em favor da;; 

obras . educativas, E> pede ao Congresso ::-;racional as t::I>es medidas que, ao seu 

ver, virinrn a Rer o inici.o de um1a êra de acçã'O intensa no sentido da regenera

ção do paiz pela cultura popular: a c:eação do Conselho Nacional de Educa

ção, a creação ,4·e 0scolas normaes nos Estados onde não exi·stem e as subven

ções, na m"'dioda das forças economicas, ás unidades federativas mais necessi 

tada~. 

O Sr. GE"or~tfi.O ..:.\.. vel!no, em uma série d·e cartas ao Parlamento, in.s~rta-s 

no Pwz, pr,de rne,lid!ls é[u e attendam ao problema da instrucçã·o popular, certo 

de que ê eHa qu~ imr)ellc o·s hom·3ll.'i< a fazer a g,·andeza das nações, a gamn tir 

forten.ente a vigencia d!l. lei, a operar as selecções entre os individ'UOS, a au

gmentar o vi,gor dn solidariedade, a p!'l8parar bons g·overnos. 

O Sr. Ca!"~'eiro Leão, em r epe tidas publicações no Paiz , chama a attenção 

do poder plllblico pao·a o proMema educativo, lembrando ao Con.gresso Nacional 

a creação de um ConscH1o de ·Educação, composto das mais no taveis comp·2 ten

cia·s em cou~~a·s peGngogicns, e destina:do a esbudar e acompanhar o movmiento 

da instrucçilo c pr<Yprn· wel"toramentos, fomentando o progl'eSSo do ensino. 

De tndo CJU·ar.-to v :mho r elatando resu lta um certo nu,mero de c6nclusões 

que é po·&sivel, desde já , deix·a r accentuadas : 

tl) a·s diversas cri11es que affJig·em R sociedade b''aRileil'a. reflexos de uma 

crise unica, evicl··ntf' e rt.n1. que ê a da falta d-e educação .nacional~ não pod~..:'!lt 
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scer a.btendidas por medidas unilateraes : revisã,o constitucional, fomen to á pro

~ucçüo, medidas f inanoeir!l.S, instrrucção militar, etc. ; 

b) s6mente uma séria pol!tica educativa, atacando o mal nacional na com

plexidade das suas causas, poderá pelo r evigoramento daJ; nossas 1or~a~ mo ;·aes, 

políticas, economic~ts, finan0ei ras, mBih<:>rnr a situaçã<:> do Brasil, dando-lhe a 

relativa f el icida:lc de que ê susceptive l, em face da.s suas condições naturaes, t 

<ias ~Jun.lidades de bonda<le, Dllel!igencia e operosidade dos seus habitante!', 

c) os povos hoje á frente dos destino;; da civilização têm feito consistir o 

alio>' rce de sua g·rand6za no cu ida•doso desenvolvimento da educação popular, 

como attestam os ~x'emplos citados dos Estados Unidos, do Japão, da Suissn. do 

Uruguay e da Republica A:gentina; 

cl) no Brasil P problema educativo nunca foi sêriamente abordado, n' m •no 

regimen qup passou nem no aetual, sendo que nos temos preoccupado ma's com 

a form!!.ção da élite (instrucção secundaria e sul)erior) do que com a educação 

popular; 

e j a educação popubr não é obra exclusiva da escola, exercendo funcção 

educadora. todos os que têm qualquer parcella do direcção, desde o chef<! de fa

milia atê o Ch<>f.e do Esta.io, mas nãQ é poSô'ivel r ecusar á escola pO'imaria, quan

do be:n orientad•a, di ante da lição de todos os povos, uma poderosa influ <> ncla 

na determinação do bem-estar e da felicidade collectiva; 

/) no Brasil, o .ensino primario não pôde ficar entregue éxclusivamente no~ 

Estados e municípios que não ti!m recursos, por muito bem dirigidos qu& ~c

jam, para forntl<·el-<> a toda a população em Idade escola~. e para a sua am

pla 1isseminação ãB•'em coOJ>era r todas as forças sociaes, d~sde o simples par

ticular até a U'liãco, niio sendo verda:deiras a~ a.ffirmações de qu e, quanto a esta 

ultima, a Constituição e a situação financeira não permittem actuar; 

g) a collaboração do Congresso Nacional na campanha em prol do deoen

volvir.'lento da '&ducação popular deve consisti", principalmente, conforme as 

ídéas j~- vencedoras no seu seio. e na imprensa, .pela insistencia com que são 

reproduzidas, na creação de um Conselho de Educação Nacional, orgão incum

bido tla direcção e nacionalização do ensino, na ilis.,emirnação da·s escolas popula

res, de feição profissional, encaminhando assim a activldade das gerações novas 

para o trnbalho e pa"a o campo e no desenvo1vlm, nto do ensino normal como 

meio de formar uma gnmde e competente classe de educadores, á altura das 

neces3idades do momento historico que o Brasil atravessa. 

De accôrclo com estas conclusões, e no desempenho da incumbencia qu·e me 

foi dtlegada pelo honrado Presid·enb da Commi·ssão de Instruoção Publica, ve

nho -;ubmetter (L c-.:.nsJderaallo e ao estudo dos meus ilustres cullegM da mesma 
Commis,ão o seguinte p-;oojecto: 

A:·t. 1. 0 E' creado o Conselha Nac1ona1 de Educação, subordmada ao M!

nisterio do lnterivr, com sêc:le no Di~j:Ticto F'ecleral, e composto por seis cida~ 

dãos de notoria competencia em assumptos educativos um dos quaes exercerá a 

pDesid~nci!!. do Conselho por espaço de um anno, poáendo ser r eeleito. 

1. o Os membros do Conselhr, s e:ão dous de nomeação do P!'esidente da 
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Repu!Jlica e quatro e lei tos respecti'V'amente pelo Co!Legio IP.eé!ro li, Faculm .... e 

de Medicina, Escola Polytechnica e as duaa 'Faculdades L ivres de Direito, set 

vi.rão por tr-*' annos e não serão remunerados. 

§ 2. • 0> serviços da Secretaria do Con~elho ficarão a ca7go de um se6retari •J 

e dous officiaes, nomeados, mediante concurso, pc:lo m esmo Conselho . 

.Ar•. 2 . • O Conselho Nacional de Educação fará as .suas reun'iõ;as, ordina 

riamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempl'e que o determln~ 

o seu pr,&lidente. 

A~t. 3 .• Ao Conselho Nacional de Educação, que twá por fim principal 

o lmr,u!s!ona.ment<> e o deS€nvolvimentv da educação no paiz, serão attribuidas 

as seguintes obrigações: 

a) procurar disseminar o ensino prlmario profissional por todo o paiz, au

xiliando e subsidiando escolas mantidas por particular.es ou associações, e crean

do•tts Jirectamente onde n1i& existirem. 

P<t7agrapho unko: ·Só poderão ser auxiliadas .e ·subsidiadas as escolas q•Je 

ensinarem ou se comprometterem a ensinar , pelo menos, leitura, contabilidade, 

escripta, desenho, ca,nto e uma arte ou O>Jjf!cio, quando situadas em cida.d'e-s ou 

villa.s, leitu1·a, contab'Hclade, ~sc~ipta, desenho, canto e noções -elementares de 

agricultura, quando situadas no campo. 

b 1 auxiliar 1P subvencionar escolas destinadas á preparação de professor,~s 

para c· ensino primario que exi>tam ou que ven:ttam a exis tir, mantidas po;,- pa.r

ticularP..<: ou associações ';I creai-as directamente nos lugar<ls que julgar conve

niente . 

§ 1. • O Con·s·e·lho providenciará para que todas as escola-s primaria,s ou nor

maes i or eUe creadas, auxiliaàas ou subvencionaJdas, ten:h8Jm um espi~ito g,·mui

namentc nacional, e para que o ensino por ellas ministrado sej·a dado em lingua 

nacional . 

Providenciará igualmente para qu;e recebam gratuitannente um certo nu

mero de alumnos reconhecidamente pobres. 

2 . • Quando o Conselhü n;Solver subvencior.ar, auxilia:- ou crear escola 

primaria ou normal, submetterá a sua r.esolução á ai}provação elo GoVlerno. 

c) fazer de dous em dons annos o censo da população em idade escolar 

exl&ente no paiz; 

d) colligir estatística~ e documentos que mostrem a situação d•a •educação 

popul:..r ém cada um dos departamentos em que se divide v ter:itorio nacional ; 

e) enviar annualm<Jnote ao Ministro elo Interior, que o f~rá presente ao Con

gre sso Nftcional, minucioS<> reJ.atorio em que serão expostos os l'esultados j1. 

alcanç>~.dos e as medidas que são reputadas conven1entes e necessarias para se~

vir á educação nacional ; 

f) divulgar informaçõ€l! relatlv<l.!! ll. or:gan!zaçã~ e !unccionamento de '.!oCo

las e systemas escolares, bem como os methodos de ensino, quer do Brasil, QU·2r 

de p;ti7,es extra•ngf'Jros, de mod<' a permittir ao povo brasVE><:-o o estabel~c:mento 

de syst.emas efficientes na sua educação; 

gJ promov~r 11. publicação de boletins, relatorios, memorias, ltvros attinen-
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tes a assnmptos educativos, bc:n como prestar as informações qu& lha forem 

oollcitadas pelos esta~leclmentos de ensir.o existentas no ps.iz ; 

h) auxiliar. subvencionar e funda: bibliolhecas e museus escolare.s nos lu

gares que julga, necessa,-ios; 

i) f.J.zer contrat'tar, por conta da União ou qualquer departamento auto

nome do Bra.<sil, professor-<>s extrangeiros e promover a ida de missões escolares 

nacirmaes a paizes de :notavel desenvolvimento pedagogico para estuda:· as pro

videncias ~ reformas que d;wam ser adaptadas no Brasil; 

j) nomear, m<-di an te concurso, que poderá. ser de ti tu los, os professores das 

escolas rprimuri:ts ou normaes que vier a fundar, punindo-os, r;:uando fõr caso 

disso; 

k) promover. na Capital do Brasil, ou em qualquer outro ponto do territorio 

nacio:Jni, con~resr,o< de educ:tção, em que tomem 'Parte representantes de todos 

<>S Estados da F et.ler:tção, corporações de ensino e pessoas notoriamente amigas 

da educação p<>pular, com o fim de serem discutidas e assentadas medidas que 

inter0~.;;em ao descnvolvimcEt.o ~ducativo do Brasil ; 

l) lnstituir. n'>s ca;>itaes dos lilstados, conselhos staduaes de educação, que 

serão os orgãos por rn~i.• c!os quaes actuarão em cada um dos Estados do Bra

sil e cuja~ attribuições dP.tf'rminarâ; 

§. Os conselhos ~~taduaes , por sua vez, poderão constituir conselhos mu

nicipaes; 

" ·) promo,·-:!r junto âs aut<'ridades federaes, estaduaes e municipaes e junto 

a associaç;)es todo• os n.eio' que lhe parecerem conducentes a uma ampla dis

seminação da rultura popula"; 

n) expedir instrucçõcs para regular os diversos serviços referentes ao Con

selho. 

Art. 1. o enhum privilegio conferem os attestados de habilitação ou diplo

mas que fnrem expedidos pela> escolas a que Ee refere a -presente lei . 

A:·t. 5. o rara f>tzer f2-ce ãs despezas com os serviços de qur trata esta lei, 

é ereada r.o Thesour<' Xacional a caixa especial de Educação Kacional, com os 

seguii'tcs recu :-~os : 

a.) <'onativoR ou Ieeados que, com esse fim. forem feitos; 

b) tax~.s pa~as pelos alumnos das escolas normaes federaes; 

c l dotações orçamen tarias. 

Art. 6. o Emquanto existirem funccionarios addidos á secretaria de qualquer 

Minlster io, o s<'cretn ~io e officiacs a que se refere o art. 1°, § 2o desta lei, serão 

escolhid~ ctontre os meR~os addidos. 

Art . 7\ 0 .Revogam-se as disposições em contra•rlo. 

Haia das Cvmmissões, 21 de Julho d() 1916. - Rod>·iut.es Lima, 'Presidente . 

José Augusto, relator. - A~tun•to c~e F•·eitas. - C a! elas F·ilho. - Flo>·ianno 

de B•·itto. 

Co11vencido Je que o problema do ens ino primaria é .primacial pa~a a exls

tencia da nossa Patt·ta., :>ara a ex:,s tencia na mais lata accepção socio:ogica e 
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moral do vocahulo, e d esejando produzi·r algumas considerações sohre o luminoso 

parecer do nosso digno collcga 1S·r . José Augusto, trouxe-as e criptas, por não 

dispô·· a nossa Commissilo de quem estenographe os nossos trabalho . 

Certo, não ha quem desconheça a série intermina de males occorrentes, para 

0 Bra>il, do perniciooo analphabetlsmo, que lhe atrophia milhares e milhares dt> 

intelli<;"-<ncia9. Um povo qut> não R'be ler é um povo sem aptidão para a vida 

modermt; é um povo de antemão condemnado na luta pela existencia. O ensino 

primario é o zJabnlum vitre das nações con temporaneas, o cstalão pelo qual se 

lhes avalia o g:·ão de aperfeiçoamento, o criterio maximo por onde se lhes infe

rem e me:lt'm ou o progresso, ou a estagnação. ou o declinio. 

Entre nós. a asseveração de que as no sas desventuras passadas e actuaes 

promanam principalmente da falta de uma instrucção primaria, intensiva, obri

gatoria c largamente diffundida por todos os recantos do paiz, já· se transfo~

mou, de um theorema que fosse preciso demonstra<r-se. em uma verdade axio

matica , irretorquiv-el, evidente por si mesma. 

A "";Of~a tarefa não mrti& consiste em convencer opiniaticos ou incréos : limi

ta-se a leva" ao ensino ·.prima rio a coadjuvação do Governo Federal, uma vez que 

aos Estados fallecem recursos para sOzinhos, enfrentarem, resolverem o pre

mentiss!mo problema. 

Aqui, restringem-se a duas obrigações que se IJ)ossam oppõr ao fecundo 

proje.,to do nos>a collega, - a doutrina constitucional e a gravidade da crise 

financei"a. 

Qu'lnto á primeira impugnação, antecipa-a e refuta-a o ilh1stre relator, af

fi•rmando: '·;[)emals, diante da propria Jettra constitucional, não encontro ne

nhuma. prohibiçfto e"-"Pressa ou implícita para a in•gerencia do poder federal, qu 

po: certo, n'io exclue o dos departa.mentos estaduaes·•. 

O nos~o op<;!roso co!lega está com a ··boa doutrina. Se commette a Constitui

ção avs Estados o ensino primario, não prohibe, não véda, não impede em ne

nhum <~.rtigo, paragra.pho ou rriinea que o auxilie o Congresw Federal. O que a 

respeito preceltú~ o pacto de Fevereiro é que se não viole a autonomia dos go

verJ•os locaes; e isso nem de leve imagina ou pretende o projecto em debate. 

Out:a não póde ser a interpretação, a exeg•éoo do n. 2 do art. 3·5, artigo 

pelo 1ual SP. dP.fine o que tambem incumbe ao Congresso, mas não privativa

mente. Diz tal numero: 

" 2. 0 Animar, no paiz, o desenvolvimento das lettrns, artes e scien

CJas, bem como a immigração, a agricultura, a indu bria e o commercio, 

~em 1""i1>ilegios qu.e tolham a acç,/o dos gove>"'JWs locaes. " 

Que ·se conclue dahi? Que póde o Congresso, - e, no caoo, 1JOc'Le>· é eLeve>· -, 

animar o de&envolvimento das lettras, isto é, da instrucção; do -ensino nos Es

tados, uma vez QUe não implique tal animação um privilegio que attente contra 

a aJJt0,10min desses mesmos Estados. •E semelhante r estricção estai'á attendida 

• 
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pois nem a instrucç;ão .primaria constitue privilegio, seja de que ordem <fõr, nem 

se applicaxá tal projecto sem a prévia acquiescencia dos governos esta:duae~. 

Quando, porém, o citado a1·t. 35 não comportasse a solução da precípuo 

problena, permittll-a-hJa o art. 5•, o qual é assim constituído: 

"Art. 5 .• Incu!nbe a cada Estado prov-er, a expensas proprias, ás 

necessidanes de seu •governo e administraçã.o; a União, pol'ém, prestará 

~0ccorros ao Esta1do qu-e, em caso de calamidade publica, os solicita"." 

Não se objecte que damos excessiva1 elasticidade a este artigo da Constitui

são. Calamidade publica não é sómente a fome que ·surja, a epidemia que ir

rompa. a peste qne extermin e, a secca que assole, a inundação que devaste. Ca

lamida~e •publica., e a maior, porque é permanente, porque se fez endemia, é o 

analphabetismo. que vem de muito tran-sformando o Brasil num paralytico empa

redado em vida pelo p:·ogressivo relaxamen-to dos musculos e crescente abolição 

das energias. 

João Barbalho, nos seus Corn•nentm"ios, e inspLrando-se no celebre parecer 

do Sr. Ruy Barbosa de 1382, co·pfa de Carlier, em La Répnbliq••e .A?n!Wioaine, os 

seguit-tes conceitos .sobre a intervenção do poder federal dos iEstados Unidos na 

vida intima dos Estados: 

"Até ruqui, na histo~·ia desta nação, o ensino ainda não foi conside

rruão como objecto de legislação nacional, salvo quanto á concessão de 

ter..,as, destinadas á subsistenci·a das escolas e col!egio.s •e á nomeação de 

uma Estação nacional d e ensino, cujo papel é coNigi'l' estatística e disse

minar informações. 

Assumindo nesses termos a ttutoridade de 1egislar em beneficio da 

educaçã0, não lhe a-ssume a d1recção local; forn·ece-lhe' apenas subsídios 

· materiaes." 

E' o ~xem;:.lo americano que podemos seguir desassombradamente, auxilian

do os Sstados. r.ão em terras, mas em dinhei::o, para que elles combatam o anal

pha:petismo, em Feu .propno beneficio e, o que bem mais >é, em beneficio de todo 

o Brasil. 

Aliás, (l ex'>mrlo da Republica Argentina, brilhantemente e opportunamente 

invocado pE>lo iTJustre rel~•tor do projecto, vem juntar-se ao primei ro para ro

bu5tecer a nossa arg.umentação. 

Quanto ãs nossas difficuldad~s financeiras, tão convir.centes são as pn~a

V•ras ão conspi~uo relator, . que .me dispenso >de lhes accrescen tar qualquer com

mentario. O capital empregado na diffusão do ensino primaria, mesmo que o 

obtivessemos por um emprestimo one::oso, mesmo que o conseguirmos com todos 

os sacrifidos, não se perde nunca, rende semJ;>re juros fantasticos, po•rque tem, 

como dt~stino primeiro, formar de cada anaJ.phabeto um homem, um cidadão, uma 

unidade <'!c trabulho, um indiv!di10 apto para a vida contemporanea. 
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Dou, portanto, o :neu voto ao projecto do S" . José Augusto . 

Sala das 'Commissões, 21 de Julho de 1916 . - Florianno de B1·itto. 

Veio á Commis~ão de Finanças o projecto da 'Commissão de Instrucção Pu- Parecer da Com. 

blica prGpondo a crea.ção de um Conselho Nacional de •Educação, subordinado ao de Finanças 

Ministn i o do In l~rior. 

Instruem o rprojecto um longo e documenta•do parecer redigido pelo S". 

Deputarlo José Augusto e uma explanação escripta pelo Sr. Deputado Florianno 

de Britlo, f'Studando ambos a constitucionalidade, as vantagens technicas e a 

effictBncia geral do projecto. 

A' Ço~mi~"ão de Finanças cumpre dizer da parte relativa •ás despezas De

cessarias ao cu~teio do novo serviço p~ojectado pela Commissão de Instrucção 

Publica e 'i!Ue d vem ser feitas com os recursos constantes das seguintes lettras 

do art. 5•: 

a) donativ0s ou legados; 

b) taxas pagas pelos alnmnos das Escola·s Normaes Federaes; 

C) notação orçamentaria. 

Além disto, a Commissão de Finanças deve manifestar-se ainda sobre o ar

tigo a", que dispõe: "emquanto existirem funccionarios addidos á Secrcta~ia de· 

qualquH ~1inisterio, o secretario e officiaes a que se refere o art. 1• § 2• se:ão 

escolhidos dentre o• mesmos addidos". 

Niuguem podet·á negar a opportunidade e os beneficios que poderão advir 

àe uma lei quE' consag~e os principias e os conselhos enfeixrudos no importante 

projecro da Commissão cJ: Instrncção Publica, facilitando entre nós sua fiel e 

inadia nl ~xecução. 

A restricção da preferencia para os addidos é providencia necessaria no 

momento e que ·bem se ajusta a disposições de lei em vigor. 

Qlllmto ás dotações orçamentarias, não ha .necessidade de serem já consi

gnadas parn. o futuro exPrcicio, bastando que se ngua~dem os trabalhos elo Con

selho Nacional gratuito, auxiliado por empregados de remu·neração já consi

gnarda H.m lei. Em futurvs exercicios da·rá o Congr~~o então o que julgar con

venieute, de accõrd·o com as condições do momento <financeiro, para auxiliar a 

g:·ande obra patriotica com que se propõem os autores do projecto reduzir o 

maior :na! de nossa.!ul'ricnalidade - o analphabetismo - para debe1lação do 

qual toios devemos combater o sagrado combat-e de salvação publica pelo ensino 

das massa~. que só poderão re~Jrr.ente constituir um povo feliz e forte quando 

este fôr educado, sadio, policiado e trabalhador. 

A CGmmissão é favora.vel ao r-rojecto. 

Sala das C<'mmissões, 28 da Agosto de 1916. - Ant=io Om·los, P.residente, 

com restricções. - Albato Ma,·anhcio, relator. - Bwrbosa Li1na . - Mnn·iz So

d>"é, Cü:n re>triGções. - Octavio lliangabei1·a, com restricções. - Galeão Orw
valhal. (*) 

( •) PeP.de de decisão. 
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SESSÃO DE 28 DE DEZEMBRO 

(NOCTt:RNA) 

O Sr. ,l o&é .-\ugusto · ($): Sr. Presidente, nos ~lltimos dias da sessão legis-

lativa do g.nno que findou, o honrado representante de !Minas 'G-eraes,. o Sr. José 

BonHacio, referindo-se com justos applansos ao beiJo movimen to cívico que está 

sende cond.1zido a bom termo pela Liga Bra ileira contra. o .A.nalphabetismo, em

penhada '!iecididamente Pm ~onseguir a mais completa .cHss minação do ensino 

prirnario pelas camadas !)')pulares do Brasil, pedlo desta tri·buna a nomeaçã<J de 

uma commissão ~special que se e11tre-gasse ao e-tudo dos meios de que a União 

consstltucio'1a lment-:> póde lançar mão para cooperar com as outras fo~ças so

ciaes na grande cruzafla que ê a do combate â ignorancia. 

Deferido pela Camara o requerimento do nosso illustre coHega, V. lEx . , Sr. 

Preside'lte, para logo designou nove dos nossos companheiros de t•abalhos, den

tre <>s ::}Ue mais de perto lidam com os problemas educativos, para constituir a 

commissão especial. 

S.lo jâ decorridos doze mezcs, e até hoje, por motivos que me nll.o cabe per

quirir, os nossos collegas •por V. Ex. noml€1ados não puderam aind·a iniciar os 

seus t•a.balhos. 

A commis~ão te-cbruca de Instrucção Publica, entretanto, entendeu de seu 

deve r patriotico, e para facil!tar a missão da commissão especial, iniciar desde 

Ioso o estudo dos diversos projectos p ertinentes á questão do ensino primarlo 

existentes nos arcbivos desta Camara, offerecendo um substitutivo geral que 
• consubstanciasse as idéas hoje vencedoras e •eputadas convenientes â boa so-

lução do problema. 

A gencrosidad;:, do !Ilustre Presidente da Commissão de Instn!Cç.ão Publica, 

o Sr. Ro:'!rigues Lima, quiz disting"U ir-me com a designação, que, desvanecido, 

acceitei, de relator geral, para o fim supra citado. 

Cuncluido o nreu t.abalbo, que constou de um lon·go parecer, a que juntei 

um P•ojecto em ·que a questão do ensino primario era encarada dire-ctamente pela 

acção do Pode.- Federal, submettl-o nos meus collegas de commissão que, depois 

de exame minucioso e pormenorizada analyse, lhe deram assignatura unanime 

e prestigiaclora. 

Isto foi, Sr. Pr-esidente, creio que em Julho (a 21, se me não falha a me

morta), do corrente a nno . 

A ·mprensa recebeu então o trabalho da Cornmissão de que fui ~imples •e

lator, com a mais viva sympathia. 

O Sn. SIMuEs LOPES: -· V. 1Dx. pó de dizer que o seu trabalho foi recebido 

com geral sympatbia, sendo muito apreciado o seu pare-cer. 

O SR. Jost.: AUGUSTO: - No meu parecer, comecei por estudar a situação 

( ' ) D:scur~o proferido na ho~a do expediente. 
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nctual ~o paiz. cujos r,>rincipaes defe itos, em synthese, procuc i apontar, aCas

tando-me por ig·ual doF J e rem:as que nos pintam arruinados ·e anniquilados, in

capazes de 1n·ogredir e de evo!ver, c os Narcisos que nos julgan1 o prin1eiro paiz 

do mL.nd:o, com a mais pro·digiosa das terras e com os mais ricos e felizes ha

bitantes. 

P:·ocurei den1onstra1· que a. verda de estava, como smnpre, num jru sto meio 

tern"'o, f)ue nos enxergava com falhas ben1 gr::tves. mas com as melhores possi

b:lidndcs elA bem ... e-~tar e d<' pro~r~sso. 

Concemnei todos quantos, encarando unilateralmen te o .problema, pretendem 

curar os :lossos m-:tlPS po..:: nleio de provlàencins isoladas, ora de orden1 constitu

cional, ora de natureza 1n.Hitar, algumatS vezes de caracter -econom ico , outras · de 

feição exclusivamente financeira. 

Detive-me, Sr. !Presidente, mais particularmente no exame da revisão con

stitucional, panacéa cujas myrifica& virtudes curativas uma sociologia apressada 

preteHde indicar como reclamadas pelas necessidades historicas do •Brasil actual. 

Um olhar attento -para a ohistoria de todos os povos o que nos demonstra, 

Sr. President-e, é que as mutações !egi5-lativas são consequencias de modifica

~ões na mentalidade geral da sociedade, reflecte rn alt-erações de esta dos sociaes, 

nunca, po:ém, preced€'m essas modificações e alterações de que são ·efklto e 

não cansa. 

O ISR. BARBOSA L<MA: - Mas âs vezes valem pela elimin::tção d~ um corpo 

extranho. 

V. Ex. vê como foi util a medida legis·lativa que a•bolio a escravidão, praga 

de que infelizmente ainda soffremos as consequencias atavicas. 

o ::;n .Jost.: AUGUSTO: - A aboliç.ão se fez, Sr. Presidente, quando a men

talidade geral do nosso paiz jâ .havia condemnado a escravid·ão como instituto 

attewatorlo <los mais :·u.:Jimenta~es principlios da moral humana; a abolição se 

reali:<o u quando o estado socia'l do Brasil não mai& comportava, poc ser um corpo 

extraHho, a .n~fanda instituição que nos aviltava aos olhos das nações policia

das e cultas. 

As leis abolicionistas, pois, lembradas pelo honracdo 'Deputado pelo Districto 

Federal, s-ão ainàa uma demonstração insophismavel de que as remodelações le

gislativas não d~terminam a ~aude social que decotTe de outros Eactores mais 

poderosos e são, ao contracio, apenas um reflexo das necessidades conectivas, 

oriu.ndas de outras cau&as. 

'Ü bem-estar collectivo, que é e deve ser o nosso maximo desejo, precisa, por

tanto, ser procurado em medidas outras que não a simples Tevisão constitucio

nal, de si impotente para g·erar a nossa felicidade. 

E, como a revisão constituciona.l, a e ducação milita;, as medidas d€ simples 

fomento economico, as providencias de caracter financeiro e quaesquer outras 

que attini•m apenas um aspecto da actividade nacional. 

Pr.;,cizamos, accentuava eu no parecer a que me estou referindo, de uma sé

ria politic:3. ed•ncativa qu~ encare o mal nacional na multiplicidade dos seus as-
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)Jcctos, :J.pparelhando o homem b rasileiro, po~ uma educação integra l, que parta 

do ber.;o e vá :üé á escola e á vida publica, para que el!e po·ssa viver e vencer 

na hora historica em que é chamado a exercer a sua acção no conce.·to dos ou

tros ,povos , 

F.' o ensinamento que podemos colher do exame detido dD que têm feito 

tn<J.as as g>randes e cultas nações do globo . 

FJ para essa grande ob1·a, e para a g>rand•e cruzada educativa, temos forço 

samei:te que invo2ar todas a" energias nacionaes, desde a acção do simples par

ticular até ú intervenção directa e certamente profícua do;,• poderes fecleraes. 

E no que loca aos ultimas, aos poderes da Uniã.Ó, por que não começar, como 

fazem os outro~ povos, pelo desenvolvimento cu idadDso do ens.ino prima~·io, já 

que, no periodo presente da evolução humana, o lar é a inda impotente para mi

nistral-.J convenientemente? 

Allcgam-se embara~.o3 ele ord·em oonstitucional . 

O SR. •SALUJS JuNIOR : - De;: te ponto de v ista' constitucional seria interes

sa•nte indagar ern que artigo o ·nosso estatu to basico prohibe a intervenção federal 

na disstminação elo ensino primao·io, 

O SR. JOB~ .~UGUSTO: - V. Ex. indaga opportunamente, qual o texto da 

Constituição em que -se encont•ra a proh ibição para que o Poder Federal tenha 

immiscuição na instn•cção elementar . 

Por mais que o procnremos, não encontraremos. A inda mais, .nem mesmo 

implinitame1~te poderemos inferir de qualqueo· elos seus principias cardeaes a 

prohibição que um constitucion·alismo ves-go tem enxergado não sei através de 

qu1e viilros que J'·azem ver as causas invertidamente. 

A r·ircumstancia de sermos uma federação, será razão sufHciente para que 

sórne:tte aos Estados caiba o cuidar de ensino prima~io? E a Suissa? E a Ar

gentira? Nã.o serão paizes bem caracterizadamente federativos, sendo o pri

meiru e!l1 t;;Tmos tão amplos que se intituia até de Confederação? 

E r.ão é crescente nos dous o cuid·ado do Pod·er Central pelo ensino pri-
1nario'? 

O Sn. Jo.~o DE FARIA : - Mesmo pondo de lado a questão constitucional, eu 

perguntnria a V. Ex. : e os :·ecwrsos pecuniarios para attender âs d·espez'as com 

a instrucção .primaria? 

O Sn. Jos:e AUGUSTO: - A resposta á objecção de V. Elx. está no meu pa
recer. 

A. União, como qualquer um dos ·Estados federados, como qualquer muni

cipi•o, sô terá recursos abundantes com a intensificação ele sua vida economica, 

e, para isto consPf;Ltir, o que ha a faz.er antes de tudo ê appa~.'elhar, preparar, 

instruir, &lll uma pa!lavra, ed ucar o homem, factor ·Principal da producção e da 

riqueza, Dahi resulta que todos os sacrif ícios finance iros que nes·ta hora fizer 

mos em bem da ecl ucnç.ão dos brasile i;cos serão f·ar tam<lnte compensados no fu 
turo. 

~ão estamos 'fazendo, annualmen te, emissões de papel-moeda, sob todos o;, 

pretextos, pri.ncipalmente Eob o fu ndam en to de fomento á nossa producção? 
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P·>r que não rlestacarmos de cada uma dellas uma pequena somma que des

tinariumos ás obras educativas, fomentando assim a nossa 1)roducção com o re: 

vig>Oramento da capacidade de seu factor primordial, o homem? 

o SR. SALJ.J!JS JUNIOR: - A despeza com a instrucção é sempre "eproductiva, 

principalmente se a instrucção tem como base o preparo profissional. 

O •SR. Josl'! At'GUSTO: - No meu projecto, todo o ensino e•lementar a cargo 

da União tem fin3.1idade profissional. 

Çluero que f·aGamos a educação gerai do homem, mas que completemos essa 

e ducação, prerarando ·.:> paJ·a o trabalho. 

O Sn . .JOÃO DF. FARIA: - P;·imeiro, uma reforma tributaria; depois então é' 

que elev emos cnidar do mni.s. Antes ele tuoo o dinheiro. 

O SR. Jost: A '.J GUSTn: - Ahi é que está o engano de 'V. Ex . O dinheiro 

não p(JJ.e vir an~s de tudo . A viela moral tem sempre a prima ia. 

'lemos recente a lição do Mexico, desorganizado a despeito de sua civiliza

(!ão materialmente fa'llstosa . 

E mesmo para ganhar o dinheiro é indispem&avel que o povo seja instruido 

o e duc.'<do, sem o C!U~ não adquirirá os habitos de economia nem comprshe!Ild e:·á 

os modernos pro~essos dt; trabalho, a que recorrem as nações mais prog ressista.s 

para vencer na lut3. >ecouoomica. 

Não dire i, Sr. ?re~i:l€'11te, que o Bra~il seja o mais rico paiz do mundo; pre

c izamo' fugir d:w hyperboles (Jne tanto mal nos fazem. Mas o que é irrecusavel 

é que temos uma terra f" rtilissima, à e variadas aptidões oolturaes. 

iQ SR. Jo,\.r, DF. FARIA: - A terra é boa, mas está. cheia de tocos, formigas, 

pedra~ monta nhas. 

O SR. Josl!l AUGUSTO : - 'Pois, se assim é, mais u"gente é ainda a necessi

d a de à e ec!uc2.rmos o noss.J trabalhador pára que elle tire '<la terra boa, mas in

culta, pelos novos PTOcessos aconse.lhados Jl'illa pratica dos paize mais avança

dos, as rique zas e os bens que e:lla encerra. 

Isto que r dizpr que é o nosso dever organizar, já e dá, o ensino p"ofis

siona\. 

O SR. •SALLF.S JUNTN:: -- Este ê qu e ê o grande problema. Sem educação 

pro ft ,.-ional nã•l é possível r<'5olver a noRsa questão economica. 

O Sn . .TOSE ArGus•ro: - Este é QU'l ê o grande problema, diz muito b em o 

honrado Dermtado pa-ulisla, e a elle procurei attender, nos seus elementos pri

ma:·ios, n~. sua phase inic;al, no projecto que justifiquei com o longo parecer 

a que me venho ref<·rindo. 

O [:;R. SAJ.LFJS .)UNIOR : - O nobro D eputado no seu projecto, resolve o pro

blema em toda a Rua complexidade. 

O SR . . JUVENAL 'L.\MARTINE: - O nobre Deputado resolve a questão de um 

modo completo. 

0 ~R. JOS:Ill AUGUSTO: - Agradecido. 

O Sn. JOAQUIM •osonro: - V. Ex. cuidava ta.mbem do ensino profissio

nal, ou o seu proje<:to reg11lava exclu sivamente a instrucçilo elementar? 

.. 

':' 
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H . JOR~J AUOTJSTO: - O meu projecto attende principalmente ao pro

'bl ma lo :malphnb llsmo e visa a disseminação ampla do ensino p~imario, mas 

nt:to ~quoco o Jnuo profissional, porque estatue que todas as escolas elementares 

;;ubvono'onll!da& ou muntld s p,?la União terminem o seu cuTso com elemento<;; de 

ltln. , ·~rl'O lfl, ao fot· m situadas 11JO campo, e com o ensino de uma ,arte ou offi

c\o, s forem lo !l?.ndus em centros 'llrbanos. 

;:;t·. J>reslder.te, quanto mais medito sobre a situação •·eal e presente do nosso 

111lz, tnut malll me convenço de que só temo& um cam inho a esoo!:her: é o ca

minho ela ed uca ção, unlca força capaz de disciplina~ as nossas energias, cana-

11~1\n~\o-aa no s ntlclo da mossn grandeza moral e da nossa p rosperidade eco

noml• \. 

A 1 grn-m ., r![Jcnr que, na hora que passa, já ê esta a conclusão a que 

t-h<•l..''lln1, un'luime~. todo& c:uantos, amigos da patr ia, procuoram no estudo de suas 

ndlc;Cle. •xls lenci te• e evoJ.utivas, descobrir a formula que nos dê o bem-estar 

~nlll' th• (llh ' o !\OS.o mn is oon tante anceio. 

A Indu hoj ('u lia recf'nte e b~ilhante trabalho do Sr . Basilio de Maga.Jhães, 

IH.l ,ltlfll \ m 1\ neflrm~ção, feitn após forte documentação, de que O verdadeiro 

lNttom~nt Jos no•, s mal , o recon titt:inte e nergico da nossa cachcxia mocal, 

dn n<>sso tonus e do nosso progredir, esse t!epende de não 

- " (S !I ducação integral, ministrada em e scolas em que á con

iio J!ttarar!n ,~ junte so!ida educação pratica, de accôrdo com as 

nnel n w~ e :regionaes . 

obedeceu o nosso illustre collega, o Sr. 

que ne~ta Camara proferio, não ha mui

- e o meio social no Brasil, discurso no 

no so dever maximo consiste em tornar apta 

assim a Republicn, até hoje de existencla 

uma gente incapaz d exercer os seus di

os seus mais 

tica da Instrucção, :-ecentemente 

e Esro.tistica. magnifioo trabalho de auto

se revelou um grande conhecedor do pro-

pelo ~,.. Bordeau:s: Rego demonstram 

im ret<'rivel de qualquer melhora segura da 

a...<:Similação dos moder-

Bord u:s: Rego, são 

para os ncJo que nos 

o iz.. a cad. um e no 
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limite das s uas att!·ibtuções, emt>enhar resolutos esforços no senti-do de collocar 

0 problem:!. educativo acima e antes de todos os o u tros. 

DE: minha pM·te, esto•.1 convencido de que no dia em que governos e cida

dãos, e:n •um bello movimE-n to convergente, cong::egarem todas a& suas melho

res energias em prol da educação ger al das novas gerações, educação ctue será 

feita no lar, na esoola, •1·!!. vida publica, nesse dia o Brasil será ii}contestavel

:rrrente •1m dos mais prosperas e feliz.es paizes do .globo. 

O projecto da Commissão de Instrilcção PUJblica, 'de que fui r elator e que jus

tifique i com o longo parecer a que me referi em começo, visa, pelo cui·da do com o 
ensino p,·imario ,e com o ensino profissional, dar os primeiros e seguros passos para 

a soluc;ão da magna questã<:>, e se a Camara a e!le der o ~u assentimento, pos

pO'Ildo-lhe as emenda8 quE' a sua swbedoria indicar, terá, estou certo, p::estado 

ao B,rasil o maior serviço qui! de lla é licito reclamar. 

Por esse motivo, Sr . Presidente, ouso solicit!Lr de ·V. Ex. que, ao iniciar

mos IJO anno proximo os nossos t::.abalhos parlamentares, seja dos primeiros pro, 

jectos a mPrecer a entrada em nossas ordens do dia aquelle que tem por fim fa

zer a 'L nião conperar com as outras forças sociaes na Juta sem treguas contra 

-o analphabetismo. 

E' um appeno que dirijo a V. Ex . , certo de que se::ei escutado, não por 

min1 que va.lia não tenho, corno sou o primeiro a proclamai-o, mas pela impor

tamcia do assumpto que me trouxe ã tribuna e que certamente interessa a todos 

os bons brasi1eiros, por entender com os grandes "se::.-viços rnoraes ", de que fal 

lava Oui~ot, unicos em condiçêí€s de alicerçar inilludivelmente a grandeza do 

Brasil. (MuitiJ bern, rnwito be?n. O O?'ado?· é muito cnbmp?·irnentado.) 

SlllSSÃO DE 2 DE JULHO (1917) 

A"toriz-ct a suhvenc>ionar os estabelecimentos pm·ticulcwes de ensino, de 

q?t.alq?IR.!' natureza, e clá outrcts p?·ovidencias 

O Congt'esso Nacional decreta. : 

Art. 1.• Fica o Governo auto::izad10 a subvencionaT os estabelecimentos par

ticulares de ensino, de qualquer natureza, fundados ou que se fundarem em qual

quer ponto do paiz, onde não existia-em escolas prima•ias em numero sufficiente 

para attender ás nccessid3des da população esolar respectiva. 

Art . 2. • A !'Ubvenção, que faz objecto desta lei, só serã concedida ao• pao·

ticulares ou associações que adaptarem nos seus estabelecimentos as seguintes 

providencias : 

a I Dbrig•atoriedade do ensino da lingua nacional e da historia e .geographia 

d'O Brasil, d~ accô:·do com as prescripções regulamentares que para esse fim fo -

Projecto 
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rem expedidas p"Jo Governo, para todos os ulumnos qu€ não apresentarem certi

•dão € exame final em <iua.Jquer escola primaria do paiz, firmada pelas r espectivas 

autortdad€s do ensino, estaduaes ou municipaes; 

b) obrigatoriedade da ministração, €m lingua nacional, de rodo o ensino do· 

estabelecimento, excepto pa-ra o caso do estudo P''atico especial de línguas extran

geiras. 

P a r2.grapho unico. Os estabelecimentos d€ instrucção subvencionados .em 

virbude desta J{'i , ficarão sujeitos a uma fiscalizaçãJo permanente, exercida por

parte rias autoridades de ensino, fed€raes, estaduaes e municipaes para esse fim 

desig.1acias, 

Art. 3 .o A subVPnção variará d ? 1 :200$ a ·3 :600$ annuaes, para cada esta-· 

llelecl.mento, confo-rme a sua importruncia, e só sená concedida .nos Estados que 

se sujeitarem aos encargos decorrentes desta lei e do respectivo regulamento. 

Pa1·agrapho uni co, A subvenção será requisitada, após a verificação das con

.diçõe.s :le ca.pacidade, mo=al e intellectúal, dos interessados, mediante provas do

cum~mtaes e exal;l1<:>s de habilitações que forEm exigidas pelo regulamento. 

Art. 4.• Fica o Governo autorizado a abrir os oreditos neoe.ssarios para exe

cução dPsta lei e do respectivo regulamento. 

Art. 5, • Revogam-se as di&posições em contrario, 

Sala O as Sessões, de de 1917. - Joã-o Pe•·netta. - Ped.•·o Moctcyr. -

Octacilio d.e Albuqne·rque, - Cm·los Gm·cia, Joaq?ti?n Oso••io. - Jld.efonsc; 

P ·inlo. J. D1ma·rtine. -- A.va•·o Bt1>ptistct. Dontingos Jl!asccwenhas. -F. 

ily•·es ria Sil·va. - .A.nmtsto ele Lima. - Mam•icio de La.ce•·da . - EltJi<Uo de 

]Jfesq?tita. - Almeicl.n F'a.guncLes . - Gi.T.be?·to Amado. - Antunes JliaO'iel Ju-

11im·. ·- J. Mangabei?·n. ·- Barbosct Lima .. - Vicente Pi?·agibe. - A's Com

mi ssões de Inst~ucção Publica e tle Finanças. 

SIDSSÃO DE 6 DE JULHO 

O Rr. Monteiro de Rouzo. (*):-Sr. Presidente, uma vez que nenhum orador 

esta in8crlpto para fallar na ho\l'a dest inada a.o expediente, segundo V. !Ex, aca

bou ·I e annuncia.r, venho abusar da oaciencia dus meus collegas (não apoiad.os), 

parm apresentar um perlidQ á Mesa, afim da Camara tratar da questão palpitante

de instrucção P"imaria, resolvendo em definitiva sobre a competencia da União, 

pa,·a toma1r a seu cargo esse ramo importante da educação popular. 

H a poucos dias, o Sr. Presidente do Estado de Minas Geraes, em sua men

sa~·em de abBrtum do Congresso daquelle Estado, chamou a attençi'ío novamente
para o problema, 

E tratando-se de notavel ('Stadista republicano, que tanto se tem P"eoccupado 

com ~ , ta questrm ela instrucção publica e que tanto tem feito pelo progresso de 

( • ) Discur~o pt·orerido na hora do expediente. 
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sua terra, despertou innegavelmen te novo !n tcresse Pé lo problema . Os jornaes 

nproveita!'am a. opportunidade para bordar con ide,·ações, alguns chamando a 

attençã.o do Congre,o;so, outros chegand:o a censurar o descaso deste. 

Ora, Sr. 'Presidente, ha co usa de uns quatro annos tiTe ensejo de apresentar 

á conside,·nGãO da CamaTa um projecto que, a meu ver, viria resolver completa

mente o problema. Propunha eu a creaçãJo de um.a repartição federal que se in

cumbisse ela. dHfusão do ensino primaria. Creio que a Commissão de Instrucção 

Publica ·estuda, ainda, actua,lmente, essa questão. Ora, o projecto apresentado 

h a quatro annoR até hoje nãJo teve parecer . . . 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Bem como outros no mesmo s entido, os quaes 

tive a hon,·a de apresentar á Camat'a. 

O SR. MoNTEmo DÊ SouzA - ... bem como outros no mesmo sentido, diz o 

meu collega - e é uma verdade. 

A ':'lommis>ão de lnstrucção Pu:blica - e não vai nisso censura - ha muitos 

annos. segundo me consta, estuda esse problema sem que Mé hoje tenha dado 

so lução alguma, deixando sem pareceres os differentes projectos apresentados 

e já vai uma longa cópia delles. O historico do ensino ·PUblico nesta Camara já 

é •ba, tante long-o. A prova se podeTá ver num livro publicado h a pouco tempo 

pelo Sr. D'·· Primitivo Moacyr sob o titulo - "O :Ensino Publico .no Congresso 

Nac:onal". Ali i tambem se encontra a prova de que no :Parlamento H·epublica/.o, 

i•oladamcnt-e, d'fferentes membr.os nãiQ têm se descUl·ado do assumpto. 

L' uma questão capital, Sr . .Presidente, que en-tendo de importancia vital 

para a Republic.a. E! la deve se preoccupar com esse problema, porque não se 

comprehe nde um rcgimen ~ep!!blicano em que o cidadãos não conheçam os seus 

devere:, por falta de luzes. 

ü SR . BARBOSA LIMA: - Ha outro mal mais grave ainda: a maioria dos que 

conhecem esse dever, sabe ond~ elle está, ma-s não o querem cumprir. A instru

cção só não resolve o problema. 

O SR. MONTEIRO DE 1SOUZA: - Quando me Tefiro á falta de luzes não alludo 

sóme ~;tc á instrucção, mas á educação, que comp~ehende ta,mbem a cultura phy

sica e moral. 

O SR. BARBOSA L! MA: - Do que havemos mui-to mlstér. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Ao menos, o saber ler e escrever . 

O SR. ·MO."'< TErno DE SouzA: - E, professor que sou, tendo dirig1do alguns 

es tabelecimentos de instrucção, sei bem qu·e um só desses ramos não resolve o 

problema . Aliás essa qnes tão já estudada a té pelos phllosophos gregos . . • 

0 !SR . BARBOSA •LIMA: ...:_ E, facto. 

O .:;n. MONTEIRO DE SouzA: - Não pócle mais soffrer discussão: não se póde 

consi,le:·ar o -homem por um grupo sómen te das suas faculda,des ... 

E' prccizo considerar o ·homem no seu triplice aspecbo - physico, \ntelle

c tual e moral. Se podemos considerar esses tres aspectos Isoladamente no !ho

mem 0'1 na criança sómente pela -absbrac~.ão. em materia de e ducação, não o po

demos faze r. E' p1·ecizo que a cultura se dirija ao con.juncto. E' (I isso que a 
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Naçãc dev<.> cuidar, por consequencia, ent:·eguemo ao mestre-escola o ncargo de 

fo rmar os novos cidadãos que têm de dirigir a R epublica. 

1:5Cn' este tra balho nada teremos resolvido de estavel pa.ra o futuro da pa

tria, c-ontinuaremos assim na e terna questão de que as gerações vindouras serão 

mal fo:·madas porque o professor não preparou os pais de família que as tinham 

de formar e po·r consequencia n•unca chegaremos a s er uma nacionalidade rorte. 

B' prec!zo quP. entr.emos francamente no problema e, parece-me, Sr. Presi- ' 

dente que o mome nto actual ~ o mais oppo~tuno. 

O n. AUGUSTO D!i' LJMA: - E ' o mais opportuno, não ha duvida. 

o ~'"' :\10NTEJRO DE SOCZA: Tão se diga que nos devamos p•reoccupar, 

qua•11l a eBte B•ssumpto, com a no&sa questão financeira , porqu e, Sr. Presidente, 

:-;. \ f'Qrtnos CS})~rar a boa occasião f inanceira para reso~lve.nnos este probl ema, que 

6 urgcn ~e ... 

O Sll . RAUL ALVES : - EsU.. nunc& cheg[trâ. 

SR. MONTEmo DEl SOUZA - ... nunca chega~emos a cuidar .dJelle, nunca 

hn vc1 >t occa iã.o pa:ra isto, sabido como é que as finamças de um paiz jâmais che-

1\ltm (L compl ta abastança . .. 

O Sn. Aucu TO DE LtMA : - D esde a indep endencia do Brasil que a Nação 

<'stO. ·:In crise fin·a!!'lceint. 

SR. illONTETRO DE SouzA: - Desde a ind'epende ncia do Brasil, se recorrer

nt no$ nossos "Annacs ", encontrar-emos oradores decl arando que o nosso paiz 

'stA (t boira do :lbysmo. que é calamitosa a situação, qu.e " tamo$ caminhando 

partt a bnnca:·rot&, .;! te Assim. este argumente. dé qu~ a sltuação finandeira não 

n s !l0rlnittt' uidnr do assu tnp to, não dev-e ser tomado em consideração. não de

, . tn s csp·ern r qn seja _prospera a ..situação financeira do paiz para iniciar essa 

:.:r .. 1d~ 1 fo nu\. 

":'<>mento ~ opportuno é opportuno po~que, devido á repercussão en tre 

•tõs d. ~:·uo'rr:l uropéa. Yemo!:> estarem 5" in!iltr&.nd" em todo o povo sentlmentos 

d" cohrsão pnrn. a formnção de uma pat ria forte; muito m a is facil 

ã a no,s.'l tnl'(,fa neste momento . 

.r.; ~ l>. ~l>th"€'1 que a mocidade como que rena ce e t r ata de uni~ to -

ua energias para a creação de uma patria noYa, 

um lugar no concerto das naçõe do globo. 

mom".2-nto. esta clrcumsta.ncia favora,·el, quan-

i ;>ortante ser>tço ? 
em perf<Jita tranquillidade, quando ne-

o c:tsião 

emos de romper com a tradição. 

lsttor!ca.. : cita sob o regirnen rnonarchico que 

i)r-eoeC:upaTa-se quasi .:xclu h·am-ente com 

o prlmario á, municipalidad<>s e pro\'in

ori • eontin:Jamo- a el.a chumbados. não 
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querendo ·acompanhar as correntes mod•ernas, temendo atacar o problema com a 

Jll cessari·a. efficiencia quando dellt povos mais adiantados cogitam. E' Por con

sequencia este o momento opportuno para agirmos e fazer essa revolução. 

A União d'eve tomar conta do enslinu primario pa~a formar os seu cida

dãos, é o i·nslinctu de conservação que nos impõe a fcn·mação da nossa P.atria. 

Se quizer c1Eixar o ensino superior a cargo dos Estados poderá fazel-o, porque 

isto lhe causará menos mal do que o abandono do ensino primario. E' dE(Ste 

que dim·ana toda ·a vida d•e um povo, a força viva de uma mação, poo-que é elle 

que penetra em toda parto e fôrma a gramde ma sa de um paiz. 
SR . COSTA REGO: - Qual a providencia que V. Ex. sugg>ere á :Moesa, a 

r espeito do projecto? As nrovidenclas estão sendo suggeridas. 

O SI\. MONTEIRO r,E SouzA: - Venho solicitar á Mesa que mande desentra

nhar o o arohivo cl:J. Camara o projecto qtua apresentei em 1914. 

O Sa. COSTA REGO:- Não apoiado. O projecto de V. Ex. não 'está entra

nhado no archivo da Camara; está entregltle á Commissão de Imstruc~iío Pu

blica . 
O SR. RAUL ALVES : - :Mais do que iJ>So - es~ projecto teve todR a pu

blicidade, exist-e até uma monographia sobre o arssumpto. 

<O SR. AUGUSTO Dn LIMA:- Mas não está com o visto da Comrnissão. 

O SR. COSTA REGo: - J'á está até com relator designado: o Sr. Gilberto 

AmudCI foi o escolhido. 

O SR. MON~'DIP.O DE SOUZA: - 'Mas, depois o nosso co !lega sahio da Com mis

são e o p~cjecto passou ps.ru a.s mãos do nosso i!lustre Deputado Sr. Costa 

Rego .. . 

•O SR. COSTA REGO: - RJespondendo a V.. Ex. direi que permaneceu nas mi 

nhas mãc·s e sem parE"Cer, e direi ainda qual a providencia que, no caso. suggeri 

á Camara R respeito do assumpto. 

O SR. ,1\I[ONTEmo DF. SouzA: - No anno immediato passou ás mãos do nosso 

co !lega St. Costa R!ego. 

O SR. COSTA REGO: - ~o anno immediato, não; no mesmo anno fui desi 

gnado parr. rela1.or do ]:}Tojecto. No anno Sl~guinte não tive a honra de pertenc'i'r 

mRis á Com missão d-e Instr.ucção. 

O SR . 2\10NTEmo DE SouzA: -· O projecto, por oonsequencia. voltou para o 

archivo . 

0 SR. AUCH!STO DFJ LIMA: -Ao seio de Abrahão . . 

O SR . Jos~ AUGUSTO: - Neste pon-to, não apoiado. Vou explicar o que se 

d'eu . O Presidente da Commissão mandou que eu nelatasse todos os projectos 

que exiostissem <;obre instrucção primaria, creio que oi-to a dez, inclu·siv•e o do 

nobre Deputado. iEl tudel todos minuciosamente em relatorio e ap:-esentei um sub

stituLvo geral a essPs projectos, aproveitando quasi todas as idéas do nobre 

Deputado. Já vê V . Ex que o seu projecto foi estudado. 

O Sa. MONTEmo DE Sou?:A: - De tudo i;;so e depr,; hende, ·Sr. Pre~idente, 

que a Commissão, todos os annos, tem estudado o projecto. 
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Sa. J om!: AUGUSTO . - Qui' r diz'er: a Com.mi.ssão de Instrucção Publica não 

é r spon.•,t\·e: por isso . 

Sa. MO NTEll'O DE SouzA - mas até o momento ainda não veio á dis-

ot~ssão. 

O SH. RAUL A LVFJS : ·- Não t<J ve amdamento no plen·a~io•. 

O Srt. MONTEIRO DE SOUZA: - E' po risto, como neste anno não &olicitei 

do a:rchi vo o m~ u projeolo para o estudo da Commissã.o, qu·e vinha solicitar pro

vldenchs da Mesa . 

::\o[n s informa o meu rllu,tre colJ.ega que está sob suas vistas, assim sendo, 

chamo a pena& a :.. ttençào da Camara paTa o assumpto, fa,endo um appello á 

omrntssão, afim de que no m:enor prazo possi>'el apresente o se u parecer ... 

O SR . RAUL ALVES:- Jlá está até em impl'essos. 

S'". MONTEIRO DE SOTTZA. - .. , !"estando á gommissã.o o ul ~e~·i or estudo ... 

O ~-la. RAUL AT.VEs: - A Com missão não s~ pronu.nciou sobre o caso. En

lr·e tanto, o parecer j á e&tá por ahi impre·sso. 

O Sn. MoNTiinno no: SouzA : - Folgo muito -com essa decla·rnção do nobre 

col!oe.~·a a,~ que o projecto já ·está em andamento e qu'e depende apenas do pare

cer d~. Ccm'mlssão. 

N e>t caso não tem r~zão de se r o r equerime nto que ia fazer á Mesa ; mas 

louvo-me no mesmo tempo, por t·er posto e m evi<1Emcla que es sa qu'estã.o não está 

ndorm<> rid:1 por congoe.quencia nã.o têm razão ·de ser a& censuras que t enho lido 

e m div e-rs\'ls jormt-E>.S desta Capital, dh.endo que o Parlam ento republicano não 

.se L~m t>t·eoccur aodo com 11. mu•teria. V ejo entã.o que não t inha o-azão em recla 

mar. o mo ta.mbe-m não tem a impt'Bnsa. 

H. Josf.: At ousTO: - Em todo o caso a I"eclamação é sempre oppor-

tunn. 

O Sn. A'ltG r TO DE L l)!IA : - E' um 1€ timulo. 

• I tl , RAUL ALVE!!: - V . E:ot. tem cer·ta ll'nzão. como a impr'ensa tamb<lm 

dê nlg,tn\!1 fórma o tem. Porque realmente o costume que estamos a wrificar 

é i"to: t d s o projectos que ~u rgem vão ado~·mecer nas pastas das Commis

sC\I:iS. E" '-~t urn. nH\o habi to que deve Cess·nr. 

R . :11(·l'o.'TEmo tJE So ZA: - Uma vez que não occupei o eÀ"Pediente da 

""'tHna.r:l. S('Hffo por não ha,·e-r ninguern inscrip o, não tomei ã Camara um tempo 

pr iooo. Qtl<' podel'i:t ser melhor ap ro,"eitado. 

O Sn. RAt'L AL\'ES: - Xão apoiado . 

O "'a. :\f('I);Tf:mo I>E Or2..\. - . .. mais utilmentR. talvez, por outro orador, 

meus collegus pa<R o problema, certo de que dentro em 

de e-tudar e:;ta questã.o aqui no plenario, collocando-a no 

o que está ns con ciencia. de todos é que e ta 

qo\e ;,e faz mis~r ataca -a desde já, aprovei

ppor:nno. mo~nto e;:te em que a humanidade €'Stá 

l!l por una t. sforma~; -o tão grande que é nece:;sario que nôs a acom

os. !'<>1:1 ~na :11!." !k"rece:m os tai'l'ez. {Muito bem : 11111ito à em. O oradl}r 

(~ t"ie·a .• ,,t-.flit~t- f"llf"Hi-tri•li,.C.cdado .. ) 
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O 'r. Cosi•>.l nego (•): -Sr. Pt·esi·dente, duas palavras apenas para dar uma 

expli~açã.o ao nobre D~mtaoo pelo Amazonas acerca da part"' de responsabili

dade q..te me toca no andamento do seu projecto sobre instrucção primaria, 

q.uando c. n, es"l'lo ~<teve nn Commissão de Instrucção PIJ,bJlca, d~> que eu fazia 

pa;.1:e . Designado pelo Presidente clessa Com missão para atwesentar par·ecer so

bre a "'lat,•ria, não o fiz porque o assumpto fôra suscitado em uma emenda á 

reforma do ensino se<:und:uio e S'UPerior, ela autor ia do Sr. Ministro da JuE.tiça. 

Sobr6 elie ~c pronunciou a Commissão de Instxucção Publica, de modo que a 

mim parec·c u, pelo mt•nos, inopportuna uma segunda manifestação a "'eiSpeito do 

projecto do nobre D<"putarlo antes que a Camara resolvesse sobre a r eforma do 

tensinú ::::ecund·ar1o P ~upt:!" ior. 

A providencia que julgn mais pratica ao esbudo da materia, e que o meu 

nobre coll~ga pelo .<\ m'lzc.nas nã.o quiz solicitar á Mesa, é a inclusão em o~dem 

do dia ,1a refo.rn:a ào ensino superior e secundaria, cuja votação foi começada, o 

qu'e requeiro a V. Ex . , Sr. p,-.~siden te, seja feito. 

C l:;n . MowrEmo DE SouzA: - Deixei bem cla ro que a minha p11eoccupação 

era com o ensino p:ri11nario e não com o s~cu1ndario e supe>.·ior. 
O Sil. CoST.'\ ReGo:- 'J'enho dito. (J"J!Cnito bem; 11MbitÓ bem.) 

O Sr . :AI4e~ i<Ic n te: - A Mesa procurará attencler ao n()bre Deputado . 

.SESSÃlO DE 8 DE JiULHO 

O Sr. 1,ehon R Pg is (*): - Sr. Pt-.esidente, não tornaria pa~te nos debates 

trnxaclos em torno deste .rrojecto, se n;;,..o tivesse vindo á baila o caso tão fal

lado, da germnnizaç.ão do Estado que benho a honra ele representar . 

Sinto-''..'·e, !Jf.r· E>sse moth·o, na neoessid·ade d·e viT á tribuna trazer o depoi

n~entc, s>nccro ele um brasileúro .Que usa a fa·rda ào Exercito Nacional e que nunca 

n1entio ao seu pa.iz ne.m â sua consciencia. E' o d ecpoim1ento de um brasileiro que 

j1i. d·~Tramon o se·u ·sangue em defesa da R e·publica 'naquelle territorio do Estado 

do Par'tn1i. ao la dr. do G-s neral CaTneiro. 

·E:' f)ortanto, depoime nto imparcial, depo imento de alguem que não quer 

illudi,· a sua pntria e qu., estâ convencido de que só não o acceita;-á quem estive r 

discutindc. ele má fi' on não quizer ver as cousas por um pt·isrna que >eja o da 
realida de . (M1dto bent.) 

(•) Discurso proferido sobre o projecto que approvava o accurdo sobre o; 

limites d'e Pnranâ e Santa Catharina. 

• 
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LTNOUA, USOS E COSTUMES 

Conte,tar que os allemã<s e seus descendentes no Brasil fazem uso da lín 

gua aJIPmii ser ia faltnr ~ verdade, como faltar á verdade seria affirmar que 

11 s adr,ptam poo compt.cto o nos;;os usos e costumes. 
E' um mal, não ha davida, e ê um facto com o qual todos nós brasileiros de

v~•mo.; nos pt·eocoupar - e com o qual os catha<rin·enses ha muito se preoccupam, 

como mostt·arei quando tratar do ensino no meu :IDstado. 

Pergunto eu, entretanto, qual a colonia extrangeira que no Brasil nãn pro

cede como D a!lemã? A it~Jiana? Mantém como os allemães os seus jornaes es

c:iplos em Italiano, as s uas .escolas subvenciona•das pelo Q{)verno italia;,o, os seus 

cenlJ·os d'e reoreio, as sua~ casas de benefioencia, têm a suas ligas na Italia 

pa t'a n propag·ação da s ua llngua no e:-.:1:rrun.geiro. A colonia tem os seus professo

res, os seus padres, os seus n1edicos, os s.e1.1s costum•es. os seus habitas !?ão o-s 

me mos ela mãi-P>ltria; o vinho que bebem de prefHencia é Haliano, o macF.rrão 

a pol~ll(J são o• '?-atr:s predil?clos, os livro.s e os jornaes que lêem italianos 

,ão. A polacn? Ide ao Paraná verificar como procedem. Os mesmos jornaes po

lacos, o uso da 'ingl.ta, os m•esmos habito-, o·s mesmos costumes. Se voltamos as 

·nossas 'i...,ta.s pnra a colonia franceza, vemo l-a aggren1ia1da .e1m clubs, em ~oe:ie

dad ~ dt' l'><'neficencia. em . ociedades patrioticas, festejam do a data.s franr:azas, 

om m !;mo enthu ·a mo com que os italianos festejrun1 no Brasil o &Eu 20 de 

&<etoÜH'O. com ~>~te et . .:husiasmo que nós não sabemos ou não queremo.~ ter no 

feste-je do no.:o.• dias gloriosos. (.AJJOiados.) 

.Fia dia, um jo~ralista desta Capital commentava que o momm~cnto levan-

3dO <"·n Blume au, em memoria do Dr. Blumenau, tinha na base umas inscripções 

em a.Hemiic. 

I:' umll 'l"erfude e fez mal a oommissão que assim praticou. Devo, en tre-
• tanto, I<> "brar que ha poucos dias inaugurava-se em um cemiterio de S . Paulo 

Ulll3 capella 'I"OÜ\'a pelo~ mortos italianos na gulerra, mandada erigir pelo "Comité 

Iraliano Prti-Pntria de . Paulo··. Pois bem, a co~ôa de bronze co11ocada pelo 

re 'erido -~omité'' na cape!!a que se inaugurava tinha a seguinte inseri peão: "I! 

omitato Pró-Patria di' Paolo, onerando la memoria a,e,i Cadutti - XX-IV-

1911"'. 

Cs meu e<>Mceim;-ntos !inguisticos não são mUJito grand-es; entretanto. pa

reee-re que i,;to é puro italiano. (Riso. ) 

S.-rt.. pon·en ura a co.onia ing!eza que esquece a sua lingua e as suas t:adi

çõe,; no noõso paiz? Esta, apezar de pequena, tem tambern os seus clubs. :tS suas 

sociedadêS. o ~u10 ho pitaes. e, nesta Capital, até o seu cemiterio. (Apoia

do 

~erA JlôTT<>ntura a colonia portugueza a que deL'X'a as uas tradiçãe além

mar? Quem mor't nes<a cidade não pôde nffirmar semelhante causa. Os nomes 

do- grandes 'I"Ultos portugu.e-ze õão lidos a toda a hora na fachada de va~ios es

~abekcimoen 08. o, rerrarcs pullnlam por toda a pa·rte. as grandes datas portu-
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guezas são motivo para fe<l'as imponentes e se usam a mesma língua que nós, não 

tenho necPssidade ele- explicar po1· que. Mas, ainda aqui ha uma restricção a fa

zer, se -e-lia é a me ma quando escrlpta, jã. niLo é bem a mesma quando fallada. 

E' sufficiente qt.:P o portuguez, ou mesmo o filho do po~tuguez, nascido no Brasil 

dign duas palavras, para vermos logo que não se trata de um brasileiro. (..4.po·ia

c!os.) 

Passa de pais a filhos. de filhas a netos o gosto pelo vinho verde, p~la cannn 

verde, pelo caldo verde, pelo fado e outras cousas que não é necessario ,,nu

merar. 
Qual é a colonia extrangeira ho Brasil, cujos memb~os não se congregam, 

não se reunem, não S P approximam, para rir em commum, para soffrer ou chorar 

em co.nmum. 
E' um phenomeno social este muito explicavel, o da approximação dos indl 

vid•uos da me ma raçn ou do mesmo pll!iz, quando transportados pa~a o extran 

geiro. Elles senrem->é i~ lados no meio .e druhi a necessidade do amparo, do 

aconchego, a necessidade de expandir-se e portanto, de quem o com.prehenda, d-e 

qt*m o entenda. (.Mtvito bem.) 

Este phenorr:eno se obs-erva mesmo entre os indivíduos de urna mesma re

gião. ele um detErminado paiz e é assim que nós vemos nesta C&pital o Centro 

Paulista, o C~•ntro Mineiro, o Rio-Grandense, o Cathar.inense e tantos outros, 

onde os filhos do mesmo Estado se reunlem para fal!ar das cousa~ da sua terra ; 

para a:'1parar um cot>etadoano desprotegido da sorte, para relembra~ os feitos 

gloriosos do seu E>tado. 

Se até dentro do m·oprio paiz os filhos dos varios Estados r sidentes nesta 

Ca.pital e outros lugat'<ls procu:·am guardar a tradiç- s da sua terra; se até os 

nacior·aA; assi·m procedem dentro do oou proprio paiz, por que este exclusivismo 

em con lemnar uma unica colonia e desta mesma sómente a parte residente em 

um Est'ldo? (Muito bem.} 

Condemnernos, ma.q condemnemos a todas, tomemos providencia 

se este>ndam a todas. ( A1Joiculos.) 

mas que 

l\fe ,, filho frequ-enta nesta Oapital um co!l-egio - o Gymnasio Anglo-Brasi

leiro - muito conhecido. A língua obrigatoria pa~a o alumnos, nas suas rela-

ções com a administração e com os professores que a falla!ll1, é o inglez, o que 

eu ni>o r·ondemno e acho ~tê necess-ario, para que os alumnos aprendam bem est-e 

idioma. cujo estudo é tambem obrigatorio. 

Poi~ bem, meus senhores, no Gymna.sio Sa'llta Catharina, em Florianopolis, 

subv-encionado pelo Gov.e-rno do Esta.do e dirigido pelos jesuitas a!lemães, a lin

g,ua usad·a é a nacional e, cousa mais inter'essante, a ap~endizagem do allemão 
é facultativa, emqua.nlo que a do francez é obrigatoria. 

Mais uma prova de que a germanização do Estado não estã. tão adiantada 
como parece a muita gente. 

lll àevo aqui relembrar que a fundação deste gymnasio é um serviço qu~ 

se deve ã. administração do Sr. Senador Vida! Ramos, quando· Governador do Es
tado. 
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C<.>ndemnem-se os p;-ocesso;, do Governo allemão, cujas relações as ncasas 

tradições de liberalismo e o patriotismo brasileiro dispensaram, mas faça-se jus

t iça aos que aqui trabalham, contribuindo comnosco para o desenvol\"imento do 

nosso paiz, guardando as suas tradições de <Yl'dem e especialmente as do r~s

peito :l. autoridade con.stituida; faça-se justiça sobretudo aos filhos dos al!emães 

qu'e nqui nasc ram e que até agora nenhuma p1·ova deram de desamor ao Brasil, 

a ua pa-tria, a patria à.e todos nós. (.iYltútc, b~?n.) 

A INFLUENCIA DO PADRE NA GERl\fANIZ~QÃO DE SANTA CATHARINA 

l!J' outro .capitulo de libello accusatoMo contra o meu Estado, o papel do 

padre allemão na s~:1 ge<·manização. Estudemos o assumpto. 

O 110sso caoboclo catharinense assiste â.s fest;u; de igreja, ouve as suas mis

sa.s, bnptisa os filhos, mas, limita-se a isto : não quer muitas nelações com o 

vig·ario, principalmente se é aUemão. não o visita, não o procura, não soff;:e, pois, 

a. sua influencia reljgiosa, quanto mais geTmanica . O perigo ahi, pois, não 

existe. 

O ·Plemento all ~.mão Bstá dividido em dous grupos: o dos catholicos e o elos 

protesl u.ntes, que é o ma.ior. Não se ~·ntendem bem e a prova é que, já ExisUndo 

em Blumcnau um hospital municipal, subvencionado pelo UDstado, um dos gl"l.l]JOS 

r sol \•eu, av-e:~:-, r d~sso, erigir un1 hospital •para os seL1S irmãos 'é'l11 crença. Pois 

bem, im111e.:JiatamPnte o outro grupo tratou ele fazer a mesma cousa e assim é 

Que ~stão e!n con~truc~f.io. ~n1 Blurnenau, dous g-randes ·t1diflcios, um destinado 

ao ho>pita! c<tU.olico e culro destinado ao hospital protestante, quando o mais 

natu;-ul se;-ia que, :•nlclc>S, funda,«sem o hos!)ital... como direi.. . allemão . Se 

estin.:s -e tãl' r~rraigado o sc:-ntimento gern1anico na população de Blun1ena•u, <'tue 

fosse no pC'nto rle sup:;>lontar o sentimento religioso, o radre catholico e o P'!Stor 

protesrautr teri, m empregado esforços para a canst.rucção ele um hospital unico, 

maior. 11ais bem p·o, ido de i"tcursos e destinados aos allemães. 

~cndo o italianos no meu Estado os que têm mais desenvolvido o senti

mento ~atholko, não St' deixarão. certamente, ger manizrur e assim a influencia 

gern1an1ca do padre catholico se reduz aos catholicos de origem gerrnanica. 

Qudt;d,, o Gon•rno do m~u Estado, na administração Vidal 'Ramos. com gran 

de.s .s3c.rificic~. resolvi·u :-.?-formar por completo o ensino pritnario. crf>ou na.s ci 

dades maL importante.." os grupos escolares. estabelecimentos mod.lares ele en

sino. d-e in3()ue!!cia gratuita. 

Con.o ;-ra natural. a matricula nas escolas parochiaes começou a diminuir 

e o c.ero alarmou-se. Co,-neçou ""ntão uma campanha de descredito claquelles es~ 

tabi;kc!men os. a p i"ir:cip;o á surdina e depois do pulpito das igreja", sob o fun

danl~nto d~ que n~u~~ não se ensinava religião, eram .a casa do diabo, como se

;rundc; rn" con a., affirrnou um padre. se não me engano, na igreja do· Ita jahy. 

Poi apeznr di tc-. a matricula nos grupo a'u!mlenta semvre -e 11a propria cidade 

do Itajahy. este anno for!lm recusado- mais de cincoenta crianças candidatas á 

matr1cuia no 1° anno. por fal~ de espaço. 
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D'antr do clamor que se Jeyantou de parte da proprla população, e penso 

que !JOr lnt•'rY<"nção do Governo do Estado, o Bispo de Florianopolis tomou pro

videncias e " campanha "essou, pelo menos, publicamente . 

::'\ão acredito que n campanha fosse feita por germanismo e sim pela con

cunenc'a flUe os '\"rupos fazem â.s escolas catholicas, mantidas pelos padres e 

pelas irmãs de caridade, pois até tm Lage.s, onde não existem crianças .a.llemãs 

ou fiihos d<" ai emães, a campanha tambem se f z, sem resultado, ent•etanto. 

f\."esta cid"lde, ondP os frades franciscano~ havinn1 constJ"Ittido um grande edi 

ficio pnr~ collegio, acabaram vendendo-o â. municipalidade para um hosp:tal, que 

jâ. está funccionando. 

DoE pastor•s protestantes allemães do meu Estado, Sr . Presiclen te, de,·o eles

tacar· um. o I , . . A!dinger, cujo proc~dimento de certo s2.rá agrada v •1 no ~enti

mento necional. O Dr. Aldinger exerce o cargo de in pector das escolas manti

das ;Jela •. ociedade Co1r,nizadora Hans,alica. na colonia Hansa. Entendeu que 

devia sal'<"!" o portuguez, estudou -o theoricamente, e , durante -as férias escola

res; ~m annos .succe~iYos. Yiajou, muitas vezes a pé, pelos nucl os de população 

nacional, ~fln1 J~ praticar o nosso formo~o ldiuma, como me diz.ia ell·z. 

F~z mais ainda: fez com que dous dos seus pro f sso•es. o Dr. :O.Iüller e o 

Sr. Jemé "Studass~m tamhem a r.osoa lingua . e quando os jul;-ou habilitad<>S 

tbeoricam nt . por meu in termedio, solicitou um auxilio ao Governo do Estado, 

para •1ue ;wdes~e residir nlg-um tempo na capital e adquirir a p~atica necessarin 

da nossa lin!!'la. O auxilio foi concedido. os professores <<>tiveram mais d ~ dous 

mezes >1a capitnl; iam toJos os dias, duas vezes, á minha casa. e lâ. ficavam elas 

.;et~ ás dl'2 da m~nhã. e é'a< sete ás dez da noite, I ndo ou conversando em portu-

6llez: Oil\''am a· g_nJa~ c'.a Escola _ -ormnl e ainda achavam tempo para i: â. cas:t 

do prof<:,sor dP '1ortugn<'7.. que se prE>stou a ajudai -os no seu objectiYo. 

Eram esta' ns palanas que tinha a dizer em defesa do meu iE~tado. 

Suppondo m"'S'l"l'> qne os el~mentos teutonicos, de todos os municipios. attin

gissem a 150 mil p ssoas, o que é um grande exaggero, julgo que não eria isto 

um perigo ;)ara a nossa nacionalidade, tanto mais quanto, entre es es 150 mil, 

é g:·anne, é enorme, o numero cluquelles que, absolutamente, ·não pensam e nunca 

pensaram "m ~e 1· allemães ou em manter as tradições ela p.a.tr ia dos seus pais. 

Seria incriv<'l qnc esta população, entre os quaoo não existEm 15 mil alle

mã.es natos, pudesse absorver uma população superior a 500 mil habitant~s. não 

incluindo ahl ns populações nacionaes que , pelo accôrdo, pas arão para a juri.scli

cção do m2u ll:stado. 

•O SR. StMOEs LoPES: - V . Ex. dlâ. licença para um aparte? "'os Esta

dos Unidos da _-\merica. do Norte ha muitos Estados onde o elemento germanico 

existe na proPOrção de 20 a 30 ojo e mais ainda, sendo. em l"elação â. populaçãr, 

total daquel le paiz, talvez ele H ou 15 ojo o elemento teu tonico . 

<O SR . L F.BON R.EGIS: - Ch egar ei lá. Entretanto, Sr. Presidente, o Governo 

estadual não se •tem descur a do de 'J)rocurar nacionalizar essa POPUlação, não 6 

a juda ndo a ·acção dos pode;.-~ s fede raes, no que r·aspei t11 ao so.rteio mi·lita r, como 

tam!:Jem, <· m u ito especialmen te, na c r eação de linhas àe tiro em toda·s essa lo -
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<mllrhqJr·K, llnhns d•• tiro que tf·m d monstraào que a população de origem t;,uto

nfcu, roi!€.. ''I. rt:cu ... a, ub.~<Jlutam.,nte, a pri!.star seus serviços á ·Pa.t;·ia . 

.t;. l ~x. Sr. MlnlRtro da Guerra poderá 'tlar testem1.mho da a{)ção do Go-

V'< ,tJIIdtJr do ®lltado, o oron l Fellppe >Schmidt neste sentido. 

W •·ste Oovernador gerrnanico, como é chamado por parte da nossa im

t>rt•nfln. nu m1 L m nv1dado os maiores esCorços para que se totme uma r ealidade 

() Mo r· t ·lo 0m 'Sitnt.a Catharlna e que tem contribu!do efficazmente ;paTa a creação 

llo MO ·I rond,,~ CICJ t!ro<J ·m varias mwnicipios, não senodo dos serviços de menor 

vulln n rorn•. lmenlo d rarcla·men l'o aos atiradores que não podem adquiril-o á sua 

f!lWtl•, 

NOo 1lilo 1)ou as 1118 soc!euados de ti'ro fede rrudas em .Santa Oatharina e posso 

•ll,~ r · ti mem<>rln n~ seiJ'ulntes: d S. Bento, Joinville, Ca.noinhas, S. Francisco, 

Tlorl!th ,v. Hrus()U , !'<ova Trento, S. José. Flor!nnopolls, Laguna. Tubarão, Sãn 

,JOtlt!'dm, poaau!•r.do o,lgumn·s dellas postos :de tiro em outras localidades e es

Lillltlo <'m ,.,_nn1iznç:'lo 11. d~ Biumenau. 

<\ intl t~ 1\;:or,t. o •rlro d Joinvill , que já conta 200 atiradores, foi á capital 

d<l "" u 1J)~1l>1do ·l 1111\r nort~ nos f steios commemoTativos da batalha de ·Tuyuty, a 

'' i •k 1nlo. ,, o lnl ••c!\Sn.ntissirno ê que quem concedeu o transporte gratuito 

(lqtt<•Ih' •llttinlh11 r I nm hom m qu tem sido accusado pela imprensa desta Ca

!lllrll <'tllll ln•Iltll'lndo•· d~ su•llmnrlno , o S1\ Carlos Haepcke. Foi o vapor deste 

\1 1\h~\\ H;~t :uifl, Q.U~ t\ 

)\\ 1>11\!1~"~~. 

1 ~ l~l do 

(I nduzi~· para Flor\anopolis o Tiro n. 226, gratuita-

o v r no de Santa Ca the.;-ina está prestando, in

P\;,aern\, deyo destacar a reforma do ensino 

ipnl, a. meu yer, na nac:onaliznção dessas 

Yidal Ramos o Inicio na reforma. Foi ella en -

ir<• Ih' -' um ''' Cc~~ r ll:tnlistn, qu nil pOde ser su peito, absolutam nte. d~ 

.tlim 1·ã 'S. Elle tem sido uma e pecie de dicta.dor 

ria de nslno. Entregâmo tudo a elle - a o;-

" di~ ilo, iHe., faz o que enumde e damo por 

F I o $.\'<'!~ma (lU<' doptou o ~ruguay quando qu;z 

las i"oladas. com pouca 

e ens: o 

me capital. CO!IIY.> 
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esc(}la complEmrentar, destinada principalmente a el<evar o nivel moral õp ensino 
nas cidades e ao meqmo tempo a preparar candidatos á. Escola Nol"mal. 

O cu:so nos grupos e~col·ares é feito em quatro annos. Nas escolas comple

mentar;;s o curso é de bres annos. Feitos esses dous cursos, o alumno póde ;.r ã 
capital estudar ma·i·s um nnno, na 'Escola Normal, fica·ndo, assim, com 0 curso 
do profeSBo!l"ll!do. 

Foi esse o meio que achamos 'd·e preparar •Professores para aquellas cidades, 

e sob:etudo nas que mais necesaitãmo~ de qu<eon saiba lfallar o lta.llano ou o al

lemão, pa.-a mlnlstTar ãs crianças, que só flal-lem o lta.llano ou o allemão, o co

nheclm<-nt•J da Un.<:"Ua portugueza. 

E' um dos pontos de accusação á minha terra e sobre o qual os jornaes muito 

têm baüdo, o facto de, na Escola Normal catharin"<nse, se.r obrlgatorio o <> nsino 

da lingua allemã. 

[)evo trazer, ruqui, o testemunho de um homem insuspeito, pa:a mostrar por

que é que obrigamos os alumnos da Escola :-.ormal a •estudar a li~ua all emã 

em um curso d·e tres an.nos. Cumpre assignalar, mai·s, que o Director da Instru

cçã.o P.u·blica no m eu Estado .teve uma discusaã.o com o inspector gera-l do en

sino, ·professor 0.-estes, achando que, assim, não se d<õvia praticar, e este inspe .. 

ctor, justificando a razão de ser dessa medida, escreveu o seguinte 'Em um re

latorio que foi publicrudo, quando eu era Secretario do !Governo: 

"Farei ssa demonstraçã.o do modo mais succinto, porque os factos que estão 
na consclencia de todos os catharinenses, que bem sabem que o desenvolvimento 

do en<oino da lingua allemã na 'Escola :-.o:mal é necessario p·ólo r esuitad·o uireet o 
qu·e o professor normalista póde tirar do perfeito conh ecimento d zssa I'h gun. 

qt:an tlo nome.ldo p:~~a certos pontos do Estado. 

C:orno é abldo, existem em diversos lugaras do Estado, nuclêos de crian

ças brasilei"ns •tu .- ,qú fa.llam a lingua anemã; çriançás qu 2, no em tan-to, 
(l.p ronu~riam com a melhor .boa vontade, nã.o só o ver-naculo, como 

tamb~m as -demais cousas patr.ias, desde que se lhes déssem "scolas 

capazoo, isto lê, escolas cujos professores estivessem aptos para o ensino co,ntem

po.-aneo e sianultan<'o do portuguez <e do all~mão, l!lmgua essa ue seus avós e 

lingua aqu~lla de se<U -paiz. 

"E os •norma.lista.s ctue desconh<eoe:m o idioma a.llernã.o poderiam exercer, 

proficud.mente, o mSJgisterio nos ref~ri:dos lugares?" 

Devo, aqu i. a:bl'ir urn parenthesia: o proft!ssor Orestes diz que i•SSO .se observa 
d~e 13()7; mas o facto é que desde o inicio ' da Republica, ·procurã.mos sempre 

resolver o prob!E"'lla. E um dos J}rimeiros que assim ·ag.irrum foi o Dr. Lauro 

'Mu.Jl.er, accu<Sado, hoj·e, de allemão, -e que, entretanto, no primeiroo dias• de s eu 
Governo, "ml <San ta Catha.rina, logo d'epois da procla~qão da Republica, de

mlttlu um professor estadual, allemão, por não •Saber 1'allar o portuguez. ( Cot•

ti1l/Úa a lar:) 

"A observação d1r&ct :unen·lle que, desde 19~7 tenho feito nesse Estado, me 

autoziza a diaar que ~lo. 
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AS eRcOlll!a pu,blica.s regidas peJ.as normalista:s, em .foinvilJe, ,s. Bento, Blu

m en u u, ,não nttr!l.hiram os denominados teuto~brasileiros, excepçilo feirt:a do Col

Jeglo Munlclpa,l dt• Jolnvi!ie. 

:rnm .Jolnvllle as escolas publicas r gidas pelas norm:vli&tas •DD. Custodia 

Du·arte Silva e Marl<t Mach a do da Luz jámai.s foram r1··eq.u entadas pelos .alu.:nnos 

cJ fl;)en cl ntes de a ll em ã.e·s; em S. ~B ento , onde as criamcas, em geral , s6 faliam o 

aHemnv, n ('scola J'8gid a nel·a nor ma.llsta D. A'uroJ·a lDstellLta [Lins ficou q uasi 

Hem a lnmnos; em Blumenau, o seu professor normalisoo., •Antffior C idade, em um 

nnno pouco que J•á steve, não obteve o rni•nimo resultado. 

No e mtfl,n to , como digse, o ~Collegio Municipal de .Jo'inviJJ.e, qu e sob minh a 

tl!J ·<-cgã,o J'uncplonou de começo de 10 07 a fins de 11909, depoLs de ter '])a ·sado poli' 

compl ta rcmod lu ç:rLO , .sempre teve m a is de clous terços de a lumn.os de origem 

"·li •mil. Por que? Porque nelle, além de out;·as materias no progrrumma s im ul-

1.6•11'. HI1H'n{e, rn m <t?•nsinadas as l h1g-uas portugu eza e alle1nã1 PRl'a o que havia 

pro C ~f.;oles .aptos. 

r:. tin lo '' a lludido c llegio, em virtude cbt. actual reforma e fundado, em sua 

~u,bstltuiciio, o grupo escolar Conselheiro •Ma.Cra, este continúa c om a matr·icula 

sup rlor a 200 a lumnos, sendo que mais ele metade, pelo menos, é de origEim 

a llemã. E por que? 

l ot•()uP nnqu J.Je grupo, em todas a.s suas classes, além da,s m!lterlas do 

pr g,·Amma, aindn é Pns ina da a li·ngua allemã, co.nforme preceiltúa o art . 110 do 

'"""!X! tlv J gim nto, pa.m o que tambem possue pessoa.! apto no manejo dos 

dous Idioma 

A '' ll udluo dispo~lção, que mui to 'demonstra o modo pratico pelo qua.J V. Ex. 

t>ll .a r u "o p:-oblema elo en !no nus ex-colonias allemã.s", se deve o resultado 

Ob~C:I'VU 0. 

nrro p!u·enlh'e i~: - O prof "Sor Orestes Guimarães fu !Java ao "'ntão G<>

\'CJ'Il'tdor, en:H'Ior Viria.! e nilo ao actua l, Coronel Schm1dt, o que mostra que a 
m tlida foi t<Hna ], no G<>Yerno daqu lle c não deste. 

on tl n(\:1 o pt·oft'sRor O;·e tes: 

" UPl)J'imu-sc do grupo <'sco lnr de Joinvill e o e.nsino do aJJemão, "substi 

ltuln l ·S~ :::; Pl"'f•?SS r !'~ u tos. rr uf• exi tenl no estabelecim ento, por outros que 

dt'.S\'nnh{l utn nll'- ·n1ào. en'lbttl\.1. fH:' i·f t: itnnlellt·~ capazes, e o resultado immedia

tum~ntl! $ rtt e t . - o 'Om;>ll'lo ele rescimento da matricula." 

Ali :\s, r!:'l.o P urn ftlch' ,~ ; rge-m ou un1 facto que só se tenha obse.:-va em 

:'\a nt :\ _ at'1 ~\J'II :1. 

:\ à1P't'11d~J~ 

ti<), 

umpto, como de outros. n6s, povo novo, muito- ternos 

que nos ."lteceders.m no Estudo Ela que:stões fl,gitadas 

r·:~ra <) QIH' . d.1.d~ a yl!nin. tr<t n.cr<Yo o trecho abaixo. tirado dp opusculo 

. ·trt.ngci r e :t e co s. pubtic<t.". !lublicado ' m oDezemb;-o de 1907 pelo Sr . 

se:~ r Thom. son. D ir eN or da Instrucç.ão !Publica, lOlll ão Paulo. 

h ho n <'-"lll .a •t;>t~wel ao <t~Sttmpto que neste momento tanto tem em

polgodü :1 oplnl· nacional, e ue ,-em em aurlUo <las minhas · argumenta-ções. 
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Assim diz " !Uustra educa àor : 

''Sobr·e esse a·ssnmpto, como ainda em outros, já nos têm ·servido de exem
plo os paizes extrangeiros e, pat·a o caso, Teproduzirei o que se passou entre mim 

e o chefe do 'The United Stales Bu•·eau of ·Education, Si r Will i.a.m Harris . 

"Foi d·urante o tempo em qu-e e.sse Jllustre educador (cons·ideTado na .Ame

rica um dos m elhorée phi1osophos) exerceu o ca 1·gq de superintendente das es 

colas n a. clrlada d·e S. Louls, St:ate o( Missouri, que a co lo nl a allemã estabeleceu 

escolas para st>us fi·lhos, educando-os, em plena America, como se estivessem n3 

Allemanha . 

.Por is.so não poc1ia sahi t· de Wa<>hlngton sem ouvll-o, e consegud para 'Hlse 

fim u'!ls au'diencia. Disse-lha logo que meu pri.ncipal inte:·esse era saber comu 

tinha '!'eaolvido, quando superintendente das escolas de IS. Lui z, a Importan te 

quesUio do ensino com a colonia a li emã. 

- Quando assumi, di sse-me elle, a s uperi•ntendenc!a do ·< nslno em S. Louis, 

as escolas .aHemãs estaWlm estabelecidas por toda a parte, com organização Jde n

tica e até em muitos pontos e ram s uperiores ás e~col as publicas. 

A J10VR ger ação americana-allemã estava crescendo allemã, sem saber fal

lar inglez . 

!Era preci•so, pol•s, Intervir, sem d·emora. A maioria da população de S. Loui s 

era, naquelle tempo, de allemãt>S. Já tinha mos visto que a Pensy:vania e o Oh i o 

se conset'Yaram ~l·lemãf's por tres ou quatro g~raçõ.es e que, ness·3s E~tados, ns 

ten tativcts oara obri;;~u· a colonia all e m:;, n n.prender !nglez tinham s:..1o i!l fru

ct iferas. 

Era, po:!:<1 pr?clst· comeca:- ·t: con1ece t !H:~ ~ l.ndo au CO!lgTcrso uma l ei, tvrn:ln 

t~o obriga to rio tt -0nsino Uo ir..glez em todas nf3 escolas e collegios extrangelros. 

Puz, obt'da a lei, meus auxiliar es em campo, fiscalizando cuidadosamente o 

.'leu cumprimento. Todas as escolas, d·~ facto, passaram a ter professores de ln 

glez, m.'l.s os o.lumnos cor:tlmtavwm a !allar o ullemão e só nas aulas de inglez 

estudavam Lnsut.ficientemente a nossa llngua. O espirlto da educação continuava 

a11emào, os alumnos não aprendiAm a. !aliar o inglez e o p:-oblem a não estava re

sol'Vi.:to. 

Na~uella,s colonL!I.s f.azla-se o allemão ... 

Deixei a insper.ção de ·lado e continuei a estudar o assum·pto . 

Resolvi fazer nov!!l tentativa.: leva.n rel ao lado de cada escola .a.llemã uma 

escola. americana bem organizada e que fosse capaz de excedel ~a. em resul

taidos. 

A ·:'e'ntat·!lvoa ainda dessa vez não foi satLsfa.ctoria. 

Lemhrei-me então de mwn'dar estud<!:r o e.llemão nas escolas publicas do 

bal rrú te.utonicc, justamente naquella.s cuja missão era america.nlza>r os filhos 

dos teu tonicos. 

O ~esultado não se fez esperar . Os e;llemll.es coo:nprehenderam que ·não tinham 

neoessida d!' de dls pender dinheiro com :t educação •dos f Hhos. 
Hwvia. alli, no bairro, escolas ameTicanas, ibem o l'ganizadas, onde seua filhos 

&~prenderiam a. lingua. do pa.lz e tambem a lingue. da patria de seus pais, e ds 
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onde ellefl sa.hlr!am 'Com uma educa~ão perf.e!tamen te americana sem despeza 

a.lgurr.a. 

Poucos dias de Yi<la tiveram desde esse momento as escolas a!lemãs . . . des

ruppareceram logo. " 

Qua<ntOII e ns !nauen tos no procede;, do disti:ncto superintendente! 

Uma. qu·estão séria em que estava s endo d.isJlutado sen timento tão nobre -

o patriotismo - foi o-esolvida com a maior 'halbilidade e successo para a grande 

n~ão e sem offensa para os extra.ngeiros. " 

'Poi·s be-m, •Sr. Presidente, outro não é o _processo que esta.mo·s empregan do 

em Santa Gatha<lna. 'Prepara-mos os nossos profegsores habi·lltando-<>s a ensi•nar 

nos -~upos escolarec elas cidades povoadas por fi-lhos de a!lemãJes. Os nossos 

professores -do primeiro an'l"lo - e tiV'e oécasiãJo de fazer nomeações nesse sen

tido - sabem as U'!l!t8 ling·uas: de fôrma ctue a criança. que entrar pa1·a a es

cola Sf.tn saber o portuguez, logo no prhnei:o a·nno, guiada por um mestre ha

b!lita.do, aprendera. t>ste idioma e depois seguirá sem maiores difficuldndes o 

curso. 

Os nossos prograrnmns de ensiJ1o, estiío devidarnen\-8 seriados, corno de

monstrara. a publicação que vou r equere :·, e obedecendo ao seg·uinte criterio: 

' Primeire> - nas escolas isoladas, tres annos de curso, alumnos com direito 

f"l rntttricul:\ no ultirrto anno do curso .O. os grupos escolares . 

Segundo - ::-<os grnpos escolares, sequencia das escolas isola das, quatro a:n

nos le curso, 'l.lumnos P-om direito á matricula no 1° anno das escolas comple

rrrentares, '<lnnexas aos grupos escolares. 

'Terrei ro - ::-<·as escolas complementa::Jes, sequencia elos grupos escolares, an

nexa.s aos g rupos escola res, funccionando em desdobramento dos mesmos, quatro 

profes~ores. cada um .leccionando determinadas materias, met!lidie do custeio ca
bendo ao Elstano, metade âs regpectivas camaras muniai-paes, "'l"lão profissionaes "; 

fim: levantar o nlvel do ensino. 

NOTA - Todavia os a lumnos complementaristas t êm o di :'eito á matricula n o 

3° anno 00. 'Escola Normal, onde r•epetem diversas materias do curso complemen

tar e estudam principias de pedagogia e psychologtia, applicados ao e nsino. 

~u~rto - Na Escola Normal, des'en volvimento das Jesco1-as complementares, 

accre~ce'ldo Htwratura da lingua nacional, pri'ncipio de psychologia e pedago

t:ia, physica e chimica . 

A mat~jcula em começo de 19·Hl er•a a. seguiqlte: 

Escola Normal. 

CC·ll"JJ:Iementares. 

7 grupos escolares. 

193 csco;as isoladas . 

80 
•177 

2 ,().6 7 

7 .'&8 7 

393 esoolas municipaes e ·particularea .. ·•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'8. 418 

A lumnos .. .... . ......... .. .. , ...... . ............................ 28.429 
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Devo entr'eta'Ilto ·!Pmbrar •que jâ. estão fll!Ilccionamdo mais uma escola comple

mlentar, quatro escolas reunidas, com quatro tprofe<l5o'-"es cada uma, tdliversas esco

lws isolrudas, e que <e·Stá. em construcção o •g.rwpo escolar de oS. Francisco e em 

projecto o de '11ubarã<1. 

Pela estatlstica da instrucção publica!da em 1•9116 pela 'Directoria Gel'a•l de 

mstal!istica do !Ministerio da Agri'cu•ltura, se verifica á pa!gina OO:x:xJ)I'I, que, re

lativamente ·á população, Santa Catharina é o Estadq do Bra.si! que possu.e maior 

numero de escola.s, ou seja uma para cerca de 17'70 pessoas, e mquanto que ha Ea

taJdos em que cada escola serve a um nucleo de população ·superior ao tdplo 

deste 
Vê a Camara que em maberla de ensino pulb11co os poderes publieos do meu 

Esbado não mlerecem censura. 

:!';as nossas testas escolares 'Procuramos sempre incutir o sen·timento pa

triotlco. E' assim que tenho em mãos o programma da .festividade n3: !Escola 

Comple'TIJentar de !Bl'l!menau, ~eai!2Jada a 23 de Abril <lest::e anno, e que ê a s&

guinte: 

Primeira parte - (á.s 17 horas ) - •Festa esoolar. 

Primeira - 1, "Hymno Naiiona•l", por todos oo alumnos; 2, "7 de Setem

bro", poesia, Octavio Mui!E>T; •3, "A Fa'brica ", poesia, Jo·amna IBr~-thaupt; 4, 

"Brasil", poesia, !A.;-:io Cunha; •5. "Dia de Festa", poesia, Adel!a Ru'<iig.er; 6, 

"Viva o !Brasil!", poesia, Victor Peredra; 7, "oA. oRepubl!ca", '!liaiO'go, Wally 

I~ade•.t e Veoneranda !Moser; 8, "Somos os IPequleninos", canto por todos os 

a.Iumnos. 

l!>egunlda- 9, "Hymno á Bandeira", canto, por todos os alumnos; 10, "Ca

min•ho da Escola", poesia, lDI·sa Mioh~e<ls; '11, '"Nosso P e ndão", poesia, H eitor 

Ferraz; 12, u.D !=>spedida ", 'Poesia, Anna Jahn; ·13, "A Primave::-a ", canto, por to

dos os a.lumn<>$; 14, "Viva", poesia, Luiza Lanldriani; 15 , "t.t\. Cidade da Luz", 

poesia, Durval ·Mu'!}Pr; 16 , "Tira!deontes", ~poesia, Fre·derlcn Cu·nha; ·17. "A Es

cola", poJe~ia, ·Emilia !A.Itenhu~g; 11•8, ">A B a ndei•ra Nacional", ;poesia, Frida. 

Lud'ers; .1•9, "GY'mnastica sueca"; 20, "Hymno d() !Estado", camto, por todos os 

alumnos ; 21 , "Desfila-r" . 

Vê a · Cama~a qut> a g<>rmanízação de !Santa Ca tharina ê um mytho, uma in

Yenção, como tantas out•as que existem n este paiz. (Apoiad.o do S1·. DW>uthee de 

Ab1·anches.) 

A fiscalização do ensi·no, alli, ê uma real<ildrude como •em muito .pouco~ Esta

dos o é. Além 'lo lnspector gerrul , existem ma is dous inspectores, cuja missão. 

consis te exclusivamente em visitar as escolas, e raro é o jornrul do Estado em 

que não ee encontr<>m suspensões de professores po::.- oito, 10 e Ui e mais dias, 

por não terem eumprido oa seus deveres. A!·nda confol'me o ultimo jornal que 

recebi, na ionspecçã:o feita ao município de Palhoça, foram suspensos por diversos 

prazos oito P'-"Ofe~sores, e, e ntre as falta.s que commetteram, lembro-me de uma: 

a do não ter o professor e nsinado todos os hymnos a seus alumnos. Uma susp·en· 

.aãó de oito dias por ess~ motivo! 
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·E não é só a acção do Estado que se tem f eit o sentir. Os municiplios tam
be.m se têm ,preocCUJpado no mes mo ·sentido em qu e n ós nos p·reoccupamo·s, isto 

é, n o de tor na.r cada v ez me lhor o ensino, e, s obre t udo, o ensino das cousas pa

triros ; o ensl•no da ling ua portug ueza . 

ü SR. lDUNBHEE DE ABRANCH E S : - Os p~oprios nucleos colon iaea a n:emães, 

os .mais remotos, t êm In sistido pa ra que lhes s ej a m da dos prof~oroo de portu

g uez. Ha, nos ''•Annaes", uma r epresentaçi(o .apresen tada á. Camara em 1912 • 

em 1911 recebi de •!•á um pedido mlsse_ sentido . •São os proprios al·lemães quil 

d>%ejam a prender a llngua portugueza . 

'Ü SR. L E BON R.Ems: - .Sempre ·desejaram. 

N o seu ultimo rel.ator'io, diz o superintenden te d e 'BlumJena u : .A ins trucção 

publica •t em feito prog ressos multo lh~ontle l·ros . A Municipg,lidade su bve ncionou 

pr:inc!palmente a s escolas em qu e foi ministrado o ensin o do idioma do paiz. 

:lfa1s In teressante ain•da é o que se encon·t"a no r ela.torio do superin tenden te 

de J oinvill e, Cor onel a:> rocopio Gomes, publicado em 1912, quando a inda não se 

estavv per pelr[l ndo a germ a ni zação d e Santa Catharina : 

Co-neç>~. c ~oron•r l P.!'ocopio afflrm a.ndo a exist~ncia de 5•5 esco.J!tS ruraes au

xi lia das pelo rn tinlci'[lio . 

F az con,id e raçõ~s pa ~a demonstrar qu e o ensino e r a ma.J fei to nes tas es

co la5 e term ina. di?.<' ndo que: " As escolas d irigidas por pr ofessores! a li-em ites ou 

nacioJ ~ eR dessa o r i·gcm, caso m e nos freque nte, estão ·g er a lmente m m el·hores 

cond ições de P.nsl no . O q u(' se fa r ia par a es tas de m a is urgente appllcação e:" 
a obr i gutor!edad ~ do ensino J a lingua vernacula log o que de ·m ome nto se não 

lhes poEsa tmpr~mir dive r sa organização á que act ualment.e obedecem . 

VIsando .esse d e'simerat1tm., o Conselho •Munici>pal r e solv.eu e m lfins do anno 

passado, llnbsl•diar apenas aqttellas escolas, c u jos p ro1'essores, chama dos e sub

metti dos a exa w1e, ouc;a bem a Cam a ra , ch am a'<los e s ubm e.ttidos a exame tlemons

trassem conh ecimento da U.ngua po~tugueza. E isto se faz ia e m J o!Jnvil b em 19H . 

Da J i&ta dos pr!lf·~ssores 'Par ticulares auxllia~os naque1la é poca pela Muni

cipalidade de Jolnvilolo. constam os se9uin t ?s nomes que nada têm de g erm an i

coR: Anna •Rocha Coutinho, Etelvin.a. Car.valh o, João Bueno da Rocha, J . J. 

Tendas Pereira. Ma:ciano Fagundes, Martha Corrêa, H. Castella, Rosa Tava· 

r s, vi~~;i!la e real, .\ ibrahão Prndl, Constante Picin elli , Ed. José Canalho, Joãn 

Morettl, João R a mos, Fructuoso Vieira, Jonathas Costa. l\Ierc-d es Santos, l\<Ianoel 

Silva, ou sejam 18 r.rofe~o::-es no to tal de 5•5, o qu e é mais uma prova de que n 

1 ropc'l'çilo cl latinos e m Joinville é bem s<>nsivel . 

.Po•· isto, Srs . Deputados, em vista do qu e acabo de dizer, com a certeza 

absoluto de que o m eu Estado tem feito tudo que é humanamente possivel , den

tro dos se us !'eCtli'SOS, para melhorar a situação alli existente em mate: ia do en-

lno da Ungua. 'POI"tugu('za, foi que eu ha. dia -s tive a satisfação d ·e, acompa'!lhado 

por outros coll A·ns distinctos, · apresenta•· ã Camara um projecto, auto~izando 

o Gov rno da Unlã.o a auxiliar o Estado a completar o erviço que estã farendo 

o qu ~ um ser·viço renl e não fictlcio. Isto, eu o a (firmo, sem ::-eceio de con· 

te<~:~La~il : bem •pouco~ :Esh1dos da Un!iio, em rnaterta, de ensino, se têm esfor· 
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çado tanto - como nós para realizar esse programma. E para p·roval-o podemos 

Invocar o testemunho do Gove~·no paul·ista que necessariamente sape o qu· se 

faz •em !Santa Catharina, oois que é com o auxi·lio õe professores paulistaf.l con

tra·cL'ldos que o meu Estado tem orgamizado o seu programma doe ensino, que , 

estamos convencidos, nos collocará á altura dos destinos que leremos de cum

prir co1no unidades da con1munhão nacional . 

.r:;:·a o qu e ea tinha a dize r. c opportunamente solicitarei a inszrção no jornal 

da Cas:t, dos pro·~ rammHó a que a lludi. (J[uf.to be?n; lll nito bem. O 01'lld01' e 

[ e!ic it,ulo.) 

DOCln1EJNTOS A QL:8 SE R8FERE O REQUIDHI1VlEXél'O X. 2. DO sr:. Ll!:

DON REGLS, AI-~PROVADO N">, SIESSÃO DE. 15 DE J lJ;-:1-IO DE lUU 

PROGllA.MMA DOS GRUPOS ESCOLAllES E DAS ESCOLAS ISOLADAS DO ESTADO 

DE SANTA CATHARINA 

Deoreto n, 7.96, de 2 àe MOIÍo àe 1914 

'Ü Coronel V!éJ.g.! José de Oliveira Hwmos, (}{)verna.dor do Estado de San.ta. 

Catharina, usando da autorização que lhe confere a lei n. 967, de 22 de Agosto 

de 1913, re~olv-e app;:ov.a r e mandar observar nos grupos esco lares e escolas Iso

ladas o programm9. qu.e com este ·baixa, al'l.s!gnado pelo Secretario Geral dos Ne

gocias do :mstado . 

Pal.acio do Governo, em Florianopolis. · 2 le Maio de 1914. V i<lal José ele 

Oliveil'a Ramos. - · Gnstavo Lrvon R é ois. 

PHOCH:.A!M:\1A DOS GRUPOS ESCOLARJ!-;S 

1° ANNO 

L e·itnra 

(Phase preliminar) 

'Gma sli secção, per iodo de c inco n oito dias. 

Palcst~as, com os alumnos, r elativamente aos assumptos das primei,ras , pa

ginas da Cartilha A.mtlytica. Durante e ssas pn,Jestr.as, procurar obter respostas 

complet-as, que seja!" a reproducção exacta das sentenças· usa,das na cartilhn . 
. exen1r:o: 

-· Q'1em ê este menino? 

- ·Este 1nen!no é . o Ro'bertQ , 
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(O tproi'esso;: rupontando para a estampa): - Como vocês dlevem cum'!>Ti-

mentar ESte menino ao chega·r eUe aqui ao grupo? 

I· , .. 

Bom dia, Roberto . 
O que ~ que tem Roberto? 

Roberto tem uma bola. 

Como se chama este menino? 

Este m-enino chama-se Roberto, etc . 

(Primeira pha.se) 

(Aiumnos da secção de leitura junto ao qua&o negro, :ojem liJS ;:espectlvas 

cartf.lhas.) 
Durante est<J. phase o professor observa11a. a activida;de dos alumnos e, me

diante os r esultadoo dessa observação, organizara. a classe e m <t;:es secções. A 

(a dos mais ac!livo·S) ; B (a m êdia) ; C (a ·inferior). •Divisão a;penas quanti.ta

t1va, n~cessaria aos tra.bal·hos a encetar, sem caracter definitivo, pois o pro'fes

so r, de oca em di•ante, nos uJtimos di l!JS de cada mez, reconstltuh1á as secções 

conforme o aproveitamento ou não aproveitamento qwe gradatiwtmente obser

var, quanto a cada a;lumno . 

Leitura de sentenças da cartilha, no quadro negro. Cada sentença po·r suar. 

vez, para ·o que. oa.da sentença, uma vez estu<Cl.a.da, o p;:ofessor a apagará, salvo 

quando a quiz<llr comparar com a qu~ fõr escrever. (Nas .primeiras Hçõe.s ~ de 

muita Vllntagem a observação deste preceito: evitar a a~glomeração de senten

ç.as no quad;:o . ) 

Bem conhecida uma sentença, passar a outra, e deste -modo Ir processando 

até chegar •a. pacgina 15 , tendo, nesta phase, o cuidado de não entrar no e5tud<> 

das palawa·s e das sylrlabas que se enoontram na cartilha e sim formar senten

ça<:~ co>n as mesmas, a•s quaes o professo: e.scre.verá no quadro ne•g ro (as pala

vras e ars syllabas em geral estão no a lto das paginas •6, 7, ·lO, 11, •12, 13 e 1'4) . 

Termin-ada a pagina l :, reco?de desde a prlm·elra lição, continuando a te: 
o cuidâõo de apresentar. no quadro negro, oada sentença por sua vez (como da 
primeira vez) e mai s: - variaT a o.rdem, a construcção de caJda sentença, que 

~ev>e se;: apl'esentaJda em linha horizontal, em um todo com~acto, afim do a.lunmo 

pelo seu p;:oprio esfor ço, analysar a sentença, r·econhecendo-a e destacando do 

coJ·po ela mesma (o todo compacto) os seus elementos - as pll.!1a.vras. 

N'OTA - (IA~. crianças - <Jm geral muito novas, apenas em inicio da vida 

esc()J'a.r - por curiosidade, timidez ou sympathia pela professora, em lugar de 

olharem para o que ella escr.ev-e n() quadr-o, fica-m ll encaral-a a maior parte do 

tempo das ,Jiçõoo, qua•ndo devem olhar no qu:aJdro negro. E' um habito prejudi
cial á aprendizagem e a ser combatido). 

(Emquamto uma da.s secções estiver dando leitura no quadro negro. as ou

t"as 1uas ·nevem estar trabalhando. conforme as materias distribui·das no ho

rario para. caJda secção. Observo constanremen-te que os alumnos, acabando de 

eoplar a .Jiçlio do .qua:dro de Parker ou a da 1)ag:ina -do U!V';:o, não !d·evem ficar paTa-
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dos, olhaJDdo o que fazem os outros alumnos, 7IliLS que deve.m aprugrur tudo e co

meça<-em de novo 111!Jé preencherem comple ta m ente o tempo c<Yll.signado no ho

mrlo. ) 
(N-e~ta phase o prof-essor, oom necessidade, ainda empregaria. um m-ethodo 

mixto - sentenclação e palavração - se escrev-esse a•s sentenças -e, 1logo depois 

apl'OO~nta.soo em qinha vertical as palavras dessa sentença. A inteireza do me

thodo exige qU:e eSJ;a a nalyse, 'llesta pha:se, seja eiifectualda ·pelo ·esfor ço do p~o

pl'IO alumno. Sem m a;trur a marcha da intelligencia ln.fan-til, pouco a pouco, sem 

rurtlriuios grosseiros, -e11a ká deduzindo as palavr_as Ides sentenças.) 

Co11t!nuação d e sentenças, no quadro, variando a consbrucçiW, seguindo-se, 

agor a na recordação, o reconh-eoim·ento d<:>ssas sentenças na Carti•lha. Durante 

as lições no quad;:o r~egro, lida uma sente-nça, o profes.sor mrundará que os a lu

m'llos ~ .a.ponte.m no -liv-ro. Co'll tin ue por este modo até a pagina 38. Recorde desde 
a primeira pagina, sob o m esmo prodesso: leitura de cada sentença no Q:Uadro, 

variar a co·nstrucçãn e manda·r que os alumnos ·le iam por inteico, de uma só vez 

e derois recoooeçam-'fl'oa no livro. Recordação da•s paginaJS estudrudas da 1" a 15, 

d·e 1-5 a 18, d·e 18 a ·38. NiLo dê, n-esta phase, as noções das pa;lavras ·e da.s sylla

bas, taes como se e rrcontram nas paginas 6, 7, 10, 15 , 19, 22, etc . Como acima 

ficou dito, 0 professor apr-esen ta:cá taes pa•la vras, e m sentenças. 

As cH-rtilhas ficam nas classes, afim de evi·tar a con.fuà'io nue adviria se os 

pais e··n casa, rtara 9.uxiliar, ensinassem por outro n1ethodo. 

(Segunda rrhase) 

Continuação da leitura d·e sentenças no quadro negro e no 11ivco até a 'Pa

gina ~0. Reqordaç;ão deô'éle a pa-gina 39 e, durante c.sta 'Pha.se, v-arí~ bastante 

a constru cção, ·e cll~pois dê as sentenças - ora em Unha hlorizcmtal, ora em ·li-nha 

vertical, de modo a destacar as palavras, ex. : Bichano nã,o gosta de •atos; d-e 

ratos Bir,hano não gosta; não gosta de r-atos Bichano . 

Biohane> 

não go~ta. 

d-e ratos 

de ratos 

B ich ano 

não 'gosta Etc. 

Faça no quadro neg:o co ll ecçõ'~s de palavra;s destacadas das paginas a nte

riormente estudadas •e mande os alumno-s lerem-n's (sómente das estudadas) , 

ex . : EstrE'I•Ia, Boccacio, Rob~rto, Bichano, ill'idalgo, oa va!Jo, grullo, gallinha, 
pato, patinho, gatt-n:ho, cão, corre, ratão. rato, <rat-inho. Ao escrever e m linha 

horizontal as sen-tenças não apresente vocabulos abst;ca:ctos sem que sejam se
guidos de um voca'!:mlo concreto, ex. : 

O livro 

de ·Robertd 

é bonito 

é bonito 

O livro 

de Roberto? -

bonito liv-ro 
o ck r..oberto? 
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J:; epois de muitos exercicios para 1·econhecime nto das palav•·as estu dadas nas 

sentenç:as anterior·es, seguem-se exercicio~ de pala,v.ras formadas das i'á estu

drudM. ex.: est''"l'la, estrellinha, estrella:do; Rob er.to, Robertinho: cava! lo, ca

vallinllo, cava!Hlo, cavalla~ia, cava-lhada (uma suggestão da syllaba). 

Depois de estudadas as diversas derivada.!! ap resentadas i-soladamente no 

quadro negro, segu~-se formação de novas sente n<_::as no quadro negro, usando 

as dler i 'r a das, f' X . : 

Robertinh tl qniz ver o cu val1o? 

Não, ~>ilP qulz ve r a cava·lhad a . 

O BQccacio é o bonito cãosinho que cor•·e actui . 

.NOTA - Estudo ·no quadro negro e no livro das palavras ctue e ncimam as pa

.ginas da Cartilha, seguin·do -se o reconhecimento e a Je itu.ra das mesmas na 

Cartilha . .Nesta pha~~ ainda o professor sa·ltará os exea·ciclos re lativos á s"Yffit

bação e 1ettras que se é'ncontram na Cartilha, como J)()r ex. : os das pagi

na'S ll, 19 e 21. 

As cartiLhas oontinua m no e stt~b e lecimento. 

(Terceira phase) 

Contin uação das pagin·as 50 até 71, confonme o p;·ocesso anterior. Estudo 

no quadro negro dfls sentenç:as (agora sómente as novas ou as que se apresen

tem com vocabulos novos). Variação da construcção dessas sentenças e o seu 

reconheci·mento e •leitura no livro. Dest<aque e forme no quadJro negro palav:aa 

d~erivadas e· sen1elha.nrte:;, ex . : ga,to, gata, gatinha, gELtinho ; cavallo, cavalli

nho, cava!larLa; limonada, .Umo, n1ona; rapadura, rapa, para, papa, ·q.ura, 

~·a:ra, etc. LR.ecord~ da pagina 50. 

Inicie a analyse d.'l. palavra em· syllaba. Escreva d·iari•amente no quadro ne

gro umas cinco pal~vras conhecid·as elos adumnos (ov{), uva,. pai, mãi, .mamãi , 

papai, oa.vallo, cavallão, cavalha da, cavallada) e pe rgun-te ao a.lumno: 

Em quanto te<m<!JO digo: pai? e pa-pai? mãi? e ma-mãl? ca-va-lha-dJa? 

Estudo de syllabaçl\o nas paginas anteriores e a'S qua.e.s foram salta'da.s: 4, 

19, ~2. 23, 25, etc. 

NOTA - O prof·essor eleve ter todo o cuida'<iü em não detu~par a pron uncia 

da·s palav::-as ao p erguntar aos a.lumn.os - em quanto t empo eHas são pronun

ciwdJas (depois ensi·n:tr que não se diz tempo e slim syJ.laba), ex .: uva, caval - lõ. 

Segue-sE por este moco até á pagina 87. 

Os alumnos que prime iro ga lgarem esta phase poderão leva; a Cartilha para 

C8l88., o que n1ais ou n1enos será e 1n Agosto. 
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r 
(QuartaJ phase) 

Continuação da leitu,-a da Cartilha (pagi-nas 87 a 104), con.fo1,ne o pro

cesoo da;s phases ·MtP.rio!'e.s. Estu·do das vozes ~ dos sons (lel!tras), aompliando 

pa;-a ta l o~ ex~rcicios das .paginas 41, 48 e 49, ex. : 
Abbade começa por A, a (escreva no quadro); abobora? a,ç cena? rulecrim? 

Antonio? E balde? bule? Bonifaclo? começam por B, b (escreva. no quaodro), etc. 

NOTA - R ecorde da pagina 7•1 a 104. Passe a •leitura preparatoria e inicie 

os .alumnos no ·conoh'€-Cimento dos synouymos ·maios faceis do l!v;-o, ex.: com

prido, longo, extenso, vasto, grande, pequeno, alto, oolxo. 

LINGUAGEM ORAL 

Educação Hyglene 

As~eio d·as un has, mãos, ore lhas, nariz, cabellos e dentes, most,-ando ás crian 

ças os ogranod'es ·males que podem <provir odo descuid·o no asseio dootas partes e 

sobretudo dos den tes. Asseio do corpo - a necessidade dos banhos. Maneira 

de s-J~virem -se das escova·s para dentes, calçados e ca,bellos (o uso dia.rio do 

r>Zn te fino) . O pe,-igo d·as fructas verdes. Mooo de "POrtarem-se as crianças em 

casa, n:ts rua.s (as pr:\ças e as ruas não são lugares do recreio para os meninos 

bem educados e sim os quintaes de sun•S ca$s). Conselhos ~~!ativos aos cui

dados com os trastes, brinquedos, li vros, cad•eTnos, etc. - de uso de cada um. 

Pa!.estm~ e ducativas. crue infiltrem no animo in,fantil o d;sejo il.e ordem e de 

asseio. 

LINGUAGEM ESCRIPTA 

(Primei-ra p:hase, u·nicamente côpia de ~entença.s. !Secções A , B e C, 

conjunta;mente, até fins de Abril) 

Copiar da cartilha, em Iettra imp~essa, sentenças pequena•s, pol'ém, comple

tas. (Não permltta côpia de uma sentença nova, sem que o alumno copie com 

relativa per.feiçãc a iniciada. !Convém que a.s primeiras côpi.as sejam feita·s dire

ctamente do livro ·e não oo quadro negro, po.r .ficar o modelo j unto da vista do 

a lumrc, e, as~lm, sob uma ana.lyse visual mais directa, 'O que não aconteceria 

se as s~n tenças fossem passa•das no QUadro negro. 'l1enha o maximo cuidado 
quanto ás posições). 

(Segund·a phase, côpioa de sentenÇB~S e su))linhação dns palavras que nas mesm~ 

forem r€'Conheci-das ·pe!o·s alumnos. Seccões A e B, até Julho) 

Cop·:., uma sent8'1Jça e destaque, pa•Esando um t-raço por· baixo, as pala·vras 
conhoe~iõ.as. ex. : 

1..• - Bichano é um galo bonito. 
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2. o - Bichano •é um gato bonito. 

1 . o - RoLa a bo!a, Bichano. 

2 . o - Roia a bola, Bichano . 

(Tercei ra phase, cópia d•e palavras e dellas destaca-r as sy!labas. Se

cções A .e B, até Agosto, mais ou menos) 

Cop1ar palaVI'as e dellas destacar as sYII·J.abas. Cópia de palav~·as con.h.eci

da:s; cópia de grupos ·de pa-lavras escriptas no quad:o n e-gro velo professor que 

escolh-erá as mesmas usadas na lei tu·ra nesta phase. 

(Quarta phase, continurur as cópias de sentenças do quadro negro. Destacar das 

sen tenças as palav:ras e dretas as sy.Jlabas . .Secção A, a•tJê \Setembro, mais 

ou meno·s) 

C:í•pia de sen tenças escriptas, com boa lett:a, pel-o professor, no qua dro ne

gro. seii:Uindo-se a ·arrulyse na sentença em palavra•s e syHabas p(;llos alu-

m nos, ot ·x.: 

Aqui ,',o ninho estão tres ovos. 

Aqui - no - ninho es·tão - tres - óv.os. 

A I qui, no, ni I nho, es j tão, tr.es, ó I vos. 

(O professor deverá fazer alg un.s d·estes exercícios no quadro negro, ftlfifn 

de o;,ientar os alu~mnos.) 

(Quinta ophase, cópia dos trechos do livro, cópia de ·lettras. Dictados de palavras 

e de sentençrus. Secção A , em Outu·bro, Noven11bro e Deze mbro, mais 

nu menos) 

Inicie esta pha~e pela cópia de lebtr>l!s. (O professor esc!'ev~ndo na lousa: 

A- •bacaxi ; 

a -- ·bacaxi . 

•Depois dirá aos alunmos que escrevam deste mo.do mais tanta-s palav:as 

que comecem por tA e a, id•em op.or 33 e b, etc. 

C6pia de pequenos trechos ora do livro, ora dos e scriptos ·no qurudTo pelo 

proJ'eSBor. Cópia de "Pequenos bilhe-tes e de carta-s e scriptos -no quadro, ,pelo 

professor. (J)ic tado de ·pala v r as e de pequ<J>nrus serutenças. 

NOTA -· D esde a p:imeira phase exija boa posição - co•rpo dinei-to, mão es

querda ·firmando o ca.oderno. mo:ào de segurar o -Iapis e a caneta . 

. "'-c'>nse lhar qu e o caderno não deve ser •dobr-ado , a -fim da capa se-rvir de 

forro. etc. A p:-in.cipJ.o os exercidos devem ser feitos a lapi.sl de pedra (por rpouco 

t ·empo) , ·d·epois a l·a.pi·~ de páo e f i'Il!almente a penna, conJ'orme o aprove itamento. 

IDnca mmhe o ensino da !-E'itnra, da !i>ngurugem ora.l e da. escripta, de maneira 

11 se cvmpletare-m. 
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A.o passar um Rlumno de uma secç§.o pana outra verifique com cuidado o 

IIIP>oveitamento na ltitnia e na esc:ripta. 

CALLIGRAPRIA 

( Sómen~e começarão o programma desta parte quando estiverem na 

qit•<!l!rta. phas•e d'a J<ngurugem escri~lla) 

Cópia dos cnde!'"nosl de calJ!.graph!a vertical, d1e Francisco Vianna, começan 

do pelo IJ)I'eliminar. 

Repeti,· o mesmo cadc.rno tantas · vezes quruntas se f·açam necessari·as, afim 

de que o alumno ::~ssimi!.e o typo da ca!H~raphia do cruderno . 

Aconselhar qnoe rN>.is va·le uma se nte nça, palavra ou mesmo uma lettra bem 
feita, bem imitada do que um caderno mal feito; que ·allltes ·de copiar uma lettra 

o atum no d.eve ol·har •be·m o mO'delo; que o alumno que escrever sem olhar no 
modelo pt>rde o tempo e dâ ~.-ejuiw aos pais. 

ARITHMlilTICA 

\ •PJ"imeir~ phase, secções A, B e C. A ldéa de numero antes dn. 

de algarismo) 

O P''ofessor m1ma-se de collecções de obj·ec tos [guaes; bem sensíveis â. vista 

dos alumnos, pelas suas dimensões - lugar em que eatejam co.Jolocado·s - e esta
beleça palestras encaminhan do o ensino, 'de )11odo que, apresent<a.da uma colle

cção - ora d·~ tr·?S, ora de quatro, de sem, sete, etc., dez objectos - ellea d!
vu~guem e r::~·am quantos são, ex.: 

-- Paulo, quantas ta•boinhas tenho acJul? 
- Quatro taboi·nhoas. 

(Retirando a.s mãos atraz das costas e apr.esenlt.a.ndo a conecção au~men

tada) : 

E ag-ora? 
Nove taJboinhas·. 

E; a•gora, Julio? 

Dez tabolnhss . 

(Pratiquem 'bem estes exercic!os varianodo o emprego d·rus qua.n.tidadea das 
co!llecções de obj~ctos e au~enotando-as paulatln·Mnenfbe até 20.) 

•Os me-sr"os exe7eiclos subtra.hindo, ex. : 

Julio, qu4llnúaA3 pedrlnh·as eatão aqu1? 

Ahi estão seis pedrinhas. 

Quan trus em ooda mão? 

Tr<.>s em cada mão. 

-- Tir~mdo ot:.1eg pedr!Il!has ode se1s, quruntas ficam, José? 

- Olhem, siLo seis, tres em cada mão: eu tiro <tres, quamotlali ll!oam? 



Tres. 
E ng'Ora, quantas são? 

Oito. 
Ti:·ando clurus, Ma!"io? 

Fic!1m seis pedJrinhas. 
E n1nis quatro, Placido'! 

São dez •pedr inhas. 
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c f>ratique bem ·stes e>Çe rcicios, que o professor variará á vontade.) 

Os mesmos exercicios multipl icando, ex.: 
- Lnclo, quantos peceg·os eu tenho aqui na mesa? 

A senhora tem H•hi qu11tro pecegos. 

E agorn? ( tom11nclo dons em cada mão. ) 
Ago;:a . .. a sQnhora tem tambem quatro, dou s em cada mão . 

Então, duas ve zes dous, qua:ntos são? 

Olhem. em outra, o que ê que tem? 
Dou~ pecegos. 

Então, uma vez dons pecegos nesta mão. outra vez outros do us pecego• 

em outra mão, quantos pecegos são? 

rico? 

São quatro peeegos . 

Multo bem . 

Assim, Henrique. duas vezes dous pecegos quantos pecegos são? 

São quatro pecegos. 

E !tomando tres pecegos em cada mão) , duas vezes tres pecegos, Am ?-

(Idem, duas vezes quatro, cinco .) 

E uma vezes t.res? 

Uma vezes quatro, etc. 

Tr-es vezes um? 

Chame dous ahunnos e oolloque um pecego nas mãos de cada um e per
gunte: 

Olhem, nma vez um pecego ne!rta mã"(); outra vez um pecego nesta outra 

mão e mAis outra vez um pecego nesta mão, eoo. Qua.ntas vezes são? 
.São quatro vezes. 

O que? 

S!l.o quatr<> wzes um "!)eoego . 

E quatro vezes um ~go, quantos pecegos s§.o1 Paulo? 
São quatr<> pcoegos. 

• Idem, t.r<-s vezer. dous, tre.s v~~es t.N)s, tres vezes qua.tr<>, etc. )-
• \ >. 

Os mesmos e..'Cercicios dividindo, ex. : 
Paulino, quantas tabolnha.s tenho nesta mão? 

A sonhara tem nessa mão duas taJbolnhas. 

E, dividindo a.s dulas, uma pa-ra oapa mão, quantas tabolnhas ficam 
em cada m:ão? 

- Em oa.da miLO <f!oa. uma taJbol.nha. 
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- Então, Luclo. duns tn·bolnhas divididas por duas . mãos, qua·ntas tabol -

nhas cabem a cada uma? 
Cabe uma taboinha a ca.da mão . 

·E dllrt s Jarar.. j a,s divi·didas por você e o Robe;-to? 

Uma laranja para cada um. 

i!J qua-tro l!lll"a'!l j as, dividi·clas por você e o An.tonio? 

Dua.g la•·n.njas a cada um. 

Então olhem - rnost:·a quatro taboinhas na mão e as separa 

taboinhM! divf.d;das •por dous, qu~ntas são? 

- Sã'O dU'as. 
(Idem seis, oito, dez, doz ~ . quatorze, etc.) 

quat;-o 

:NOTA - Em ge rrul as crianças maiores de sei·s annos já entram para a es

cola co·n a idéa dos cinco primeiros numcros, po;·ém, sem n idéa das diversas 

combinações ou operações que podem ser r ?nlizadas com esses nu meros. - As

sim, é .je toda conveniencia que o professor pratique, por todos os meios ao seu 

wlcancc, os ex:ercic!os acima - sommar, diminui:.·, multiplicar e dividir, !}artinclo 

estll!s oJ>erações ou combinações do mais concreto par a o abst1•aclo. 

Não deve ter pressa, pois, o ensi•no desta disciplina, por sua natureZ<a, deve 

oer r:'lethod izado ele modo que desenvo lva, sobretudo, o raciodnlo, suglgira e cultive 

o ~s!)ir ito de declucção. E', pois, uma phase educativa . 

(Segunda phase . Secções A, B e C) 

Cópia e leitura do quadro de Parker. Solução completa e perfeita das 24 

primei·ras pagin Bs do qun dt·o el e Parkel· para a secção A; a.té a 16 par.a a secção B 

c até n 12 para a ~ ; cçüo C . 

(0 ptofe ssor. antes de ministrar as lições de calda pa.glna do quadro, dl've 

e:~tuclar os conselhcs relativoE âs mesmas, afim de torna~ profícuas as suas au
las.) 

( Te rcei ra phRr-e, para a secção A, de melado de <Outubro em diante) 

Pectu•f,n os prQii>lemas r elativos âs qull'lltida des e combinaçõe-s anteriormente 

estudadas - contar, sommar, diminuir, multi-plicar e dividir até 100. 

HJS'l'OfiLl 

(Na~ anla• d<> linguagem oral. de Ago·sto e m diante) 

Nome no Mtabel<>cimento e para que se"ve . Quem o fundou. Data da. inau

guração . 

O professor , em ffrrma de narraçã,o, em lingltlagem muito· etmples e pro

curar elo •despertar o golS to e a curl.osM,a•de dos a lumnos pelas narrações, con

trwâ: 
• ' .I ~ 
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1•, o •que era a iocalidrude a prl•nciplo, o seu asJ)'ecto primitivo, quaes dev<e~iam 

ter stdo os seus fund.a.dores, ·o qua,n.to soffre:ram .para a povoarem; 

2•, que o Bra<lil é hoje um grandJe •pa.iz, mas que não o •era a ~rincipio, pois 
só era habitado por selvagens; 

~o que o modo de vida dos s eJvagens era dllflfer e.nte do n0sso e em que 
consistia essa .differença. 

OEOORAPHIA 

~~a:teil•a, partes - superior, l·nferior, direita, esquerda, franote e a-tilâ.s; lfilas 

e fJi1eir~ .~ de c.artelora.s - da .dire<ita, eskluerda, frente e abr<1i.s . 

.Sala de aula, partes - superior, inferior, ·direita, esquerda, f:e.nte, e..t<râJ~, 

ele b,tixo e de clma. 

Compartimento elo estabelecimen to - os da direita da sa,la ·do alumno, os 

da esquerda, da f·rente •e de a trá s da sala. 

E diftcio - sua desorlpção, localização da•s de.pentdancias com relacão ao 

edtficio - seguindo-se •Jilgei:o ll\'!iboço deste '()'elo professor, no quadro negro, e r e

conhf-cimento 'das surus !partes pelos rulumnos. t]}sboço .pelos alu.mnos . 

OriPntação dos pontos - ·norte, sul, 1éste •e oêste - pelo .nasce·r do sol . 

Idem pela ·busoola. 

•Ori-e-ntação e loca.Jização dos !lirra'haldes e dos edi·ficios da c ida de. Med~da 

do tempo - d·ia - quan t rus horas; a semama, qurumtos 'di !l>s e seus nomes ; o 

amno, quantos mezes e seus nomes; a hora, quantos minutos, quantas estações, 

seus nomes e 'Pl'i·ncipaes caracteris ticos. 

Sob're um ta·boleiro de 4m,O X Om,80 X o;m,90, contendo a:eia fina, limpa, os 

al urnr>os junto ao taboleiro, o •prolf,~esor constr.uirii. e mandar1i. os 11>lumnos con 

~truiorem os princlpnes accl.dentes da terra - montanhas (mostrará as bases, 

enco.stas .e os picos ) ; cor'dilhelras, vulcões, iJihllis, lagos, peninsulas, golfos, 

tsthmos, rios : a!fi'lu.entes; confloueneia; fóz ; etc. 

NOTA - Os aiUJI!lnos 'POderão texpllcar, em linguagem rpropria, as d'versas 

f6~1mas que, .pelo modo adma, aJpresentarem ao :professor, que, durrante esta 

p h rusa, dteve constantemente. egtar junto ao taboleiro, examinando e corrigindo 

os trabalhos dos alumnos, constru·i.n,do-lhes modelo'l, ipale8trrundo e estimuJwn.do 

o gosto e as observações ünfa•ntls. tO tabo'leiro, se nã.o oouoo~· em au~a. podem 

ser collocado em qualquer dependencia do es'labeleci.mem'lo. !Durante a a.u~a de 

geog~aphia a classe iTá. â. dependencia reacolhida . 

ELEMENTOS DE SCJENOIA E DE HYGIENE 

Os sentildos e os sllus orgãlos. O.s tSter:viços 1"eleva.ntes que 11100 p·restam os 

sentidos. Condições de saude - -levallltBJr ce:do, romar banho, tom&" lmmedda.ta

mente Clllfé, fazer um 'passeio de meia hora, .preparar !IIS Uções, come<r a horas 

ce4'tas; aos doming os e aos fel'la.doo, os paJSSeios ás mattas, !fugindo dos augares 

~WI!Itanosos e porque : a a~a e a,g su!IIS especloo; a agu·!ll filtrada e a fervi·da; 
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andar iJa.stante sem ()()rrer e Ilvrque; as Iructas verdes e as suas consequencias 

- o e~tomag-o e os d<mtes; como é bom e bonito uma boa .d<:ntn.d•ura, e porque; 

evitai OR calçados humidos; a ca•beça núa, larg-o tempo ao ·sol ; consequencias do 

coone~ ":eJ}ressa, r.;em masti-g-ar. Respeitar as .plan;tns e porque. Rooumidas no

ções das pri'llcipaes partes da plamta, á. vista do 'llllltural. udern das partes exteo

nas do corpo humano. (Verificadas !}elos alumnos no pro·prio cor.po). !Resumi
<las noç0es sobre o.:; tr.es estados dos corpos. 

DESENHO 

(Phase pJ·e!Lmi•na~·. Demore nesta .phase, não tenha pressa. Se

ccões A, B e C) 

E-n~aio de obsen•Rções de objectos accessiveis á. comprehensão infantil. Pa

lestras "elativa•s á.s ·partes de taes objeotos, encamin hando-as de modo a desper

tar na cria·nça o espírito de observação e de analyse . IMostra•r no quadro que 

q uando desenhamos um obj eoto, podemos ~eproduzil-o com as suas dimensões 

ig-uaes, r.ugmentadas ou diminui das, porém, sempr•e .pr01lOrcionalmente. 

Edncução para o desenho: 

1°, lapls bem amontado, antes de virem o.s alumnos para as aulas (expli

ca ndo ;JU e esse ·dever é igual ao do o})erario, que não pôde esquecer ou deixar de 

prepa.ra~ as suas ferramentas antes de ir para o serviço) 

2•, não levar o lapis á. •bocca; 

3•, primeiro obeervar com muito cuidado ' o objecto que fôr desenha·r, para 

depois desenhai-o ; 

•1•, não calcar a mão; 

5°, esboçar de leve, .porém, em traços fi1·mes; 

6• ter uma pequena bo·rracha e ser mu·ito cuidadoso .no '(Jue des:!-Jlha·r para 

não a empregar constantemente. 

O professor examopli'fic::u<á. es•tas noções educativas e as ilh1st1'al"á com exem 

plos 1.0 quadro negro. Percebendo que a classe está ·bem S€'1lhora do assumpto, 

iniciará a primeira ·phase. 

(Primeira pba·se, s~ções '~· B e C. Maio em <dia:nte. De Agosto em 
dia!lte dê em 1papel para a secção A) 

Cubo ou out:·o objec~o - Enca,minha,- os alumnos, afim de que observem 

€ digam a•s partes do cubo, antes que tirerri có-pia do mesmo. iPa<'a começar. 

porém, o .r,;rofessor tra.ce a. figura no quadro negro, mostrando como os al·umnos 

a deYem fazer após o que 3. a•p:l!ga~:!.. deixando apenas o modelo natural. T enha 

o culda.io de h•1m cx;"!'ôr o~ objectos á. vista elos alumnos e não se .esqueoer; 

1•, de traçar as differentes posições em que pód,e ser rupresentado o ob

jecto; 
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2•, de e~P'licar a relathlida·de daiS praporções das .par.tes, esboçando os obj e

ctos coin diversas dimen~.eões; 

3•·, dó não <la~ um objecto novo sem que obtenha d esenhos r e lativamente 

bons, asseiados, etc., uo já iniciado. Idem - da pyramodoe, cylindro, cone, copo, 

moring-a, bolsas de mão. Conheci·m en to das côres mais impor tantes. 

MUSICA 

Ca n bo por a u dição. O HY111lno Nacional . Os dous -prime i-ros versos do H y mno 

do Estwdo. ·Canções face i" e pequenas - Uma hoo·a; O, pequeninos; Minha 

carta; Canoinh e.; O relcgio; Cara patria. (Aconselha-se os Canticos infantis 

nas eEcola·s e fami'l ias, do C . .1\'[enezes Viei~a). 

GYMNASTICA 

Exercicios de marchas na .sala de aU'la, marchas acompanhadas de peque

nos cantos (aulas recreativas e de desentorJ)'ecimen.to. 10 m1nutos) .IExe"·cicios p re 

liminares P!llra a form~tura de gymnastica. Os 1•5 .primekos exe<cicios call isbhe

llicos da &érie usada. Jogos infantis, ao a.r livre. 

TRABALHOS MANUAES 

(Para ambos os eexos) 

l<'azer pequ.,nos em'bru!hos, com arte oe pre!oididos de aeseio, destreza (páozi 

nhos, pedaços de pa.nno ~ervirão para estes exercicios de enbreteD'imento) . Sac- · 

cos de .papel ile div'>rsos formatos. ChaiJ)éos de odiv~rsosJ t[ormatos . Caixinhas, 

ceNtirilas, etc. Tecidos de esteirinhas de pa'J)eh3 de -cô•es, combinando o emp:rego 

destas. Cortar, pre:9arar e colar as •partes do cubo, do cy.Jindro, do cone, da py

ra·nüde e de esbrellas. IPara a se-cção femi nina accresce: wsição das mãos e 

modo ele segura~ a ;J..gulhR de coser, e a de crochet. Enfiar n, l inha, qJreparM· 

parll. co~er, alinhavar com linha.s de côr::>s pedaços de parp'el em .branco . 

XOTA - A pro'f<>sso~a córte um papel em branco, -qualqueT, sem pauta, marq ue 

os pontos c entre.gue lís alumnas. 

Cada um dos e:s:Prcicios, e na re-spectiva Qrdem. Tenha .todo o cuidado em 

exigir que os al•lm!IOS' tenham sempre às mãos o material necessa r io . 

2° anno 

Leittwa 

L <JturR corre!lte. IntE.'I'pretação do assumpto dos capHuloo ·do li v-ro usado. 

Idem elos peqn~nos tr<>chos e das sentença•s. Synonymos, antonymos e nomo

nynl v-3. 
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PrJcesse em t:·e~ phases o estudo de cada CllJPitulo, a saber : 

1 . • - Leitura rlo.<: tn,chos de cada ca•pitulo pelo professor, que mandará 
os alum nos !'epetirem~n'o;, ; 

2 . n - Leil·u1ra coTrPnte, pelos alttmnQS, prec zdida elo !)reparo em casa, con~ 

fo:·me de,· ~ ~iall'ia·mentP ncons2Ihar o l)rofe~sor; 

3." - Inte rpretação <lo capitu•lo, dos trechos e da<;• sentenças . 

I. C:tntinúa no horar io do ,program.ma de linguagem ora11). LiVl'OS: Leitur.:t 

Prepardltoria e 1• lhnro de F. Vian.na. 

LINGUAGE"' ORAL 

(•Seguimento da leitura) 

Formar eentençllJS com as pa.Javras do capitulo da leitwra do dia, em~pre

gando o.~ ·"ynonymos, antnnymos e hom9.nymos. Nomes de peoooas, de causas e 

da quaHda•iles C.!l'l. abstracto, accrescentando-lhes nomes 'CJu e qualifiquem ou de

termine•n. DescripGilo de ob,j·e~tos de uso commum, dando oo nomes. usos •e a 

origem da.s rua tQrkls e mpregadas. Vocabulos mo•nossyl!~ bos, dissiyylabos, trissyl

!llJbO> e ;::olys.~yllabos. 

Educ&ção e hygi cne (nas aulas de linguage m oral). 

Comportamento C!as crianç.as du~·ante a<! refeições. Pontualidade e prom

ptidão em cumprir n.<1 recommendações. Bon•dade no tra.to dos animaes. Dizer 

-sempre a verdad~. JJC"struk os 'Preconceitos, - os agouros, os phantasmas. Cui

dados co.m os dentes, unhas, mãoo, caheollos, nariz. O suO<r, a 'POeira e a ne

cessidade dos banhos. Não espalha• papeis, casca<;, etc. nos recreios, lugares 

publicas, n&s suas c~~ as; o asseio dos copos, talheres, pratos e moveis. A casa 

as~e iacla. O auxilio nu e as crianças elevem prootar em todllJs estas causas. 

LINGUAGEM ESCRIPTA 

COpia ele trechos do livro de !(litura, alternadamente com p~quenos di c Lados. 

(•Março, Abril e Ma:o . ) 

Re-Jn·oducção d'OS capitulas da leitura, expo&to-s, durante -o dia, na aula de 
linguagem a·ral. Descripção dos objeotos que já te nham servido na .linguagem 

oral. Escrever ~espostB~s 1is questões formuladas peJo professor, ex. 

O que fariam vocês se cnda um re<!e'bess'e 10$000? 

Se rec.ebessem um cesto d•e fructas? 

Se rec~bessem uma caixa de doces? 

ARITHM ETlCA 

R<"ca.pitulaç:io do l!lrogr:unma do 1• anno. 

Caloulos me:~taes do QUllJdl·o de Parker - das paginas 20 a 24. (Março). 

Contar de dous em dons, de tres em tres, de quatro em quatro, e-tc., até 
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de de?. e,m dez . formando uma centena, duas; tres, etc. ; idem de dez em dez, 

formando uma ce.ntena, duas, tres, etc. até dez centenas. Quadro de iParker da 

pag:r a 25 a •32. (Maio e Junho). 

:.\lostrn'l' que cada dezena se escl·eve C"Qm al.ga•rismos das ~midades seguidos 

de um zer0; que cai!a centena com a•lga.rismos da.s unidad·zs segu•do·s de dous 

zeros idem quanto aos rdlhares. 

Mostrar coma siLo formados os numeras entre as dezenas, centenas ·e mi

lhares. Ta.boada de multiplicar e dividi·r até cem, ·pelo qurudl'O de 'Pa•rker (pa

gina, verso do Quadro - taoe•l'la da mu.Jtiplicação e da divisão). 

Recapitulação da divh~ão da unidade em 112, 113, 114, 115, 1110. 1111, 1120, 

etc., pa•ra seguir os exerci cios de .Parker. Divi·são da unidade em ·decimos, cen

tes>m.cs, minesimos, acompanha•d<>s de exercícios concretos no metro. Somma 

e .subtracção, caB<>S comp!etos ·fazendo os alumnos' d eduz il·em dos exemplos as 

definiçiies da som ma e da s·ubtra.cção, bem e<> mo a<; partes dessas operações. 

Multi<plicaçã<> e divisã0, exercícios .por um, dous e tre·s algari<smos no multipli 

cador c diviso:· e â vontade d<> professor no mu.ltiplicando .e dividendo. Probl ·c

ma.s variados ;·('lativamen<te ·â. somma, á subtJracçã<>, á somma e á subtracção 

combina.damentP.; á multiP'l'icação e ·á d·i·visão. 

:Mo~da brasHeka. Co·.~hecimento pratioo do metro, seus submultirplos e mul

tlplos. 

NUTA 'Dê dinriame·nte quatro pe quenos problemas .para os aiumnos 're-

solverem em suas ca-sas. Antes, porém, ·c1e cada assumpto ·novo, resolva com 

a classe diversos p:obiemas da série diaria para ser resolvi<la em casa. A cor

recçãu deve ser feita no quadro negro, de modo a des~;>e.rtar a a ttenção de to

dos o.• a.lurnnos .• para o que o pro•fess<>r, dla'l'iannente, na verificação, chamará 

a.o quadro indistinctn.mente os a lumnos qu tenha.m tl'azido soluções certas ou 

errada·s. 

GEOMETRIA ;E'RATICA 

Conhecimento do cubo - arestas, cantos, faces paral'lelas e perpendicula

res, Jin!:rus horizonl:aes, verticaes, -pe rrpendiculaTes e parrullelas do cubo. Posi

ção absoluta e relativa das linhas - vertical, ho:·izontal e incH•nada; p erpendi 

cular, ::>bliqua, parallela.s, converg>entes e dive rgent<>.s. An.gU'los e '.sua-s" especie.s. 

T.riangul<>s e .sua.s e<;-pecies. Modos praticas da con·str-ucção de ·perpendiculares, 

paraNeJas, ang·ulos e triangulos. 

GEOGRAPHIA 

Recapitulação <do prog~arnrna do 1• anno. (:.VIrurço). Denominações dadas 

li5 te rr~ ·s e âs ruguas. Reconhecer a principi·o os accidentes desenhados pelo pro

fessor '10 quadlro negro; depois reconhecimento no A-B-C geogra1phico e fi.nal

rnent•o nos mappas e.m geral. De-finir cada u m dos acciden tes da t eT:a, dedu

zindo -'LS definições das observações. 

o ;li'Off'ssor dará exer clclos relatl;vos a esses accidentes, desenhando no qua-
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dro negro: - um rio, a·ffluentes, confluencias, fóz, deltas; urna ilha, archi.pe

lago, montnnha; etc. ( 'Üt; alumnos ora de-veo·ão ser chama;dos ao quadro negro 

e oro. acompanharão em pavel av>ulso os exercidos acima) . Leitura do mappa 

do Brasil, de modo q.ue os a.lumnO<l' fiquem reconhecendo os Esta;dos e as suas 

capitaes, bem como os pn.izes com os qu.a·es con1Cina o Brasil e respectivo.;; no

mes. Estudo elo mnnici<pio - s eus limites, Pü'J)ulação, producção, commercio, 

estrachs, districtos e governo . 

E~Lado de Santa Catha~ina, estudo elementar no ma;ppa - limites, rios, 

po rtos. mon t<anhas, ilhas, estrada5, supenficia, •população, tp<roducção, commer

cio re indust.ria. 'Mandar os alumnos faze-~· viage·ns imagin8!rias entre diversos 

lugar os do Estado . Seguem-8e exerci cios, os mais e'im!l)les, d•e cartog::·apbia do 

E.:üado e do Brasil, conforme as noções geographi.cas anterio·res. 

-o sol como font-e de luz e de calor; evapo1·ação das aguas neblina, cer 

ração, nuvens, oTva!ho, chuva. chuva de pedra, neve, geada, rg-.elo. Estações. 

Continuação desenvol0da das noções do 1• anno . 

HISTORlA DO BRASIL 

1"\.a:-rações em fôrma de contoo, sobre o qu.e foi a localidade: o s·eu aspecto 

primi-tivo, primeiroR habita.ntes, a evolução da loca!i"dade, os seus melhoramen

to~ e ~utores. Na'!'rações relativam•ente aos costumes princi<paes dos selvagens. 

Na•rrações, muito succintas, em estylo de facU comp.rehensão para as crianças 

e de modo a i.nte:·cssal-as e commovel-a.s, s-obre os f.ranoezes no Rio e Mara

nhão; os hollandezes em P e rnam'buco; os hespanhóes em Santa Catharina; os 

ing'lé:::e;, no Rio Grande -e 'l'rindade, frizando que os brasileiros sempre estiveram 

unidos :para combater os extrangeiJ·os que quizeram toma• o fBraSil. 

f' Pscobe-rta do Brasil , pon,to da costa onde· aportou Cabral, povo que ahi en

con trou. C:Vfostre no globo c lugar de onde sahio Cabral, o .percu"so qu•e fez, 

etc., é npcessario, -porém, que a explicação •seja attrahente) . 

Povos que habitavam o Brasi<l na época do descobrimento TUIJ)ys e T!t-

puyas - ligeiros traços di.stinctivos entre uns e outros. ·P~ i nci<paes tribus. 

Processo em tres <phases, a saber: 

1°, expos ição do ponto, tantas ve2les quantas se façam necessarias afim de 

qu~ a maioria dos a·!umnos apprehenda o ponto ex<plicado; 

2', argu ição do ponto pelo profeSISOT ; 

3·• ex;posição oral do ponto pelos alumnos. 

BOTANIC.A 

( Oi>servação do natu.ral) 

As plantas mais communs e as suas partes; as raizes e suas partes; os ca-u

les e .:;;:as pa,rt :o s; a!: flôrcs e- suas part :o s; as ~en1ent-:-s e suas part~s . 
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( ~oçõcs n1uito tr raer, os nomes da.a 1partes das plantas ncon"Lpanhadas de 

idéas muito simples ~obre as funcç~s .) 

Planl'l.z meà!cinaf>'l. Plantas al!.men t!cia&. A& flor~stas e suas utilidades. 

As p;·incip'l<:S arvoras <la nossa floresta, proprias .para construcções. Porque se 

faz a fest:l. das arV()II'~>S. 

ZOOLOGIA 

1• parte 

(O'lserv'lção do natural ou dos quadros do museu) 

O conpo humano, suas partes ext2riores - cab eça, craneo e face; membros 

superiores inferiores, suas partes; bronco e suas parte; . Animaes vertebra-

dos e invertehradcs . 

2• parte 

Animaez uteis, domesticoo, alimentícios. fonnecedores de materias prlmas 

ás industria , >~~lliados contra os animaes damninhos . Animaes >para a lracção 

e monca·ria. T<a;ta:r be>m os anirnaes. T emPO pro>prio para a caça e para a pesca 

e porque. R esJ.}ei far os ninhos e porque. Qual o motivo de se 'faze.r a festa 

das aves. 

PHYSICA E CHTMICA 

( Ob:o<e-rvação directa dos objectos do mu<;eu) 

Estados dos corPOS: - sol idos, liquidO& e g>tzosos . Corpos: - a peros, 11-

sos, escore;::-adie>t', fragei·s, resistentes, poro os, t:-ansh1cidos, branspa.rentes, opa

cos, elasticos, flexíveis, combustiv·eis, comburen.te&, inClammave is, explosivos, f u

siveis, soluveis. picardes, acidos, adf:tringentes, doces, salgados, fibrosos, gra

nulosos. Exemplos abundRntes. 

EDUCAQÃO MORAL E CIVICA 

As crian;:as .são obrigadas a fallar com cortezia e clareza, com ordem .. 

calma. Come~ e be!ler ·om mode-ração. Poli dez nas pe rguntas c nas respostas; 

e como ellas d·evem rcsPOnd ~r e pepguntar. Não espalhar boatos, fali ando só 

pelo praze.r de ·facnar e como isto é feio entre as crianças e entre os homens. 

Re-speito á Pr<'Priedqde alheia: - não tocar, não ti•a.r objectos de outrem. 

Restituir os objectos achados . Tratar bem: - surdos. cegos, fTacos. idiotas e 

?',tgos, não zom'bando de seus defeitos. Cumpri r com fidelidade e com ·sacrifício 
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:.s pro•nesfas qne fiz0rem . O valor da assiduidade nos estudos, â.s aulas. Obe

dece:· de boa vonta•de aos pai.s e aos professo·r.e·s. MostraT a diNer ença entre o 

cum;Jrimento de- um:t or<::em c<>m boa vontada e a obediencia de mâ. vontade. 

A pa:·severança: niío ó bandonar um brinquedo, uma cor.reira, um estudo .porque 

veja que vai p;vr:'ll"r ou t()nha preguiça, .pois o dever é luta:· . Fructos da perse

verança . Ser leal á sua c,scola e orgulhar-se <.'!ella. Ser leal á sua Patria e or

gulhar-se della. Amor á Pa.tria e como se:·vil -a desde criança. A grandeza ter

r itorial do B rasi l e as ~uas inegualav>eis ·riquezas (mattas, rios, floJ·estas, ri 

queza do zolo e do sub-solo, o seu cép ; não tem terremotos, cyclones, tufões, 
vu lcõrs e tem um clima adoravel) . 

MUSICA 

Cantos por a udição, sob:·etudo te·ndo em vista as lettras que se devem pren

der ás ccusas da e~~ola, do Estado e do Brasi·l. !Pauta natural e linhas . No

menclatura das !110tas. Va lor da semi•breve, minima e semLni·ma. Clave de sól. 

Posição éias figur:w . 

CALLI GRAPHIA 

Cadernos usa dos. (Veja os conselhos relativos a esta diosciplina nas 

" Instrucções ") . 

DESE:-<HO 

Continuação da pl'\nte educativa constante . do ~nogramrna do 1• anno. Ob

se~aç5.o dos objectos a i\esenhar, desenvolvendo o esplrito de abservação e de 

analyse . Exemplific'tção, no quadro negro, da oproporcionalidade quanto aos de

senhos de cacla objecto . Posições em que póde s er appTehendido um mesmo ob

jecto ao s<OT desenha <:lo pelos alu.mnos. J_,apis bem apontado, em casa, antes de 

virem para as <tu las. Não levar o •lapis á bocca; não ca,lcar a mão ; esboçar 

de lev<', DOI'ém em traços fi;,mes; ter uma •pequena borracha e como empre

ga i-a . O .profe-ssor di' })Timeiro estas noções, firme-as no espirLto dos alumnos -

lllust:~a.ndo-as com exemplos, no quadro negro. Não opasse cópia de um novo 

objecto sem que o alummo re!}roduza o primitivo, com :-e I ativa perfeição. Cópia 

do nab.wal: cubos, pyramides. cy.Jind,ros, con·es, copos, moringues, 'bolsas de 

mã<>, pratos, relogios, 13.:-marios e lam.peêies. 

Combinação - c6pia de uma pyramide sobre um cubo; idem de um cylin

dro .onb::>e um c·ubo; dons cylindros juxtapostos pelas :faces curvas, etc . Morin

gue S<'bne o prato, sobre a mesa . [)esenho.s de folhas, tirados do natural. (Es

colha ;>rimeiro um n. folha simples; dê a todos o~ alumnos exemoplaT igual). 

Idem de frutas, de •eme ntes (sementes partidas). Idem dos caul·es das monoco

ty1~doneaes e das dicotyle doneaes, cortadas transversalmente. Desenho (com lapls 

de cõ:') da bandeira de Santa Catharina e da ba.nde i.ra na:cional . 

• 
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TRABALHOS 

(Para ambos os sexos) 

B'azer pequenos embrulhos d? ·pá<lzinhos, pannos, etc., com arte e destreza; 

comec•tr.do por ensinar a do'brar de diversos modos os pape is. Corta.r, prepa.ra: 

e co !lar as p9.rtes de sacc!l\S de papel, d? diversos formatos. Idem de caixinhas, 

cestos cub0s; rylindros; cones; pyr·amides; estrellas. 

Aceresce para a secção •femini na ---: a.linhavos em pa.pel commum, usando 

linhas óe cõres e forma !ldO fi.guras: angulos, triangu·lo.s, quallrilateros, polygo

nos, es trellas . (A professora ponteia no quadro negro; as .alumnas marcam no 

•papel os {X>ntos e jepois correm o alinhavo). Seguem-se iguaes trabnlhos em 

pedaços de panr.os . Po&rontos, pospontos no claro, pontos fechados e abertos, 

pon tos de remate. Crochet. 

GYMNASTICA 

Secção masc,Hna 

(Ao ar livre, confor·me horario) 

Na pri!ll f.ii'a parte do tempo, consignado no hor·ari<>, o professor dará : 

a série us:rda, de exercício calhsth enicos e na segunda parte dará: 

corridas circulares ele r esistencia (en•bre turmas de quatro aluomnos no ma

ximo) ; corrida.s de velocidade entre tres alumnos; corridas a um pé e11tre dons 

al•umnos; cor.ridas a tres · pés en•tl'a quatro alumnos. 

Ex P.rcicios de pnlos: de distancia, de altura; a pés juntos; usando :11penas 

do cavalle te e da co;-da. (O professor deve ter o maximo cuLd:lldo em exigir 

que o alu:nno tenha ao cahlr: a cabeça levantada, bTaços estendidos para frente 

e faça flexão daJS coxas e pernas) . 

Secção ten~inina 

Pri•neLra parte do t e!npo consignado no horario: 

Exercicios callisthenicos ao a~ livre (37 movimentos), seguindo-s e pequenas 

cot'ridas com ordem; jog<>s com bolas de borra oh a. (A professora divldiJ'â as 

suas alumnas em dive.rsn.s turmas; dispon•do-as para os diversos jogos que 

organizal") . 

TERCEIRO ANNO 

(Le'ittt.m) 

L eltl!r a corrPnt~ . diariam ente. ILntenpretação do capitulo. Idem dos t·rechos 

e das -sentença·< . Synony.mos, antonymos e homonymos . Mudança de constru

cção das sE\ntenças. 

I 

• 
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NOTA - As lne~m_a. s J~elativa.s ao seg·un.do a..nno. ConUnúa no programma de 

ling-uagem erra~. Liv:·os : - 2o c ao Livro d ~ F. Vianna. 

LINGUAGEM ORAL 

( Segnimen to ela le·it1tra) 

Empreg·o dos sy~onymos. antonymos e homony.mos do crupitulo da leitura 

do dia. Reproclucção dos as.su.m'J.)tos da,s aulas ele leitu.ra, usando os alummos 

de linguagem propria . Descrever assumptos representa•dos vela,s estampas do 

!fl1.LSP.u - quadros con•tra o a.lcoolismo, a,pp.a•relhos ag:·arios, q1,1adros da imdustd·a 

pecua~·ia, orientando o profe~sor a.s 'descri·pçõe.s, de modo a educa.r os a,lumnos 

quan '.o á concatenação na~ descriopções. Conhecimento das .partes vaTiaveis do 

di.scurso, deduzin<io dos exe-mplos as definições e divisões. Co·n.jugação dos ver

üos auxilia.res3 ;·egula·r0s e i_:reg-ular i?S, formando •sentenças nas quaes applliquem 

os cov.he"im~mtos dos tempos irregula.t·es . Inicio do conhecimento das prurtes in

varia:veis do discurso e r econhecimento pratico de sua.s funcções. Vocabulos e 

s ua,s ('\Species . Accento tonico . Notações orthographicas e seus empregos. 

LINGUAGEM ESCRIPTA 

.Reproducção esaripta dos assumptos do liv:·o de leitura ante-riormente estu

dados :1as au·las •de ling1.1:t.g€m oral. Resposta 'ás questões propostas pelos •pro

fessores . Dictados. Reproducção dos assum'!)tos das aula,s - de Historia do 

Brasil. das aulas de educação civica e moral. Redacções de bilhe tes, de cadas 

epistolat'E'S e cornmerciaes. 

NOTA - O profpsso;· faTá no quad•ro n'egro a conecção do dictado, e, en

tão, empiricamente, d·ará as ~egras de ·Correcções orthographicas que fizer~ do 

emprago dos signaes à e POntuação e do·s accentos . 

ARITHMETICA 

Multiplicação <1 divisão de inteiros, casos comrpletos. Casos de a.l:J.r~viaçõel! 

da multi·plicação e da divisão. 'Problemas v·aria·dos sob<"€ a multiplicação e di

visão. >obre a mbas as operações conjumtamente. Calculos mentaes, vaT'ados. Va

lor absoluto e relativo dos aigaTismos. Numeração romana. Idéa da divisão da 

unidade. Fracçr.es crdinarias: - 'leitura e re.p;:esentação. NumeTador, denomi

nado;· e te,. mos da fracção. Conhecer as fracções proprias e im'!}rO'!>Tias, homo

geneas e hNerogo;;neas. Fc.?.cções decima•es- modos de ler e de escrever . Reducção 

de odecima;eiS á mesma especie. Transformar fracções on·dinari·as em decimaes. 

Tran~formação rle ~r..ucçõe~ decima•es .em ordina·riaR. Ad·dicção, subt.-acção, mul 

tipli~aç::to e clt:>võsão •de d 2cim2.eF.. tSy·stema mtrico - o 1metro, multplos e 

~ubmultiplo~. Medidas deriv•cla;s do metro, multi!llo• e submultiplos. Co

nhec imento e uso .pratico dos ap[)a r olhos do museu. Conh 2cimento ·das 
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' medidas de superficl<'. Exercícios. Fracções ordinarias - ad dicção, subtracção 

de fracções homoge!10::ts. Proces.sos d > reducção á unidade; exercícios . Conhe

cer os nu meros simolc.s, compostos, primos, multip!os e primos ent:•a si. )Iodo 

de r·e-:onhecimento dos num,ros .primos. Caracteres da divisibilidade. 

GEO:METRTA 

Modo pratico p::t1·a a construcçiio de perpendicula;,:s, ang'ulos, triangul os, qua

d"ilateros. t:ircumferencia - diametro. raio, corda, arco, flexa, tangente " c

cante, ~ecl<>r, corôa; etc.; conhecer o modo pratico de construcção. Medo pra

tico para c0nstn·ir volygonos re~ulares. Inicio da aval!ação dos g.ráos dos an

gulos. das âri>as d0s trinnrçulos e dos quacl;:ilateros, em geral. (Exercic:o pra

tico.,; para desenvolver o raciocínio, applicando os estudos ant riores. Ca !cu los 
simples nos quaes não entrem em jogo as fracções) . 

GEOGRAPHIA 

l Tres phnses c a da asrumplo. Exposição e arguição paio professor, exposi 

ção pelo alnm11o. Todos os exercícios no quad:·o negro, depois nos mappas e por 

ultimo a apphcação l'::tS aulas de cartog~ phia.) 

?.eca.pitulaç:io d~ J>ro::;ramma do segundo anno CVlarço) . 

E-tudo ele!l1entar com:>leto do Estado - limitzs, :·ios, montanhas, bahias, 

portos, canaes, ilh::ts, lag-ôas: zonas - seus climas e producções; divisão admi

nistrativa (municípios e districtos), divisão judiciaria; su-per'ficie, po.pulação, 

clima nn geral; pos'ção geographica; productos agrícolas, extra-ctivos, min~

raes, induEtriaes, do Ef;lado em ge~al; estradas de ferro construídas, em constru

cção c projectadas; e~tradas garaes é rios navegaveis; portos principaes, me

lhor-amentos em con tr1.1cção, projectaclos e zonas a e1J-2s ligados; lnst.rucção, 

hygie~e . Idem elo município em que estiver situado o estabelecimento . B1·nsil 

- Limites, SU'Pe:·ficil'. Estaclos ,capitaes, rios, portos p.rincipaes, systemas de 

montanhas; iclêP. das tres grandes bacias - no ma.ppa . Carthog'faphia do Es

tado e do Brasil , co!lfo•·me o progrRmma de geogrRphia . T erra - movimento, 

fôrma, pólo. eixo, equador, tropico, pa:·alleloil; m eridianos e zonas. Idêa do 

systema planetario. Estrellas, constellações. Cometas. Balidos. 

HTSTORIA 

(Tl'es phases. Exposição e arguição p ?'lo professor, exposição pelo nlu 

mno. Aproveite os ma•ppas, sempre que fôr possível) 

Primeiros povoado~es do município em que funccionar o estabel~cimento. 

Idem do Estad" . Cl":nção da villa d(J Desterro. Invasões que soffreu SaPta Ca

tharlna. Creaç~o <'IJ. provincia. IPrinci-paes factos occo!'ridos no Estado, após a 

proclamação da Republic:o>.. Descob rta da America. Descoberl.à do Bra<;il e 
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povos que o habitavam . Como Pm'tugal começou a colonizar o Bra i!. - Um:t 

idéa succinta a ·respPito das capitanias hereditarias, quaes prosperaram e causa. 

da raina da maioria; mudança de fôrma de colonização - ,gove•~adore s gera-e s 

- primeiro, seg-undo e terceiro. 'Fundação da primei·ra cidade do Brasil. Resu

midos traços biographico.s d<? Colombo, Cabral, Thomé de Souza, Duarte da 

Costa. '\1em de Sá, Cn.camurú . José d e knchieta , amarão, Henrique Dias, An

dré Vi<lal de Negreiros, José Bonif:acio, Feijó, Osorio, Caxias, Ba.rroso, D eo

doro, Ben jamin Constant. 

NOTA - O m esm<:> proc sso do 2• anno . O profe ssor não deve perder oppor

tunidade ·para salie nta; os principaes facto.s que demonstrem a união dos bra

sileiros contra a·s usurpações pelos extrangeiros. 

F.DUCAÇÃO MORAL E CIVfCA 

O trB balho - a r>ece~siodade e a dignidade do trabalho. A economia .:_ gastar 

b em, evita~ ·dcsr-erdicios. Os fructos da economia. A energ·ia - os grandes fru

ctoõ quí• podEm SPr obti<los p ~Ja energia, pela constancia. Perigos do zelo mal 

e nten:lidc - o fanatismo. A tolerancia - respeito p elas dHferenças dJ? opinião. 

Justiça a lodos. sem excepção d e s exo, .id•ade, credo, posição social, 1!1acionalida

de ou r·aça. Como cada criança, cada h omem, cada mulhe.r- póde s ervir ao seu 

p:J.iz. O qne os pais deixaram aos filhos estes <têm o d•ev er de respeita;· e con

servar; o que os nos"o;; antepassados '!los deixaram - territor-io, lingua. liber 

drude, i:lstituições S<'<'iaes, tambem lodos os brasileiros devem respeitar ·3 con

s&rvR:: até á. cu~ta da propria vida. A patria não é o lugar onde nascemos, é o 

paiz. O sentimento de patrh não é um sentimento vão, exemplo: os animaes 

procurariam as suas querenoias sâ>faras, embora fossem collocados em zonas pri

vil egiadas pelas suas pastagens; o esquimláu sorclido, mal alimentado e mal ve s 

tido, voLtaria saudoso ás suas choupanas, •embora fosse collocado com todas as 

commo:lidades nos grandes centros, etc. Combater o cosmopolitismo, as suas 

idéas ulopicas, as sua~ abe:rações. Idem quanto ao e goísmo, o individualismo . 

Eleger quer dizer escolher . Quem escolhe os homens lque governam o munioipio 

- o Estado - o paiz. Importancia do voto. Um voto não se !pede e nem se dá 

fóra da consciencia e porque. O Brasil só será grande quando os s ~us hom ens 

os seus filhos, respeil'lrem o voto. 

BOTANICA 

{Obse n,ação do natural e dos quad;·os do m •useu) 

.R.ecap!tular, desenvolvendo melhor , o progTamma do 2° anno. As plantas e 

suas p~rt,s, r aizes, ~a.ul es, folha.s; rflôres, s emente s, suas parte s e espec!es. Prin

cipaes funcções d•as raizes, caules, fo lhas, flôres e seme ntes. P lantas ·usa.das na 

medicina, na tinturar-ia. O plantio ele ho"·taliças nos quintae.s é ouma n ecessidade 
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e porque. O grande valor das mattas, as principa2-s arvor·es da nossas florestas. 
' São um crime as grand<>.s derrubadas de n'lattas, as queimadas. Obrigação de 

replanta;: •a<' arvores floresta<>s. Porque se faz a festa das arvores. 

ZOOLOGIA 

(>Oiwervação do natural e dos qua<iros do museu) 

• Reca•pitular, desenvolvendo melhor, o programma do 2• anno . Corpo hu-

mano: tronco, cabeça, craneo. face, m embros superior es e inferio,·es, apontando 

os princlp>t">s ossos. Idéas gera-as e rt>lativas ao que seja •Um orgão, um sys

tema. Idéa succinta da nutrição: digestão, absorpção, circulação, z•espiração e 

s ?e,·eç.io. Alimentos - plns.ticos, azotados, minerae.s, rfec u•le ntos e respira.torios·. 

Como pr pa·rar uma refeição facil .e sadia e dahi a n·?-Cess idade das hortas· bem 

a.bundanúes. O alcoolismo e seus 1perigos. Asphyx.ia, meios de combatel · a: tra

oções rythmicas da l•ingua, reaquecimento, inhalações de oxygenio. 

MINERALOGTA 

(Observação do museu) 

Metaes usna-es, !)edras, qualidades de terr as, argil!a, areia, cal, sa·es, ma~· 

more, g-ranito, carvão, hulha e s e.us diversos productos . (Alpenas dar os nomes 

e rec(;nhecer quando aprasentados. Usos principaes). 

PHYSICA E CHIMICA 

(Usando dos appal·elhos do museu) 

O que é a evaporação, a ebulição - C:\."J)eriencias e factos que demonstram 

estes phenomenos. Propriedades geraes dos corpos, ;idem. 'Phenomenos physi

cos, ex. : - uma bola que rola, a quéda de uma p2-dra, o som do violino, a su

bida do balão, a agu<J. que se vapora e géla, o comprimento de uma barra de 

meta.l. ·~ntes de aquec"r e depois; o vidro que ~elfl'e.cte a luz; as descargas ele

ctricas entre as nuvens. Pheneomenos chimicos - que!me·se •Um 'pedaço de pa

pe.!, Je rr.lldeira; falle-Ee de um animal morto atirado ao tempo e pe11g.unte que 

phenomenos são; a cnl viva n'a-gua; o enxofre e o f>erro submettidos a alto ca

lor; uma v<; la que arde, etc. Conhecer e saber pa1·a qu e servem - o the])mo

metro, o baormetro, o hygrom etro e o pulviometro, e tc. Experiencias vasos 

communica·ntes e de um corpo mergulhado na agu·a. Composição da agua e do 

ar. O que é um corr>o simples. Komes dos p,·incipaes. fPorque .são simp•l.es . Pro

Pl'iedades principaes elo o~ygenio, do hydrogenio, chloro, bromo, iodo. 
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MUSICA 

Contlnu8ção da rprimoeira parte õo programma do s ::.gundo anno e cantos 

a duas voz ~ s. Valores das notas e das fig-uras. Rela(}ão dos valores ent•·a si. 

Chave8, compassos, solfe-jos mudos. (Nos terceiros e nos quartos annos os di

rectores e iJrofessores emprE-garão todos os esforços pa:ra introduzir-em canto a 

duas e tres vozes, como meio educativo da audição e para di!struir a monotonia 

dos .~antos a uma voz). 

CALLIGRAPHIA 

Conclusão da série de cadernos calligraphicos de F. Vianna. Lettras go

thicas. 

DESENHO 

H ê<Ja.pitulação comol·et...'l do p!'og-ramma do s egundo anno usando da sombra 

apürfeiçoa.da á crayon, á fusaine. 

N< TA - O uso da re.gua e do compasso pode11á s 2r admi-ttido: quando forem 

necess:nlos lra~os longos, curvas feitas com p : rreição; fóo·a disto todos os exer

cícios serão feitos a mão livre. 

TRABALHOS 

(·8'écção feminina) 

Crochei - Pontos, franzidos, serziduras, p!'égas, ·bainhas, !l"eJnendos diver

sos, prégar botões, colchetes. Ponto de ornamento. Pon-tos de marca, lettras e 

nomeJ. Córte e costura de babadouros, cintos, aventaes, etc. Toalhinhas, ta

peites, .g·alas, bordado~ varios. 

GYMNAS'l'fCA 

(Para secção masculina) 

Ex<:>rcicios (0S 83 da .série). Pulos - distancia e altura, a pés juntos, usan

do apenas o cavalle te e a corda (a mesma o·bservação Glo seg-undo anno para 

estes exercícios) ; pulos ~ ele distancia e de altura com o trampolim e cavallete; 

pulos com vara; exercícios de parallela. Corridas - o mesmo programma do 

segup do anno, com mais garbo e ordem. 

{Para a secção feminina) 

Ex~rcicios calisth•?nicos - os 55 da série. Os mesmos exercícios do segundo 

anno, melhoracl'>s quanto á o"clem e . ao cl a!'envo!Viimento. Estes movimentos de

vem ser rfei·tos com a maxima ~precisão e garbo. 
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4° anno 

LEITURA 

L;, i tu r a corrente - pro.>a e verso, ali>< rnadamen te . Interpretação desen \'Ol 

vida ào capitulo lido. do.s seus trechos e s entenças . Synonimia abundante . .A.n

tonymos e homonymoo. 

v,· o, A - As mesmas do 2• anno. (Vide art. •51 do N!gimento). 

LINGUAGE:\1.1 ORAL 

Descripção de as.<>umptos repr~s~nta·dos pelas estampas do museu - (qua

dros contra o alcoolismo, instrumentos agrados, raça.,; animaes, plantas do paiz, 

etc.) - orientando o professor a concatenação das idêas -expostas pelos alu

mnos, fn.zendo a correcção da linguagem e dando praticamente o motivo (las cor

nccções realizadas. Continuação do ,;os-tudo das partes varia v eis do discurso ( 3• 

anno). - J>alavras simples, compostas, primitivas, d erivada·s, concretas, abstra

ctas, collectivas. Gencro, numero e gráo dos sub.stantivos e ad jectivos . !Prono

mes e ;:>raticam nte o cmpr,;>go dos mesmos na lingua,gem oescripta (cor:·ija e ex

plique a collocação dos pronomes, o emp rego das pessoas, o uso .do in-finito dos 

verbos) . Verbo - modos, tempo.:;, nu meros e pessoas. Partes ·invaria l"<ois. Prin

cipio das proposiçõ:s - as suas partes essenciaes as accessorias. P:·aticar 

analyse grammatical e pri!'lcipios de an•alyse log·ica. 

LINGUAGEM ESCRIPTA 

heproducção do;; assumptos da aula de I·Eitura, das aulas de histori:L pa

tria, iderr: ·das de educação moral e cívica, das aulas de se>iencias . !Dieta dos. 

JY,scrLpção da.s coml'!.emoraçõe5, dos festejos escolares e passeios organizados 

pelo est>tbel~cimento. Variada red:1cção de cartas, recibos, officios, requ ' rimen

tos, E>tc. Composição sobre um assumpto dado na ocoosiíto pelo professo r. 

XOTA -· As meomas do 3• anno, quanto ás correcções dos diclados . Para 

corrigir as composições, tome tres cadeTnos - um de um alumno atrazado, ou

tro c!e t:m mêrlio e c.utro de um adJantado - e passando no quadro negro as 

Sêntenças, palavr'ls ou. phrases 2. corrigir, e :npiricam?nte o profe sor chamarâ. a 

atteHção da classe <p1ra os Prros ela orthogra·phia, de pontuação, da accentos, de 

conccrddncia e redacção. 
Alguns professorPS, e mesmo directores, costuma,m fazer as cor r ·cçõ ?R, o~ 

confrontos de trabalhos, em suas casa;; ou gabinetes, é serviço inutil e um rro 

enorme. A cor:·ecção d ev-e s er immediata e comparticipada pelos a lumnos. 

ARITH~1ETICA 

Recapitulação do 3• anno (Março). Div.isão por cancellamento. Maximo 

comtl'Um od!viBcr. :vt:ir.imC'I multlplo commurn. ·umeros inteiros, fraccionarios e 
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mixtos . Valor das fracções confo•;·me seus nume-radot'es e conforme seus deno

minador<& . AI te•·ação do valor elas tfracções. >Reduz-ir fracções â. fórma mais 

simpks. Extracçiío de inteiros. Transformar os nu meros ,i·nteiros e os mixtos 

a fracção. Reduzir .fracções ao mesmo denomi111aclor. Addicção, subtracção, mul 

tiplic<·ção e divisão d•e fracções ondinarias. j)izimas per.iodicas - ge ra trizes. 

Unidades .principaes do syõtema ~ebr.ioo . Addicção, subtra.cção, multipl-icação e 

clivi iío metnca. Reclucção metrica. _ umeros complexos. Razão. Princípios de 

proporção . Regra de tres simples - exe"cicios para medição de alturas !>elas 

sombras, comparação dos thermometros. Divisão em partes proporcionaes. Por

centagem - achar n. porcentagem, -a taxa e o prclncipal. Juros, juros simples. 

Achar a taxa e o t< mpo dos juros, achar o cap.ital que produzio detcrminad!> 

juro. 

GEOMETRIA 

.c'olygonos, sua-s €species e avaliação de suas <â."eas. (•Exemplos simples). 

R~lação en tr<' o dia.metro e a circumferencia. Achar a â.~·ea do circulo. Medição 

cubic2. doa COI'POS rcctangulares, cylindricos e conicos. Volume c1a e ,.phera. 

·r--urA - Procure exemplos variados, casos simples que desp zrtem nos alu

mno~ o goAto pela m~diçií.o dos corpos. Antes de ped-i" a aval iação de uma área 

ou a de um volume recapitular e explicar bem o que é o metro quadrado, o 

met•·o cu bico. D emonstrar com o metro os apparelhos do mus2u, i !lustrar no 

qundro neg.To os exemplos dados. 

GEOGRAPHTA 

B:· a~.il - Limit"R, linhas divisarias, superfície, popul_ação, producções agTi 

colas, ext!·act:vas, minera-es e industriaes. Os prinoitpMs productos ele -expor

tação. Commerc:io e r,ortos principaes. Estrada-s de ferro. Montanhas, rios, por

tos, ilhas, etc.; baci-as pri·ncipaes, flo~a e fauna. Clima das suas principaes rE' · 

giões. 

De cada F.stado - Limites, papulação, producção, portos, ci·dades princi

paes. Comparação >do t-e•rritorio e da população do Brasil com os de alguns 

pa-!zes. 

Paizes ela Amer•ca - Nomes, capitaes, população, principaes producçõzs 

e commercio com_ o Brasil. Noções mais desenvolvidas dos Estados Uni•clos. Ar

gentina e Chile. 

Continentes. pa>t-as do g lobo, oce-anos. Comparaçã.o enb·e aguas e terras. 

Os oceanos e seus Limites. ]jdéas sobre os terr : motos, tufões, desertos. O as

pecto do.~ pflizes situados nas zonas torrida, temperaõa e frigidas. Climas, in

flu e r.cia ela latitude, altitud~, v-entos, correntes marit1mas. Origem das agua3 

corre.·ntes - g eleiras, fontPs, etc. Desel·tos, steppes. 
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Pa'zes da Europ~ - nomes e capitaes, conhecei -os no mappa e no globo. 

Noções mais desenvolvid<:ts ·wbre a A!Lmanha, Inglaterra, França, Ita

J.ia e Por~ugal. Idéas gera s sobre a Asia, Africa ·e Oceania, re>conhecendo nos 

mappns e nos globos es tas partes e s eus Drincipaes paizes. iRecapitulaç:1o do P"O
grarnrna de cosmogrn.phia. do ao anno . 

HlSTORIA 

}~ < capitulação da.<; canitanias, dos tres primeiros governador es geraes. Os 

franc,zes no Rio e no Maranhão. Hollanodezes em Pernambuco e Ba•hia. Te mpo 

do d0minio hollandcz, insurreição pe,·nambucana e •a expulsão dos hollandezes . 

O.;; ·i:>andeirnntes. Re\'oluções patrioticas -· mascates, emboabas, i·nconf idencia 

mineira . Invasões €m Santa Catharina. Estado do Brasil ao passar para o do

minto hespanhol e po1· que passou . Che-gada ·de D . João VI, seus motivos . Pro

gressG elo B,·asil durante o Governo de D . João VI. Volta de D. João VI. Pe

dro I. Mieodidas oppressivas d·e !Portugal contra o Brasil. Independ~ncia - e.stu

do dos !factos prlnci~9.es. Abdicação de Pedro I. Regencia . ·Maioridade. Guerra 

do :ParRgu:ty. Abo'lição. Proc!amação da Republica. ynthese dos principaes 

factos do Governo Provso!·io, de Deodoro da 'Fonseca, •Floriano tPeixoto, Pru

dente d·~ Moraes, Oampos Sanes, •Rodrigue, Alves, !Affonso .Penna e H e :·mes da 

Fon~eca. 

BOTANICA 

Seiva, circulação e funcção. Crescimento dos caules lenhosos das monoco

tyledoneas e dicotyledone'ts. Nutriç.àlo dos vegetaes. Plantas parasitas, dive<·sos 

modus de !'eproducçã., . Germinação. Condições necessarJa. para uma boa ger

minação. ClaSsificação dos phaneroga.micas - angio.sperrnicas, gymnospermicas; 

c"yptogamica.R - vasculares, muscineas, tallophytas. 'I'eu·enos apl'Opriados á 

cultura do matte, bananas, algodão, feijão, milho, arroz, canna, beterraba, •legu

mes, etc . A indepen-iennia e o conforto da vida do lavradór, da do criador. 

ZOOLOGIA 

Digestão e rupparelho digestivo - dentes, gla·ndula salivares, panc!'eas, fi

gado. Hygiene da digestão. Circulação e appaTelho do·culatorio- cora!;ão, arte

ria's, v elas e vasos cfl,pil!ari's . O san:;ue. CR.e.splração, movimentos respiratorios. 

Sy-stema r.ervoso. (Idéas succintas). No<:ões elementar.es sob!"€ os Vl2 r tebrados, 

anneladQ.'i, mo!luscos, ratliarios, P"otozoarios; idem - mammiferos, aves, re

ptis, batrachios, 1peix!'-s; insectos myrlapodes, arachnideos, crustac=os, anneli

des, r .elminthos, ouriços, asterias, a:ca.lephos, .polypo;;, esvongiarios, infueorio , rhizo" 

podes. 

NOTA - Estudo rn·uito elem•entar, sobretudo de reconhecimento pelo aspe

cto exterlo", usando do museu. 
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MINERALO~IA 

Programmn do 3• anno, desenvolvendo R·S idéas anteriorm""'te ,·ecebidas e 

seguindo c mesmo processo recommendado no programma do alludido· anno. 

PHYBICA E CHIMICA 

Gra:vidrud•e e sua direcção. Cent:·o de gravidrude. Equilibrj<J. Alavanca.s e ba

lanças. P~o.ssões noP vasos. Vasos communicantes. Pressão atm<lS'PhE'!'·i.ca. Mu

d•ança no estado dos coropos: - fusão, soli·dificação, crys~allização, liquefação. 

Orv·a.lho, senéno, ne-\roeiro, nuvtns, oh uvas; gr.anjso.s; ge·ada; vento.s. ElectriCi

dade (ldéa muito gernl sobre alguns phenomenos). Agua.s potaveis, m.ineraes, 

distilladas. :.\[<Jdo pr'ltico :le se conJ1o2cer os acidos, bases, saes . O ar atmosphe

r.i.co. Jdéa · obre cot·pos ~imples e compostos. :.\[ollecula, atamo. Mettves e me

talloides. Oxygveneo, hydrogenio, chloro, bromo, iodo. propriedades, pequenas ex

peri ~ncias no la•borat<Jrlo. 

EDUCAÇÃO MORAL . E CIVlCA 

Vantag(-ns à. e v iver con1 si 1nplicidad ~ . Males 4U!2' ca!Usam a dividas, o jog-o, 

as loterias. ::-<ecessi·dade da cooperação e ntre os individuas. Coopemção entce 

as nações: -- o commercio, as artes, as sci 2ncias, a elaboração m en tal. Respeito 

a si m<·smo - domínio sobre si nos pensamentos, nas palavra;; e nos actos. Pa

tria - ling1.u1. costumes. tradições . 'N€CB~sidade de um Governo . Os lres gran

des r-aderes - ·no municipio, no Estado e no paiz. R elações com os ext,angei

•'OS. c'everes mutnos . Prelecções escrivtas e o~aes sobr~ os dias feria.dos e outro~ 
dias notaveis como 24 de Maio, 28 d<! Set 2mbr<l', 19 de Novem'oro, etc . 

:-<<'TA - Não p'! l'der opportunidade para impc!mir no espirlto do.s alumnos 

o amor ao trabalho, á ordt:'lm, ao asseio. 

CALLIGRAPHIA 

Gothlco Ronde 

MUSICA 

Canto a çl.uas e tl'<S vozes. Pauta e linha~ supplementares . Comparação e-n 

t~ a fig11ra e a nota. Claves. Collocação das notas na pauta. dos sustenidos 

e b«rr·.óes. Escalas ma i ore;; simples e compostas. L ei tura musical nos compas

sos simpl€S. Solfejos de tons mruot'es " duas vozes. 
NO'rA - Os di~ectore~ e os prolflessores ~mpregarão o maximo <esforço para 

in trodu:.:;i'r canto a duas e tres vozes, "m \'irtude dos motivos expostos no pro

gr•amma do go anno. 
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DESENHO 

Idem do 3• anno, exigindo o pt·ofessor maior perfeição. asseio e gosto . 

TRABALHOS 

IS >cção feminina) 

1'oalhinhas, t a pd0s. golas, fundos d·e vasos, fichú. Costuras de saias de 

meninas, app!icando () posponto, ponto ao lado e laçada. Córte e costw·a de cal

ças .. • • .\"entaes, variando o gosto e fflrma. Remendos e se~zidos de pannos . Bor

dado branco e •t • ed~. Traba!hos a lã - sapatinhos , toucas, palatós, etc. 

GYMNAS~'!CA 

Programma do 3• anno. desen,·ol\"ido e executado com mai apuro e per

feição 

PROGRA':.\D.fA DE JTI::\"'SIXO P/IRA AS ESCOLAS ISOLADAS 

LEITURA 

(Jfethorlo da palav,·ação) 

1• anno 

Progrnmma - V ~abuloB e o que elles representam. Sentenças formad,ts 

co1n os vnca bu los con h ?ciclos. Signaes de pontuação . 
F'rii,, i:·o seme-str 

:::;e;;undo S?me~tr 

Cartilha das :.\Iii.is, de Arnaldo Barro to ; 

L~itura preparatoria . Franci co Vianna. 

2° anno 

l:'rogramma e leitura no livTo adoptado, observando as pausas. Synonym12 

abunêame. 

1" sEmestre Primejro iiY:-o, Franc:~co \.,.!anna: 

S~gundo li,·ro. de Francisco \·!anna. Leitura diaria. 

3° anno 

Pro,_r.1mm:l - Loitur~ dinria. Declamação das poesias do lh·ro. precedendo 

<·xpncaçüo dos <"Ynonymo.• e da" idéa~ de Cllda verso. Sentido ~eal "' figurado das 
pahlYras. ::\"'arração tot'll das poesias. 
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Exemplos v~ J'ia dos clP pala \Tas ho]11onymfls. mostrando a.s suas differenças . 

3o livro de Fraucisco Vian~a. 

LINGU.A.GEM 

1o anno 

,1-'rog.r!l.mma - Formar se ntenças so·bre cousru;; que usam . qu e comem. 

vêem. bebem e vest"m. 
Cópi!UJ de palav:·as, t'ôpia de sentenças facds, a presen tadas no quadro 

negr0 

O ;·nesmo livro de lei tura. 

2o anno 

2 rogran;ma - Fo1·mar sentenças oraes -e escr iptas, usando palavra.;; que 

qualifiquem, que detPl'!11il1 e ffi, que ~UbStituam, qu •?X>primam acçã.o . QualidadeS 

semelhantes c oppostl'.s. Palavra de acção passada . presente t futura. R ?citar 

po?sias do livro, precedendo explicação dos termos . 

Livros, os m e mos da leitura. 

3• anno 

P rogramnul - Variados ex-ercícios de synonymoo, a ntonymos a homonyrnos, 

t irados do livro de leitura. Most:•a r a differença notavel de orthographia, pro

nuncia e sentido dos homonymos. Conjugar verbos 'facei.s. P .? quenos bilhe t es e 

cartas . Requerim ontos. 

CALLIGRAPHIA 

J•,·o~r:1mma - O alumno deve começar a escrever desde o primeiro dia de 

aula. ?.s seis prime !~·os mez :::. ~ de aula do pri n1eiro anno, copiará no lousa . De

pois co\u lapis de p1i.o . e finalment com penna, quando no 2° anno. ::-lo 2• ~ 

3° annoà uso de cadE>rnos apropnindo.s. 

ARITHMETICA 

1• anno 

Prog:·amma - Contar de um até 

atJê 100 · ( QuHdro de Parker). De 

300 a tê 500; 600, 700, 800 , 900 

car e dividir, usandn dos signaes 

10; de 10 até 20; de 20 até 50: de 50 

100 até 200; de 200 até 300 ; de 

e 1. 000·. Sommar, subtrahir, multipli 

~ - . -, X, -;- e =, no quadro d cl Parker. 

Som ma e subtracgão. 

(Não é permittidÓ o uso de compendio.) 
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2o anno 

Proc;1,a~nn1a - lA"r -ê escr~ vel' nurneros. Somtna e subtra.cc;;ão, e.studo conl

pleto. Mtütiplic.ação e dtvisiio . Calculas menta:~s. Problemas sobre •a som ma, so

bre a ~ubt.racçiío e, conUnuadamente, sobre a eomma e subtracção. 

(N'Io é pe,-mittido o uso de compendio.) 

3o anno 

urogrrtmma - Multl·9licação e divisão. estudo completo . Calculas mentaes 

ra-pidos sobre a somma, subtracção, multiplicação e à i visão . Probl emas sobre a 

mult•.plieação -e rl·ivisão ·? sobre ambas operaçõ·•s conjuntamente. 

L er e escrPver f~·ac~ões ord iDarias e d =c imaes. Sommar, 

plicar e divicHr fracções decimaes . Idem fracções ordinarias. 

dimi!1'UIIr, 1\ Ulti

Conhecimento do 

metro , litro, grn,mmo, multi·plos e submultiplos. (E' pro·hibjdo o uso d com

pf"!ld•o). P~rn o pr·of·-~<l'So:·, p0rém, é Indicado o "Livro do •Mestre", d •e Ramon 

Rocca. cujos pt'Oblemas S€ p:·estam ao desenvolvimento do progr-amma. 

GEOGRAPHTA 

1o anno 

lrogramma - Ponto8 collateraes e cardea-!'S conhecidos na aula e na loca

li.dade, occupa<:ões dos hab itantes do Jocal·idade, n~t~rradas Drime irnmente pelo 

professor, que fat'ii. expos ição x ac ta, acompanhaua de idéas sobre a riqueza do 

muniuipio n a agricultura, industrin pastoril e manufactureira. 

S . m u•o de compendio. 

2• anno 

Programmfl - I'l'lfluencia das e.~t:·adas no de&,_envolv·imento e na riqueza 

de todos os cidadãos. •Mostrar no mappa do Estado - os municlplos, os limi

tes, os rloo, os portos, as ilhas e montan-ha·s. 

Sem ~100 c;le compemlio . 

3• anno 

P1 ogramma - Prodncções dae differentes zonas do Estado. Brasil - c:on

figur<~ç•io, !lmit<'s, Estados e ca.pita es, principaas rios, ilhas. Producções typlca~ 

das diversas regiões. •Fam!liar idad e com o mappa do Br~t~s!l. Li'l'lg-ua, 1habi tos a 
govern• dos bras ileiros. O professor farã palestras· contando quantos paiz+!s ha 
na Am<-ricfl e na Europa. 

S"u" compendio. 
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HHÍTOR!A 

P t og"ramma - J<Jx·plica~ões dos factos que motiva-m as datas nacionaes. Ca

ramurú, Thomé de Souza, Anchi·2 ta, C\Tobt,ega, .Dias Vel•ho, Monteiro, Duque de 

Caxi ,: s e O~otio. Mo.• trar a t enacidad " dos br asileiros expulsan•do os francezes 

do Rio e Maranhão; os holland zzes da Bahia e Pernambuco ; os hespanhóes de 

Santa Catha r ina P Rio Grande. Episod!os do Para·gu ay. 
9e'!l COmll>Em dj'O. 

EJDUCAÇÃO CIVICA 

P rograrnma - Explicação da palavra - Esta-dos Unidos do Brasil (u nido 

ll<>lo territe-1·io , pela ling-ua, !l'f: lo passado, pelos habitas e pelas aspirações fu tu 

ras). Patria. Mo trar que a patl'ia não é o lugar onde nascemos e sim o pa iz. 

Governo e sua !'lecessidade. Imposto o sua nEcessidade. Di·reito e deveres para 

com o extrn ngeiro . 

Sem compendio. 

P rogJ'amma - Hymno Nacional. Hymno do Estado . Hymno á Bandeira. 

Hymnn á R epublica. Hymno a Tiradentes. Hymno T;·eze de Maio. Aconselha

mos - Cantos infantis na~ escolas e ,familias, do collegi'O Menezes Vieir a. 

GYMNASTICA 

P:·ogramma - ""lc>Vimento da cabeça. do tronco. pescoço e membros superio

res e inferior es. Para os meninos - pulos em d·istancia, altura e profuntlidade . 

1 'orridas. 

TRABALHOS 

zo e go annos 

Pngramma - Pos ição das mãos e modo de s eg urar a agulha. Crochet s im

Jlles. Pon:os. alinhavas, pospontos, pos]JOlltos fechados e _a bertos .. Pontos de re

mate . Prégas . Bainha~ e modo .de co zel-as . Casear. Prégar botões, fitas e col

chefé ~. R~mendo~ dive rsos. Pontos de ornam-entação. Lettras. 

f'alctcio do Gov~rno. em Florianopolis. Z de Maio de 1914. - Gustavo Le

bon J-.:eais. 
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P·ROCRAM'MIA DAS J;;SOOLAS COMPLIDM•E;o.!TARES. DE CONJ:<~ORMIDADE 

co;vr O ART. 3o DO REGULAME~rro BAtiXADO CO~'[ O DECRETO 

N. ü04, DE 11 DE JULHO D'E 1911 

DECRETO N. 697 

O Coronel Vida.) José de Oliveira Ramos, Governade>r do EstaAl.o de Santa 

Cathacina, usando da attribuição que lhe confere a le'i n. 846, de 11 de Outubro 

de 1910. r es<'lve a•pprovar o prog ramma, que com este baixa. d~stinado ás escolas 

cornple:nentares, e aSS'igna·do pelo Secr~ tario G eral elos Negocios do Estado. 

Palacio elo rTOYc rno. em Florianopolis, 3•1 ele Dezembro ele 1912 . - Vida! José 

de Ol1v' ira Rumos. Antouio M . Ba?'?'Oso PereinL. 

PORTUGUEZ 

1• anno - (Pa rte theorica) 

1 - Lingua: definição e divi•sã,o, idêa e juizó, palavra e proposição. 

Considerações hoeliern>t s sobre o que s a entende por gratmmatica geral, parti-

cular, histo:rica, comrmrativa e ex·positiva. (I·déas geraes). 

2• - Grammatice portugueza. . Sua divi·>ão, de ftnição e diiVisão da lexeologia. 

Phonologia: phon<ltica, proso dia e orU10graphla. 

Phonet~ca: r: s sons e as lettra 'S. Syllabas. Vocabulos, (Idéas g ara.es) . 

zc Proso dia . Accento tonico. 

4• Orthog,·a.phia . S eus system as . Notações lexicas e preceitos ortllogra-

pllice>s. 

5" li>Ie ta plasma. Alte rações phoneticas das palavras . 

6 · Taxeonomia: Subs tanti vD, adjecti,•o, a:rti go, pronome c verbo. Suas 

especies. 

(Part e Jwatica) 

1. o - Leitura e synonimya abundante . Inte rpretação de trechos e ca,pitu

los. Homonyrnos. 

2 o - Repetiof.os ex erci cios dJe dictado, leitura e reproducçiío escripta. (Os 

dictados d e accôrdo com os prDcessos indicados) . 

3. • - Leitura ile t:·~chos de facil comprehe nsão, que os alumnos ouvirão 

pa..ra em seguida r e•produzirem por e scripto na sua propria linguagem, s·en1 au

x\lio do prof•'SSOr. O peior trabalho será passado no quadro neg;:-o ])ara depois 

s er cor ri·g->do p elo professor, de collaboração com os a.h1mnos. 
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( PlWte theorio c ) 

1. o :'\Jverhio, p:-eposic:: o, conjuncçà">, int~rjeição. 

~ 0 Mnrpholo~.a. Lhema, terminações, affixos. Flexão verbal e nominal. 

3 " Synt::.xe. Sue d~finic:ão " divisão . Orações, r:uas partes esst:nciaes 

e acce::so rias . Orac;õ s simples e compostas . 

.J.n - Cootdena~ào c subordina~ão . 

5 - Re.~·as mnis n~cessarias. relativas .a cada termo da oração. 

u . 11 .-\.nalyc;.:l !c gica. 

i .o Etn dRtia o:·ação. analy~e Iexicologica e Jo~ica. recordando a theo-

ria dada. 

( Parte 1n"ati o a) 

1." - Con· ar:sumptos det rmlnados pelo profe-ssor ( qu = fará preliminar

mente li;wira explicac:ão.l os alumnos r-edigirão cartas familiares, Yariando o 

tratan<nco das pessoas. pnra que se façam exe:·cicios de exPressõ=s correctas com 

as fórMa.s verh··tes, rronomes pe~~oat>s e adjectivos. As formulas de carta~. os 

titules e os paragraphos terão as boas normas di! praxe. 

A "peir,r" s.-r á transc:·ipta no quadro negro, ond= será corrigida de co !la

boração com o~ alumnos. 

2 . u - Thcmaz para redacção de vales. recibos, credito~ e cartas. Este' 

exercici:J.s serão feitos: no quadro ne.'<ro, afim de qu' todos observem as p~axe< 

acloptadas, <i e pois em pap~1 por todos o.• alumnos. 

J." - A<sumptos va"iaclos para rcdacçõP.< de officios, requet·imentos, repre

senta~õos. c· rti ficados e outt'OlS docum ntoR ofricia ·s. (Serão observadas nestas 

compos ições "~ formula,•. a ordem e dizE-res clp uo<o. até os dos sub"c t·!ptos) . 

.J .o -- Dado um as.su.rnpto de importancia. un1:1 festa nacional. a inaugu

ração de uma escol,, etc., todos os alumnos fa rão composições, com commen

t&.rios adequado,, proprios. 

3° anno 

1. o - Prirr,~i~·o semestre: recapitulação do,:; pontos do 1 o anno. o juizo do 

profc~or; se~rundo semestre, idem dos portos do 2° anno, tendo em vista, so~ 

bretudo. os exercicios pratico.s. 

Cl.i\TOS acloptaclos: SP.Jecta .'\. C. Pinto Grammattca de Julio Ribeiro.) 

·;-.iOTA - Fará o :)o anno not;maJ contforme programma claquella escola. 
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1. o - Phonologla. 

2." - Morphologia. 

FRANCEZ 

lo unno 

al Substantivo, flexão de generü e numero e grãos de significação. 

b J AcljecUvo, flexão de genero, nume1·o e gr~os de signiricaço. 

c) Artigo : elisão e con tracção. 

c/.) Acljectivos dHerminativob. 

oe) Pronon1e. sua divisüo. 

/) Verbos. Especi •. Conius-açüe~ do., auxiliares, dos rt>gularcs 'e p~lncipaes 
irregul• res, nRF dlfferentes fórmas . 

(Parte praticaJ 

1. o Leitura i'Jaria - Pequenas traducções. 

2. o Pequeno!' dictados. 

2° anno 

1. o Aclvf•rbio, preposição. conjuncção e interjeição . 

2. 0 Re<Jo~d.ação das mateTias do 1•· anno, a juizo do professor. sohretudfJ 

tendo ~m vist11 faze~ pequenas truducções . 

Lh'TOS adoptarlos: 1° anno, Grammatica s~vene. 

Ccuronne Litter:lire - Burgaine. 2° anno. 

)/OTA - )o!ilo estudará esta materia na Escola )lormal . 

. \LLEM,-0 

lo auno 

1. • - .Noções preliminares, pronuncia das vogaes simples e moiiifca Àj:I,S. 

Das consoantes e diph tor.gos. 

2. 0 Artigo, divisão, gene~o. numero e declinações. 

3. o Substantivos, div;são, genero, numero e 'Cinco declinações. 

4. o Adjectivo, divisão, genero e tres declinações. 

6 o Influe-nci:l das preposições nas declinações. 

6 '' Co11jugação dO!õi v t- rbOfõ auxiliares "Sein ". "H•a;ben ". "Werden ". nas 

quatro fórma~ . 

7." - Vocabulario pe!o prof6ssor. Leitura diru:ia. 
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2° anno 

1. 0 - Conjugação dos verbos auxi!iares modificativo Ronnen , '\võlen. 

:l-1üssen. Mi:lg~n. Dürfen, nas quatro fôrmas. 

3." - Pronomes, divisõ:s, generos, num .?ros e declinações . 

~.o - Conj,,gação d:>• verbos r guiares nas quatro fôrmas. 

4. o Crlnjugação do~ verbos passivos, impessoaes, pronominaes e neu tros. 

5. o - Vocwbulario, le itura diaria , di c tado, traducção dos exerci cios de gram-

m:J.tica. 

3• nnno 

1. o - Rccapi!u!ação a juizo do professor. que rese~·vará o pr imei ro seme;

tre por a recordação doR :U.õumptos elo 1° anno e o segundo semestre pa r:.t O:õ 

aE>Sumptos do ~· anpo. 

Lhr~: Gramntatica- E. Otto. lo e 2° annos . 

Leitura - Frubula de Grimm, ·3° anno. Dicclonario. 

~Ol'A - FHrá ") ac anno no:.-rna.J. 

AlliTHMET!CA 

l o anno 

1. o - Quantidade, n umero e numeração. Slgnaes. 

2 . • - Estudo das quatro operações sob!,'~ inteiros. 

3. 0 Dlvisiblli:lade . Princi'J)los fundamentaes. Caracteres da divls ' b i.:ldade. 

:>imnerr,s mnlripl•.>e. o;ubmu ltip!o, e prJmos. 

~. 0 - Fracçõ~s ordinarias. Principio e propriedades. Simplificação. Re-

ducção ao ntesrPo d.w:.nor,lina,dor. Üll-e l'ações. Fracçõ: s n1ixta.s e fnlCÇÕP'".. l e ~r . t

cc:õcs. 

f..'' ·- Fracções continuas. Li ~"li ra noções õobre origem e utilida de das 

fracçõt•s cor.tin uas. 

6 o - Fracçõe.~ decimaes. Princípios e p~oprieda.des. Op~rações. Conversão 

de fra.~çãr; decimal em ordinaria. 

7. 0 - Dizimas pe1 iod!cas. Definiçõt s. Conversão de uma fracçiio ordinarla 

~m decima l. Di,imas ~imples o eompostás. Gera trizes. 

2° anno 

1 . o - •i.\fe tl·oJGgia - Syst&ma '11•etrologlco brasilei;·o. Defii:L;üe'. :l~ultip l tlS 

e s u':lmultip'los. M edida de ncmprimen to. superfic i ~ . volume. peso. capacirlad0, 

monet:1.rias. aM,:ularc.< ~ de te mpo . ( Variados exercicios) . 
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2." - Xumen>s comp!E?xos. Transfo!rnação dos numeras complexos Prn fra

cções ordina;:ias e vic -versa . OperaçÚe!" . 

1." - ConY~rsão da unida<:les rlo antigo syslema para o moderno e vice-

vk'rEla. ( ldem) . 

.J . 0 - Razões e propo1 ções. Print!ipjo.;; de equidi~ferenças e proporções . 

5. o - Regra dP tres simples. juros, desconto por fó~·a . socieda<le simples 

~ composta. 

ao anno 

i . o - Recordaç:i.o da~ ma terias do 10 e 2° anno, a juizo do professor, qu~, 

no c nb~e tanto. r':! ~ é:: r\·ará <: 1(1 s "nl-e:::tre para a.s par tea::; do 1° anno e o 2° sCn1es

t:·e rar~1 q..~ p:1rtPS do :~" an no. 

LhTO.C::: : curf::o superior curso ~uperior: Traja. no; C. _\..uvert para exercicios. 

:\Ol'A - Fal'á o ao :-tnno normal. 

ALGEBRA 

zo anno 

1 •· - SignRes d ~ quantidade, operações' e relações . 

br ica 

Expressõ~s alge-

2." - To> r mos s E? melhantes e suas :·educções. :Monomio, binomio e polyuo-

mio . GPáos. 

3." Pol:vnomins ord . nachs compl etos e incompletos. 

4. o Emprp,g tJ elos signaes algebricos como meio de simplificação e das 

l .? ttras como mPio d':!' g~ncralização . 

J. ,, Estudo da s quatro oper·ações. 

6. ·• - Recorclaç:ão . l!:qunções simultane:t<. ;\{Clhode>s de e liminnçií.o . Pro

bl t- nlas v a ria do~ . 

Li ncs: Alge iHa - Traja!'lo. 

i''úTA -- ).lão e3tudada na Escola ~onnal. 

GEOMETRIA 

.1° c:..n no 

1. o I>déa elo cor po, superficie, linha, ponto. 

2." Linhas pe!"pend!culares, obliqu,as, parallelas. Angulos . 

3. o - Circun1ferencia. Triangulos. P<llygonos, ~m geral. (ldéas geraes). 

XOTA - Fará o 3° anno normal, conrorm? o respectivo prog-:amma. Esln 

materia é dada .na~..; escol:u:. compl ~ mentares afjm de integralizar o ensino cotn

plemc ntRr. Será clad·1. na Escola Xormal S'?.b. ponto de visl,._ clh·erso, 
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GEOGRAPH!A 

lo anno 

(Prelim.inan~B e geographia ilescriptiva) 

1 .o- Definição e divisão da geographia. A terra, seus movimentOs e fôrma 

Provus da fôrma e do~ 1'1Dvimentos. 

2. o - P~>los, ~ixo, equador, paralle1os. meridianos, coordenadas geogra

phicas. trop!cos e zún.as. (.Eõtudo p:·atico nos globos, cartas geographicas. !De

;,enhos nos quadro~ r:e;;ros e ·no pa•pel). 

3. o - D:~nominações geraes dadas ás cliffercntes porções de terras e aguas . 

(:Iden_ -~bserva~ão :prc-cede!lte) . 

4. o -- Idéa gernl sobre sys'tema planetario. Sol, lua, planetas, estrellas, 

cometas, bolidos, etc. 

5. u - ·Conhecim< ntG theo:·ico geral do Estado . Limites, rios, montanhas, 

ilhas. cahos. prninsulns. lagôas, cidades. vi !las. viação. (Appl icação graph ica 

destas noções. levantando o mappa do Estado, ora no quadro negro, ora no 

papel). 

õ . 0 - Estado. População, superficie, producções garaes e das diversas zo

nas, portos. Divisão administrativa, política e j udiciaria. Poderes: •ExecutiYo, 

Leg;slativo r Judic.iari"l do Estado. Instrucção publica. 

7. o - Rrasll. (l!dem. Ac1optando o mesmo processo apontado no Õ0 ponto) . 

8. o - Brasil. ITdem. A.s m~smas noções dadas no so ponto para o Es

tado). 

9. o - _L\..n1erica c Europa. Paizes, ca.pjtaes 1e cidad3s princfpaes. ....\.sia, 

Africa e Oceania. Principaes paizes e <mas capitaes . (Estudados nos map-

pas) . 

2o armo 

Geog?·oph 'rr phy~lcn lf po/iticrr 

1. 0 - Ar: composição. pres;;-ão, temperatura. temperatu;-a typica de al

g~uns pontos do gloob, do Brasil e do Estado. Ventos: reguJares, p?riodicos, va

riaveis, cyclone.s e tufões. Seus e'fifeitos _ (ldéa.; geraes). 

2. • - A:gua: composição, formação das fontes, rios, bacias, acção das 

aguas sobre o solo. Regiões c1nivosas, chuvas periodicas e va:·iavei.s . CorrenteE 

>marítimas e eeus effeitos. (ldéas geraes) . 

3. o - Terra : calor c-entra 1 e prova do in esmo. Terremoto, vulcões, fontes 

th~rma:es, etc . , seus dfeMos. ('Idéas geraes) . 

4 . • - Ethnographia. Raças, familias ethno~rar>hicas. Língua, reli~·ião, fôr

mas de g·overno. Lnfluencia da natureza sobre o homem e vice-versa. (Jdéa~ 

g·eraes), 

5. o - America, Limites, ].'lrincipae-s mares. mÓntanbas, YEõi'tentc-s. rio~ ... 1<~ -
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gos, golphos. estreito• , ilhas, l)'i!ninsulas, i sthmos e oabos. (Bem observados e 

!Mos nos mappa<n . 

6 . ' Europ~. idem ; Asia. idem. 

7 n i~ .. f:·ica. iden1. Oc 2ania, iden1 . 

. ) . • Commercio: Paiz 's P Estados que mais commercio fazem com Santa 

Catharina. Sua P.XP<Jrtaçiio e imoortação . Paizes que mais commercio fazem 

càm o BnÚil. Importação e exportação do Brasil. 

9." - Estudo preliminar de cada Estado. 

Livros: Geogra.phia •uperio:· - Lac~rda. Mappai; cartographicos - Pe

dro Voss. 

NOTA - ~ão estuda na Escola Normal. 

HJSTORlA DO BRASIL 

ao anno 

1." - Primeiras conquista~ dos portugue?.es, d escobertas na costa d' A;frica. 

Crubo das Tormentas . De~coberta da India. (Idéas geraes) . 

2." De;;cobrim~'1to do Bra8il. 

:; . '' Os indig-;mas. T:·a.ços ethnologicos gera:es. 

1. o A coloni:>:ação. Capitanias h~reditarias e suas rui na<>. 

•5." Governo geral. 0<> principa2s governadores. 

6. • Os jesuítas, seus principaes serviços. 

7 o AP. invasce~ .francezas, hollande zas, hespanholas e ingle-zas. A re-

acção dé:t, alma braPileira contra essas invasõea. 

8 . • Os bandei:·antes. Mascates. Emboabas. 

9. o D. João VI no Brasl1. 

10 A Ind~panc1 ~ncia. Pedro I. 

ll As reg-encias. factos principaes. 

1~ Reinado Pedro Il, factos principaes. 

13 l5 de ""0\'Cmhro. 

H Principa es acontecimentos Hpós 1·5 de Novembro. 

15 Historia do Estado. 

Livro: Historia do B"asil Morel~a Pinto. 

~OTA · - Faz esta ml\.toria no 3° anno normal. 

HlSTORIA ATURAL 

3° anno 

J .• - - Hi<toria ~aturai. Os tres r einos da natureza. Distincçiio ~ ntre corpo· 

o1ganlcns P. iuorganicos. Distincção entre vagetaes e animaes.' 
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2. • Def1.sição, utlli-d•ade, div.isão d·a ge<)logia.. e da mineralog!a. Noções 

geraes sobre ClJ'Stae~. Caructe:res g-eraes dos mineraes. 

3 .~"~ - Nm;ões gcraeB sobre os ph cnornenos g·eologicos ncluaes de origem 
exte rra. Idem de origen1 inte~·na . 

4." - Noções g.eraes sobre o solo. Permeaveis e imperm eavels . Seu valor 

sanltario e agrico.la. Rela';)ões do solo com o ar e com .a agua. 

& . o Defl·nição e 1mportancia da botanica. Idêas •geraee sob1·e a cellula 
vég·etal. 

6. o - A raiz e suas funcçõcs. Raizes normaes e adventicias. (Seu emp:-ego 

industtial: na m edicina, tinturaria, etc., etc. ) 

7. o - O caul~. Seus caracteres e estructura. Os cipô.s, rhizomas, bulbo.s e 

tub erculos. (U~os industriR.es) . 

a .0 - Nrutriçi'\n e alim ?r.tos das plantas. Idéas ger.aes sobre a funcçllo chlo

:·~tphyllan•a, a respiração. ,1 absorpção. a transpiração e a circu.lação. Stei'Va. 

9. • - Influencia do meio sobre as plantas: o calo r , a luz, a humidade e 

a qua Jidade da !Jerra. 

10 - Conhecime nto pratico e geral das folhas, 

mentes. 

fiõr es, fructo& e se-

J1 1-dêa geral das dls tribu ições geographlcas das plantas. 

12 Definição. utili-dade e d"ivisão da zoologia. 

13 Idêa geral rta cellula e dos tecido;; nnlmaes. Os grãos, appa.-elhos e 

systemas. FunP.ções anlmaes. 

14 1Systema osseo e descripção geraJI do e-squele to h~1mano. 

J ã -- System? muscular. Musculo e.str iado e mu.sculos lisos. 'Descripçiio 

geral u·)s museu-los. •Propriedadas da (ib,,a muscular. 

16 Arthropolog-ia. Noções sobre as articulações. 

17 Systema n 2rvoso. Composição da cellula e da fibra nervosa. Centros 

nervosoo, nervos, gan~lios nervosos. Idéas geraes das funcções do syst.,ma ner

voso. 

18 - Appare.lho di•gestivo. Descripção e funcção de suas paTte;; e annexos. 

Alimentos. 

19 - A.pparelho 1·: spirator!o. Idem. Cubagem dos Jocaes. Asphyx!a e res

piração artificial. 

20 .A,pp~relho circulatQrlo. I-dem. Circulação do sangue. 

21 Apparelho ,secretor. G1andu·las. Suas fôrmas e secreções.. O suor e 

sua acçào physio loglca. 

22 - Nutrição. Assimilação c desa•sSimilação. lll!f'luencia do t"abalho cere

b:-al sobre a nutr!çi\.Q. Queim r, organica. Tra·nsformação do calor em tra

balho. 

23 - Or.g-ãos do" sentidos. Breves noções . 

·~4 - Ramo~ elos vertebrados. Caractere,;; geraes e divisão em classes. Idem 

de cada c!a;ese e oprlnci.paes eBpecles. 
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25 - Breve;; •1oções S<'bre os· articulados. moHuscos Ra'(].iario.s e prolo-

zoaTios. 

~6 -- Tcléa geral sobre a distribuição geographica dos animaes. 

Liv:cs: Hisforia Nar.m ai de Langlebert . 

::-., OTA - · :-<ão estuda na Escola Normal. 

GYMNASTICA 

1o anno 

(Secção >1WSC11U11a e fe?ninina) 

! . . o - DR g-y;mnastioa escolar. Bua definição, ::;uas divisões, vantagens do 

seu erisino e r€"sulta0cs phy.siologicos da m esn1.a . 

2. o Reo;1·as a observ-ar no ensino : o canto e a mwsica ·aJpplicados 1i 

g-ymn:lsfica: passos r-:-.-thmico~: a gymnac;tica nas aulas: marchas e effeitos phy

~ríolo gico\5 das m~sn1as. 

3. <• -- Da gymnu·stica pratica e da ''pplicada : dos a;pparelhos moveis e fi-

xos J•e gymnasticn ; deseavolvi.mentos musculareo; por m eio das mesmas. 

1- . n -- Formaturas dive:r-sas para exercícios : tomar distancia, formar ca-

de i•as, posiçães fundrumenta·es. 

•5 . o - ExP.rcicios da cabeça, do tronco. dos m·t m bros S'U •pe:-jore~ e inrfe

rior('.S . 

6. o Gyrnnaqtica a;pplicada. 

7. o Entra:da •e-m ordem na aula e nos bancos; esta-belecimentos das dis-

tancias nos bancos; posic::ão de a·ttenção, continencia, numerar, s01hida da 

r.t.~ula. 

8.• ~ Bate; com a.> palm!IJS da, mãos. com cadencia. sobre as carteiras. 

Compa~so accentua<!o, sen1 acc :r. ntuação e compasso varia·do. 

9 " ~~rfarcar PE\-SSO, co:n ou sem accentuação, com ou sem interrupção; com

binação dos exerci cios cade-nciados das mãos e com os pés. 

2• anno 

1 o Ex~rcicios elementares da cabeça, rlo tronco, do.s braços, dos ante-

braços, das mii.os. dar. pernas ,·, dos pés, posições, extensÕes, circumdilções, vol

tas, flexões, inclin.aç'ões . Movimentos combinados. 

2. • - Vantage.n;S da gymnastica entre os bancos; horario, modo ele orde

nar as au!a•s para a entradH e sahida; da disciplina; da ordem e ela joviali

dacte dos a lumnos. 

3 .. , - - Marchas. Ex<'rcicio.s preparatorios para a marcha; importancia d'!. 
1narcha. 
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J . o Pascsos cli(fe;:-en te" e s uas execu<:ões. 

2 . o Marcha eom v::tri·aç:ões de l)asso.s; marcha citcular, espir.al, formando 

diversas fig,ur!l~ g zometricas; triangnlos; quadrados; cirouloa; cruz; est:·ellas, 

etc . Contra-'lllarchas. 

3. o - Bastão gymnastico. Posições funclamenta<es . Exercícios elementares. 

Combinaçõ: s. 

4. 0 - Halteres. Posições fun clam entaes. ExerciciOIS elementares; combina

~f.tes. H.eg;.'ab géraes para a boa execução. 

Livro acloptaclo: - G. C. Kunlien. ( ~\cooselhado o Manual cl 2 Gymnaslica 

Baragiola) . 

!\'OTA -· Não estuda na ill.scola Normal. 

DF.SFJNHQ 

1 n . . anno 

l ." -- Linha recta, estudada em todas as po•ições. Procesws pratico;; para 

a clivisü.o d::t linh a e1n numero i1npares e pares. 

2. o - An,"Ulo •e sua po>ição para o desen ho de molduM.s e -obj ecto~ de 

uso . 

3. o Proces.so~ praticos pa;:-a a construcção de triangu los e quadrilate-

ros. Molduras. objectos, Ps trellas e varios desenhos obt!•clos com o auxilio des

tas figuras . 

2o anno 

1 c, - Processo pratico para a construcção de pol)'lgonos r~gulares, se1n au

xilio da c~r(!Umfe•·enci.a . 

2." :M:oldura<", flõr<'s, mosaicos e objectos formados de polygonos . 

• 0 E:x ~rcicios sobre linhas curvas. 

l. o Cil·cumfer enci-a e suas di visões. 

;; . " Ornatos simp! ~s e varios dewnhos obtidos com a !llpplicaçãp da clr-

cumf~renc'a e suas divisõ~>s. 

6 . o - Oval, ellip.se e curva ~eversa. 

t .o Molduras. vRsos. objectos, passaros, a nimaes, simples paiZ"agens e fi(lres 

desenhadas com estas ultimas ·figuras: 

:io anno 

1• - Recordação das materlas Idos lo e 2o a'Imos, a juizo do professor, que. 

no entretanto, reservarã o 1° s fmestre para as !])artes do 1• anno c o 2° semestre 

pu r a as partes do 2° anno. 

'l'anto quanto :possiveol, cópias tiradas do n a tural. 

:Nota - 'Elstudarâ no 3• nor·mal. 
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:r.ll:.TIII04 

1• wnno 

1• - Pauta natural. Posição das figuras na pauta. Nomes das notas dn 

muaica. Solfejar a escala de '116 maior e lã menor. Solfejar a tonlca, o med iantP 

e a dominante das escw1as de dó m~ior e lá menor. 

2• ~ Pauta natural e lin118JS su~pplementares. Va1or da semi breve, nünima e 

seminima. Olave d<: sol. .Posição das ifigut·as na pauta. . ornes das notas com 

a clruve de sol. Gonl(passo quartenar:o, terna rio e lbinario. Modo ·de representai-os. 

é\iarcar compasso. PflQ.uenos sollfejos em dó m!liior e Hi menor sob·re semibreve. 

n1:nima. seminima, ·no conq ... a:.so ~quat 1,ar:o. 

~· - Canto !pOr audição com pal~vras (a uma voz). 

IZ• a.nno 

1• - Pauta natural e linhas supp'lem.entares. Vwlores: semúbreve, minima. 

seminima, colch<:ia, semi colcheia. fuza e semi·fuza. 'Relacões dos valores 

entre si . .Eflfeitos do ponto. 

2o - Y.ailor das ~pausas. Intervallo simples. Si·gonaes de alteração. Peque

nos solf:e-jos sobre semibreve, nlinima, sen1inima, .colcheia e ponto no com1passo 

qunternario. 

3o - L.>\,bunàancia de cantos .por audição com •pa:Ja.vras (a duas vozes). 

: • anno 

1• - Recordação das materias dos 1• e t• annos. a juizo do professor, que. 

no en~r~tanto, re&ervarlí. o lo semestre para as materias do 11• e o 2• semeatt·e 

para as materja.s do 2• anno. 

Livro : A. P.a.nseron. 

Nota - ·Estuda na Escola Nor-mal. 

TRABALHOS MANUAES 

1• anno - Secção feminima 

lo - Pontos de costura. Ponto adiante ou alinha"inho. Ponto atrlí.s. Ponto 

de serrar. 
·2• - Posponto. Ponto de cadeia. Pontos o·ussos. Pontos abertos. Casear. 

3• - Costura de jll'Tlcção, remate, bainha. ornamento; preguinhas. 

Cro.chet, trrcot, renda 'braailelra. 
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•2• anno 

1• - <Regras para o c6rte e cond'ecção de rou!J)a 1brancra, 

2o - Aventaes e carnisin•has. rCascar peças já d'eitas. C6rte e costúra de 

ceroulas . C611te e costura de camisas de dor.mir. Bordado branco, awHcado a 

pe~a.g de utilidade . · 

3• - C6rte e costura de corpinho, ~mbainhado, enfeitado e ca.seado. Exer

cícios de pontos de cruz com d'ios de seda, lã. ou .aLgodão ; em guardanapos rpara 

chá, tapetes, almofadas, prupeleiras . . porta-relogio , ·etc. 

4• - C6rte e costuru de um paletot simople.s de senhora. Exoercici-os de re-

mendüs d·Lversos. ComecçãJo de aventaes de senhorita, arti.sticamente en·f<eitados. 

Livro: Trruball1o ·Manual - Thérése de Dillemont. 

.Nota - !Estuda na Escola :-lormal. 

>Secretaria Geral elos Negados do Estado, Florianopolis, 31 de Dezembro de 

1912. - Anto-nio JJI. Barbosa P &rei1'CL. 

S•ElSSÃO DE 4 DE SETEMBRO 

Facuita eLo Podm· Extl'outivo, mt:<Uwnte aooór.do préV'w, a amxilin;r o Estado dE 

Santa Ca.tha.1"i?Ja, cl?l,riiJI;te 15 IIhL?Ws, com a qumuV!'a a1111t1oa.l dle 200 :000$, 71a1·a 

ser 1JUi1uistraclo o @(ns'i.110 eLe geognvph·>a, Msto1•>a e lingtW· nacio•wes; com pa-

1·eoe1· e S1LbstittLt&vo ela Ccmun~i3Sâlo de Inst1'wcção P lu.'bUoa, e votos em s!!pa

,·aclos das Srs. José AtLIJtt.Sto e RIIJI•l Alves. 

D e accôrdo, quanto ú dioflfusão do ensino primaria. com os valiosos trrubal•hos 

.dos opc-eclaros e doutos collegas Raul Alv<>s e José Au.gusto, trrubabhos ou-e honram 

os cred:tos da 'Commissão de Instrucçãu Publica e que espelham a operosidade, 

cultura e luc:decZ do eSipirito dos distinctos ,parlamentares, del.les peQo permissão 

para dissentir quanto aos meios propostos para conseguirmos o commum objectivo. 

O .ponto de vista em que me colloco é mais restricto e augusto: defendo uma 

modesta acção elo Poder Central em hannonia com as poss~bilidades e rECursos 

do momento, em pr6l da diBseminação do ensino primaria, desE•jo que os primetros 

passos sejam dados. nesse sentido, propug.no a creação como ,que de um nucleo 

~usceptivel, com o transcorrer dos tempos, de ser ampliado e aperfeiçoado, au

<;mentado o cLrculo de sua actuaçã.o be.nefica. 

O essencial, o imprescrindi'\'~l é não di•fferir e s im começar. 

Bem e modestamente in•:ciada a corrente. prud€'Ilte ~ ·PI'Oificientemente diri

gida, na.da a deterã em sua progressiva arrn.plificação. em sc'll crescente expandir 

em pr61 do nosso engrandec:mento, da a~firma.ção e do valor da nossa nacio

nalidade. 

Parecer da 
Com. de 

lnstr. Publica 
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Em materia de instrucção temos nos preoccupado, es1>raladamente, coni 

a fachada do ed ificio, sem curarmos, detidamente, de seua ailcerces. 

Talvez se possa mesmo dizer que não ha architecto ou mestre de o·br a, que 

lhe não tenlla dado uma pincelada, im<primindo-lhe tom individual, de sorte a que 

no conjunto de seu torturado evolver ella se nos a-pr-esente com um as,pecto bi

zarro, faiacante, em que ao lado de uma cür sobria e carregad.a. fi,gura um mati2 

irreverente e berrante. 
Desde a o.flficia 1 ização exces~lva, e por isso mesmo a trop.h iadoru, sem .aJbertas 

por onue .1>ossa medrar e organizar-se, imprimindo-lhe direcção e me.recimento 

i'!ldividual, até o caminho .para a officialização total, absoluta, temos tido refor

mas ·para oa mais exlquisitos paladares e andado em marchas e contr·a-marchas 

ahoreiformes. 
Como coroamento de tudo isso, estamos na situação interessante ele uma 

reforma feita "acl referendum" do Congresso, mas que ao voto do Parlamento 

foi retirada opara ficar, resignadamen te, á espera de um novo m'niatro 'Para re

formai-a. 
::-\fesse emmaranhado, creio se.· elo mais elem~ntar !bom senso não nos envol-

vermos. 
Fi.quemos nos alicerces, que são ~asenciaes, ruffeic:oa nclo-os com cario1ho e 

sadio patriotismo, <'>Sforçnnclo-noa pela maxima cliffusão e proficuidade elo ensiuo 

primaria. 

De apparencia, que a alguns e&piritos inabriaclos claa a~turas e dos amplos 

horizontes talvez se afigur·e por demais simplista, é, no emta'llto, o -problema, ele 

mnximas consequen.cias sociacs e .politicaa. 

Não temos grande propensão em nos alistar no •batalil1ão dos que, enthusiastas, 

proclamam as virtudes miri,ficas da escola 'Primaria, sentenciando: a abertura ele 

uma escola ·('quivale ao fechamento de uma prisão. 

A <Juestã.o, se collocacla fosse sob essa i'llcldeoncia, talvez trouxesse ao espi

rito .CJUe nella clemoras.se o meditar, um sobresalto de am!Ll'go -pessimismo, consi

derando que crimes de maior vulto, os ,que maior rubalo e mais funda impressão 

causaram á sociedade, têm sido commettidos por individuas que não são anal

phabetos e alguns dellea mesmo com apreciavel cultura. 

::-<ão conhecemos mesmo documento sério estudo .fundamentado, que prove 

e evidencie correlação de ..ausa a elffeito entre a instrucçã.o e a criminalldade. 

Não se inlfiJra dalli que não propugnemos a convergencla de esforços e 0 ma
s:imo de acção em beneficio do ensino ,publico. 

<Eile é um grande bem, um dever das democraciaa, accres.ce o vaio.r Individual. 

a<pparelhando-o para a luta e o tr!umpho na viela e o analphrubetlsmo 'é uma 
vergonha nacional. 

Mu:ta ener<gia e força se -perde e se annulla -pela f alta de lnstrucção e edu

cação e um .povo tanto mais elevado papel desem'Pentha, quanto mais alto seu 
.; 

valor intri'llseco. 

Devemos, pois, PesolutameJJte, combater o analphabetlsmo com todo ardor, in
tensidade e são patriotismo. 
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Mas o comlbate para ser p.rruicuo deve ser travado no terreno prati{!o sem 

a ·preoccupação de retumbante-s ficções. 

ü de que o BIIasil precisa ê de estalbelecimentos de instruccão primar:a em 

a.bundancia, pois a sua falta na maior .parte do nosso vasto territorio é eviden

tíssima. 

Qua-nto maior o esfo rço nesse sentido, quanto mais numerosas as fo.rças em 

convergencia tanto melhOl': particulares, municilpios, .Estados e União não devem 

ratinhar deducações, n em su•bterll'ugir com esqui'Vanças no enfréntar e tentar re

ciolver o pro.blema tão 'Visceralmente ligado ao nosso •renome. 

Se bem <1ue timidamente, cremos poder a1lfirmar que já é dO'Utrina paeirica en

tre os nossos actuaes_ hwbeis e c(}nsummados exegetas constitucionaes; - a que 

não veda a inte11ferencia do Poder !Federal, para trazer o seu valioso e ines timavel 

contingente em beneficio da instrucçã.o .primaria. 

,s~m nos reportarmos a anteriores e briJ.hM!tes estudos apparecidos no Con

gr e-;so e fóra delle, consagrando o salutao· e victo1·ioso vrincipio. bastam aos espí

ritos serenos e honestos, ()Ue procuram uma orientação e convüccão, os valiosos tra

bahhos dos .nossos precla·ros coUegas Ra'lll Al•ves e José \Augusto. 

Mas se duvidas ainda ,persistissem, não seria ocioso e inoppo ntuno lembrar 

que ser.viços de hygiene, obras contra as secca.s_ csta,beJ.ecimentos prepostos ao 

desenvolvimento da agricultura, existem nos Estados, creados e mantidos pela 
União. 

Ningue.m ainda se lembrou, nem tão pouco se lemlbrará de taJOal-os de in

constitucionaes e a sua .razão de ser tem fundamento na nossa Constituição, jus-
tamente no n. do art. 35. 

E parece n1esmo singular e extravagante que haja um povo vivendo, d esen

Yolvendo-se e progredindo sob uma Constituição liberal que permitte a governos 

extrangeiros a creação e manutençã-o de escolas extrangeiras em seu territorio, 

e que, no em tanto, ·prohibe ao Governo ;nacional que o 'faça. 

E' sing-ula.ridade que talvez possam explicar os doutores da mabfrialidade 

constitucional, os versados em lettras constitucionaea, mas com a que.1 o meu 
espírito tosco e aohwvascado não atina. 

Admittida a interv-enção do ~verno Federal, elle deve crear e su•bvencionar 
escolas de ensino primaria. 

Para que sua a'Cção seo:ia fecunda e se desentranhe em resultados satisfatorios 

e compensadores dos srucrlficios !lJCarretados, afigura-se-nos de mister Que nor

teie e ba~eie sua intervenção no ensino primaria em um corpo de fiscaes compe

tentes, idoneos, que sintam e appl'ehendam localmente as n ecessidades. 

Por sua vez esses delegados seus darão conta do '(Jue o'b.servarem. dos resul

tados o<btidos, das medidas convenientes e necessarias quanto á loca•lizacão, des

locamento e creação de novas e.scolas, a um orgão central que terá assim a di

recção e responsabilidade da disseminação e proficuidade do ensino primaria. Esse 

orgã.o já o temos crendo: -é o Conselho !Superior <l;e Ensino, e, a;idlcionando-lhe 

mais uma funcçã.o que deve ser sua, completamol-o. 
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Esse ens ino sem a fiscalização constante e proficiente será burla do e r esul·· 

tará muito nquem do (lU~ delle se deve esperar ~ dos sacrificlos impostos. 

Crear e subvencionar escolas sem fiscalizai-as competentemente e sem que 

ellas prE>encham determinada.s condições é fazer talvez um simulacro de i!llJStrucção 

primaria e concorrer para malbaratar n dinheiro puoblico. 

Os <tue jornadeamos no politica salbemos 1quão fertil e exuij)erante em recut·

sos ê a imaginação. neste particular, luxuriante e tropical, do postulante a em

pregos publicos. 

lE a subvenção podel'á assim ser transformada em larga IJ)Orta por onde aos 

empurrões da JJOliticagem, entre em ondas o nepotismo politlco á caça d? me os 

faceis de auferir proventos fingindo trabalho util e proveitoso. 

Um outro aspecto do problema, que já mesmo entrou nas preoocupações e 

cogitações do Executivo, como testemunha a mensagem do eminente e honrado 

s.r. Presidente da RE'J)tUbHca, é o ensino da nossa lingua nas zonas coloniaes 'Clo 

paiz. 

::11aio segur o da união dos povos, nexo o mais forte das naciona lid·ades é p ela 

ling·ua que se conhecem e se mantêm as tradições, que se cultua o civismo, que 

se a vigora o rumor pela Patria. 

Por ella todo o carinho e zelo. todo interesse e dedicação não são de mais 

No rormoso discurso em homenagem a Camões, proferido pdo Dr. Auberro 

de Oliveira, e·1contram-se os suggestivos conceitos: "A form:da,ve) lição desta 

guerra esU1 mostrando que, mais ainda que a t·aça, que o territorio, que a reli

gião a lingu::. é um soliào laço de parentesco entre os povos. 

Quaesqul r que sejam as differenças de meio, de clima, d e educação, de in

teresses, a identidade no fallar conduz lenta, mas seguramente, -á identidade no 

l)ensar e no sent'r. No que se chruma a alma dos povos entra por dous terços o 

:dioma em que elles se exprimem". 

Não são menos scin tillantes as phrases de Ola.vo Bila.c: "A morte d·e uma 

nação começa sempre opelo apodrecimento de sua lingua. Aind~~; hoJe notareis qu~. 

para manter e consolidar a conquista de paizes subjugados, a pr·meira cousa 

qu o procuram fazer as nações fortes é impedir, nas escolas desses paizes, o es

tudo da lingua ma te1·na. E' o que se está d'azendo na Polonia; para matar no 

espirito irufant:J o sentimento de patriotismo. Os conquistadores comptimem, suffo

ca.m. destroem a lingua ancestral, porqu~ da morte desta resulta a morte de todas 

as tradiçlies, de todas as Yenerações historicas, de todas as legendas lleroicas 

qu~ constitu E' m a essencia, a fot·ça, a ·fôrma., o passado, o pt·ese.nté e o futuro 

<:la patr'a. Ora. sabeis que o futuro do Brasil depende da ilTlJ)Ortação de homens 

estranhos ao •Paiz. qu~ venham amai-o e servil-o. Todas as sobras, toda a pLe 

t.hora da população da Europa, t~dos os homens sem tra.balho e sem ventura que 

se acogulam no ambito já escasso do Ve'!Jho Mundo, .podem aqui ach a r espaço e 
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felicid!lde. :Mas cada uma dessas ieva.s de immig;rantes traz cornsigo, como a 

mais preciosa. bagagem , a sua. lingua natal. Trazendo-a, ê como se trouxesse os 

seus penates, os seu s deuses, lares, porque traz com· e!la os v.ersos de seus poetas, 

2s suas expressões de car;nho ou de ira, a. lettra de suas cãnções populares, o seu 

"fo>k-lore ", que é o repo.sitorio do seu lyrismo e da sua saudade e o runor do 

céo, da terra, das aguas, da. fa.milia, da rel1gião e da. histeria. Assim os idiomas 

estranhos tendem a rixa.r-se, a desenvolver-se, a prosper ar no seio da. nossa terra.. 

One sel'á do nosso se o não protegermos na. luta desigual?" 

Deixar que Brasileiros se eduquem e se tornem homens TJa completa ignoran

cla do nosso rormoso Idioma é procedimE>nto criminoso; ohama·l-os a. communhão 

nacional pelo ensino da língua é o mais .elementar dever de patrjotismo. 

Decretando a obrigatoriedade desse ensino nas escola.s creadas e subvenciona

rias, fazemos daqui um a.ppello aos Estados para que tornem uma realidade o co

nhecimento da língua patria em seus tec:ri torios. 

Enfrentando e tentando resolver o problema ao qual se prendem superiores 

o permanentes interesses da nossa nacionalidade, d-evemos seguir a rota traça<Ia 

pela e"Jperiencia. de outros ·povos que tiveram de defrontai-o e dar-Lhe definitiV'I 

solução. 

Xesse particular o ensinamento que nos 'Vem dos Estados Unidos é de altl 

valia; segu!l-o_ par.ece-nos o meio mais habll, <l , com melhor seguran<:a, condu

cente aos mais saths:fator'os r esultados. 

No tra.bamo "O extrangeiro e a escola" do Dr Oscar Thompson, dlrector da 

Instrucção, em S. Paulo. c i' a do no excellente e documentado discurso -praferido 

em uma das sessões deste anno pelo distincto representante de Santa Catharlna. 

Deputado Lebon Regis, vem consignada a ex;perlencia americana. 

Falla o notavel educador vauli.sta: "Sdbre esse assumpto_ como ainda em 

outros, já nos tem servido de exemplo os paizes extrangeiros e· para o caso, re

produzirei o que se .passou entre mlrn e o ch~fe do The Unlted States Bm·eou of 

EducatHm, .Si r W!llia.m Ha rris. 

Foi durante o tem]l'O em que esse illustn~ educador (considerado na Ameri<'" 

um dos meJhores philosophoo). exerceu o cargo de superintendente >das escolas na 

codade d~ S. Louis, State o f 'Miss'lurl. que a. colonia allemã esta.belt-eeu escolas 

oara seus fiHws, educando-os. e"!l ·plena Amertca, como se estivessem n~ Al~e

manha. 

Por isso. não podia .sahir de Washington sem ouvil-o e consegui para esse 

fim uma aud1encla. 

Disse-Lhe logo que meu ·principal interesse era saber como tinha .resolvido, 

quando sup: rintendente das escolas de S. Louis, a importante questão do ensino 

com a colonia allemã . 

Qurundo assumi. dlsse elle, a suprrintendencta do ensino em S. Louds, as 

escolas all emãs estavam e.sta.belecidas por toda parte, com organização idêntica 

e até em muitos pontos era.m superiores ã.s eBcolas publicas. 

A n<>va geração americana-allemã estava crescendo allemã sem saber falla.r 
inglez, 



120 

Era preciso, pois, intervir .sem demora. A maioria da população ode S. Louis 

ern, naJquelle te.rn.po, de allemães. J'-á tinharrnos vis-to a .Pensylvania e o Ohio sa 

conserva rem allemãe& .por tres ou quatro gerações e ·que, ll•'sses Estados, as ten

tativas para 01bdgar a colonia allemi> a aprender inglez tinham sido ifllfructi·fe ros. 

Era, pois, pr>eciso começar e comecei vedindo ao Congresso uma lei, tor

nando <Jbrigatorio o emsino do inglez em todas as escolas e collegios extrangeiros. 

Puz, dbtida a J.ei, lneus auxiliares em camopo, fis-calizando cuidadosamente o 

seu cumprimento. 
Todas as e~colas, de 1facto, pa.ssaram a ter professot·es de inglez, mas os alu· 

mnos cont1nuavam a fallar allemão e só nas aula.s de inglez estudavam insuffi

ctentemente a nossa lingua. O es-pírito da educação continua·va allemão. os alumno.s 

não apr-endiam a .fallar o inglez e o problema não estava resoh,ido. 

rNaquellas colOJlias d'azia-se o allemão. l])eixei a lnspecção de lado P con· 

tinuei a estudar o assumpto. 

Resolvi fazer nova te.n tati'va: levantei ao lado a., cad.:'l escola allemã, uma. 

escola americana bem organi~ada e que fosse capaz d e excedel-a f'm resultados 

A tentativa ai)'lda odes ta vez não foi satisfactoria. 

L embrei-me entã'O de mandar estudar o allemão nas escolas publicas do bai.-ro 

teutonico, justamente na;qu€1la cuja missão era americanb1ar os .rUhos dos teu

tonicos. 

O resul·tado não se fez espera~·. Os Allemães comprehenderam que não ti

nham necessidad·e de dispender dinheiro com a educação dos fiJ.hos. Hav:a alli, 

no ~airro, escolas americamas, bem organizadas, onde seus filhos aprenderiam a 

lingua do paiz e tambem a língua da. patria de seus paes, e de onde elles .sahiam 

com uma educação perlfeitamente americana sem desp2za alguma. Poucos dias 

d•E\ vida tiJveram desde esse mom1ento as ~scolas allemãs; desa.ppareceram logo. " 

Pressurosos em copiar exemplos extran.geiros, esse que ahi .fica requer, pelos 

fructos colhidos, que o e:>.:,perimenta.mos. 

Com extraordinaria ·habilidade, sem melindrar alheios sentimentos de pa

triotismo, /que devemos ter no mesmo conceito do nosso, conseguiram os Ameri

canos elo norte <!Ue os nucleos allemãl"s não continuassem a cl€senvolver e prospe

rar, como um kisto no organismo nacion·al. 

tA ex.periencia já feita .em 'Santa Catharina que com decidido empenho e fir

me orientação, tem se dedicado á instrucção publica, deu e continuará a dar ani

madores e 'brilhantes resultados: escolas allemãs se de-spo~'Oam emquanto que as 

brasileiras se ensina o a1lemão vêem sua populaçãc escolar ascendente, em de

trim:ento daquellas que até então monopoliza,Tam o ensino dos. Bras-ileiros de ori

gem ~eutonica. 

'Esse .proce&so, aliás, não é desconhecido na propria Allemanha que o pra
ticou com largo .proveito. 

iNa organização · do ensino profissional suppedaneo de seu poderio e grandeza, 

uma boa parte foi reservada á educação commercial, com o olbjectivo de dilatar o 

valor economice> e politico da patria_ conquistando os mercados mundiaes. 

Aos encarregados dessa infi1tr·acà'O allemã, ensina,vann as escolas ·commer-
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ciaes a lin•gua extrangeira, de sort~ que ao sahir da sua patri a já conhecia o 

allemão com s&urança, fallando e escrevendo, o idioma do polVo a que se des: 

tina'Va. 

O predominio economico que obtev.e a Allemanha diz bem alto do valor dess::t 

providencia . 

.Ahl fica o nosso acanlhado contingente. p.raza aos céos que alguma causa de 

util e prestadio nelle se contenha e que se tornP uma brilhante rea1idade a inter

venção da União no ensino .primaria. 

Consubstanciando ~ idéas eXJpostas, apresento o ~eguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

.Art. •1. 0 O Governo Federal creará e srubvencionarlâ escolas pr 'marias de 

a mbos os sexos nos vontos do ter.ritorio nacional qu.e julgar m ais conveniente. 

§ 1.o Nas •escolas creadas e subvencionadas é obrigat<J .. io o ensino da lingua, 

geogrruphia e misto ria patrla.s. 

§ 2. 0 Nas .escolas dos nucleos coloniaes os pro-fessores <-'nsinarão a lingua 

das respectivas populações. 

Art. 2.o Cabe ao Conselho Superior do •Ensino promover o desenvolvimento 

e edlficiencia do ensino primaria f ederal. 

IArt. 13. 0 /Depois de instituída a fiscalizaçã:o escolar, o Governo crearã. sub

vencionará, retirará swb'Venções e d.eslocará escolas s(;mente mediante vroposta do 

ConseLho S u·perior do Ensino. 

Art. !.o O Conselho Superior do Ensino enviará, annualmente. ao Ministro 

do cinterior, que o r em etter'á ao Congresso, um r elataria em que V<l'll'ham consigna

dos os resultados obtidos e e m que sejam alvitradas m edidas que m elhor s·t'vam 

ao desenvolvimento e e1ifici encia da instruc~ão e educação 'POPUlar. 

Art . 5. 0 Os professores pa.ra as escolas primarias devem ser escol-hidos dentre 

og diplomados pelas escolas normae.s do Districto F ederal e dos Estados. 

§ 1. 0 O G0overno tambem '!lóde nomear professores os que perante o Con

selho Superior do Ens ino, det·e m e m concu·rso pl'ovas de sua idone idade e ca

pacidade. 

At·t. 6. 0 O Governo nomeará fiscaes em numero r estrictamente indi&!>ensavel, 

para a fisca lização das esco las creadas € s ubvencionadas. 

§ 1. 0 O.s fisca€s p ercorrerão as escolas -e ·sã.o- obrig.a doo a apresentar. se

me•ltralme nte, ao Conselho !Superior do Ensino, um relatorio consignando os 

l'esultados da flsca!lzação. 

§ 2. 0 Só serão nomeados fiscaes os que l\izerem, per3i!lte o Conselho Su

perior do Ensino, um concurso de títulos e documenoos comprobatorios de sna 

idoneidade e capacidade. 

· § 3. 0 O Consel'ho Superior do Ensino c!a~sif!cará os candidatos qu·e· serão 

nomeados na ordem da classificação. 

§ 4. 0 Os fiscaes terão passagens gratuitas na.s estra.das de ferro e vaiJlOroo 
nacion rues . 

.,Art. 7.0 bs vencimentos d'Os profes.sores variarão de 150$ a 300~ con!Ol"ri:é 

Project o 
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a localização das escolas, e os dos fiscaes serão de 600$. as su1bvençães se1 ão 

· d<" 1 : !00$ annuaes . 
. A..t. S.• O Executivo rrgulamentará a presente I i. 
,\rt. 9.• Ficam abertos os c1·editos necessario~ para a execução desta lei. 

Art. 10. Revogam-se as diq:x>sições em contrario. 
Sala das Commissõõs. 2 de julho de 1917. - Antero Botelho, Presiden

te. - Ramiro Braga, Re.ator. - Florianno de Britto. - Raul Alves. com 

restricções. - Salles Junior. - Jos~ Augusto, com rest:t·icções. - Epl.ige. 

nio de Salles. - Caldas Filho . 
São de applauso as minha:; palavras ao parecer. como src·á de a-pprova, 

ção o meu voto á.s principaes idêas do projecto elaborados um e outro pelo nosso 

illustre collega de Com missão, Sr. Raul Alves. talentoso reprooentante da 

Bahia. 

::\'ão posso. não devo. porém deixa.r de assignalar pormenor es em que e5tou 

em clivergencia evidente com as providencias suggeridas pe'lo hom·ado Depu. 

tado bahiano para dar solução ao .problema cada vez mais pt·emente da dis

seminação ampla do ensino primaria em no.~so opaiz. reclamado já agora por todos 

quantos buscan: patrioticamente remedics efficazes para a cura radical dos ma

les que a ffligem a sociedad•' brasileira. 

E' que, distinguido o anno passado pelo então Presidente da Commi<são 

de Instrucção Publica. o honrado Sr. Rodrigues Lima. ·para elaborar parecer 

e projecto versando ,;Obre o mesmo as,umpto ora ~sludado pelr, Sr Raul Al

ves. tive, no paciente tra.bal•ho a que me entreguei e cujas conclusõeo foram sub

scr.iptas. na sua quasi totalidade. pelos meus dignoo collegas de Commis ões. 

de firmar certos pontos de vista. dos quaes não tenro até agora motivo., pode. 

rosos para me afastar. antes, cada vez se robustece mais err. meu espírito a 

convicção de que ·a ellef, deYemo.- attender, si é nosso o proposito de fazer 

obra repub licana e &tavel. 

As im, creio que a Commissão agirã cohere-ntemente si não abu,ndo

nando o IJ)Onto de vista em que se col!ocou ha um anno apenas. ajuntasse ao 

projecto do anno passado. de que tive a honra. de ser o Re'lator, as oproviden

cias novas e por certo salutat·es ora apontadas no excellente trabalho do D<"pu

tado bahiano e as que um exame ainda mais a.m1durecido viesse a indicar 

como conducentes " uma perfeita solução do problema que 11e prel!end<', resolver 

a;provoeibando ao mesmo tempo a lição que a critica dos competentes offereceu então 
ao ·projecto cita•do. 

Vejamos por partes o trabalhe. do Sr. Raul Alves: 

::-<o seu parecer o illu~tre represent1n t e da Bahia discute rubundante e, 

ao meu ver, convincentPment~ a conElitucionalldade da inter,•en(;ão dCt ~odcr 

federal no ensino printario. r1ue interpretes litteralistas dos textos constitu
cioanes julgarr. reservad<> aos poderes locaes . 

:Mostra como excessos dou tninarlos de descentralização fizeram com q>te, na 

Monarcltia, o Acto Addicional fosse a fonte de onde promanou a ·falsa e ne rasta 
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eorrente que afastou o pod~r geral da. inge•encia necessaria no erlsenvolv imento 

da instrucçflo publica po:imaria. 
Analysa a Constituiçã.o Republicana, e, refutando longamente a op:nião do 

>e u mais famo.co commenta,dor, que é João Barbalhu, conclue por firmar a 

boa lição nas seguintes palavras: 
"O que a Constituição estipulou em suas normas. vasadas no n:ais são 

e mais nobre e'pirito dtscentt·a,Jizador e fedeJ·ativo, foi que aos Estados, maié 

dlrectamente do que á. União, cumpria, como organismos politicos r egionaes. 

em boa fé, mais proximos de sentir as necessidades do •POVo ele cada ~ircull1Gcri· 

rção, dirigir na medida que quiz-essem e nas proporções que lhe.; parecessem 

utehs a fundação e r eg ulamentação das esco las .primarias, reservando á União 

a autoridade de in p•ccionar e •prover nus termos doi:! .a.rts. 34, n . 33, e, 

35, ns. 1 e Il, as t:!clgencias do m~smo ideal commum toda a ,·ez que lhe con. 

venha e inter~s.s-e ao desem1p.en ho de sua mi:"3São superior." 

E' efta já hoj e a corrente dominante entre qua·ntos se occupam do nosso 

direito constitucion2l. 

J uri,;tas e adrulnistraclorc.s, publicistas e legisladores como que s ê har

monizam no pensamento commum de que a nossa magn.a. lei não poderia con· 

, agrar princl'pios que pronibissem á União promoV'er ·pelo ensino pnlmario " 

esclarecimento ge<-a l d'l..• massas populares. 

De minha pa rte. e de longa dttta, venho sustentando com ~undamentos que 

se me atiguram Iogico e racionaes a dout<·ina que reputo a verdadei ra. 

Permitta-me a Con:missão que para aqui traslade o que d•isse a r es.pei to 

no m eu parecer ele 1916. 

Xãu s e venha dizer, affirmava ·~ U -em 1916, par" excluir n cc-llaboraçã<. 

do Poder Federal na cruzada benemcdta que todos temos o de\·er de Jcv;ll' 

por deante. qu(' a Ca rta Repub'licana é impecilho insu1n.-avel. desde que r0· 

sen·a o assumpto para a competench das unidades fedena·das. porqu0 dispo· 

~ição semelhante s e ;,ncontra na Con s titui çã<Y da. Argentina e há a.~ necessida. 

des soaiaes reclamaram C:."' as le is consagraram a inte rvenção. cada Y P Z rr.a.i.s .ex

te n~a. ela União no HS."'um pto, sendo cr ::.-•sc ente o numero das •coh1s pri.J11a

rias fedcrac~ a rgentinas que. a ·principio, eram Joc3lizadas a'Penas na capital 

e nos ter ritorio~ fedffae>E e ho je se alastram por toda a R epublioa . 

.. \.ccresce que organizámos a noss1 Yida po 1,itica pelas normas r epublica 

nas e democ raticas. not·mas em absoluto imJWaticaveis em um pa.iz sem Je. 

tras e sem cultura civica, sendo, pois, um p er igo pa.ra as proprias institui. 

ções o analpha;bBti-E mo , que, na impossibilidade material de se r estirp,3do com 

os recursos particula~es dos Estados tem de ser combatido pela União, qu~ 

não tem só o di.-eito. mas a ntes de tudo o dever de crear condições de t a.! or . 

dem que permi ttam o flor~sc i mento dn regim en pe<!a nação escolh ido 
ado) tado. 

Concedendo m Psmo. para argumen tar. que a Constitu ição estabeleça só· 

mente a eompetencia legislativa. dos Estados em materia <de ins trucção ele· 

mentar. ha .ainda a considerrur que os textos constitucionaes de· accôrd0 com a 
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mais seguida orientação entre os interpretes do direito ·publico moderno, são· 

a:pplicoad:as elastica e prog,ressh•amente·, procurand.o'- IS'em'J)r·e hormon~z.a -os 

com as necessidad·es do rr.omento historico em que têin de actuar. 

E nenhuma necessidade rr:ats premente da hora historica que passa no Bra

sil do que a da d!Cfusão da instn.tcção ·popular, aliceç:ce unico sobre que 'J)óde 

assentar o edificlo da nossa prosperidade que á União cabe promover e 

realizar. 
Demais. dea.nte da proprla lettra constitucional, por mais que o PTQ

cure, não encontro nenhuma prohiblção expressa ou implicita para a inge

t'encia do poder federal que, por certo, não exclue a dos departamentos es

ta duae2. 

Além disso, concl uia, ·poderemos dar feição profissional ao ensino prima~ 

Iiio que a União tiver de distribuir, c assiTÍ1 estar!á de vez afastada a tão i'!l.>"i.s

tente quão falha objecção de caracter con·stituciona.J . 

Esta é a orientação vencedora. e a ella ainda não ha muitos dias fa

ziam referencia para apoiar QS ICminentes Drs . enceslau 'Braz e Delfim Mo

reira. o primeiro quando em sua mensagem de 3 de Maio âppellava para o 

CongPesso no sentido de tomar medidas <Jfficazes que fo.~sem de sua compe

tencla para que a União viesse <:m acção conjugada corr. os Estados fundar 

o maior numero possi·vel de escolas, dírigidas por brasilei.-os •patriotas e ca

pazes, e o segundo quando, 11a sura ultima falla ao Congresso 'Min<Jiro, affir

ma"g, ser indispensaJVel que haja o a uxilio e o concumo efficaz da União 

Federa•! na solução do problema primordial acct,escentando que, urea vez dis

seminado. unifot,nizado e pt·opagado com ·intensidade, em toruas as r egiões do 

paiz, o ensino. m<Jsmo elementa.-, operarâ, uma radical e vantajosa. transfor

mação do trabalho e creará Yalliosissimos e novos elementos de producção <l d<J 
rtqueza. 

Firmada assim. •Pelo consenso harmonico das melhores autoridades. •a 

bna doutrina de que á União não pôde ser vedado immLs·Juir-se na desanalpha

betlzação do paiz, v~jarr.os qua-es as medid!as praticas suggeridas pelo Sr. Raul 

Alves. para tornar effectiva a coo·peração do poder f ederal. 

O illust.-e Deputado pela Bahla lembra as segu.intes •providencias: 

a) a creação. na Capital Flederal, de unoa -escola norma·! modtelo. em 

fôrma de internato externato, com o fim de preparar professores P'l'itnarios 

do sexo masculino, aptos ao ma.gisterio em todo o torrito.-.io da. Republica, sem 

prejuízo das instituições congeneres. estadua es. municipaes ou particulares no 
que concernir. á alça>da legal de cada uma; 

b) a cl'eação de uma junta que se incumbirá de ail'limar o des-mvolvi

mento das lettras, artes e -sciencias, promovendo a colheita, divulgação e rela
cionamento de dedos estatisticos sabre a instrucção do palz; 

c) a crea.ção de uma caixa especial •de instrucção publica; 

d) a oreação nas sêdes dos munlcipios de cada Estado. por accôrdo com 

os respectivos Prefeitos ·e Intendentes. e mediante determinadas condições que 

o projecto P6pecific!l- de uma escola primaria mode1o c01i1 0 fim à.e n<inistrar ao& 
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alumnos do sexo ma·scuJino, até o nurr.ero de 100 a 200, no max!mo, instruc

ção intellectual, mona !, c iv.ica physica e econom!ca ; 

e ) a creação na zona · colonial da Republica de escola.s prima.rias para o en

sino de Jing ua s, de historia e g~ogr.a.phia •patria ás familias dos immigrantes, 

materias que são de en sino o.brigatorio em todos os estabelecimentos d e 

ins trucção do Brasil, {>U'blicos ou pa.-ticulares, qu~ serão fechado s, no caso d·e 

não olbedeceTem á obrigação leg·aJ. 

a) A idêa de Jlazer interferir a União no de<.envolvimento ~o ens ino nor

mal não é noVJa no seio da C a mara . 

Em 1907, >em emendas á reforma Tava r es de Lyra, o Sr. Manoel Bomfim 

cogi.tava do assumpto, propugnando me dicllas ·legislativas qu>e mandavam fun

dar uma Escola Normal superior, na Capital F ederal, destina da á formação 

do professorarlo elas escolas norma·es primarias, dos institutos d·e e nsino secun

da rto e de inspectores de en sino, e, em todos os Estados, escolas nonnae& vi

zandn a formação do professorado primar! o . 

Em 1912 a idéa ê nova m ente trazida ao seio da Camara pelo Sr. ML 

guel !Calmon que a respeito pronunciou brilhante di scm·so e que offereceu ã 

conside ração do.s Srs . Deputa~ os um magnífico pro jetcto de l•ei em \qu e o 

a ssumpto é minuciosamente regulado . 

No ·projecto do Sr . Monteiro de Souza, em 19'14, o ensino not·mal é nova

men te abordado, o m esmo succed·endo com o proj-ecto da Commissão de Instruc

ção Publica, do anno pas~ooo, de que fui R ela tor, onde oo dispõe que á 

U nião CaJbe "a.ux.iliar •e s ubvencionar escolas destinadas á <preparação d<3 

professores para o ensino primaria que existam ou que venlham a existir, man

tidas por ·particuLa.r.~;s ~u associações e c real-as dit·ectamenre nos Jogares onde 

forem reputadas necessanias " . 

O projecto do Sr. Raul A lves cogita desenvolvida m en te do assumpto, a 

que dá cuidados especia•es, r egukwdo-o nas saus minucias ·e pt·ocurando da r 

vida a urr. instituto montado sob as prescripçõe.s rigo.rosas da hygienc esco

lar e da pedagogia modernas. 

Para. mim, e clat(t ven fa, o proj'e~to .cJo illus tre col·Jega n·esta parte tem dous 

defeitos que me permitto apootar. 

O prim,eiro é r eduzir o numero de estrubelecimento,- de <J nsino normal, d ·~ 

compet encia federal, a um. cono sêde na Capital Federa:l, impossi'biHtando as·õim 

os filhos dos · Esta.dos em que se se não en~ontrem e.scolas normaes, le ·s e 

guir o magistel'io e· formando apenas filhos da Crupit3l ela Republica , que s~ 

não sujeitam a, olbtido o diploma, ensinar nas r :eg.iões do inte rior do paiz, 

onde é mais ·urgente a necessi~aJde d·e '])rof•úsona.g, poc ser ii1comparavelmen

te mais avultada a cifra de analphalbetos. 

O segundo d·ef·eito, s€ defe ito p6de ser chamado, es!Já em que 0 pruje

cto desc-e· :j, minu c:ias · 'que . evident&mente não ca·hen~· senão dentro de r egúl a -
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mentes ou .reg-imentos internos, parecendo-me mais IJlU'udente que •no texto le_ 

gisla tivo fixemos apenas os principais mais g.eraes, deixando que os porme· 

nores fiquem para os actos administrativos mais facilmente subordinaveis ãs 
constantes r~model3ções que as novas necessidades administrativas e pedago

gicas forem crõuudo. 

Nestas condições ,eu prefiro manter a disposição aconselhada no proje

cto da Commissão do anno passado, a juntando uma outra que determine a 

C!"eaçã0 cll escola normal modelo propugnada pe'lo De<putaclo bahiano, no lugar 

que fôr reputado melhor pUa autoridade competente. 

b) A crce.ção ele u.ma junta d•~ ensino. proposta pelo S'·· Raul Alves, é me

dida pela qual i~sistem, e com razão, quantos estudam o problema de instruc~ão 

no paiz. 

Na refol"ma T·avares ele Ly!"a era e.s.~umpto largamen!B t!"atado. 

O ST, Miguel Calmon !lhe aclvoga,·a a •aclo·pç;ão, j~I·s tamente com as e.ttribui

çõe;. que lb > clã o projecto do hon<ado representa1nte hahiano que ora analyso. 

O Sr. Monteiro de Souza igualmente queria a ~'>Ua fundação com· o nome cl <· 

Repartição Geral de En-sino P ublico e Ed·ucação .'racional e com os e11cargos que 

reproduzi, ma-is C:esenvoJv.idamente, no projecto de 1!116. 

Dous repat~o . ..: . porên1, poden1 s ?r feitos á tnedida , tal con,0 a con::e..gra o pro

jecto Raul Alves. 

O primeiro (!iz respeito f ·' attnibuições da junta que eu reputo o orgão na

turalrr.'e;nte indicado para ~er o propulsor d€ .todo o deooiwo·Jv.imento ela inslrucc:ão 

elo p<aiz. cabendo-lh e, pois, o papel r.>rimaoial de iniciado'!' e realizador das gr'ln 

des med.idas que as nece:;sidacles eclllJce.tivas elo Brasi·l estão reclamando. 

O segundo deoorne do primeiro e refere-se á composição da junta que o 

&r. Raul Alves quer f<Xl1ITlada pelo director c1a F'Alco,Ja Norma I, pelo director •lr 

uma fazenda que é annexa á escola, por um fiscal do Governo. peJo p'l'esidente 

do actual Conselho Superior elo Ensino, e presicl.ida pelo Ministro do Interior. 

Como se vê, os membros que vão compõr e j'untn são funcc'onru·io;: publicos 

cm11 outras e variadas attribuições. aos quae.-: será n1aterialmente i1n'l10SS·iv~ l 

dedicar a sua act'vi·àacle. com o afan a-postolico que P·2 Ih s eleve exigir, no clcs

em.penho do papel decisivo na propaganda pe!R. boa causa educativa que, A.O meu 

vêr, deve calber á junta. 

Assill11, opJ,no pare. q•t.re voltPmos nesta paJ•te ao projecto elo armo paS~<aclo, em 

QUe o assumpto _está encarado ·com a amplitude que Nclam.l.. ajuntando algumas 

outras attribuições e. attendendo na parte referente á ·remuneração doe membros 

ela junta ou oonsel.ho ás _Justas oribicas que despertou quando pub'licac1o, sobre

tudo, da prurte d~ dous estrudiosos das questões educativas cujas opiniões m<' 

permitto transcrever aqui, os Sr'. Victor .Viana e Mario ·Pinto Sei•va . 

. Di-sse Victor Viana, ·em artrigo do Jonwl elo CommenJ"io: " •Por que não r e

mu:~erar oa membros directo'r es do Conselho? Esses membros devem se1· especa

listas. Como encon<trar homens comp!etentes, cultos, que possam iledicar <'inco a 

seis bo,ta.s por. dia -em U!Th- trabalho- nã-o· remuherrudo? ·De f6rmá· alguma, 
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O Conselho p llssaria a ser um ninho de politicagem, porque só qu•em tivesse 

outro interesse poderia se prestar a se rvir sem r emune-rações . A se!Y'Iir e nã.o 

trabalhar. Porque .pe.·ra trabalhar cinco 011 se1s homs J)Or dia ,.._.m remun<:ração 

nã.o ·e ncontra.rLa o Governo ning.uem. Na viela elifficil e ·ambi>eiosa do Brasil, !1áo 

Jw. lterrn:po paJ·a d·ed1caçõles •d-ene. orel·em." 
.Po1· sua vez, o St·. Mario P'nto Serva. '' '" cat· ta que me endereçou, o]),;er-

1·<tva: "Acho qu e cJ.evemus adoptar um ::t organiz-ação semelhante á do Bureau de 

i·~ducaçilo elos Estados UnJdo•s, ·i~to f·, com ft!11ccionarlos ])'ormanen.tes e remtme

m dos. Sem remuneração não se pôde exigir serviço efrectivo e cun.;;tantc, a~sim 

como, sem permanencia não pôde haver continuic<ade nem estabilidade ele orien

'Jção.'" 
o) A creação de uma. ca:xa especia<J destinada ao dpsenvoiYim ento ela ins

tr ucção no Brasil já e stá no famoso projec-to1 de 1882, do ConoS'ellle.iro Ruy Brur

IJOsa, OllHle S. Ex. crêa o fundo C\ScolRr conslituido por 1neios variados que enu-

met·a. 

No p1 ojecto Mliguel Calmon, ele 1912, ha a idéa ele Ca1xa Especial de Ins

trucção Pub.lica, alin1'entaJda pot~ dotações orçan1 entarias, te.xí-ls pagas por alun1nos 

no rma es, quanl"as p10vcnimtes de v-enda ele pJ·oductos agTicolas e indu>triaes. 

im [)QStO sobre a lcool, legad-os e donativos. 

As mesme.s >provid-encias, com ligeira.; modifircações, I'I<'LO traduzidas no ,;ro

jrcto elo Sr. Monteiro de Souza e no que r elatei o anno passa.do. 

O Sr. Raul .A<lves dispõe que a Caixa E9J)8C··al ele Instrucção deverá contaJ· 

com os seguintes reow·sos: d-otações orçamentaria><. quantias provenientes d~ · 

\'E'nda d'e •PTOductos agdcola~. artífices e indus triaes, dona-tivos ou J•egadlls, ;n

cluinclo aux•ilios dos Estados- ou munic'pios. 

Conforme se verifica, a l<déa lle crea~,io c:a caixa especial de ITistruiC(}ã.o é 

\'encedo-ra ·e não ha como •·ecusar-lhe appl•ausos. As diverg-encias slã.o Hgeira>S, 

e isto mesmo em relação ás fontes de que -e lla se d-eve alimentar. 

cl) Quanto ao ensino primarrio , propriamr€lllte dito, o talentoso representan.t e 

da Bahi·a autoriza o Governo a crear, nas r;~des doso mumic ipios de ca-da Esta.do, 

po r aj•u te com os respectivos prefeito;;, e mediante cletel'minadas condições, uma 

escola primaT.ia n1odelo, deba.ixo dos p.r eceitos hygk~nicos e pedagog:IC.os n1oCPr

r.os , com o fim de ministrar aos alumnos do sexo masculino, atê o numoero de 

100 a 200 no mr&'<imo, instrucção intellectual, moral, oivioa, physica e economica. 

Antes de tudo, não Jne varece justioficavel que rest!'injamos o e>nsino pnima

r io ao elemento mrcsculino. qu9ndo a cifra -de analphabetos é poTV·entuJ·a mais 

elevada, entre as creanças do sexo feminino, accJ'f•'cendo qll'e da educac:ão dn 

mulher dep:=nde, ta:lvez mais do que de. elo propr io homem, a feliciadde social . 

.Já Fl'anclsco Bellsario, poUtlco eminente do regimen passado,_ d·elxou assi

gnalada •8'm phrase. immoredoura, a superjoridad~ feminina , af:lllrmando que 
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'·quando se educa um homem, educa-se um individuo; quando, porém, aá-se 

in .. trucçã.o a uma .menina, prepa~·a-se a educação de uma fa.m,:qta; diffiailml'!nte 

uma mulher que sa.be ler deb:a os f·ll1tos na ignorancia, como fariam muitos 

homens nas mesmas coni!Jções ". 
Depois, e aqui estou ainda em divergen oia com o Hlustre represenrtíaTJte da 

Bahia, S. Ex. autoriza apenas a creação de uma escola que t-erá no max.imo 200 

a ltunnos em oa.dJa. uma das &Sédes dos varios mun icipios do Bra.sil, quando ,ao meu 

ver, o que é precizo é diffundlr o ma.is possivel a instTucção elementar, -e só por 

esse motivo se justifica a in~erencia da União, fundando-se em cada recanto do 

paiz, séd-e ou não de municlpios. tantos institutos escolar'cs quantos as •necessida

de,; publicas o indicarem. 

E' cento que S. Ex. o que teve em vista fod fundar escolas technicamente bem 

apparelhadas, ministrando ensino efflcicnte, impressionado com o exemplo da Aus

tralia, onde, na opiltliio que cita de John Frru;;er - tem-«e reconhecido desiJe 

longo tempo a in su1Jficiencla d<t.s pequenas escola;; e procura-3e antes ter uma 

boa escola em um districto do que diversru;; mnl equiparadas e dispersas á direita 

e á esquer da. 

Mas é precizo não confundir a efficiencia. da inst1·ucçilo ministrada com a 

perfeição da apparelhagem technica. A escola pOde ser !1mlto bem montada, 

possu1ir todo o material escolar e pedagocico aconselhado pelos ma.is modernos 

pedagogos, mas, certamente, o seu ensino resultará inef'ficllente se não houver 

para ministr ai-o professore, capaz_~ e zelosos. Do professor é que depende, pois, 

a efficacia do ensino, que multa.s v-ezes é mais proveitoso minlstraão em mo

de-stas escolas, quando a cargo de professorado competente, do r1ue no,; mais per

feitos organismos pedagogicos. 

Depo·i , convém que nos lembremos ele que, na hora actuai, é tão vergonhosa, 

por elev-ada, a cifra das crea.nças brasiLeiras inteiramente desprov~das d~ escolas 

em que recebam as mais elementares noções lndispensaveis á v'da na sociedade, 

que não podemos ainda cogitar de perfüição technica. das no::.;.as ·escolas. 

O projecto Raul .A!lves dispensa attenção especial ao ensino que ceve ser 

disseminado nas regiões do paiz que forem habitadas por colonos ·extTangeiros.. 

em um juGto zelo naC.:ouallsta, que temos o dever de louvar e seguir. 

Quer que nessas regiões o Governo funde immediatamente escola;; •primarias 

destinadas ao ensino da lingua, da historia e da geographia patrias âs fa.mlllas 
dos inunigrantes. 

EIS'tatue ainda, em outra dispo ição de caracter geral, mas evidentemente 

visando as zonas em que o elemento extrangelro run1eaç:a absorver o nacional, ser 

c.brlgatorio em todo o territorio da Republica 0 ensino da l:n~;ua, da historia e 

da geographla. nacionaes em todos os estabelecimentos de ensino prjmarlo, quer 
publicos, quer particulares. 

Sou dos que acreditam na. grande lmportancia da escola como factor na 
determinação dos factos sociaes. 

l\Ias pana. o phenomeno anornalo que se busca remediar, a existencla de tre-
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chos cio ter.ritor lo J}a.trlo em que, pela preponderanol<a. de nucl<'os de populaçã.ó 

extrang,eira uniforme, não se fa1J.a a ling.ua portug·ueza nem se conh ece palavra 

d·a geogral)hie. ·e de h iBtorja do Brasil - o remedio J:>ropo-sto, a funda~ão de eoooo1as 

naciouaes, só muito lent!lllnente poderá actuar de modo eifie>ienta e benefico. 

I> ~u não qu eT dizer que eu desapprovc a med ida. .Ante.s, u. :'apu ~.) aconselh aYel, 

~ a umlca de que a C<>mm issão de Instrucção tem compeLencie. par·a lançar mão. 

,Penso, po t·ém, que o Congt'esso te o Govern<> devem cuioor mai•s seriamente 

<lo pro~lema e ·segu ir di! ora por diante, já que até agora tão d~scuradamente 

temos procedido, um•a polltica immigratoria in:telligente, impedindo, na lmprcs

·indh,el e patriotlca defesa do nosso Brasil dentro d<> seu P'l'Opr io territorio, a 

fnrm.ação de nucJ.eos d•e po·pulação extrangei r a homog•enea. absorvendo o oe.le

mento nacional, quando po,· este deveri•a ser abSO<I'vida. 

Quanto á providencia constante do dispasitlvo geral, a que já me reJ'êrl, 

isto é , a obrigator.i•edade do ensino de portuguez, d•a geogTaphia e de historia 

patrias em t<>das <as escolas do paiz, até mesmo nas particulares, oob pena de 

fechamento, não posso dar-lhe o mleu voto pela sua evidente inconstitucionali

dade, e por ser medida qu.e a expcriencia cleo outro POV'O, em qu~ o probl-ema <Je 

ap resentou da mesma man'e ira que aqui, os Estados Unidos, demonstrou ser 

inefllicaz. E é o .proprio parecer do honrado Deputado bahiano que documenta 

·c mrtnha affirmação, quando tra•1Gcreve as seguintes palavras do educadúr ame

r icano Wi l'lia.ms Har11s: "Comlecei pedindo ao Congresso uma lei, tornando obri

g-a.torio o ·ensino do i:nglez em todas as escolas e coN-egios ex1rangeiros. Puz, 

nh ti cla a lei, tneus auxiliares .en1 can1po, fiscalizandu cuide.do:.~a.Jnentt~ o seu cntn 

primento. Todas as escolas, de facto, passa·ram a ter Pll'Ofessores de inglez, mas 

os a lumnos continuaram a fallar o allemàlo e ;;6 nas ·aulas àe inglez. estudavam 

insuffitll entemlente a nossa 11ng-ua, O esP'irito da educação oon<tinuava •allemão, 

não aprendiam a faAlar o ing-lez e o prohle:ma. não estava resolvido." 

Foram as que ahi ficam as obs:=rvações que me sugg><)riram o bri'lhante pa

Jtecer e o bem elabO!l'ado .project!> do illustre Sr. Rau l Alve<>, que mais uma vez 

paz em relevo a sua formosa intelligencia e a s ue. vigorosa cultura. 

Como se vê, a.pplaud·l qu•asi sempre e. exoellenc'a das medidas geraes pro

postas, e, se me afastei, nas m1nucias, do seu projecto, foi por ,estar conv~ncido 

de que o projecto do anno passado, com a.s medidas novas lembradas pelo n obre 

Depurado e por criticas valt" ios, swtllSfaz de modo mais comp·leto âs faces mnl

t.ipla·s do probl·ema qu~ buscamos rt~solve<r, preoccupaC.os com o bem servir ;i 

nossa Patrla. 

O meu voto é para que adaptemos o segu':nte projecto de lei: 

Ar.t 1. 0 E' ooeru'lo o Conselho ra.oiona l de Educação, ,com <"éde na Capital 

Fl~dere.l, oompasto po.r s eis cidadãos de notoria competencia· em assumptos edu

cativos, cada um dos qua~s exercerã a <presJdenci•a do Conse.lho por espaço de 
um ·anno. 

I§ 1.• Os mem'bros do Conselho serão doe nomeação c<o Prleaidenle da Repu 
blica. e •terão a remuneração censtante do a r t. 6•. 

Projecto 
J . Augusfo 
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2. 0 Os serviços d a secretell'ia do Conselho ficarão a cargo die um s·ecr>e

tarjo e CLous off:ic'•aes, nomeados media;nte ooncu~·oo pelo m esmo Conse lho. com 

os v~ncimentos cons tantes do art. ·6°. 
All't. 2.o O Co.nselh o fará as >Suas reuniões, orCLinaria mente. uma vez .por 

sen1ana e, ex.•traoTdinariamente, sempr.c que o determ.inar o s,:r.u presi. .. ten tt~ . 

At·.t. 3. 0 Ao Conselho Nacional de Educação, que terá 'POr f im principn I o 

impulslo;namBnrto e o des·envo~v;m]ento c1:a edu<Y<~ç:ão no pa iz, serão attrlbuitla~ a., 

segu iln tes fu ncç:ões : 

a) procurar diiSSemine.r o ·ens.jno ]:mimaMo, -sobretudo de orurrucrtler profissio

nal, por todo o paJz, a uxilia ndo e subs idj.a ndo as ]esco las mantid•as por particttl>a

res ou aEsoc iações e c:reando-a.s dircctamente o nde não existirem. 

§ 1. " Só pode.rão seT a.li.X'iliada~ 1e subsJdia.das as escolas que ensinarem 

ou se com11JT01111etter em a e.nsin!llr pelo menos lehtUJra, escnipla, contabil-idade, 

dese·nho, geogra·phia " histori·a patria , canto e uma a rte ou offw:o qc~ando si

tuadas em cidades ou vi lias; le itura, escr!lpta , •cxmtabilida de, cl€1Senho, geogro

phia e histor.'a patrjas, canto e noções praticas e .e-lem e ntares de agriou.Jtura, 

quando s ituadas no campo. 

§ 2. 0 Ne.s l'eg·it>es povoadas fJU'E'po ndem.ntemente por elementos e:x>trangeJ 

ros, o Co:nselho providenciará para que se fundei diesde j á o ma•ior n umero ]1os>

s ivcl de escol!IJS, dir.igida;; por ,).Yrt>fessor•es d.e •·eco.nhle<cid·a. competencia e com 

pro;;ra.mma oesp.ecia1 orga,ru,.ado con1 o f'm de nruoio:n·aliza.r o ensino, pod endo 

e.proveilarr· ·as que porVIE!nrtura >eX'ist am .em d~tas r egiões, desde que se subme.ttam 

ao r egimen CJU•e fôr e<>tabelec ido. 

b ) a uxiliar e sub,;enoionar escol-as d-es tin a das á f.l'l'>l!paração de proJle'SSOr€6 

para o enLSi n<> prinl aTio, que exdsta111 ou venha·m a •ex.istit~, nla.'ntidas po·!' parti

-:ml·ar e.s ou associações e cnea l ~!ls d•ilreotamenbe, e em tY'POS mkJdestos. nos Ioga

Pes onde forem julgadas necessarieJS, devE.'ndo crea:r ig.u•a:lmente, qu an do reputar 

()ppor tuno, le no Jogar que escolher, uma esco•la :norm aJI modelo, que obedecerá ás 

mrus moderna.s pJ'escriJpç:ões •hygien i1oas E' pedagogicas. 

§ 1. 0 O Conselho J)ll"ov>denclará para qu e tod•8JS as escole..s •primarias ou no•r

maoo ·por ·eHe ·cl'eadas, auxnUadas ou •subv>encionwl.as, tenham um espiritn gJcnui

na.mlellllte naciona1. e pa.re. que o e:ns\no por e llas. m·inli8traoo seja dado na Iing ua 
prutnia. 

P1·ov irlenciará, .'g.ua.hnente, para qule- r ecebam gratuitamente um ce-rto num ero 

de a lumnos q·econhecidamente PO'bres, sendo que, nas escolas primaJr·ie.s dir·ecta

rnen tE.' cr ead1as e r1econhecic1as pelo Conselho, tddos os rulumnos serã•o gratu itos. 

* 2. 0 Qua.ndo o Conselh o r esolver s ubvencionar, ~uxlliar ou cr ear escola 

prlma t·,ie. o.u :norma l, "ubmetterá a. .sua .r>esoqu ç:ão li. approvaç.ã.o do Gov.erno. 

c) fa zer , de dous wn dous annos, o ct~n so da pOI])ulação em icl ada escolar 
eYisten t e no J>a lz; 

d) collig.'tr estatistie8s e documentos que mostr-em a situação da educação 

populat· em oald.a um dbs (l ep;artrumentos em CJUE.' ~e divid·e Q territo.rio nacional; 

e ) envia r a nnuaJm1e11be ao Minis tro do In terjor, que o f·ará presronts ao Con

gresso Nacional, minucioso relrutol"io ·em qUie eerã.o expostos os r esult..Ldos j á 
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alcan t,.aU.us e as medidus lJUe ·ã:o r eputa.das conven1eutefi e nec~::;saria::, pard :-5tr\' r 

ü cducaçdo nacional; 

f) di\·uigar inforn'!açõcs relati\·as á organização ld funi.Xlionan1ento !<= escola::; 

l: systcnuts et ... c.olares, bern. con1o os J11J€1Lltodos t..1e ensino, quer do HHlSiJ, quer Ue 

pa.izes extJ·angeiro~. de modo a l~é'l·mittir ao povo Ln·asileiro o estabelec mento 

ue systema.s e fficicn tes na sua etl uoação; 

g) pron1o\ l't· a. publicação de lJo1etins, relatorioo, n1emorias, li\'ros attinentes 

<L a•-smnptos iéc1ucativos. be.nt como prestar as informaçõ~\> que lhe forem sot.ic·

lH.tlas polos estabel ecimentos de ensino existentes no pai:<; 

h) auxiliar', ·SU}}\'t•ncionar e fundar bihliothecas e musl''IS e.')colare.::; no.s loe:ap 

r ,·s que juJg·ar co11venientes; 

i) fazer contt·acta.r, PC>[- IOOll'fla da União, ou quot.lqu r d-eJ»l.rtamt>nto autn

nomo do Brasil, prof<orssores extrangeiros e promover a ida de 1nissões escola.

re..:; naJCionaes a paizes ele notaVIel desenvoiV'iment'O pedag-ogico. pare. erüutlar as 

proYidencias e reformas que dev€m ser ad<mtadas no Brasil ; 

j) nom.ear, .Jnet1iante concurso, os professor•es dac... escolas prinle.t·ias ou n·n·-

111<~- s. (Jue vier a fundar, punindo-os quando fôr caso disso; 

k) promo,·er, na apitai do Brasil, ou em qualquer outro ponw rio territorio 

nncional, CongTesso~; rle Wclucaçi'to, em que tomem parte representantes d-e todos 

o.; IDstatlos da Federação, CO'l'!.>Oraçú,es de enSino e pes5oas notOl'iamcnte amigas 

t.!a educação popular, com o fim de ~erem discutidas e assentarlas medidas que 

intere-ssem o desenvolvbnento educntiYO do Brasil; 

I) promov..,.r a c-reação de batalhões ele "cot iro em lodos "" ponto rlo 

paiz; 

m) indi'Car os meios e procurar põl-os !'m pl'aÚca de <'órte.belecer o ~rv i ço de 

inspccção .rrred·ico-escolar; 

n) nom ear, entme cidadãos de nntoria diedicação ú causa do ensino, fiscaes 

lJ:tra in::-;p~.;:ccionar as varias escolas auxiliadas ou sut\ ·ncionadas, fiscaes rtue s~l·

\'irão por um nnno, RC'rão n1oveis e obrig·arlos a dar conta, Cfrl relata rias ~eJne s

lr:H~s. elos ,.e,ultndo.- cl,li> suas inspecções nos e"t'!lhel~imento de ensino Eob ~u" 

fisOOJlização ; 

o) J>ron1over ju,.,to ás autoa~idacle~ fer1erares:. estadoae.s e n1unioipaos e junf.o 

n associaçõCl'<. todll" "" meios que fo m conducenbes a uma ampla llisseminação 

<1·• cultura po])ular; 

p) E'xpeclir instrucções par:! rPp:ular os divPrsos serv.:ço,;; que lhe ~iio af

fectos. 

Art 1." :'>llenhum l)l".ivilegio con f erem os attrs•tacl()S tl c habil ilaçãio ou diplomas 

que rorC'm E'Xiliediclos pela.• escol'.~~ a que S<' refere a pre."ente lei. 

.:\rt 5.0 Para fazer facf' ás dlt:-spC7.H·~ con1 03 serviços de que trata. esta !('i, 

r. creada no TheE:Ourn Xncional a caixa especial de Educação :"acionai. cnm O$ 

sPg-lLi n tes recursos : 

a) clonrutivos ou l eg-ados que, com eS<Se rim, forem feitos; 

l>) taxas pagas p<'los alumnos das escolas normae.: fede•·ne•: 

o) dotações o•·ça.nwntilriaR. 
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Art. 6." Os diversos funcc!onarios c1 que cog·Ha a pr·es.ente lei terão os r'€· 

guinles venci·mentos mensacs: 

:\Iembros do Conselho .. 

Prof-eS6ones da Escola Norunal :\'ladeio. 

l 'rofessores cl'<ts ou>tras escolas normaes ..... 

ProJlcssores das oocolas prima.rias ele ci ela.d~s .. 

Profess<l'res das esco.l~s primari·as de vil'ias. 

Proflessores ele escola., l>>'imat-i'<I•S de campo .. 

Fisoaes .. 

800~00 0 

500$000 

300$000 

200$0tW 

150$000 

I00$000 

300,000 

raragnupho unico. O Cong•resso fioca•rã, me.lla.me proposta elo Con ellw. 

o qunnt1.L1n de aux>.ilio 01.1 <SubvemçJo a ca<le., eSCOla •p.a:rticular. 

Art. '7. 0 Rlevog·am-se as di.sposiçõet> em contrari•u. 

Sa la das CommiSsões, 19 d·e .Julho de 1917. - .José .-tug?tsto. 

Lendo-<*) a mensag·cm d rig.lcla este ·an!1o ao Cong·t•esso !Jí<>lo honrado c Elxmo. 

~r. Presid-ente da. Repu1b 1i.ca, encontran1-sc á pag·ina !J3J em trrn~o.;; ca.tegoricos e 

convictos, as ~eguintes sentenças judiciosas 0 patr ioti cas, que 'J)edi1nos pennissão 

ao autor para tran~crever: 

"RepHo aqui os lnuYor~ .e agradecime!ltos r1u~ e..pTesentei aos prf' · 

cla ros membt'Q rla Liga il a Defesa N•ac·onal J)('la sua collaborac;ão pr:e~

tigiosa e br'lhante. Con1o que su r~ju para o Brasil urr.a éra novn! 

Por toda parte desperta .,, alma nacional ; fundando-se linhas d~ 

tiro, dirigidas por officiaes do Exercito, "elosos cumpridores de seus de· 

veres. Entre as consequencias do sorteio (refere-se ao sorteio milita• 

obrigatorio) algumas ha que elevem ser postas em relevo. 

Veri.fica-se avultado numero de a nalpharbctos pntre os sorteados que 

se a1presentaram ao sel"lviço, o "que vem dP•monstra.r ainda mais evi

dentemente a necessidad e. cada vez ma 's palpitante. de cuidarmos da 

inst•ucção J)t'imaria com interesse e zelo maiores elo que temos tido até 

hnie. Verificou-se tambem que alta pore ntrugem de teuto-brasileiros não 

sabiam Jfalla.r portuguez. c:rcum,stancin. esln da maior gra\ridade, qu t

exige providencias efificientrs. Este íacto constitue um rfode argumento 

C" de valor incontraRta vel para qu(' os •Estados c União: em acção con 

jugada, fund em o maior· numero de ESColas dirigidas por brasileiros pa

triotas e capaze , que. orie ntados pelos altos deveres elo cargo e pelo~; 

inter rsse superioo·es d .. nossa nacionalidade, consigam que de futuro não 

continue um tal estado de co usas. l!,aço nesse sentido um nppello no" 

l!:~tados do Sul e espero qu e o Congresso Fedrra I tomará medidas e!fi

C!t%CS que [orem de sua competencla." 
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Não ·POd ia ser mais incisiva. nem mais .éloquente, na singeleza na prevl-

dencia do seu .estylo comm dido e SY'IIUlet"co, a linguagem od'ficial do Chefe da 

Nação, em a~bono do lucido entendimmto que entre nós, por felicidade da nossa 

rlemocracia, já se vai generaliza.ndo, de fiJOSSuirem os poderes lfederaes coml}ete.n

cia constitucional pat·a in.tenvirem dir ectamente na institu ição e or.ganização do 

•· nsino primaria da Re.pUJblica, sem quebra, alilâs, do direito prirrnacial que, respe

ctivamente, todos Sil!b~m. assiste á autonomia dos 'Estados d'ederaUvos que a com

põem . Os to picos aci m a da mensil!gem presidencial, a inda bem q ue vieram a 

tom !}O opl}Ortuno e pia usivel de ajudar o pensamento daquelles concidadãos e 

homens publicas que, desde muito, lwboram e .pol'lfiam pela iniciaGão prompta 

tlessa inter.ferencia salutat· .e lbenefica, imposta pelas contingencias <las nossas 

ne~essidades sociaes. 
Ohegamos a um momento de reconhecer. emfim, o nosso Governo, o grav.s

s:mo d<:feito da injustificave1 esquivança do patrocinio legitimo da autoridade 

nacional, em uma questão <JUe tão de perto se prende á garantia das nossas insti

tuições •de <Datureza commum. Esse t·etardamento muitos malefícios provocou; res

ta-nos n fé de que o resgate a iniciar-se c01-responda, nas providen.c:as celeres, ao 

va lor das perdas que nos causou a inercia. O documento gfrvernarruental, nas li

nhas a que nos reportamos, enfrentou o caso exposto solb dupla perspectiva: uma 

geaerica, abrangendo a insisten.: ia de melhorar, sem demora, a descurada .educa

ção basica do nosso pwo em todos os rEstados ela communhão federati<va; outm 

especial, .particularizando a exige<Dcia premente de estudar-se e resolver-se, já. e 

já, o que occorre e se estende de modo mais immediato, com aquelles Estados 

on,l e florescem as colonirus germanicas, germanizando desde as escolas, ao que 

se informa, a ltngua" os usos e as tendencias civicas das .popula.cões. -Por •falta 

cl•' um cuidado ca1·inhoso e pertinaz do empenhado, permanente .e vigilante con

curso elos Governos ela União, elos Estados e dos municipios, •feitos, nesse sentido . 

um só cooperador systematico ela dissipação da ignorancia e da formação do ca

m cter, vinha ar.ra.stamdo o ensino primaria do no&so paiz á. marcha lenta, indisci

IJli nada e imper1leita, que tamto o d•esacredlta, en!JjraJquece e desvia da sua u tili

tlade swbstancial nas nações livres. 

[)atando do <Acto que reformou e remodelou a Constituição Lmperial el e 1824 , 

começara a dominar a maioria elos nossos .estadistas, mo<Vidos .pela m!á compre

hensão de um liberaHsmo clescentraJizador, r<l!<luintado e absut·do, a interpretação 

~rrada dos textos constitucionaes r eferentes á. educação IJlt•blica na idade infan

til , e a s r admitticla, sem detalhado exSJme das condições do meio sociologico, a 

p1·ohibição formal elos ·Poderes centraes administrarem e legislar em acerca ele es

culas primarias. 

O Caverna e o Congresso nac 'onaes, de mãos dadas, tolhidos pelos laços 

desse •P<'econceito illogico e cl rsea~bido, que tomou vulto e enraizou, como theoria 

nociva, por espaço de longos annos, foram pouco a '])OUco se .r etrahindo até por 

t:n mpleto se eximirem de se julgar .partes in teressadas 111.a orientaça.o õo preparo 

elos cidadão s na primei ra juventu de. As •Provincia.s, depois. com o. adv<mto ela fór_ 

ma republicana, os Estados, invesUndo-se de toda a imponencia dessa honrosa 
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attribu'çào educadora de instruirem pr eliminarmente aos seus ·11aJbitantes, puze

ram-se na .faina de procluo:ir leis e regulamentos theoricamente ·bem feitos, pois 

dentre os seus legis ladores e presidentes havia homens illustres. ele vasta capaci

dade l itteraria e et·udição proifusa; mas não ta,rdou que na pratica, dia a dia, 

fossem se compenetrando os seus dirigentes da c1ilfficu1dade insuperavel da ta

r efa, como exClusiva, .pela deficiencia de recursos economicos e financeiros, para 

ncud:r com opportunidacle e confiança no exito os reclamos do at.razo m ental de 

gerações e ge.·ações ,que, com o corr r do tempo, <fatalmente se avolumam e se 

succedem . Vê-se bem lqu.e só a.r·gumentrumos tendo em fóco a acção moral das 

ac1mini·strações honestas e 'beneficentes, jâma is levando em co.nta os a.busos qu e 

depositarias do mandato administrati-vo venham ele longe commettenclo, por v ia 

de outros vicios CJUe nos absorvem gastos immensos, tudo em vrejuizo manifesto 

do desempenho de deveres funccionaes e da causa collectiva. 

1A fundação ele escolas, a .partir da construcção de u.m ec1Hicio ap.rop•·iado 

ás prescripçõe.s da hy.giene, até o apparelhamento intuno essenc·al. o cus teio ele 

professorado idon eo, ca<paz ele nobilitar a missão do magisterio, e de uma fisca

lização .r igorosa, precavida P pt·ovida , que não consinta prolilferarem os germen s 

da incuria e da mystiificação das leis. origem do clescredito dos nossos estabeleci

mentos de ensino; a.ttenta a <X tensão da nossa área lopogra,.phica, a d:·spC' rsdo 

das habitações dos pais de familia nas vnria.s localidades do interior dos Estados. 

finalm ente, aos mãos costumes retrogo·aclos natura es e consoantes ás soc'edades 

incultas; é facil de calcular-se quão diS])en clioso .pr r,b lema seria para receber 

umn olução efficaz e proveitosa, satisfatoria e diligente das fo•·<:as Qrçamen

tarias isolad as dos era rios provinciaes ou estadoaes . !Mais do que falsa, per·gosa 

era. •pois, a intuição que nos detin~1a nos )imites estreitos da in·actividadc dos 

podrres geraes •quanto ao apE'J•feiçoamento da educação rud imentar deste povo . 

Todavia, con1 a reca lcitranci a opin:osa das pragmaticas ruins. que en1 nossa ten·a 

lhe desvirtuam e atro<Phirum habitualmente as melhores inten<:õcs, e nos valeu 

ela ironia de um e tacl ista elo passado o t i.tulo de "paiz elos in explicav. is succPs

sos ", ella ia r esistindo á c ri t ica conclemnatoria serena, su.perio,J·, edificante e con

vincente de alguns dos mais a<balizados pUJblicistas de um e outro reg·imcn . DP 

outro lado, adduzindo outro aspe.cto de refl exões: Por engano de o•bsN·vaGãO 

malfadado. que a Monarchia nos legou e elo K!Ual sómente aos poucos nos vamo" 

libertando a conducta habitual dos nossos admilnistraclores atffciçoou-nos a olha r 

com estima a concentração dos nucleos t1nmigratorios do europeu 1 na ãrea limi

tada de uma zona do '])aiz, presumida unica aclapta•vel á suR aclimatação. Era 

um la·l>So a mais na attitudc dos nossos governantes, para IIl[to attribu ir a clesi

dia, e que persistiu com a intangi·bilidade de um dogn1a. orirghlal~io do desconh e

cimento exacto da nossa geog-rn•phia physica c do descaso com que nwd tamos 
sobre a nossn historia colonial . 

Disto I'<'Sultou (Jlle o Brasil. nação nova. de sólo tiio vasto quão rico. inculto e 

c1e;;habitado. por canscquencia, destinado a fran(JU ea.r suas po1·tas ao povoam ento 

rap iclo pela immigração extt'angelra que lhe quizesse advir e ajudar-lh e 0 pro

gresso, recebesse com an.:ia e desp1·eoccupacão Iiberrimn o nffluxo do emigrante 
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italiano a l lemão, Isto é, dos povos que m<Li emigravam, e facllltasse a sua 

lo('a!ização no perimetro que ora profusamentt• habitam. Vivíamos de plena har

monia con1 a t·aça teutonica, acostun1ados a t'ncarar distantes a sua nação con1o 

H p1·eciosu amiga, .que jámais abusara du .~eu pl' st'gio armado para nos infligir 

o mais leve desgosto das ptndencias diplomaticas. E assim tranquil!os acceita

Yilmos a contrúbu:ção do trabalhudor.e · que el!u nos mandava, se-m ,·islumbrar, 

"'ttu er. a mais tenue suspeita ele ameaça possivtl á paz do nosso futuro. Os nos

:--os et·uditoa que lá iam aprendC'r e notavam o systen1a ela sua organização edu

t·a tiva, e os que da>qui atraYéS de leituras lambem S<J (amiJ.arizavam com os 

,cus moldes ele instrucçào, dentre os quaes o emin~ntc Conselheiro Ruy Baribosa. 

, mais ardente e insinuante dos ·enthusiasta do methodo ele ens·no e.<colar alle

lllâ". faziam a melhor da propagandas elos seus subditos, que, em c1·escida cor-

1'•'11ll' inlmit~:;·• ·atoria. para cã affluiam. con1o paTa loda a An1er'ca. cr-rcados de 

1111a aureola de cordial ·ympathia. 

Principiou-se, de proxin1a época, porén1, a YOciferat- en1 alto som contra 

as pJ·etenções de conqu'sta que o iJnpcrialisrno g e rmanico anln1ava, relativamente á 

"Iludida faixa do nosso tort·ão natal. trabal>hada e oc:cupada pelos s e us colonos . 

.'\ão <1 ,·emos assegumr com t'l·rteza apodictica, a qual só a d emonstração irrcs

pon<live l elos i[actos in~ophismave is autori'W.ria. qu a Allemanha prc.parasse a 

<ll'sagrada,·ei surprcza ele uma sort'da brusca de invasão da part" m eridional 

cl" nosso territorio. :-: , m raciona lme nte fõra cdvel que ella tnl te ncionasse, su

.it·ilanclo-s a trocar a sinceridade e bonhomia da nossu amizade, que lhe era tão 

ulil na paz, como fonte peren ne d ! expansão do seu comm x:·o e das suas in

clustrias, pelas U'venltlras de um gesto assomado de cl t>spotismo b ellico. odioso 

,. anlipath.ico. que possibilidades tinha de Ih ser adverso s e as potenc 'as que 

hoj~ a coml.Ja t < m e hontem. como hoie, nutriam nutr~m comnosco tratados de 

interesses comnnans e de n1axin1a relevancia, en1 garantia dos seus propr os di

r•· itos. vies.s m C'In nosso soccocTo. '~las! o qu e não comporta durvidas é a séria 

gnn·iclade e triste realid >Hl!' elo e!'p ctaculo que nos offerecc o Estado de anta 

Cathur'na .. onde, en1 t···rlos 1nunicip:os. a prceminencia do ensino oda lingua alle 

tnã .iü subiu na::; escolas sobre o da nossa Iingua. O phenomeno KJue está se pas

'nn do na.quellas paragPns do sólo patrio é dos mai curiosos. Para cle.finil-o ~ 

\·aractc.:izal-o bcn1. con1 utn depoimento concreto qu~ ninguern contestou e que 

apresenta a fôrma clnra. logica , discre ta e desUJJ)a ixonada dos testemunhos im

pnrciues da 1naior isenção . illustra1nos o nosso re1atorio juntando, sem commen

arios. como subsidio d,. info,,mação o art go dcscriptivo e analytlco, que a r·t• 

qu~rlmento elo nobre D eputado ~Iauricio ele Lacerda, já pertence aos " Anna a" 

ela Casa, ass iQ'Ilndo P<''o intell 'gcntc jornalista Sr. ~1anoel Duart<' : 

"Requeiro que seja publicado no ·'Diario do Congt·esso" <" enviado á Conl

missào de Instrucção, visto inter essa1· ao proj ecto n. 157. d ~ 1912. sabre a abri

ga toriecla de elo \·ernnculo nas t·s<"olas p1~:n1arias_ o a rtig:o junto a este requ-e ri
mpn to. 

Ti)m 23 clP ;\ia i o cl p 1917. - Jfmt.J'Íl'iO ele [,acrrlla." 
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0::3 ALLEM.A.EJS l!l.l\1 SANTA CATHARINA 

III 

O ensi-no - Conclusão 

Dentro dos Ji,geiros commen ta dos feitos no desdo·bramen to dos artigos ante

ri ores, dissen1os que os lres 1p.rinc 'paes e mais esforçados ugontt\S da gern1aniza~ 

ção das antigas colonias teutonica.s em 'Santa Cathat·Lna são o padre, o jor·na

llsta e o professor das e.;;co las particulat·es conciliados todos estreitamente 

no intuito de furtar o colono ao contacto com tudo quanto possa moclHicar 

o seu fe itio naturod, O Padre, dono do pu i pilo e do conflssionar:o, domina 
mansueta mas irresistivelmente o espírito elo rusüco colono, crcando-:he uma 

ntmosphera foral que lhe fecha a alma •Para as influencias do meio bra

sileiro. A sua acção .sy,<tematica, continua, zelosa, vai do conselho brando e 

paterno, da insinuação apenas lançad~ em conceitos va.go" de religiosidade, 

até lás exhortações á ameaça dos castigos e da excouununhão . Disset·am

no.~ ,·ea·l111ente que ha pelas co'ionias Padres que chegam a annunciar a ex

comm'Unhão aos que, abandonando a: escoln n llcmã querem dirigir ã.s 

casas de ensino nacionaes. Por sua vez o professor. tornando a criança n ::. 

sua phase ele maior receptividade mental e moral e manuseando-a, por as
sim dizer. diuturnamente durante anno;>, aj uda a acção fanatizadora ele pa

lavt·a do Paclt'e. Ensinando em aJllemão. o mestre constrõe no ,e.;;pil' ito do a.lu

mno bra-si-leiro, mas segregado da inlfluencia nacional, uma noção enada dt 

todas as co usas. E ae passo que engrandece e exalta a Al!emanha "uber 

alies", esbate e a.paga a idéa do Brasil de que, aliás, nem elle proprio 
põcle ter exacta noção. O jornali.sta, emigrado especialmente para essa func

ção, cmnpleta, no adu lto, a obra conjugada do professor e do ecc1eslastico. 
Falia jti. a· cot·ações maduros e preparados para receber a sua influ encia. O 

,<eu jornal é em regra um appar elho de inversão da verdade toda vez qu e 

essa verdade clesconvenha a.os interesses do pan-germani.o;mo. Di~cute ,, 

apr.ecia tudo do ponto de vista al-lemão e como .•e f·allasse a J)Opul,ações da 

Germania. Ensina talvez o colono a amar a terra em que trabalha e vive, 

mas como um prolongamento da grand•e patria distante . São e.sses j{) r naes, 

~ao os m<>stnes e sã-o os Padre., que encaclea.m, na vida das coloni.as. as tra

diçõe,- vinda~ da Allemanha e através as qua.es se firmam ~ transmittem, de 

pais a filhos e netoo, os caracteres específicos da raça pOVoadora. que, desse 

modo não se affeiçoa aos costurr.es dia terra brasileira. não se incorpOra á 

sua evolução cultuai e não se modaliza ao feitio CiV'ico do s u povo. A 
prop1·l a situação geographica cl•O município de J3lumenau, sem communica· 

ções rapidas com os centros nacionae.<, as suas extensas linhas dí' povoar 

mento colonial e outras demais circumstancias topicrus concorrem pa..·n en. 

cerrar o colono no circulo em q'ue o s'egl'egam de nós o Padre, o PSCri·ba e o 
me . .:.:tre-~escola. 

Ouvimos varias informaçcie~ de que esses teces agentes de ge1maniza. 
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ção receiJ m e lipendio do ;>roprio ÜO\'erno allemão. Numa en lrcvlsta que á 

''Gazeta" de S. Paulo deu o Professor O reste.;; Guimarães que dirige, póde 

dizer-se a instruc~ão calhat'inense, contratado que foi em S. Paulo pelo Go

Ycrno de Sant..1 Catharina -lemos um trecho que se escre-ve: "Do contrario, 

os filhos da parte melhor de.·. ·e elemento, optimo sol> muitos pontos de vista 

fugi!·ão á frequencia das nossas escolas, procurando as escolas mantiàas na 
110ssct ten·a por Guvernús extrange'i?·os. 

l ""'\ exammar com escrupulo o que se passa relatl\·amente ao • ns no 

pl'imaiio na zona de colon ização germanica, convém voltar a Joinville. Esse 

muni'llpio, cu ja popu lação, recenseada em Julho de 1916, é de 38.000 ha

bitantes. conta na ua séde um Grupt> Eacol:8r, tendo anuex-a uma elsCOia 

complementai. com uma matricula de 234 crianças •e mais seis escolas iso

!ftcl ~ s dhslribuidas pelo interior runtl. JDssas ultima., accusam offlciruln1ent e ma

t!'icula de 229 alumnos, perfazendo um total de 463 crianças que, no municipio. 

r ecebem o <ensino feito em portuguez. Ha, porém, 47 outras escolas parti

culares subvencionadas pela MunicipaHdade. nlém de outras mantidas <!Xclu

f"ivamente pelas commun idades coloniaes. Do prim&il·o grupo. €-111 que o en 

·· ino é feito em allem 'io,. algum,as ensinam o portuguez, que. aliás, a criança 

1 co chega a aprender a falia r. A matricula de tat>s escolas attinge a 1 . 600 

e ria t1GHS. 

Só na séde. porém, ha tres esco~as allemàJs que apresentam a matrtculà 

d~ ~60 ct·ianças. ou menos tres apenas do que a matl'icula de todas as e~co· 

la s estaduar s no munic\'])io inteiro. Restam, ainda, matriculadas em escolas 
nllemã.s. disseminada.; pelas colonlas. e na quaes o ensino é dado tambem em 

lingua goermanic,a, e com exclusão do portuguez. 05 crtanç~ s. 

Visitamos o Grup0 Escolar ·'Conselheiro :\I~fra '', de Joinville. assistimo.< 

a rvarias aulas, evo lucões e exercicios gymnasticos. E' um esta:beleci·n1ento 

hem organizado e cujo ensh1o. sob a d\recção do Prote.<Sor .Julio Machado da 

Luz. tem sido nota'Vel factor d<' desenvolvimento da aprendizagem do verna

culo . Qua si todo,;; os matriculados são filhos e netos dos al!emães e. em 

meio de duzentas e tantas co·ianças dos dou,q sexo , apenas se destaca uma 

menina de côr preta. )<otámos que, em sua ex"traordinaria maioria. os ahtm

nus !estavam descalços. parecendo indictaT esse .facto que só as famllla 'hu
mildes ·da co lonl a orr.andam os filhos á scola estadual . As outras. de mai~ 

· fartos rPcursos. pt·efet•em evidentemente as casas de <!nsino allemãs. 

De resto observámos que, igualmente na.< taobrlcas. a quasi totalidade do 

operari'ado trabalha descalço. mesmo ond<' a paviorr.entação á cimento acon

selha o o·esg<t ardo dos pés . 

A situação dos escola.< primarias de Blumenau. quanto ao ensino de por

tuguez. é ainda mais dePil<>ravel. Aqui a.< PEco las estaduaes são : urr: grupo es

co1•31' CO'll a matricula de 2~ ;1 c•·ianças e nov escolas isoladas (algumas não 
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provida.~) diss,eminadas pelo exten.<issimo e populoso municipio e que regis

tram a ma tri<:ula de 320 alumnos. 

Exl·stem. porém, 123 escolas allemãs onde, <:om r al'issimas excepções. não 

se ensina o portuguez e que oontam uma maocicula que atti.ngio já a 5.061 crian

ças, além de dous grandes collegios, tambem a ll emãcs.. na. Réde. (Dados da 

r-ntrevista do profe560r Ot·estes e do relatorio do superintendente do municipio , 

relativo a 1916.) 

'rivemo" op-portunidade de visitar igualmente o G1•upo Escolar que se de

nomina "Luiz DE'lfino" e no qual era éntão p-recisamente in-augurada. a !Escola 

Complementar. No plano de ensino primario do Estado esses cursos comple

mentares •estão destnados e uma funcção im']Jiortanti.csima. sobretudo no que 

concerne ft di&Seminação do ens.ino do pot·tuguez. 

'Tiacs e•colas dão os tres primeÍ!'ÜS annos do curs0 normal e prepara'" ra-

pazes e moqas. que podem sec.· nomendos professores dentro elos respectivos 

municiplos. 

Como um dos grandes embaraço• para o ensino do portugucz é a faltn 

de professores que. conl1ecendo o allemão. poss~m ensinar a nossa lingua ás 

ct·ian<;ns que a não fnllam. essa• PSco las complementa;res prestarão. por certo. 

n1agni ficos serviQOB visto corno os nlOGOS do lugar que seguem o seu curso 

conhecem e fallam. em sua quasi totalidade, o idioma. a llemão e podem, as

shn, ir leccionar nas linhas cNloniaes. Accr-e.sce ainda que um dos en1bara

ços para creaçãn ele maior numeo·o de escol•as estadoncs pelo interior é o seu 

alto di'S pendlo. rlados os vencimentos el e PI'Ofessorado do Estado. O allemão 

ahi nos vence pel~ barateza da sua mão de obra. O seu professor colo-

nlal. além de. estipendio que dizem receber do Governo germanico. é, elle pr·o

prio, um cilono com tena. !!"ado e lavoura". Durante a.s horas de aula ha co 

lonos que tra~bnlhanl gratuitame-nte nas suas "Toç.as". 

Satisfaz-se assim, com uma modlca go·atificação. que vai desde 20$ mcn· 

saes até 300$000. Cem del·les, entre os 1134 que constituem o prof·e.<soraclo ,._ne

mão. ga.nham menos de sessenta mil reis mensaes. 

Interrogamos va.·ias '])essoas. quasi todas allemã.s ou teuto-brasileir·as. quanto 

:.c. motivo ror que, nas escolas coloniaes. não é obrigator lo, como deverll. , " 

nnsino vernaculo. 

Respo'T!dem Invariavelmente •ha mentando o facto. mas procurarr. dar-lhe essn. 

explicação da falta ele professores. O caso é velho e já tem siclo objecto ne 
delJa tes mesmo ""' 1\ssem'bléa do Estado. .Tfl ali i. em tempos. se propoz ·' 

obrigatodeclade do ensino da nossa llng-ua em toda·• as escolas. e o Dr . Lavro 

:liüller. quando em 1890 PTesidente de Santa Catharina. fez prover ''8 col:e

gios estadoaes da 7.ona colonizada com professores que conhecessem o "'lle

mão para poc1erem. fallando a ling·11a dos alumno~'<. ensinar a todos o pO<"

tuguez. 
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A propl'ia cll"po,dção topogra-phica elas colonias estenellclas ao longe. ·"los 

rios, sem nucleos ele aclensação. embaraça a localização das escolas . As linhas 

eoloniacs têm kilometros e l<ilometros de dE:sclobt·amentCJ e separam-se umd.s 

rias outr11s. por cumieiras intransponiveis de montanhas que. formam. na" dl

Yf'rsas vertentes, os va\Jes povoados. Diffici•l é. assim, reunit· em dados pon

tos g,,,, nr1 e numero de crianças. Não parece. entretanto, que seda· e~se, de 

racto. um obstaculo, inStll:>e?.·avel. conhecendo-se, so'bretudo, o alto pode.· <l (· 

r·xecuç[to que caracteriza a raça a.Jii domiciliada. 

Devemos talvez acredibar que de parte do colon" nãr, h<tj&. espontaneamer. 

te o designio ele impeelil' o filho de aprende1· n po1·tugu.-z. Mas ig.ua.lmente não 

"· por nada. solicitado a faze l-v . Nrl.o comrH·chende a vantagem que haveria 

nisso, ·porque para todos os actos ela vida religiosa, commercia-1 e social que 

o cerca, •lhe basta o conhecimento elo aHemã. A propaganda do Padre e do 

profes•o r não encontra, assim, nenhuma r esistencia no eapirlto espesso elo la. 

vraclor e do criador. O portuguez pasea, para es...des homens, a ser um conhe

cimen to accessorio. pupamente ot·namental e clispen,;ave l. 

O Estado tem grande r·esponsabiliclacle nc~sa situação ·e. com o Estado. o 

proprio Governo F ederal. De facto, as administrações estaduaes poderiam im

pNlit• o funcciongmento de escolas onde o ensino não fosse feito em portu. 

gnez f.omentandc. p~trallE:iamõnte. por todos os modos. a multiplicação aas e•

cnlas rudimentares. Como ? F.-sse é realmente o problema que se reveste de 

o;rande complexidade. M•as ha mil modo.;; de acção. Ha os meios di!·ectos c in

directos. 

Ao po·ofessor que se dispuzesse a ir leccionar n a.s linhas colonlae" <- (;{). 

l'l·rno poderia dar i~uaJlmente a casa e o lote de t el"l'3 para as cultu'ras; po

deria cre'l:r um pt·<>mio. prescrever uma is'enção qualquer "de tax.a, uro fa

vor fi·>; cal ou administl'a tivQ para todos os que, dentro de certa idade, fal. 

fossem o vernaculo . Looaliza.nclo as escolas nos pontos de população mais d en

~a e estabelecendo can·eiras de carros para transporte de alumnos. ~starla m 

vencidas as distancias. Esta ultima ·providencia não ser.ia grandemente one

rosa dado o av>ultaclo numero de vehiculos e aniorr.aes de tracção que ha no 

munici·pio, o bom estado das ·estradas e attendendo.se a que isso já se tnz 
PRl'A. as ~colas par-ticular{lS. Mediante u1111" pequena reducção na taxa d·e 

registro dos vehiou.Jos. poderia a Municipalidad e obter de cada proprletario 

de oarroP o compromisso de fazer uma ou duas vi.agens semanaes, conduzindo 

alum nos. 

As escolas coloniaes são mantidas em parte por contribuições das com

munidades. com auxilio do munici•r>io e segundo abundantes afLirm.açõe.s -

Por subsidio do Governo a i\emão. A alguns dos p.rofessor·es esse (;{)verno conta 

n tempo de ~xe rclcio ·em taes escolas e dá-lhes acces.<o no magisterio do pro

p,·io Imperio g·et·manico. Os 134 mestres elas referidas escolas em Blnmenau 

lf.>m vencimentos que sommam 88 contos de réis annuaes. a que se devem 

juntar 20 ontos d~ custeio, e1evando a de p~za global a. 108 contos por anno. 

Aqui segue, com a respectiva nom·inatn dos professares, looa.Itzação e o nu-
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mero de alumnos matriculados "'m cada ll!rna, a r elação dos escolas aHemãs ele 

Blumenau, segundo o relatorio de 1916, do s uperi n·tend·ente elo Júll!oicipio: 

Cidoo~ de Blumenau, J)l"ofeswres G. A. Blichler, E. Zimmermann, C. Bõttn~r. 

\V. I-Iaac!J; Da. A. Sohwarzer; De,, l\'1;. Krubru·; Da. A . 'l\h1ele, 265 àlumnos; 

Cidade d'e Bl~l<ln\ell1au, prol'e9>0ras irmã Vigberta e outras, l ·lO alumnos; 

Oicladje <'Le Blumenau, prof€&SOr \VI'Ihelm Haa l<, 11 ·a:lumnos; 

R1b!eiriio Branco, J)I'<>ÍoEISSOl' Paulo Richard, 40 alumnos; 

Vlelha Grande, professora Va. Mania Deggeu, 40 ·alumnos; 

V~lha, proflass01· Pau.Jo Rioharcl, 23 alumnos; 

Gaspan,hnho, P""'fe!S'sora Anna Lyra, 53 <li4JO:mos; 

Ga.spa1·, •Pl"'fesso1· Ar.tJhu•· Stalmer. 79 alumnos; 

Ga;spar, PJ'OJiessor RudoU Günrt:hr1·, 35 aüurynnos; 

Ga11ala Al'to, professo·r FII'itz Alfahrt, 25 alumnos; 

Garcia. professor Rucl'ohph Hollenw.eger, 41 -a•lumnos; 

Benedicto 'l'imbó; J~rofes<sor p .aul Müller. 60 alumno,.;; 

Encano, profieSSOT Etnil Rl2chemberg, 31 alun1nos; 

Pa3150 Manso, ptrof~SISor Fl'ieclrich 1-Hircher.. s~is alumnos; 

Encano Baixo, professor Be'nno Frenz-el : 11 1alun1nos; 

Encan<:J A:ltJo, professor Friedrich Scli.iteJ·, 17 ahmmo-~: 

.Encano Centr·a1, professor Carl D1·esslcr. 25 allu'l'lmos; 

Polakia, proflessor Otto Sohe rnikau, 26 alumnos; 

Caminho doas Aneias, JY!'O'Í'<'>SSOO' Otto Schernikau. 14 alumnos: 

Caminho das A r eias, professor .Tacob TA,·nowski. ~O alumnos; 

In'l•ayal, ,proJlessores Max :vleinicke. F1·iedrlch Kiliam e Da. A ugustc ,_ ,.~ o r. 

84 alumnos; 

).fulde. l)J'otlessor Hlenrique Geff~rt. 76 aJumnos; 

Bulenfurt. J)I'Ofess<>r Huclolf Frahm. 33 a1umnos; 

Rio do T<!. to Sa•l.tJo. profes.or He.ns Wiedemann. 50 alumnos; 

Gua.ran)•-l\>Uir.lm, PI"'fesso,· .Tooé T arnowski, 57 a ·lumnos: 

Carijó1.', •professora Augusta Dreer, 36 alumnos; 

Gaspar, pt·ofies>:or C. T abmE-r, 31 ·a l:1mnos; 

)l o ,·ro Pel!ado, profes;;or I.Jeopolcln Manoel Dia.s, 20 ai um nos; 

- I'Q.J)OJ1gas, m'ofesf510r K. RiemoaJ'l•l1, 1': alu·mnos; 

T'oJ·taleza. pnofessor Rugo Krummohiz, 60 alumnos: 

ltibob·ão B1·:wco, professm· Florentino F etter, 31 a.! um no&; 

Flstracl·a das Areias. profssSOl":l Leontina P.ruohecn. 13 aJlurnnos; 

·1 toupava Central. Pl'e>fN.~o: Acolf Fumman, 40 ) ll'.nnos; 

Jtoupava Secca. profesoor Max I-Iurnpi, 45 3Jlumnos ; 

Jtnuopava. Baix-a. •pro•fesror Adolf Krtiger, 25 alummns ; 

Tiraço do Sul. m·of.esoor Otto Sculz, 17 alumnos; 

Arapong-as. professor E gger.t v<m Gla.schapp, 23 a lumnos ; 

Ri-beh·ão Gu~tavo. prof,,~,or ormann Ni""· :lfi alnmnns: 

Wrurnow, proJlessor Wi.insch . 93 alull'nnos: 

Cedro Al•to, professor Albert MlHniotz, H ~lumnos; 
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Encanto do Nort~. professor Leo Brauw,l•~ug·er, J!i ::tlumnos; 

Benj·am.im Con•stant, ptX>fessor Ar:nold•o Corura.do, 51 alumnos, 

Arapongas li, p•t'Ofussor lúmraod R•iema.nn, 23 alumnos; 

Ind.ayal, pro15essor Eugen Hettrich, 39 al umnos; 

Itou1>ava Alta, pr()fessora Ettoo.beth Nuecl~~r. 60 a1un:runo:;; 

Massa.rancluboa, professor l\1. Pfüzcnreuter, 54 alumnos; 

J\ILuldc Alto, pr<Yfle.ssor Bi<'t"11ha.rd Luedtcke, 20 alumno·s; 

l<tloU!pavazilnha, prof~oo· Conrad Clau, 49 alum'11oe; 

Encanto AQto, professar Henrique Vog·el, 16 alumnos; 

Belchior, pt·otcssor Get1<1 ldo Venhort, 30 ai um nas; 

Cidade de Blumenau, professores J>ad.r·es F1n1t11oisoonos, 134 alumnos : 

Matador, pro11essor Em i! Schmidt, 33 a!Jumno;; 

Diamantina, pro.fl€1SS()r Thiago Bridi, 46 alumnos; 

A•J.to Poanrrn.: ranos, p;rofess()r Mas.s imHiano Mengawda, 42 alumno<õ ; 

Pommeranos MéC.ôo, professor J\1iassimil1an10 Mengarcla, 34 alumno,; 

PamJnJeremos Baixo, pro( SISot· A'lwoin Lammel, 4l alumnos; 

Rio elos CedrO<". professor Hug·o auf der H e iclle, 45 a lumnos; 

Ca:minho D. T yrol'ezes, •p rofesso•· José Zanella, 35 alumn!r.'; 

Rio elos Cedros, 'J)rofessor VlTgilio Campestnno, 79 a lumnos; 

Santa Mat'ia, professo,r Fra'!1cisco Frisch. 27 alumno": 

Bened<ieto Tovo, pt·ofes=or Fra.nci•sco Fritsch . 18 a lumnos ; 

Benedicto Novo, professor P. Heinrich, 59 alumnos; 

Dona Clara, pTofessOT Peter 'l'homsen, 67 alumnos: 

'l'ilrlbó. profoosor<:s Martin Richtler e li1I"iedT. Kra]1e11t. 94 alumnos; 

Ribeirão dos Russo , m·of or W•alt~r La;uter jung·. 13 a lumnos; 

Santa RoS'a. professor Osea•r Frel~eben, 52 a lumno ; 

Benedicto Novo. professor Frl'derico Schaefletr, 34 alumnos: 

Rio Thapha:el, profel'o:;or Osear T.Tnbehauen, 61 e.lumn10s; 

:"<ovo R erlim, professo·r Han~t Sporre r. 68 alumnos ; 

Novn Rremen. 'P'rof.eSsor Lwiz Behnterrlt. 36 a lumnos; 

Taquall'aS, profesSIOr Gustavo de Bar:v. 31 a lumno~: 

R; o Soharla ch, pt·ofeS"or T~uiz Dehnerdt, 10 alum:nos; 

Rio Krau•l, profe~•or Cu..-t Haeh e11rt, 27 alwrnnos; 

Novo Stettin, prof\es.sor Hans Hieber , 20 a!IQI1TI'11os; 

Hatrmonia, J>I'Ofessm<es Arth. Mü!.ler, Ca.rlos Kr4eg·baun- Dr. Paul Aldinger. 

G2 alumnos; 

Rio Sellin. professor Wilhelm Boo•rtz, 47 a lumnos; 

Rio Rlaphael. professor Otto Sta.uch. 30 alumnos: 

Bella . lld·ança, prof.el'sor Augusto Miehe, 17 alumnos; 

'l'rombudo, .professo•· Luiz Sohmiclt, 20 a lunmos; 

Bella Alliança, professor Hermann ETnst, 57 a·lumnos; 

Aqu<idoaban, pro:!iesso•· Joha'llnies Albanu.s. 23 atumnos; 

Varno. ]:lrofeF-S<>r!Bs G. R. Ric harcl Hoffmann e D. Ell.isa Hoffmann. 28 alu· 
mnoe; 
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Jlse, professo1'ef:)o G. R. Richarcl l-1offmanu e D. ~~~sa 1:-Ioffmann, 31 a:u-

mnos; 

llse Neisse, professor Otto Rübosam, 32 alumn{)S: 

Ri{) Morto, professor An tooüo Schieo;i, 19 a! um nos; 

Rod eio, profcs~o 1• _\.clo1f:o NÚherborno, [.4 ahunnos; 

B enjan;i-n Consl<lnt, professor Alberto Zicl1lsclorf, 37 aJumnos; 

'l'reze ele Maio, pTofessor EmH Kunze., 20 a.lumno·s; 

:vta<ssaran'dulba , ~Jrofess·or EnTil ICunz.e, 2R alunJJl'OS; 

i\1a.ssaranduba FUíndo, professor Carl Egcr, 29 alumnos; 

Massarand,uba -Alto, professor R. Offer, 2n alumnos; 

Itoupava Rega, professor Carl Eg·er, 19 alunu1ot: ; 

ltoupava, proflecS.bO'r Paul Je·nsen, 21 alunl'l'ltOS; 

Itoupava, pr<>fessor Franz Gottst!hall<, 38 alumnos; 

Jt oupava Norte, professor Josef T·elchmann, 42 a lumn os: 

Ta:tubyba I, prof•essor Emil l\1:üller, 27 alumnoo; 

Ficle'Jds, pl'ofesso.· Hermann Lange, 65 alumnos; 

Iloupava R ega Alto, JYrofessor Hei·nrich Heisse, 26 alumnos; 

Valle elo S elke Ba.ixo. pro•fessor Jahanes v;restphal, 38 alunmos; 

lDswad·a Carol<ina, p r ofessor Hl'rt•el, 47 a lumnos; 

Fortaleza, professar J ·akob Ineichen, 58 alumn{)S; 

Itaipav•a Rega .<\!!to, professor T-Leinrich H eisse, 26 aJumnos; 

Rio do Sul , fH'{)fessor A:Ifi<ecl Steckel, 22 alumnos; 

Vane do Sell<·e, professor Gerunano K{) enJg·, 16 alunmos; 

Pommerod·a I, professor Ruclolf Hass, 78 aiU!111n{)S; 

Testo Rega Central, pre>f)e.,Oira Walrri<>d Guth, 12 alumnos ; 

Pommeroda. prol'essor Friedrich Borcbardt, 28 alumnos: 

Alto Riu do Testo , p.rofesoor :Han.s Crusius, H a•lumnos; 

'Pomrmeroda, professor Cbri·S'tia.n F'rahm, 70 alumn•os; 

Pomm•<'T{)à·a, •pro:f\esoor Chl'ist'an Frahm, 27 aJ.umnos; 

Ri.beirão Souto, pru·fl€1Ssor Friedrich Lisk{)W, quatro aJI.wn.11os: 

Alto Cenl!ral Rio T esto, pr{)fe·ssor H e rma.nn Günihe r, 27 a ! um nos; 

Pommeroda, professores Herbert Bleg-ing e A.clo!f Bl!ise, 72 alumnos; 

Rio 'l'ooro Cenl:ral, professor Hei1111a.nn Rahn, 40 a lum1nos; 

Rod eio Central , prüfessora Irmã C1emenciR, 105 a lum nos ; 

Aquidabe.n, professor Amabil,i A.I"''san.i, 53 a lumnos; 

Rodeio II, .p.rofeFOOr ,<\ ndré Bog'O, 68 alumnos. 

Os apru!xo n aclo' cl•" fensor~s C:a aJC<tua•l situa~ã.o em que sle encontra o ensino 

verna.cuto .nessa.s rf'g ifies apresente;m a!rgumentos c uriosos. D e un1 ouv.í1mor::: qu e 

nada importa ao "R ra·sil que aquell es povos nfuo conheçam a noma lin~ua n em a 

falte·m, não gua.rclen1 e conservem n.s nor:sflR trad ições. não revivan1 Rffectiva P 



143 -

~enL.ni •u taitnente na.s nossa.s lcnda.s, se lralJallu.tn1 er:;fo rçada . .r11ente e ~, con1 ~sse 

trabalho, fecundarn e beneficie.tn a terra que reben La en1 fruolos de. .: ngranJPc i

n1eHtO econorhico pau:a o paiz. O facto obst.""'·vado eu1 x;.un1.enau r:;ó sena un1 1na• 

- accre..;centava esse cav~Llheiio -se se deve-ss e '1lrefle·Di1r que as nossad pupula

~úes ~ fo sern s·ernpre forn1·ando r.,Obre a. ba!:ije L-<> nd•em!llravel Ga erros, preconcei

tos e fra.quezas, que são a trama n1oral elo cabocle.. J.VIJas se é de nosGO in tere;:;se 

a c!.u nosso dever corrigir o typo e~piritual do brasileiro, se nos cumpre .~otnbater 

e eL~n1i11ar nulitos de seus costu.n1es, de seus usot:; , de suas traõiç0cs, nã.o partcu, 

J-.~o Ls, u1n n1al que haja. ·aqui e atlt i nuc leos de povOs d-e forn1ação n1.oral c JTI! := nLal 

dh·ersa. J~ r epel 111: D escle qu e e.~-ses allem·ães ou Lê:uto-bra ·ilciros traba lh·en1 k.: 

produza.tn, pouco in1pu1 ta que fa..H en1 ou n:lo u portug·uez! 

Se o a t·glllllH::!.tHo pud~sse prestar, deveri.an1os acettal-o em todas a· sua.s· con

sequencias. Pocle1·iamos fazer, assin1, abstl~acç~t.O da nos~a. soberania e dos .n1•t: 

Linlir~ t1a. nossa nacion at:dadc e •passarmos, con1 vantagens n'Lateriaes im~tnedi

l;.Ls, f1. categor .a d colonia ing·Ieza ou holla:ndeza, se o conceito da llonra e da 

feLicidade mor·al de u.m povo pudes~·e co n-sistir apena.s nos res>ultados concretos 

do .seu trabe..lho pLysico. Se n ão nus in1portan1os con1 a lingua, que é o tnai.s ac

cenluado sig·nal cxte.~rno e cwracNil·.· ~ilico el e un1a raça, qua ou1.ra cousa erutã.o de

veretnros zelar e r esguardar da n1acula fore..ste.h-.a, diante dos outros povos que 

vnn1os recebendo en1 nosso se io ? 

Que a União, tanto ou mais gravem ente que o 11roprio u-overno estadoaA, é 

cuLpada desse estado de ICO Ur-tas, Jlão hta nem poOern exisLir duvjdas. Os a nato

mifllas do nosso r .eg-imen, J>rotocollista.s in'reductive:s da F Mcr açã<>, teimam, con

tra o bom senso e o claro espirito da grandle lei fundarnental, en1 af-tinlle..r que 

<t Constituição Federal ,i.mpede á Uniã<:l curar da instrucção prinna11:a. Es><es 

taes 11ão querem a,pren<Ler o seg~reclo de s~u funccionamento. Esquecem que a 

Hcpublice. é, sobn·tudo, um reg-imcn tle C()()lpcração em que, para a obras do 

n.o ·oo engrandecim<t.nto, nãtO se con1prehenden1 exclusiYicla.c!es. D esde qu e ~<' 

trata dos altos intercs.•es da naciona lidade, arr · ·ca dos a g.randc damo1o, a F c

,J~ração e ·tá obrigada a completar, a suootituir, a livr-e actividade dos B stndos. 

Prégam qu e seria um a offensa ú a utonomia esbadoa.l ~. consequen.temcnLe, 

um ataque ao pacto fedet~a tivo, a intervenção do G·overno Federal etn m~t•' ! · i a 

de ensino pr;maa·io. Não é, bem se vê, iniliscutivel eo;.sa. opi·ni·ão. 0 PI'IO]>rio 

Sl'. rr·esidente da R e pulblica, na r·ccente nlen.,ag·ern dirigida ao Congt·C'~f-:01 ll 

3 do corrente, ,perfiiha melhor e m a i s ã doutrine.. Assignala ndo, com a a lta 

r 'spon E>~cbiliclacl e de sua funcçã<:l, a gravidade dd facto el e existir em Jlilhos e ha

bita nte;; do BP!IJSil que lhe não canhecem a lingua. o Dr. \Vencesláo Braz diz tex

tualmente : "Este facto conetitue um forte e..rgun1e.nto a n1ai s e de valo,r incon

trastlw~l par a que Estados e 'Gn·ião, em acção conjugada, fundem o m aior· 

numero de escolas dirigi<J·as por braslil ~iros patriotas e capaze~. que, orient:;tdOB 

1.e los a ltos d ever es elo cargo e pE-los inter esses super·ores dr noosa n acinn:Lii dade. 

consigam que cl~ futu.r·o não continue um tal ,estado ele C()Usas. 

Faço nesse sentido un1 ap;pello aos Est:1. dos do Sul c esp<'ro· que o Cong1""e~Ru 

lO.,deral tomará as medidas effi,eazcs qtre forem de nra com.JJet~ncia," 
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Na patriotica e elevada circula;r co ll eoti va que ao oler o ne.ciona·l d i rigiram 

os arcebispo.;, das pr ovi!llcias meridion ae-s do Brasil, ha lgu alm ·Eo Jlte est tr echo qu e 

exp.-im·e uma o.pinião ~speitav 1: 

•· BreJSileil'OS - Jáma.is pudemos compreh ender a super.stiç;ãJo constitucionftl 

qu.e, até o pr•esente, nos fem privaC.O do ensi·no obr.igatot-i.o da Jingua ;n,acion·::t•l. .. 

Os clefeniSOres ela situação em que se encontra o emsino •primaruo enn Sa.nta 

Ca.thwrina all.ege.m que tornar obn-ig>'l.tol'lio o ensino elo J)Ortuguez, nas escol::ts co

.oni::teS1 s ob pena dte se lh es cassar a lice11ça de funccionan1 ento1 se-Ti1a como ex

plicitamente m andar f echai-as. E que i sto n em é admissivel d iante da.> l ei s a sse

cm·atorias das liberdades individuaes, n em seria para C!;esejar em um paiz onde 

soe nota tão al!ta tClifra d.e ana lphabetismo. O IDsta<io não tem o d ireito - dizem 

ele impedir o ensi.no cl·e qualquer língua e oe'lll qua·lqu er Jingua. 

Ainda aqu i o a<rgU!Iltento ná!o é irrecluctivel. O Ji:Stado t·anto póde p-ro~cre

ver a •ignorancia, impondo o ensino obrigatol'io, corno pócle proscrever a insti·u

cção d efeituosa que prepara vexames e clamnos 1i so·cieclade. A l ém do direito 

pr.Jv.rudo que o homem tem de <:nsu·ui•r-se, ha um d.Weito soc'•al do Esotado em qu e 

es!fa !nstrucção nã.o o ataqll.le em seus fundamentos nacionaes e cuJturaes. A ex

w·essão de dominio ex·hrangeiro mruis irrJ>ta1tte sobre uma I<egião ê a de. i·m-pos:ç.ã.o 

de uma ·J>ingua dif.fer'.ente da lingua propl'ia do ,povo, po1·que a.ss.im se l h e f er e, 

at:e o a.ma.go, o sen•timento de nacionat'dade. Mtal se ~o·m']~rehende, P"Ois, o que 

vai ele profundamente anomalo no facto 'Cl-e . er, de uma r eg.ião qualqu er do 

nosso paiz, proscripta - bem c póde dizer - a língua patri•a é substituida 

p-ela da raça colonizadora . 

Dev·ernos aqui 1·egistrar un1a ob-~ervação qu e nos pa rece inter·essa nte. 

Postas em contn.cto as lingu<ts portugueza e a llemã, a segunda. embora pre

ponderante pelo numero dos qué "' faliam não consegue introduzir um germa

nismo na primeira . Ouvimos pouca gente fallar o pot·tug uez e ouv!mol -o mal 

fallado. M 4l l fnllado como pronuncia p como syntaxe. Não lhe percebemoR, 

porém. n enhum g·ermanismo. 

O contrario disso succede ao allemão. Os brasileirismos •ão n~lle a bun

d~ nte". sobt·etudo ~ntrc: os homens do camw. 

Dns ravradores -e carreiras ourvimos. na se.! v a selvagem de seus "pato is ". 

variqs vocab ulo-s como "pussenn " (puxar), "capinenn !capinar). " mulen" 

(mula. burro). "venda''. "enco·en que" (a.té e te) e outros, que denuncian. ã in. 

filtrnçãt> elo portuguez na lcinguagem dos que não o quere m aprender . 'l'ucl o 

il'\.<o demonstra que é tempo de intervirem os poder es publicas do 'Elstndo e dn 

Uniãc. impondo a llngua nacional. 

A Constituiçã() de 24 de Fevereiro não tem ele facto um conceito. urr: man

dam ento explici to do qual se possa infer .ir qute á União sej n Yeclado interessa r-,>~ 

pelo ensino pr lmadcr dos Estados. Ao contr~t.iro. O qu e pretend eram o .• 

const i tuin tes foi evidentem ente apenas forra·r a União cl es"e onus, como attrL 

huiP.ào compulsoria. Por i~so a organização do ensino prim:H·i o foi oommettida 

.isol adamente nos E tado.s e curr.ulativamenhe com a União o ensino supreriot· 

techn!co e secundaria. 



145 

O decreto do Governo P t·ovhsorio de 23 <ie Outubro de 1890 dava. á União 

a obrigação de prover a tê mesmo ao ensino pr.imario no Distri<:to .Federa!. 

A Commissão do Congresso, r edactora da Constituição, •apresentou emenda sup

pt·im inclo e-ssa disposição, mas tllll emenda foi rej-eitadoa. Só mai~ tat·de NS

label-ecida quando se tratavla de alliviar a Uruiã.o de certos onus, foi então 

ap~·ova·d·a . O debat>e travado a t-.espeito comprova. qu-e foi a.penas o interesse 

de cJ.esafog>ar os cofres federaes que fez reti t·a t· esse encargo a.o poder cen

tt·al. Aliá,, esse pensamento do constituinte alcançava o ensino em todos Oci 

seus gt·áos tioranclo-o inte iramente da torb!tti d,, ac~;ão ot.Tigada do Centro . 

=--re m por isso, porém, se entendeu que devessem ser extinctos os estabeleci

In nto.s federaes de ·ensino superior e secu·ndlaTio nos Estados. 

Seria e ffectiYamcnte extravagante que os Estados se pudessem melindrar 

pelo facto de nenes m a.nter a União escolas ·primadas, quando se não m e. 

lindram que assin1 o façam congTegações, a.~ociações e ;1tê g·overnos axtran

gei ros, tal como occorre em Santa Catharina. 

lncl is<:utivelment-e ê o Estado quem legisla sobt·e o ens ino pl'imario. ('Ju em 

e•Utbelece u typo elas .esco las dessa es•pecie. Está nisso a ·ua prerog·aliva consti

tucional. Se dentt:o desses moldes atê o particuktr póde ,;stabeMc&r escola >, 

como o não poderá a União? Dizem que a Constituição F edera.! é a eScie o·oo~ 

peito pelo menos inexplici tJa . Nada im]XJrta i&o. E' corrente hoje que o v er

dadeiro principio dynamico das constituições oesl:tá nos seu,s pod-eres bacitos, 

naquelles qu-e eHa•S trazem na urdidura de sua propria doutrina basica e qu é 

f> uma emanação de seu espirito. Nem ê certo que pela nossa Constituição os 

Estado possam tudo quanto lhes é taxativamente vedado e que a União 

"6 ·possa o que lhe é expressa mente conferi do com(J cornpetencla. O e.>Pinto 

pa rli cu lari sta teve qu e ceder nesse ponto. ' Os Estados não têm, é certo, se . 

não as limitações explicitas e implicitas , mas a União póde iguahr.e nte tudo quanto. 

tr.es mo no exp,resso. estej•a no pinnn da le i magna, no seu criterio philo.<otl hico e 

na sua rl estinação politica . Os poderes lmplicioo~ . da Untão são innumeraveis 

porque são tanto.< quantos clecon·aor. elo propnio phenomeno f-ederativo. A 

União .pócle, poois. e deve intervir, com a sua ac~ão mtais poderosa c e ffici•ente, 

pa ra, mod ificar o que occorre reJ.a tlv&ment,; ao ensino primariv e, sabretudo. 

ao ensino do por tuguez. na.~ ex-colonias all em i'•s de San~ Catharina. 

Porque o caso alli ê, como o affirma o pre>prio Chefe da Nação. summa

mente grave. Não são apenas centenas, são milhares d P bt 'll >'l ilPiro.> qne não 

con,hecem a nossa Jin.gua. !Em Blumenau, munidpio de 60.000 habitantes é 

on de a porcentagem elo analphabetismo é r~lativamente p equ-ena. ha dous 

jornaes bi-S'emanaes escri:ptos n mbos n~ allemão e não ha jornal em portu

g·uez. No fõro, par.a inquiTições, escripturas e outros actos judici rue.;;, tt·aba

lha diari•a mente um lnterp.rete e agora mesmo. porque 0 Juiz de Direito tenha 

~scrupulosamente exigido para o a·li tamento eleitoral a prova de que o can. 

cPdato fa.lla c -escr·eve o vernaculo . o numero dos qulalificados é reduzidissi

mo. O catalogo ela linda exposição agTo-pecuania, a que . a•ssistimos, tem 

<<'te paginas de annuncios. Não se vê um que não seja em allemão. 
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lia em d:llume nau uma (!Strada de ferro com o desen,olvimento de 70 

kilometros . Vai da cidade a Hansa servindo a linhas colon·aes impo,rtan

tis.simas e lig-ando á sêde o 2° districto. O G<>ve rno F ·ederal, tendo resolvido 

construir uma linl1a ferrea do Porto de ltajahy ao Pepiryguassú na frontei•·a 

'wg-en(Jina - linha que :a lcança o traçado daqueila - encampou-a, emprei

tando a construcção ela segunda e a exploração tempora..-i a da ullima á pro

pria em preza allemã, que construira esta m esma . Pois, bem . Até dous annos 

a traz, nessa estrada brasileira, os horarios, os avisos, as tarefas, a orcWns 
de serviço eram cbdos só em allemão e só allE>ll'-ão falla:vam em serviço os m

prega dos. Essa situação está modificada por influencia da Fiscaliza ção Fe

d·e ral ele Estracllas de F'erro. Verificamos. porêm, que no .EerviÇo ordinal'io, 

a ling-ua usada ainda é a germanlca . 

O E.<tudo ele Santa Catharina tem tpJ·ocurado attender a u problema <lo 

ensino ela lingua vernacula e a prova de que se não descura da instrucção 

primat."ia ê que despen de 23 "lo de seu orçamento n.a. administração desse s·er

vico. Vimos num jornal de S. Paulo que em 1915 o Governo catherinense ~e 

dirlg-io empen'hadamente ao l\Iinistro da Ag-ricultura solicitando um auxilio que 

seria excl usiYamenne empreg·ado n o custeio ele escolas nos actuaes nucleos co

ionias e nos centros ele origem extrangeira. Eno l"esposta, o :\linistro lamen

tou nã.o clispõr de Yerba para attendoer ao p~dido. 

•E a .verdade ê que não basta a .a cção elo lo ·taclo, SO'bretud~ quando, ·e

g-undo lemos num artigo do Dr. Luiz Gualberco, que já rept."esentou Santa 

Cntharina na Camara F ederal ·' ex iste clara e abertamente, com g-rand es ra

mi[icações no s ul da Republica um a. sociedade el e allemães natos, cujo fi1 n 

é fa~u~· a propaganda entr e os aUen1ães e seus clescend~ ntes de se conservarem 

a)lemãoo . 

Este. ~ociedade usa e <>mprega todos os meios adequados para tal fim : n 

esco la, a im prensa, a tribuna. e mantém instituto ele e-nsino secundaria. bi

bliothecas, sociedades g-ymnasticas c patriotica~ onde se celebram conferencia~; 

publicas, exaltan dv as datas restinls elo s -u pai~. Chama-se es t a sociedad e 

·• A ll e-deutsche-Verbancl" (Liga tudo allemão) . 

F'ort:? de seu poderio, certa ele sua influ encia. tx·ocurou introduzil·-se na 

politica . Yl'nclo, porém, que sua acção ne~s" particular, .se1•ia nulla ·e que 

seus associados não e deverian1 naturalizar, n·. ~oveito1.1 os elementos qu .:-

poderão fornecer as ag·gr emhl<;i"•es politicas de camcter local. que .;;e chamam 

"Volks-Ve•·em ·· e "Volk-Portei ··. e lançou por intrrmecli 0 dell es um desastra

do manifesto que, ao ser conhecido, produzia no e lemento nacionalista teu

to braRileiro o maior descontentamento. 

E' justc consig·nur que a esse rnovinll"nto pang·ennHni:-:;ta. en1 cuj 11 cli-

•·ecção. segundo nos inf<·•·mamrn, ·está. o directo•· do "Der Urwaldstbote ". el e 

Dlurnennu, não tem dado apolo a maioria ela população. A.<R im é que 0 ]JHI"

tldo municiral. orientado pelos pangermaniRtas, foi derrotado no pleito para 
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composição do actual governo do municlpio e vhr·e. n'O ostracismo. Talvez POt' 

isso não tivessemos recebido em Blumenau a visita de nenll1um dos jornalistas 

da terra.,. 
Do mesmo modo parece certo qu e se €Stava Já r·arefazendo a corrente im

migratoria teulonica, scbretudo em .Joinvillle. Os governos aJie:rr.ã>es com•e

çaram a. perceber que, ao pa·sso que da Allema.nha nos vinha o excesso de 

suas populações urbanas, se incrementava nalé colonias catharinenses a acti 

viúade !dlbril, emancipand;;o assim eese~ milhares de teuto-·brasileiros das in

dustrias allemã.\> 

Dando rema•te ás muita.~ ·e variadas observações que recolhemos na nossa 

visita á zona germanizada de Santa Catharina, não saberíamos cailar o tes

tem unho de admiração que devemos ao esiforço dos nossos patricioG genuina

nren;te brasil'eiros dessas regiões. 
Ao aportar e.m terra Cla-!Jharinense o forasteiro ·leva naturalment-e , entre 

outras duas impressões dominante · , nascidas no seu espirito, quasi se.m qu-e 

o saiba e perceba, de ·leituras tendenciosas, de noticias falhas -e de deficien

tes estatisticas offidaes. P-ensa-se que se v·ai desembarca.r numa terra ain

da atrazadissima, em que a. faiJoa litoranea, l ivre da occupação colonizadora, 

es tá e.nwegue ao caboclo indolente, e o alto centro e o sertão, onde domi

nam os .bugres selvagens, se apresentam macu!a.dos aqui e alli pelos nucleos 

ele po 1·oações extra ngeira.,;. Para desfazer essa impressão basta ter olhos que v ~ 

jam o espect>Lculo do gnmdioso trabalho, o.-deiro e fecundo, qu·e offerece.n1 to

dos os lugares percorridos. 

A outra impressão ê a de que o brasileiro g·;,nuino, que aJ!Li nasceu ou 

Yive, se deixou - inerte, [la.ssivo e impatriota - rubsorver pelo teu tão. Nada 

de menoE verdadeiro. Em •todos os patricio s qu.e .alli encontrámos vimos um 

al:e\oantado c nob~lissino.o exemplo de r esistenc.ia á infiltração germanica. A 

alma., o •espirito, a.s tendenci.as, as susceptibHidades da nossa ra~" e do 

nosso povo, e Ues .as mamtêm, galharda e sobranceiramente •indemnes de corru
pção, sitiados embora. pelas contrarias .circums.tancias ambientes, Não ê ex

cessivo citar entre esses brasileiros de Joinville os Srs. D.rs. Arthur Costa., 

HePaclito Ribeiro, Sesador Abdon iBaptista, Mar~o Carrilho, Ce.sar P.eueira d.e 

Souza, Tenente Bricio Guilhon, Julio Machado da Luz, Mario Lo·bo, Dr, .João 

Maria de P ai"Va, Eurico Ba.ce.llar, Dr. BHacido Gomes, Cruz Lima, Ignacio 

Bastos e Dr. Luiz Gua-lberto, em S. Francisco, •além de outros e, em Blu 

menau, os Drs. João Piedr" da Silva, Vi,ctor Kond-er, Deputado Paulo Zlm

mermann, Dr. João Antonio de Oliveira Sobrinho, Francisco Margarida, L. 

A. de Castro, O. Ban'!lto, Dr. !Marcos Konder, em Itajahy .Oscar Castilhos e al 

guns IDJI:is. 

Seria injusto deixar de consignar essa observação, como industiça igual

mc\lte seria saMentar quanto á accão poderosa e louvavel de aJguns allemães 
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natos. an1igos ncima de tudo. do Dra il. e que nã.o desfallecem un1 instanll' 

na ob! a. elo brasilei•·ização claquelles povos. 1Dest-es é razoa. ,·el clest:tcar. entt·e 

outros, os nomes dos Srs . Luiz Brol\.n1ann . en1 Joinville, e Paulo l",•'ddersen. 
Fellip]Je Doerke e Luiz Abry, em Blumenau. 

Un1 ·dever ele lel:1ldade. que r<•speitamos acima de tudo, nbrig·a-nos a re~ 

1wtir aqui o que jiL dissen1os <'111 artigo nnter1or. Não Cl'en1os no falia do pe

rigo allen1ão militar ·em Santa Calharina. _.'Jào .acrecliLanws as populaçl,es ch-

Joinville e Blumenau. n:t ~ua <tu· si totalidade. capaze~ de attitudes contra o 

1 :ra ... il c sua bandeira de guerra . Qualquer n1ovin1ento panget·n1anista, acaso 

pronlO\'ido pe-los elen1entos assalariuclos do GlH·erno ali mi7l•D. SL'ria ou serú, ~.:> 

>e reproduzir, reduzido e abafado, por estas r•·oprias populnçl'>es laboriosas '' 

ordeira--:. 

O que exi te naquellas regiões é sim, um grandt• 1nal tJ.U 8 aos pod res 

elo ]:D-sbado e cln Uni~io cumpr.~ urg-entemente dominar e exting·uir. ?I f ai inlnlen
so t>ara o UI-;lsil e :1 sun nacionalidade. mal 1nuito n1aior p;lt'a os milhares de 

IJrasileiros, de orig·-em tcutonica. que alli 1Hl:Ecentnl e vivem ~..~ não têm podido 

ou _.::abido talvez an1a1~ a P:1Lria cmn toclo o in1pul.so de seus corações. porque 

cl"in1ino~an1ente os abandonámos até hoje. dentr-o de un;.a linp:ua e cll• co:::-ttunes 

<' Rli'Hnhos - l\Ianoel Duarte., . 

. \ consequencia que colhPmos do no."so pirronisn1n em não mudar n1ais 

·cedo de processo e de run1o. etn ma ter a de org-anização e propa~;aç:ão de es
c:oln·s e d1e política colonial :nternns. eil-a na desastro a po.-dçãJo a qu e attin

gio o ntu\.lphabetit.mo nacional arrancando da n1ais suprema autoridade da R e

publica. n~1 Jing·uag;en1 cl.e um tocante e !p:e t·suasivo ~tP \lo. o presRuroso pecliclo 

com ctUt! a Jnensag-rrn citada nos ... oJicita que fornlrttle-mos e votemos urgent€'F: 

medidas que habilitem o ChPf-e elo ·Poder iExecuti\·o dA Federa<:ão n <khellar 

ou quAndo impos::::h··el S('ja isto de yez. a din1i11uir os effeitos do n1al inve

trrado cln nossa jncultura prelimina!·. :\ l ister. fH7.-se, porétn, que assignale1nos 

nosso juizo franco sobt· • a nulla vantng-etn a auferit~-SC' das leis que, nrste 

pt"'po~iio, o Cong•·esso decretar :~e o:= executores clell.as não SC' de ... tinarenl ú 

ou-sada rmpreza de consumm.aren1 sen1 dE'f.:ifallPcimentos. nen1 e\·asivas, a 3ua 

yio-oroRa execuc::ão . Leis em J>encH. variadas e conlplPxa~~ . ben1 conce.bidas p 

tr•cida.."" á luz dos f,?;uhinete~ de -eB tuclo, terão \"Ob1<.lo continw1menl" o lO·ta

dn dP Santa Catharina e todos os outros EstAdos, sem compensaçiieo que sa

tisCaçam o esl'orc;o de conc('bel-:ts (' e.-co·eve l-Hs. 

O qu·e carece-n:.cu~ é n1odificar. p.or intriro, a nos:-:a pol.Uca e·ducativa sob 

os auspicios ele unificar C' n'unir a •1cção con~tructora e fi~calizadorn elos po

derPs g-en1l <' regionnN.; no intuil0 fit·me e energico rle ecluca~t· p pQVO, e ... .<1ur-

cenclo-nos clns quPr-:tiuncula::; fon11 n liRticns de uma pragmatica erronea, que 

tanto~ n1aJes jft. act-uTetou. L egi.slac;ão conscif'ncio~n f' clignificnntp elos no~·oP 

erPclito.· dr· lettrAclos. como regra positiY:1 rle direito e,.cripto (' impresso. nun

cw nos f:tltou, (1 pocl?remos va.nglot·iar-·mos clp que srn11)re rnriqueceu a his~ 
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LOI'ia da nossa instrucção primaria, desde os dias ren1olos do pirn1eiro Itnpe _ 

,.;o. A prova ·existe na lei de 15 de Outubro de 1827 por D. Pedro 1 promul

gada, padrão ele exct'llcnte estofo legisMti\co da Rlvor a.da auspiciosa ela nos.•a 

independL·ncia. que vou . en1 seguida, ·'·ipsis venbis '', tras~adar como rc:cho Ueste 

capitulo. no corpo do pre.~.ente trabalho , que certo terá alguns leitores, se não 

pe lo seu merito que é nenhum, ao m'~ no.- pela novidade do ideal t r iumplmnte 

qne talvez a fo.rtuna 1he reser\·t• in:-tugurar; trasladação que faço. afin1 ele 

não ficaR~ a mais antiga de todas a..s no.::s;:ls leis, na ,esp·ccialiclade ctue r egula, 

·scondid!t no montão dos velhos al far.-ab· os historicos, que ninguem mai. plO

l'Ura ler é jazen1 amo,·teciclos na poeira de qua..si u1n seculo: 

c:OLLEC,\ÇO DAS LEIS DO JMPERIO DO BRASIL DE 1826 A ] 82!1 VOL. 1 f. 

l'AGS . 109 A 111 

D. Pedro 1, por graça de Deu·s e Unanime Acclrumação dos Povos, etc: 

Fazemos sa-ber a todos os nossos subditos que a Assembléa Gera l decre

to u e 116s quen.·mo_,.;: n. lei -s·eguinte : 

.\rt. 1 .0 Em todas ·as cidades, Yillas c lug·ares mais populosos kt verá as 

l'~co las cl1e prim e. fa::; lettras que forem necessa ri1as . 

Art. 2. 0 O; Presidrntes das Provincias, em cons.elho, e com audiencia das 

respect ivas CanH1.ras, emquanto não tivere1n exercicio o.s conselhos geraes, Jnac

earão o nu1ncro l' localidades das "escolas. podendo PXlinguir ~;.ls c1ue e xisten1 

t·tu lugaees pouco populosos e removet· os profe.:: ~Sores dellas para as que su 

crearem. onde '"ais aproveitem. dando conta á A>sembléa Geral para final re

~ol ução. 

Art. 3.0 Os Presidentes. em conselho, taxacão interinamente os ordenado.' 

<lo; professores. regulando-o& de duzentos mil réis a quinlwntos annuaes, com 

.tttenção lt,.,; circumstancias dã popu lação e carestia. dos lugares e u farão pt·e

>'t•nle á Assembléa Geral para: allprovaçã.o. 

Art. ~. 0 As escolas serão ele enJ>ino mutuo nas crupitaes das Provincias. 

r 0: ,serão tambem nas cidades, villas e lugares ·populosos dellas, em q u·e fô; 
possivel estabel<-cerem-Re. 

Art. 5.• Para as escolas de ensino mutuo se applicarão os eclificios que 

houv·eJte m com suffictiencia nos lugares cl.ellas. arranjando-se com <os u tensilks ne

""ssarios a custa da } ,a zenda Publica, e os professoo·es que não tiverem a 

llPcessn.ria instrucção de~te ensino irão instru!r-se em curto .prazo c a cust·l 

dos ,, eus ordenados nas escolas das capitaes. 

Arl. 6.0 üs professores ensinarão a ler , e.~crever, as quatro opera

ções de arit'hmitica, a pratica de quebrados, decimaes e proporções as noções 
mais geraes ela geometria •pnatica, a grammatica da lin,gua nac ional e os vrin
cipios da mo r al christão e da doutrina da Religião Catholica Apostolica Roma· 
na, proporcionadas á comprehensão dos membt·os, preferindo para as lt'ituras u 

C'lnBtituição do 'Jmperio e a Historia do Bn1si l . 

Art. i." Os que pretenderem ser providos na» cadei.ras serã,o ex,cl minad.os 
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pubtrcamenre pcrnnle os presidente" em conselho e estes proverão o que fôr 

julgado mais digno c ela rão parte ao Governo para sua legal n.omeaçã.o. 

Art. 8.• !Só serão admittidos á opposição e examinados o.s cidadãos bra

s ileiros que e.stivEI!'em no gosu de seus dil'eitos civis e poli.ticos sem nota na 

regularidad·e cl·c sua conducta. 
Art. ~ . o Os professores uutuaes não serão providos nas cadeiras que nova

n~ente se crearan1, sen1 exame e a pp!J.·ovaçã.o, na fóTilna do a rt. 7°. 

A1·t. 10.• Os •pre.s iclentes, em conselho ficam autorizados a conceder uma 

graUficação annual. que são exceda á terça parte elo ordenado, áquelles pro

fessores que~ por mais de 1•2 annos de exercicio não inten•ompido, se livere>m 

distinguido por sua prudencia. desvelos, grande numero e a.IJroveitamento de 

disclpuios. 
Art . 11 .• Haverá escola, de meninas nas cidades e villas ma:s populosas, 

em que os presidentes, em con<elho. 

menlo. 

julgarem necessario este estabeleci-

-""rt. 12. 0 As mestre.•, al€m elo declarado no art. 6", com exclusã.o das no-

~iies lle geometr:a, e limitado a instrucçã.o ele arithmetica só ás suas qua
tro o p.erações, en.dnard.o tambem as prendas que servem á economiA. dom.es

t'ca c serão nomeadas pelos pr.esiclentes em conselho, aquellas mulheres que 

.~ ·e ndo bl'asilPiras e ele recon1hecidn honPstidade, se mostrarenl con1 rr1ais co
nhecirnenbo no~ rxnmes fritos na fôrma do art. 7°. 

1\rt. 13. 0 As mestras vencr .. ão os mesmos orclenaclcs e grati!icações conce

didas aos mestres. 

Art. 14 .0 Os provimentos elos professores e mestres serão vitalicios; ma.<~ 

os presidentes, em co11selho, a quem per·tence a l'iscalizaçã.o elas escolas, os po

derão ,<uspender e só per sentença >e rã o demittidos. provendo interinamente 
quem substitun. 

""".-t. 15.• Estas escolas serão r.egiclas pelos e statutos actuaes no que xe 

nii.o oppuzt'rem â p•·esente lei; os castigos serão os praticados p<>lo methoclo de 
Lancaster . 

Art. 16.• :\'a provincia, onde estivilr a Côrte, pertence ·ao Ministro elo Im
p.erio u que nas outras se incumbe aos presidentes. 

~..\.rt. 17.° Fica1n revogadas lo das as leis, alvarás, r egimentos, decretJOs 

c mab resoluçõel> om contrario . ::vJ.anclamos, POI"tanto, a toda,s as autoridades, 

a quem o conhecimento e Execução ela referida lei pertencer, que a cumpram 

~ faç.1m cumprir- c guardaT tão inteiramente como nella se contém. O Se

certario do Estado elos Negocios elo lmperio a faça imprimi:' publicar e 
correr. 

OONSTITT,TCTONALTDADE DO PROJECTO 

Já o diss.emos na capltul·~ anterior e rep-etimos: 

Foi o A•!to Addicional, -de 12 de Agosto de 1834, estatuindo no § 2• do 

art . J O, e•it•·e os pertences da alçada das lAssembléas Provinciaes, Jegi.>lar so

br:: "A instrucção p u'blica e O.> estabelecimentos .proprios para favorecei-a . rx-
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cepto as faculd•adcs de medicina, as colas de direito, as academias "actual

mente" existentes e outros estabelecimentos quaesquer d·e instrucção qllle sejam 

creados no futuro por uma l,ei gerai .a fonte original da doutrina que excluio 

a União elo seu dever mai;; inconfundivei, zelar pela >educação do seu P•Ovo. 

Essa reforma conElitucional, reali«ada quamdo o paiz mal se desprendia das 

.agitações, que o fizeram dar por otena core os ultimas rrsquicios do regim<m 

absoluto, c penetrar o portico do constitucionalismo então recente, teve, do 

fervor liberal do,, seus interpretes prtimevos, cegos de delirlo que se apo<le1·a dos 

homens de gave1·no nos :primeiros ensaios das I'cvoluçõ<-s que consummla n. uma 

... ancçiio demasiado reaccionaria contna. a centralização ac1m1nistrativa preexis

tente, e clahi a incontinencia c intemperança com que elles se ·houveram em 

usurpa r das prerogativas do.;; representantes da. autoridade con tituida nacio 

nal um predicado comesin•ho e peculiar a todas as espheras do poder publico 

das naçi>es civilizad•as. 

A victoria das idéas parlamemtares e da desoentralizaçã<J polit'ca que vinha 
el o •ex teri01·, re]11e•·cutindo entre nôs sob o infuxo das libercla•des traduzidas da in

do le do povo britannico, (jUe tomamos para EXemplo, aqui .produzi-o €ste fructo 

ing1·ato dos terrenos .<ILftlros, que nos tem retardado a. disseminação do ensino 

c.-ea ndo pretextos a subterfugios e escusas dos nossos governos. 

Entretanto, mesmo naquella época em que, ao sentimento da a.ristvcracta, 

sociedade das côrtes, ainda predominante, não repugnava alimentar o prin
cipio da existencia de um ensino superior, dirigido sô pelos poderes centraes 

t frequentado pelas clas.,·es m>tis aristocra1licaE, ao Jlldo do ensino apropriado 

a.-, classe~ 1na.i& n1odestas, o el<'mentar, deferido exclusivament-e á jurisdicção 

•los poderes subalternos, ap,;:areceram e spiritos ,esclarecidos, datados de caJ·agem. 

•le civismo c de s•tbedot·ia, que romperam com o dogmatismo dos Con·selhciros 

rlG E'tado, insurgindo-se contra a exclusão da competencia do Governo ?\a.

ciona l em qualquer das categorias da instrucção popular. As~.im foi que Ro 

•lrigues de Sou~a. em seu tratado de Direito Constitucional, não trepidou em 

affirmar: 

"A instrucção primaria sendo uma divida do Estado garantida 
pela Constituição, art. 179, § 32, cujo exacto pagamento tanto inte

resa ruo mesmo, como ·ás provincias e localidades, não pôde ser pri

vativo assumpto das Assembléas ProvLnciaes . E' que, em um paiz 

extens!ssimo como o Brasil, deve a instrucção publica primaria de que 

ê a educação inseparavel, •a ssentar em um plano g·eral, d•e accôrdo com 

o systema politico, que imprima no povo caracteT e phy.sionomia na

cional. Sô dos poderes geraes pôde semclhanbe plano partir e ser, 

c omo deve, fundado nos verdadeiros p .. incipios ela J'a zão humana, 0 

melhor methodo de desenvolv-ei-a. 

O contrario clis.,o, a vari edade, é o qLte nec=ssarhmente deve resultar 

.'le ser o m~esmo u;;sumpto proprio e exclusivo d tantas assembléas p;·o-

'lnciaez." 
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Xinguem poderi•lt co:nmentur em conceitos de mais patriotica elevação o 

l~o:xto c >nlrr.vert:élo dn Con~tituição Monarchica. 8. portanto, a resp i to d e: como 

elle deve:·ia 15er entendido na sua oxprec5sào n1ais ,~ e al e virtual, r.os contentan1os 

tlm erfilhar e propag·ar a opinião desse escriptor distincto. que foi minoria no 

seu lempo, mas ao qual repntamos, pela sansalez da sua disse r tação. um pen

,c;:ador con~unirn·"tdo c sincPro dos 1nais libPn1er-.. criteriosos e p~·ogre~s islas que 

t=-n1os conlH'-cido. 

Proclantarla a R •'])nLJica e promulgada a Constituição ele 24 de F evereiro , 

ella di~pôz no ~rt. 3:5 : - "Incumbe, outrosim, ao Congresso, 1nas não priva

tivamente: 

l'>. velnr na gua~·da da. Constituição e das leis, e providenciar sobre as n<>

ceo.~sidade.; de caracter federal; 

2'·. animar no tJaiz o desenvolvimento das lettras. artes e sei , ncias, bem 

como a L'Tlmigração, a agricultura. a industria e o comn1ercio, sen1 privilegiar-; 

que tolt1Hln a acção do~ .governos lncaes; 

311
1 c.:-car instituiçõ~s de ~nsino superior ;:! secundaria no~ Estados; 

J 0 • provEr a jnslrucçlio ser:undaria no l1istriclo Feder-al. 

Os doH~ nU!ll· roB 2° e- 3' 1 deste artigo bastaram aos finos e argutos inv ·sti

g-arlores das no~~as obscuridudes l€"g.a?s pHra, baseados nas instituiçõe-s dessa In

giate;·~·a r epublicana do novo continente. plantada sobre o solo americano, cujo~ 

dons avivaram <e retempPrarnm nella o g.?nio da sua raça. referimo-nos aos Bs

tados Uni elos u~ An'!C!'ÍCR do ~ort ? . o typo en1 que mais se in :;pirou o nosso 

Conslituinte no ap:ga.ma~~'J.r o edifício do no~o regimen a.ctual. u':·diranl a trama 

f rivol 8 e pl'Eõjudicial aos poyos. como o nosso. de indole accommodaUcia á phras 

doR seus sophistas e críticos de tnaior renome, de per~mplorian1 ;nle nega1·e1n n 

capacidarie àa "C'nião para intromett o·-se na formação directa dos nos.sos inr::titu

tos ele pri-meiras lettra.." . .-\' dianteira dos patronos ele tal doutrin.a p ?ccaminosn 

. e hostil ft nosc::a Pl'osperiUade, achH.n1os o mais c1fflmaclü elos commentadores do 

no,-.:so pact_o 'fundnn1cnk'll - João Barbalho - quando á pag-ina 135 elo~ seus 

"Comm~nt:-trio~·· des!:a maneira S:' exp~·in1io: 

"O ~erviço ? inlf'rer:::ses da instrucção publica ficarnn1, e n1 no!=i~a ur

diõura C{lnstibucionnl, af=~iln determinados: O ensino em lodos os ~S~u:-; 

gráor:. primario. secunclario. technico e superio;·. ê ohj.:.cto ele le~:d.c.:lação 

elos Est..'l.clos nos lirnit<'S ele cntla um rle~tes. e dos munici•pios conform 

e~sa legizlaç:fLo. Caben1 n Pxclusivament na competencia f.:.·clcral, o ensino 

sapPI'iür e o 2nsino secundaria no Districto Federal". 

E, nem pre:jui:;ro da acção dos F~tadoo. ·'pôde tamben1 .a l Tn ião cr--·a · 

nr~llPS estabeJ.ocimentos clfl' ambas essas natur t: zas". 

'Não é o e'" i,,o uma fnncção propria do Bstado. absolutamente ,,_ 

::::E"ncial del~ e . '?\1:-ts, ge não lhe quadra encarregar-s..: do ensino e impô!' 

nos partic>1tlarer-. a sua dieC'cção, nem Ih•!=' é licito presc;_·ev·?r condições 

_:·estrictiY.a.s que embaracem ou oneretn o exercicio da liberdad · indiYi· 

c1un' IWsla. f>'PIH•J·a. caiP-Ihc, en tl'of'ta nto ... contribuir pa;·a o aperfeiçoa-
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~nt'nto e cliiffu:--ã.o g eral da instrucç: ü.o, indo e m auxilio da 1nu..:1nll\ a pJ·ivada: 

on supprindo-R onde P11a não app;trecer, ou agindo co1n effice~ci.a para 

qu~. e lia surja. 

Conr-ttrso. auxilio. contribuição. eir: ao ctue s e deve limitar a acção 

')ff icial. sem n1onopolio. n m p1·ivilegio. Se n funcçã.o do mstado quanto 

.... o ensino d ~ ve s ,. slmp!estnente cooper·ativa e supt)lem t nta~· da acção in

jivL.lt~al. não se pode ri a pretender mais pa1·a a União. Po1~ mais pre

•'IO"as que s ·•inm "·" vantagens cb inslrucçào publica, é c rlo qu e em ab

~oluto não ~ ~lb int ~ J'CS<'€ dir cto e immedialo ela .'la ção, n este sentido 

não é ::~.sc::un1pto nacional e e-sca.pa por isso ao Gov.-' riiO l1'1ede~·al. ·"roca-

1'1e, po1·ém . incont~~taveJm ,•nt e a attrii.>uição d e crenr e manter institu

tos technicos l)l\ra o pr ~paro ele pe s so;JI ele.~tina<.lo ao serviç o militar de 

t_errn e mc1:·in~1a. porquf' esse se r viço é inteiram ente nac ionàl. ,. 

Difficilm nte ~ ... e ncnntl'aria. d e baixo elo ponto d e vl . ..:ta e m que 5-e collocou 

o lH't'Ciaro escriptnr . .:Jlg'!..1en1 qun o excede~se nn ~ tu cida ção da n1al :> ria. Dis

coti' <>:' U co 1no um n1ec:..tre. ~: e nhor a fundo ela s ua concepção do thema que des

.~ nvoh · a. ~-\tacou o prvbl ma, .. m toda a con1plexidade da sua contextura; mas 

o pP :::.c 1 ni~:L0or que nA não fn~cinar no brilho da fama do constitucionalista e 

Jll' .::a fe rir cSllbtne tt er snus opiniões no cadinho ele um a crili c a austera e n1 .: ticulo-;a, 

l og o v~rHicará que o ~·adical i .snlo d ellas não a~ imp di o d P. d .:. ixaren1 val vulaR 

ahe rt:ts por OIFle s .~ distillam a sua fraqu -eza e a sua incon.sistencia. ).J"ota-sc 

q u P. o i nsign e contnlentanor cons1 itu c ional bn,~il e iro só escapa de incidir nos 

golp ·!-· de r c- fulnção ju...:ta e indubita,·ei dos !:ieus ra c iocínios, quando se dá n 

ap r eo.:.~oar, r ob f6rn1a ahst;·acta. os rnandam entofi da e~sencia el e toda AS demo

cracias. sug~:erinJo nue a libe-rdade elo individuo assutn e n ellas (de n1ocracias) 

proporções de poder instit uidor do ensino publico, o que nin;;.·u em conte stai corno 

pr incip.ll e m :1ic-: im1nedint:1 inter " ssada na :-:ua diffusão. ou quando se consa~·ra 

'l do.~· Pla tizn : ·. g1 adua!1do e111 uma o r d em d ~ n1éro arbitrio seu. a interpretflc;ílo 

puranl"C" IIle Jiltr..i !·al qll.:• a .::eu talant :? emp1·es ta aos statutos da no~sa carta nla

~·na. Xn horn, porém. <ri e s .. afasta desse caminho d e gen eralidades vagas ou 

rle a :-;sf' rçõe.s- arhitn1ria.s. a rrancnd:1s a un1 crite~·io rec->tJ·ictament~ gra mn1alical 

que a rchit:ctou , e nwi~ elPcidido <.> mprehend!' expl icnr a th eoria m e taphysi ca qu <· 

:-:us t enta. di :1nt- das su a :=: a pplicaçõe.f:: á e xi~tenc ia d e um po\·o politicam'7nte 

cons tituicln. torn a -s ~7 , des~1e então. mais acce sr;h-Pl Ho contacto d·e todos os ade

ptos rln Lh eoria contt"l:·ia . .P apologista a ~ ? u n10do "' pOr doses di scr·etas e subtis 

da iut ~T iE r f' tlcia coop ... raclor ~l ::~uxiliar dos Estado e da União para evitar Cill f 

tl$ fa lha s dR iniciath·~ p:1rticular t~edundem no <lnalphabetir>tno. :-1 Praga disso

lutoria e Hn a ~·chizadora qu e nos assoberba. da.mniCicando e corrotnpendo as cn

mn clas ropulare-."'j. Dive r~a não pód ~ ser a traducção mais fi e l e l eal d a s sentr n

(:as s:l?guin1cs quP lart çf-lra na. sua obra e que com prazer já transcrev en1os P. 

ree clit?. !Tlo~'S : 

"C>Jã.o é o ensino uma funcção pwpri<1 elo Est:ulo, ab olutamenle e.•

~cncial delle: c::.!Je - lh<õ>. ~nlretanto . contribuir para o ape:·teiçoamento ,.. 
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·:liffu~ão geral da lnstrucção, indo em auxilio da inicialiva privada ou 

supprindo .. a onde ella não apparecer, ou agi•ndo com effici encia para que 

elb. surja; l' s<' a fttncção do Estado, quanto no ensino deve ser s!mples

m2<1'1te cooperativa e supplemEO ntar da acção individual,' não se poderia 

prete!1de r m~is pa~·a a União" . De ond-e á evidencia se conclue que, para 

o proprio João Barbalho, o maio; ncirmrlo combate'll<te da creação de -es

c.>las pr!marl"-S pelos poderes nacionaes, á União taml:>am compete inter

terir nesse do11a:·üunento do serviço publico. toda v·ez qu e os indivíduos e 

g,·ailativamente o·~ M:unicipios e os Estados, por si sós não sati.sfazerem 

aos desígnios 'mpariosos da necessidade publica. Tanto mais quando ac

crescenta fiJdiaP.te : "Toca-lhe (allude ao Governo Federal) incontestavel

mente a attribu!ç::ío de crear e manter institutos technicos para o p:'eparo 

d e pessoal <'l.estinado ao serviço militar de terra e marinha, porque esse 

l'erviço é i'1teiram<'nte nacional". E não é presumivel que, quem admitte 

a hypathese da fundação de estabelecimentos taes, n ~gue ao ftmdado,. o 

direito cl ? adaptar-lhes, para o uso interno dos alumnos e aprendizes as 

indispen~nveis escolas primarias, custeai-as e r egulai-as, ou que restrinja 

as suas matriculas a pessoas que possuam completo o curso primaria, as 

qu::t f>S, en1 D1JSso meio, e dados os nossos costumes, chegadas a este g:_·[lo 

d ~ cultura mP.ntal, não os frequentariam. Tudo isto convence dos enonmes 

.en1baroço~ em que se vio Barbalho. logico cotno era, para defender cotn 

galhardia a !noompetencia constitucional da União no assumpto a que ru!

ludimos . E ainda aGsim, d e encontro aos escolhos da impossibilidade, 

para fugir ao nau1fragio, ve1nol -o :.·ecorrer á intrrunsigencia do d•e.rnocratis

·no ele nma formula geral. que envolve a todos os ramos do ens ino, o qu"' 

á força a ap0strophar .a lettra da Constituição, nestes períodos c pa

;>ina 142, obr. cit. : 

"O projecto do Governo incluía, na disposição col'!'espondente á da 

que tratamo~, a instrucção primaria, o que o Congre.s.so Constitui•nte a 

princip!o approvou, rejeitando uma emenda ela Commissão, mas em se

gund?. discussão conclemnou-a. Ora, tanta falta de competencia tinha a 

União para se e ncarrega,. da creação e custeio d ê escolas secundarias 

como de aulas primarias, e, quanto á conYeniencia, é certo que um dos 

"!laior~s serviços a. população c á Nação é a guerr.a ao analphabetismo . . , 

l'<ã:> obstante, porém, a errada convicção, domi•nante no ·Imperio, após o 

"Acto Accldicional ", logrou subsistir no decurso da nossa Republie>t, até certa 

épaoa •sem opposição. arrimada, talvez, 111a respeitosa acolhida ás propo<l'içõe" 

emittida pelo grandl' publicista que vimos ap:'ecirundo . E' um dos eterno;; vi cios 

dos nossos llomena publicas, e da nossa sociedade em gerai, o cingir-se, sem pré· 

via ana!y~e. ao que Pscorre da. pe>nna ou do verbo orai daq·ueHes cultores da> 

lettras <e sci·emcias qnc, alcançam as glorias da popularidade . 

Outro vicio obcecante, que .empolga aos governos, 'é o de annuü·, co-mo a um 

facto provauo, a todas as demonstra.çõea que lhes pouoam qualqu'€'1' esforço, gasto 
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de tempo ou de a:cçiío, sejltm ou não verdadeira,. O mc~gistm· rUxit e este c•ntra

nhado pendor para a commodidade não abamdonam, antes acompanham, carno 

a sombra no corpo, '<'.S civilizaçõe "otineiras e i•ncipientes . De outro modo se 

não con1prellencleria o nos~o ap?go prolongado a pr,ecedentes tão corn1dem,n.aveis. 

Reencetemos a 11Uestão para defrontarmol-a mais un1a vez e, s e-guindo as 

pegadas do.s colleg·a..s que nos anteciparam neste g.en~roso t~ntamen, accenluai:"'

rnos sobr<: a têla do C!ebale o e"pirlto cauteloso da l ei basila~· que nos rege, idea

do não de um dispositivo que t z·ndenciosamente ~e destaque, ma:; ~:;im rio con

junto de todos os dispositivos que, nv seu todo, mai·s immediatamentz interesse 

á clareza do caso. v·~damos a Constituição: 

"Art. 5. o Incumbe a cada Estado prover, a expensas proprias, as ne

ce-ssidades ele se-u governo e administração; a União, porém, -prestará soc

co~TO> ao Esta•do que, em caso de calamidade publica, os solicitar . 

Art. 7. o E' da competencia '<xclus iva da União decretar : 

I Segue-se uma relação de imPQstos, taxas, direitos e leis de cre-

rüto. 

Art. 9. 0 E' da comp e,tencia eKclusiva dos Elstados decr~tar impostos: 

(Segue-s~ twmJyem ·uma relação c! ~ direitos fiscaes.) 

Art. 11. E' ve•lado aos Estado,, como á União : 

I Seg·uem-se ao factos. ) 

Ar t. 34. Compete privativamente ao Con•g~·esso: n . 18: Legislar sobrP 

a úrganização do Exercito c da Armada; n. 33 : Decre-tar as leis e r <so

luções necess3rlas ao exercício dos poderes que r,ertencem á União. 

Art. 35 . Gom!)ete ao m <-srno Congresso, mas •não p:·iva.tivamente, o 

3.rt. 35 e seu - quatro num~ros cuja., di9r,osições já ant ariorm ente transcre

vemos. n 

Qual a syn.these ele jlla~ões clecon<ntes e m boa logica elo confronto 

simul·taneú dos textos cHados? 

1. • - Q""' a lJnião, toda Yez que os E> ta dos careçam dos s~us soc

c.Jnos, duverá pr~stal-os, <tratando-se de motivo grave que ·lhes affecte a 

segurança; - Vide art. 5°. 

2. 0 - Que dentr2 os dinitos e deveres privativos aos EHados. a 

Constituição ~e esquivou d ê pre crever corno expresso o provimento da 

in>trucçã.o priJl'a<·ia ; - Vide art. 9o e ns ... . 

3 .o - Que ell a attribuio exclusivamente á U nião leg!.slar sobr€- a or

;;a!11lzação de. Exercito e da Armada, e sobre decretos e resoluçihs garan

tidores do exercício das p~·erogativas fEd·1>raes (vide art. 34, 111s. H! e 33) ; 

4 .o -Que dzlegou á União, com igual attr ibu to para os Estados, Mt•

nicipios, i'ldiv-iduos ou corporações privadas, a 'facu ldade correlata de ani

n.la,r, no pai?., o desenvolvirnento das lettraa, e.rte.s, sciencias, im·migração, 

agric ultu~·a, industr!a e commercio I vide art. 35, n . 2). 

A escola primar-ia, como todos sabemos, é na quadra vigente o centro de 

convcrgenc!a de todas as attenções nas sociedades modernas; quando se 'propõem 
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estas a t-s tuclar os r::?us on~ão:- clirector.:"s, o n1elhor, o mais facil, o n1ais prompt·• 

e o n1ai~ dtCi!-livo meio de fo .. ·n1ação do caract.er cívico e econon1ico de suas g·<.:

raçüc::;, sem conflictos de vontade e sern r istencias v.!xau:.tna.s contra as ;:,Ua~· 

cle:t~:ss~.s con~ervncloras, pt·oductoras ele energia::i e cunsunJidot·ns. U sul dado. 0 

<:le itor. o aé:ricultor, o arti:-.ta, o scienUsla. u indust:·ial e o conltnerciant,.., é nelln 

qu.= pl'epanun os pritnelros rucliJnentos que os temperam para os aclos conscien

tes e o, lriumphos na viela profissional. 

Ella tran~c;;mill .. - á infancla lJU!! a povôa noçQ .. r;o; p;:eliminar .. .!:i dot-J conheci

Jnentcs htnna.nos es~enciaes e os passos iniciadores da -edu<:aç:\o militar, ·que 

appan::illa o cidadão para a defesa da pcLt.a:ia nas hora~ de perigo nacional. 

C0.110. pois, tendo o, olhos no que di<>PÕ m os numervo 18 do art. 34 ,. 1'' e 

2v ele_• art. 3·5, pt·etend r-se que os poderes f de~·}les se- confor1nem e1n n1ostrar - ·t: 

por L• ma pret n,a <' absurda incapacillttd · legal allwiados a essa instituição. elles 

qu ~ . no ci:·culo de suas obrigt:~~õe._..: rlgoros<.-t.n1ente imp.erativas e inl!·ansfe1·ivet~. 

~·egistra ·11 a de organizar as força~ de terra e n1a r e na orbi ta das suas obrig-a

ç:ües concon1itant~s con1 oulrús poder s a de fornentar a \·italidade -eeonomicu 1: 

nnellectual do paiz? l__,orventura não estamos a F.~ntit· -vibrnnclo a alma patrtu

tica ela n1oci<lacl~ brasileira, un1 l'remito de enlln1sin.sn1o pela instrucçã.o n1ililar, 

qu.e d·"'Plra e p:·pmo\·e em gestos constant 1;; de ci\'iSmo r~c..:-b-r. con cia doR ~~u~ 

de\,.eres iinprescripth·~~l~ cotn u Xac;flo. que de n1omento lhe pôde r clamar o ... 

. '-=crviço ... 't'Jll ]Jrt,I de su·t honra e de sua inreg_ridade? g não é 1 como foi dito f! 

o ie.ra comp 1~ h!?ilclido !.odos ns povos. a escola primarín . de part HS e.scn1Hs te

chnicas, o campo p:·eparato!"io das aptidões da unanimidade dos -cidad<io.-. nJo

dern:lm-entP adquirida:-. para o curnprime.nto conscient~.: dess~s deY.eres inadhlvelf: 

de cada patriotR '! O 50rtE-io n1Hitar obrigatorio, lei d'? d,efesn que para o nosso 

uso cr··.:-amos. desde a lguns annor;: , de facto não Yili andando cotn certa 1 ·ntt

dfi.o e r •png11ancia ir~e::-c1 nUh·eJ da maiol'ia do.s nossos compalJ'iotas. r-;ophistnaclu 

quanto é pnssive.J na .;,ua t:'~\.ecução? E nãn seria un1a lei facilment.:- acceita t

d€'finit:Yam.,nt<" "'"'CL;,tada pelas regiõe mais longinqua.; do nosso territorio, ~

o ensino escolar dos no-~os futuro hon1en..: J)J':>dispuzes~e a suas consciencias :1 
bem di,..,cet·nir-lhe os le\·acto;s fins? g qu~ lihtl·d.acl€', democracia E' republicanism·, 

siio es.'e.' tão falsos e fementielos, que nos levaram por cUanl n. ·Jt.ste modo. 

pontificar 30S mai-s ?.!tos poderes constituiclos da Re1}Ui Hca: Sois sol.,eJ~anos. ~im. 

n1arl á vossa soberania é def.e-~u inspecciouar e n1elhorar o ~yste1na de educação 

do ])O\'U que r.?pr.esent!l.es na admi•ni ·tre..çiio e na I...:ogislatura; sois soberanos. sim. 

e. co'no taf' • YOR p~rtence ar;·e-gimentar e reg1Jlar co1n presteza os vos:-.os .:>xei

cito e ·,rmada, de que a patri•a precisa. n1as, parn qu.e ·este.-; não venharn a . ..:;:.• 
comp'r ele analphab~tos . ,-os cumpJ·e supp!icar pedinchonamente aos J;;stados qu< 

elles fc•rna~aln A"ente- insu~uide. nas lettra ... primarias. e. s:-- .esses não quize;·en1 

ou não puderem fazel-o. cruzae o~ braço"". que outro rem dio não t en de~. porque 

a ConslituiÇ:ão vos prohibe af!,i~· por· conta propria?!.. Deprehend~~e- .. e def'!tn 

sêrie de C0!1Sideraç:ões irretorquiv~is. qu,- a i'11tuiçào prohibitorin dos deveres d" 

Pniàc. t>m materia de instrucção publica e pat·ticula:ment~ de i11strucção pn

marie a a. qual figurou d•o maior paranympho o inclylo João Barba lho, e qu • ob-
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teve, por prazo lon~·o , o rest)toit(l e o acatamento dos nossos governos fed.eracr.. 

não poderia pe;·clur~r na Juta com os dic.tan1es do b0111 senso. 

As·>.lm p ensou o .iJ!ustre Deputado José Bonifacio quando ctecla.ra em s eu 

brilhante par<ecur a um projecto elaborado pelo D , putado Augusto de Lima: 

'
1 I•J' certo. norém, que . dando interpretação acertada a outros textos, in 

t.:>:·pre taçJ.o que bem r'e coaclnna com a na!tur .: za elo regim'E n e o pensan1ento da 

Const.it.utnie, ficamos a ut·orizaclos a :.,ustenlar que á ·união, ao poder nacio·nal , 

con·e o d·e ver de se inlercss:~r pelo t n sino el ementar pr imaria, cabendo - lhe. sen1 

, mbaraç~tr a acção dos ]~stados , a tarefa de p::omover a s ua dif[usão, a n1ai.:-: 

compio..lolA., .educando o no vo e melhorando por essa fôrma as ciUas condiç~' - :-- d·~ 

yidn. pelo CIJI'tivo d e ~l!a inlell igencia r> do IS€'U caracter . 

.. ~o CongreRso K:1.cion'1l comp.e t e "anin1ar o des~nv?lViJn ento das ldtras, ar

te.s e S(:iollr;in.s. h tm1. como a intmigração e agricultu~· a. ind.ustria e o cornmercio. 

sem privilegiCls que tolham a acção dos governo:-. locaes . '' 

Ora. não ;-;-(:" CClmpr eh end ? que. du.n do-Ihe o dever de anin1a1· :.ts lettras, qui

:-.:Psse o legislador imped ir que a União atte.!ldesse ao e nsino primarl'O. 

Se ihe cumpete anin1~1r . p:·omove r n cl esenvolvinl·? nto das lett raS e :iCi t- nc ia.s, 

é i-ndiscutiv~l rlue Cf'!lStitucionalmente póde o Congre~so pJ~ovid enciar sobre o 

ct:ssurnpto e n~u só cone dd' t;ubvonçõ? ~ con1o ainda estabch·cer condições par:1 

o ensino orimario. c ren.r institutos. este,n de r pelo paiz um::~ va~la e convenient-e 

rêd e de ·e·~..co l as cornmuns. 

l!~sse é o ~f'u d .?ve:·. en1 Rcção cumulativa, t--m jurisdicção cnncurrente: smn 

levRniar en1har3.ÇOS rás unidade~ ela F ederação. mar-i •faz.e.ndo fruclifice.r vor toda 

a pnrle a sen1e r.te do ensino p-opular.,. 

J) c mesmo nrodo compreh e nd ' u o nobr e D epu laclú !:li . Barbosa Lima quanao 

em um di~<:ur~n assin1 se exprimia: 

"Nfu. pen!ío que o legislado:::- consti-tuintr. lives!o.e. sequer. unplicitamen t~. 

consent id.o '? 111 a rrancar ao poder Ct- ntral , a ·união, ao Governo ~acionai. a clir::

creta e ~uprema supcrint ~ ndencia sobre o ensinu. 

A 'lCçiío elo on~iio cent ral, elo Governo bra ilei;·o, daqu elle GoYet'llo qu.e. n u, 

termos d~ umn C0nqtitui6io. pôde rn e J-ec-:- r es t e no1ne nug·u.sto: o Governo Bl·a
sileiro - bem s<> fEmlc cJue pôde e deve perf>ilam ente exerc r-;. e t "cidamente, 

frate:· ualnwnt~ C'>lll :< acção elos Esladr>s. <.las municipa!idad ~- emfim d e todas 

as for<;as q u e proYentura venham contribu ir para a soluçã:o cl =•te proble ma qu., 

cons.tanlemE:'TJLt! preoccupa og verdade iros es ta.dtsta:.;. ,. 

A utilidade el e 'er c enlralizacla a insp<cção P orien tação do ensino p:·lina-

rio rcconhec<: ram-n'a e rupplicaram~n'a. em prove ito de suas in"titutçoo,. o" 

povo.s apnegoo.damentc rnais individualistas e cl escentralizadore ~. 

~esta via, acon.sPiharloR p-ela experi~·r.cia elos m1âos effeitor-: da tal cle:-.celltrn

li zação com o caract~: de absoluta, marcharan1 a I-ng-later ra. o~ Estal'los OnJ~ 

do;; ,, a Suissa; aqnclla, desde a le i de 1870. que accelerou g-randemente " fio 

r~cirnento da:; e~cola..~ e a sua. concu rr ~·ncia ; por su::t vez \nfluida pelos ~aus 

mnis pro' "milllen.tes pspecialista.s ne. materi a . que. como Henry "Bernard , pontifi

cav:1m: ::só c-on h eço um n1eio de de-..armAr n nati\'a ~· ustiqu ez deste futuro ,~x\•r-
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cito ele cJeitorec, ~uja h~norancia. •Póde arneaca.r a nossa orga.niza.ç~to social e 

politlca: ê obriga!', ·•med!:lnltt uma lei .o:eral 'oda' ,.. .• criança8 a frequentarem 

rt. escola~ e a.ssegur ar a todos urr1a boa educação 1nor.al 11
; a grand!ê Republica. 

::-<orte-1\: nerica•na. d.E>sde 1867, crcou, pelao. poCiere5 da União, tth• con~e·lhc. de 

e ducarão sob a presidencia de um comm issario, dependente do Mi•nbterio do In

terior, encarregado d e coordena;· a estatística do ensino d todo o paiz e a pu

blicar circulares co~·l informações e memoriaes attinente.s ao ns~un1pto .e por lei, 

tamber1 fed:ral, de z de Julho de 1862, fez dotações dt- t?rras '" dete:minados 

Insti tu t o<> ~ niic~, f1cou 3hi, foi e vai indo multo mais além; ;,. Cun:ederaçiio I-Iel

Yetica, que, no art. 27 d~ ,ua Constituição, cont;e rio aos ca11tões o provimento 

do en.5ino pr1mario, Yerificando que, ,pela exiguidade dos seus Tecu rso..s, esses 

não porl1am supplantar o analphabetismo, não ·b·epidou em amplia~. com a r e 

forma de 2& de :Maio de 1874, nos ns . 2 '1 e 27 bis das suas disposiçõe" geraes, 

a attribuição do poder central; e logo 03 resultados ex11U berantemenk coroaram 

e. previ<'lencla chs tres nnçõeo'l refe:·lda~ . 

N.< America do Sul, o Uruguay e a Argenüna trilharam na mesn,u direcção 

que os pr.?'Ced&rltes, r.otanclo-se que n·esta ultima.. apezar ao nrt .. fiu, e1n vigo1·, 

i!a sua •Constituição de 25 de Setembro de 1860. d~te:·minar expr.z10samente que 

o en<:<ino primaria é ::rffecto ás províncias, o patriotismo de Manoel Lainez fel-o 

elaborar a lei famosa que se baptisou G'Vm o nome do s"u cm:udor e que, pr2Bi

dindo a lli :1. acção foderal, tão lnnum eravcis lucro; vem propo:·cionando á Re

pub!ica vizinha . Com que fundamentos, pois . recusar-:<e ao Brasil e. praticabilie

datl~ ae uma providencia qu& todos o~ outros povos já adaptaram, sem menos

cabo ou desapreço ao vigor d<>s <>eus princípios constitucionae ? O que a Con

~titutç;;.o, portanto. eRt ipulou em !=Uas normas. va5adas no n1ais súo e mais no

bre es:Jirito d e,.,centralizaclor e rederativo, foi que aos Estados mais clir.ecta

Inente do CJU? .i Unido, cumpria, con1o organismo.~ poli ticos regionaes, t m boa 

ré m::tis pr0ximos de sentir as necessidades ·cto povo de cad't circumscripção, di .. 

rigl"ern. n:t m~dicla <JU~ qu l zes~err. e na·s jJroporções que lhes pat·ecbssen. utei~. 

n fundaçã'O e re~ulflmentaçfl.o das escolas prima;·ias, reservando á União a autori .. 

dade <le inspeccion~r e de prover, nos termos dos citados a1·ts. 34, n. ·33 , "' 35, 

n.s . I " II, as exigencias do mesmo ideal commum, toda e. vez que lhe convenh:l 

~ int eresse ao CtesrO·nl:-enho da ~ua missão superio;·. 

Fôra disto é o contrasenso, a anarchia, a abdicação . 

O HlSTORICO [ •A JNS <'f:T.:CÇÃO No BRASIL E O PLANO GERAL DO PRúJECTO 

'fuclo entrP. nós vive, passo a pa~so. mon1ento a. mon1ento, sen1 qu.e o sce 

nan~C nud!' de <':stylo ~ can•figuração, a. proclamal' que o problema da f ducação 

no Bra~il nunca foi ~~nfrcntarlo, pelos que o dirigen1, sob un1 c:.·it_rio intensiva e 

exte<nsivam nte reformador P. b<~nfazejo, acondicionado aos reclamo~ d&s varia

das condiç:õ ?s n1e.soiogica~. sodaes e ter1·itori aes. Por toda a part?, em nosso 

pai>:, ouv.e-Be a lamnria d?.S queixas de quem tem filhos a t·duca;: e vê que os 
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ncn:orcs obstaculos SE' ll1e antepõem, ~~não por f:t~t,_ ele escolas, o r[ue, aliás, ncon

tece na .maioria dos c<tsos, ao m 'enos porque oo existeontes se degradam e d!-'s

morallzam nas vascas <'la indiscipllna, do desleixo e atê da ignornncia elos pro

pr!os prnfe;,sores, quftndo não () seja nas materias triviaes do cu:·so, facto nà<.> 

raro, quasi sempre na arte de licada de communicar ú ensino ao alumno. Fazem 

côro com n alluvião dos qu eixosos al:uàidos os homens publicas : 'Deputados, !:> -

nadores e Aclrr.ãnistr!1dores, em cujas éLelibe"ações presume-se devera achnr- ~ e n 

rcmeàio para tamanho infortunic. . Algun" ha, cujas idêa;;; lançadas 1110 'Parb 

mento Ca União vé;em C!U'> seus esforços tombam asphyxiaclos pe.\o desprezo cl'1 

ambiente: que os er\·0lve. Esta -ple!ade in.suomissa á rotina, reagindo e agitan

do-se. porfia por ab'ltcr o incliffe::entismo e a neg!1gE<ncia reinantes, aterrada ante 

a visão dolorosa da c:egu<> ira intelLectual que, com o crescer da nossa populaçã~ 

c~m éras S:-Ucces:.ivas, Fe vai a lastrando ta1nbem em uma progressão continua, sem 

frEio3 satisfatcorios que ? ttestem cu idados por sua diminuição. E, comtudo, j á 

e:a tempo àe havermo;- providenciado com maior acerto e melhor et'ficacia no 

descortmo da instrucção tlos nossos conterraneos, diffu<ndindo p ela amplidão do 

nosoo territorio os rceios directos de e ducar o povo para os labores e os deveres 

da vida n-:ttura\ .e social. N O!Jeriodo colonial tivemos pa:·a ju - Uficar com abun

danCia :le razõe,• o -pheno men() ·penoso do nosso analphabetlsmo, durante tres s e

cu ias. a acção oppreRsiva ~ c0'11strangedora da metropole, qu e tudo env idavn para 

emperrar as molas rl:1. nossa ex-pãnsão espiritu al, ao ponto de, em 1747, manda: 

desmon tar, nesta Capital, uma typogra.phia, a primeira aqui fundada, 2 pelo 

alvará de ;) de JanAiro de 1785, ordenar a destruição das nossas primitivas fa 

b:·icas de ourive.sarie, fiação e- tece lag.em e, após, em 1'820, exigir o fechamento 

elos es tabelE'cimentoo; publicas que D. João vr nos doara. 'Na êpoca de D. Pe

dro I e da~ R egencin.s tripla e una, aindn · podemos articular, como explicação 

de, n0sso atrazo mental, as incessantes deosrdens intestinas, ac; mutações -rapi

d.t' que se operaram no Gove rno por treo; vezes modificrudo com sulcos profundos 

a s~pa~,_r, entre si, o feitio de cada adminmtração e a curta .trajectoria de m Enos 

de .20 annos, realizada n.essa phase transitaria da nossa emancipação politica . 

:11esrr o no 2• Imperio, ainda h avia a allegar-se, como estorvo aos impulsos da edu 

cação popular, 11. nossa ujeição a um r e•gimen em que muito prevaleceu o poder 

IY"""<> al de um monaroha conservador e reta~datario, servido, em regra, por Mi 

nistros estudiosos de gabinete, prudentes e circumspecto~. porém, mal versados no 

conn~;clme>nto das noRsa.5 r egiões, que não viajavam, e cuja vida economica n.em 

mesrr,o a pprehendi<hn nas suas teituras, por'que quasi ninguem se occupava ae des

crevel-as . Todavia, na vige-ncia do :·einado de Pedro m, ao ensino primaria o ffe 

rece>u-se um es timulo -na grande importancia que a esse tempo ~xerceu o dir.eitú 

do v0to. Os principias victoriosos do parlamentarismo, que esse Imperador inau 

guro 1 no Brasil; os pa:·tidos, que, em consequ.encia de taes principias, sa constl 

tuiram e arregi men taram, batendo-se nas urnas em pleitos me<mor.aveis, creand6 

Parlamentos de repres e-ntantes legitim()s do corpo 1eleitoral, to:naram o votante 

wna indiviclualida.de àistincta e repres!lllltativa de uma_ facu ldade, real, a de esco

lher os seus mandatarios, e isto bastou para que todo ·o pai de familia que livre 
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tivesse um rfilho vHr3o o l'iz ·sse ·,tprencle:·, quando nada, OR rudimentos ele pr1.mei

ras lettras. "fim de "listai-o cidadão eleitor. 

&.1_t(: ahi, po!'én:, as no:-.c:n~ escolas prin1::tria,.;;;, d .sdc o }~etc ~.\_dclictonc.tl obras 

<los g-oY~rnos pJ~oyincifl •r:'!"i ou de particulares. eram tudo o que se pôde imag-ina.:.· no 

a..ssur.1pto de impPrfeitrJ e de be1rbaro .. As mais Jnobiliad.as e orgulhaRas clo.s ~z.u~ 

foros de .:xcel i f'ncia pod ?riarn ser ns::.in1 t·etratRdas: uma sala pouco espaços::.. df 
casa cümmum. com a,•pecto humilde e t;·i~te, de<>m·ovida de outras quaesquer d .'

pcndcn·~ias desUnailas ao of'ficio; em um dos cantos ou no centro da parede fron

L·ira as fih1s dos disdpul0s, a cnrteira ao me~trt- ; os bancos em f!U t> aquelles se 

nR~entavarn, t endo á frentP deselegantes, inadaptados e malfeitos estrados, onde 

<1 1les escreviam, o qu!1.dro preto 1:'" o giz . As que a essas ~ucc :o die.m. 'na escala do 

luxo, supp!'iminrn ao~ ptofesso:·es n~ car~teiras r: aos dl.scipulos o.s estrados. E fi-

1Hllme•1te alguma.., l"~ ('~uziam-.:-:e BJ)enns a tnna cadeira. o mO\'el sol?·n1ne do mestn· 

0 H um O li Jna.is bancos. 

Os altunnos figura varn elo • .; :::: 2. ks a•nnos até os d-ezoito ou mesmo 20 annos . 

As disclplinas <'nsina .ias por contrafacção assas>ina elo methoelo d Lencas

tre nr..s mais populosas e cl~· n1i tur·a com o n1ethoclo elo ensino "indiv i dual usado 

·m toda.-;. pelo proce>;so elo maximo fatigante E'x e,..cicio da n1ernoria i nfantil. ci-

rr·avam-se: á leitu;·a da h; ttr·e. d ' fôrma e de mão. nem sempre em bons mod elos, ft 

cnlHg: ·~aphia, ás qüatro operações arithmetica:::- . reg1·a de tres simplJP.S e composta. 

de jurQo.~ , d 2 compa•nhi::l. -2 lementos de fracções. de decima ?s, e desenho linf'nr. Ra

l'issin•as, por .e:xcer::so ~e e~ crupulo-., elo docente, ob~·igavam o menino n decorar uma~ 

nn1a~1 ;Jaginas de geog!·aphi::t f' d _• historia patrin, das quaes, após instantes de 

trnbalhosa O])f'r::tçiío. ficavam ele novo em j ejum .• o\s do s~xo femi·nino. a isto ad

dicion'1vam, qun nele hem dirig-idas. ensn i os de- costurar; e ligeiras prenda orna

mcnta.e ~ . De modo qne o Bra~il quando passou á Republica e no começo desse "e

a.inrõ~ L to m 18H4, peltt esrat ist1ca . acctHmv2. a. segu i nte relação: 

P·pular,ão, 135.000 habitante ~ - Urr. lyreu. 110 escolas prim~rias, uma bl

hlinti-.eca e tll11 museu. 

f 'Ai<A': 

Fopular,ão. 435. OOP habitante.-; - Um lyceu. uma ~scola normal. 210 e'cnlas. 

pr·imarias e collegios secunelarios . 

.. \IJAflA~H.4.() : 

População. •595.000 ha·bitanres- Um lyceu. um colle~rlo de artirices, 180 es

cola-s primarias e coll c>gios secu'lldarios, 
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f'1AUHY. 

Po'1t1lacão, 33ii. o r, o 11abn::antt'::c - Um 1yc~u, uma- esco;a. normal. (lO escoi:.1s 

p:·imari1 e uma ·llibliotheca publica. 

C P.AHA': 

J'opulnção, 852. OOU lHibitant~s - lJm lyceu, 11'l1fl escola no r mal, 27ü PSCOlAs 

., ,.; 111ar ias, uma esctJlP.. militar, Jnu itos colk·g·J o:":. inRtituto hiF=torico, bil11iothecu 

,Jhlicn, g·nhlnete·~ cl " IE- iltn·a, 1nuseu; etc. 

H1o C1H 1\Nnr~ no .:-\or!·r~: 

1··opulaç:!o, 2 O. 000 habitl1nte~ - Um J~·ceu. uma escoiQ no1·111al e 150 <'-'<

c.:o Jn, primarias. 

l 1-\11AflYO,\: 

T'oJ)ulnr;fto. liifi.OOO h11.hitnnte.-<- lltn b •c<.'u. t\111>1 ~Rcola norm al. e cerca rl ~ 

111 0 e~cola~ nrimarifls. 

Pr.:HNAMBTTC'O: 

T'or,u~~cilo. l.lOO.flllO hahitantPs - Um g ynltHISio. un1a 'escola no:·1nal , mal:: 

d · .}()11 c~colaR p!~imaJ·ias. nn1 lyceu d o::- art=>s e officios. un1 collegio d.e nrte.s, umn 

r ,culdacie ele dir<.'ito, biblioth eca.o. Qabinetes el e le itura. instituto archeologico, ele. 

T'opul:16io. õOO. 000 hnbitantes - Um lyceu . umn e-coln no 1·me.l. 160 -PRC nln.

~r imnri:=~s, um lyceu de art?s t- officios, bihliotheca . inRtituto agTiocln, etc. 

SEf:G lPF.: 

!'opulação. 280. 0~0 habitantes - Um lyceu, umn esco lA nnr111al, 20õ <>sco ln,• 

nrima~·ies 1"' colle.!!ios. 

BA HIA . 

Pnpul n~ão. 2.106. 000 habitante-s - l!m lyceu. uma <>Scola normal. 800 escola • 

itl'inuu·i::-ts, nn1 lycPU de fl 1'Vt-ts e officios. un1n acarlen1ia de b eiJas-artes. tunn d e 

nH>dicina. uma ne :;~!encins sociaes e j uridicas . clou.s seminarios. anel ::- :":e rPceblrt 

o en:-1in'1 sec.undnrio. um instituto d·2 a•.:?;ricultura, u1n tnus t- u. nurn erosas bihliothe

cn, e sJciednde.;: Jitte-ra:·i as e scienti ficns . 
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EsPIHf'l'n SANTC': 

População, 160.839 hRbitantes - Um Iyceu, d 3 90 a 100 escolas primarias. 

F.JO DE .fANEJRO; 

Popubçi!o, 1 . 300.000 habitantes - Dous Iyceus, escolas normaes, 500 escolns 

primarias e muitos collegios. 

ID!STRTCTO FEDERAL: 

f'o!)ulação, 600.000 habitantes - 80 '<scola.;; primarias, numerows institutos 

secunclarios, a.cP.clerni 9.s de Jne<licina, direito, e ngenharia, bellas-art ..:s, agronomia , 

sociedades ·scientiricas, liotte:·arias, museus, bibliMhecas. 

SJ..o P•uLo: 

J?opuln.Gào, 1. •500 . 000 habitantes - 1. 200 escolas primarias, numero.>os colle

gios .e Jnstitutos de er!s ino secundaria, urna acu.de mia da direito, um setninaT·io, um 

lyceu 1Je a1·tcs e officios, umu recente escola de engenharia, u1n in ~tituto agro

nonlico, etc. 

,i?AY.AXA'; 

l'opulação, 250.000 habitantes - Um lyc.e-u, uma escola normal, 300 esco !~C,g 

primarias, colonia~ n1ilitnr2s de Chopim e Capccó. 

I'opulação. ~00 . 000 habitante;; - Um atheneu. 180 escolas p:·imarias, um 1> 

ceu de artes e ofricios e uma bibliotheca. 

F.JO GRANDE DQ SUL: 

População, 900.000 hahitrrnt·~s - Uma e;.cola norma·!, 500 escolas primari fu', 

umn escola. militar, ur.Ht. de a.gronomia, institutos de ensino secunda·:·io, etc. 

Go~Az: 

População, 2·58. 000 habilantes - Um lyceu, uma escoln norma l, 90 e.scoli~s 

prima rins, um setninario, oncl 2 se exercia o e· tudo secunde.rio. 

::\1,\TTO - GROSSO: 

Pc)ulacão. 100. OOÓ habitantes - O ensino prima:·lo em abn'llclonn. um ly

ceu, um semónario e um co!legio de instrucção secundaTi.a. 
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1\lí:r>'<AS GERA}!;": 

J'opulação, 3 .'264. 000 habitantes - •Seis lyc~us, oi tu -~""'las normaes, cerca de 
2 . 000 escolas primarias, uma escoln de phamacia, uma d ~ minas e collegio~ par

ticulares Importantes. 

Isto é, post{)s á margem os demais institutos, para uma população de 

1·5 .. 700. 839 habitantes, 7. B5 e-scolas primarias, pouco mais ou menos. 

Antes c1.isso, só 1ivemt!ls os fructos da m e.ncionada lei de Hi ·de Outubu·o de 

Hl-2·7, esta relíquia de 90 n;n.nos transcorridos, sellada com a rubrica do prime·iro 

!mJperador, r e.gulrumentade>ra e creadora .primaz <las nossas ·escolas e do nosso 

pro1lessorac1o regula·. s de ·J"H"imeiras lettras, ext.incta em Beus effeitos pelo lActo 

A'ddicional e que foi continuadora e disciplinaJdora da obra começada pelos je

sui·tas, impecr-;fedtamemte auxiliada até á Jlactura della ·por mU'i<to ra.ras tentati

vas do e.;forço priv-Mlo e por pequeno n um'e ro das escolas chJann.ad.as :·égioo, a'Va

ramente distribuidas P€'1<>s ma:ndatrurlos da Côrte 1Portugue2Ja; lei que, ainda na 

actualidade de a.gowt, salvo as suas extemporarueidade;;; anachronicas quanto aos 

ovdenado>, o provim'ento das cadeiras e divergenclas consequentes da fôrma 

de governo, repre.se<nta, em principio, os melho~es modelos 'do plano geral do ensino 

na rraloria Idos instJ.tnto.s primarias •qtLe pos uimos no i·nteriO<l· dos !E6tad<>s, e 

em certe>s pont<>s, poota 'C'm vigo:·, vlTia .pre:encber, com bastante .propriedad-e e 

legitimo agrado, a. lacuna das <l>eficiencias da educaçã<> moral, intelleobual e ci

Yioa da mocidade brltsilelra. E como producto do esforço da inidativa privada 

e da cooperação provinci9.l du•ra.nte e até o fim do segundo retnado, em 1882, 

6 . 3fiC e.scolas, fr.e.quenm.das por 200.000 alumnos, a pp.-oximadannente . Em 1907, 

quiçá, a data da nossa derradeira estatiffi:ioa. publicada no "Bol•etim Commemo

ra.t ivo da EJ.:-posição /Nacional de 1908 ", a cifra conseguida dos e.stabelecimestos 

publicas e ·particulares em todos os Estados, no ensino de primeiras lettJras, a.n

nunciava .em globo :1!1 mil e tantas eB'oolas, fó:ra algumas municivrues, das quae 

foral'll exíguas as info.-m.ações, .:1om um total de •500 e muitos a ·600 mil a.lunmos 

de mat:-icula. e ·300 e mui.t<>s ·a 400 mil de frequencia, vrogresso insigl1<lfica.nte para 

quasl 120 annos de cuidrudo> e dispemdios e que derivaria. -em ruenhum, se visrurm.os 

o au:;mento da 'llOss& popul·ação em séis a sete milhões de habitantes. 

Os demaãs ramos do oosi·no superior e secunda.rio se •mantinham quasi ao 

nivel attingtdo •em 94, sem di1'fe renciação sensivel. •Só o ensino P..."'<l'fissional rpe

da.g'og!r.o e technioo, dantes in teiramenre diescurado, asslgna.l<>u um ligeiro e su

perfd.cial incremento. a:IJiá.s bem visível, •em zonas reswictas do nosso paiz. E 

qual o mov·el de 111os conservarmos neste esmd<:> d.e •de.oadencia, deSia.l ento e des

conforto, naquiJ·lo qui' mais '!llide acordar vivamente a preoccupação pe:i:inaz e 

intransigente dos po>ieres publicos, em uma nação como a. nossa, que ainda não 

eX!Pfl.ndido a:s lein<.>rgias da sua vitrulidade, nem des'dobrou ao mundo o 'Panorama 

vastíssimo da.~· suias riquezas naturaes, justatnente .porque possue um problema 

essencial a resol'Ve.:- - o de distribuir âs ;populações, vela va.stidã<> da su-a im

mensa 6'Uperti'icie, noções p~eliminrures do sab-er que 'J)Tedispõe o homenl á :vida 

rra.tlca do cidadão e qule, em vez de se decidir á. soluçá<> do mesmo problem~t. 
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desperdiga superu><a,., .. .:nte () seu orçamento geral, muitas vezes com demasia c 

prodífralidad:e, em rnil'té:e..s differentes, mais adiaveis e secundao-.ios? Será acaso 

por faltar ao no:.so .povo vocação innata para as Jettras? Não ha quem pretenda 

a.poioar se-melhante desproposito! A inclinação idéalista do b<rasileioro, para as exhi

bições e L~·C!rugações theodcas, não é pequena, e •desde () seculo XVIII, s ·cu lo do~ 

pliimeiros 1signae.s imp,·e&sionantes da caracterização da nossa raça, ti. Luz da sua 

li•tteratura g;muirua, •que se vem patenteando. Ser-nos-hia facil aponta r-vos casos 

de uma simples oi•bUotheea publica, inau gurada por um grupo de :moços em uma 

cidade sertaneja ·no Estado da Bahia (faliam os de \Joazeil'O), em breve fazer 

floresc~r neHa urn nucheo não resumiuo de litteratos habeis, algu ns, v <rda<lei>ras 

r eveit'.ções espontaneas de hl.storiographos, poetas, joo-nali stas e advogados, que 

dantes só tinham pawa iHuminal-os a daridade fusca de aulas lJrimaria, r eg i

das por mestre-escola de vHlas ()U ald;2ias . 1S00, no -emtanto, con.fessa.-, que a 

tendencia actual <le varios espi:itos 1Jrog.ressistas, revela<i.a com pujrunça e bri

lho nos par~eres, ·Pl'Ojectos e discursos de José Bon.i.facio, Barbosa Lima, José 

A•ugusto, Monteiro de Souzca, Migu·eJ Calmo·n, ~uguslo de Lima, Corrêa :Oefrei.tas, 

Passos de Miranda, João Pernetta, L ebon Regis e U\!Iau•·icio de Lacerda, todos 

no Pal'i'llm•ento federal, autores de medidas concernentes a encarrninhar a in t ?;r

venção da União no comba t e ao cancro do analphabet ismo, demanstra e promette 

que um futuro prox;mo nos sorri. Nos 'Estados, a >faina tambe:m aos pouco 

cr~.sc ~ , no 'Objectivo de imita r .as 1}lra ticas dos rpaizes extrangeiros mais. aper

aperfeiço;rudos . ._.._ P''opo>ito do Estado do Rio <renho em mãos o interessante G bem 

delin t:a.io discurso do >Deputado estad•ual Dr. Bocayuva Cunha, que denota a 

m·ais luctda oonsciencia cta especialidade . Insph~da nos arroubos &este penS!l.

m (>n to a~bruistico, foi que Minas deu i.tm salto avantajado para a frente no governo 

elo holvidavel estaclJsta -- João •Pinheiro . .Outro tanto podemos diz . r el e Sãúl 

Paulo, do Rio Grand·e do Sul, do P!U"'ná e d·e SaTita ICrutharina, qUJ~, a.liás, mui to 

clevern u:; suas investidas industriaes e ecoTiomicas ao con•tacto civilizador do im

mig>rante europeu. Quanto a e.stes, pol'ém, é forçoso di!'ltingilir: 'lDmqua nto os d~ 

S. Paulo e Rio Grand(' vão, sem obi'ces, n>em vex.amoo, a.saimila;nd() o factor ex

terno que em si inocularam po~ amor de uma politica economica va.ntajosa aos 

chrumados vovos de immigl"ação, oomo é o Tiosso ; o IPar.aná. ISe e&! orça com os 

seus Pr<?Prlos · recun<ros, para opeorar aSS'imHação identlca, ·qu>e suppomos ainda está 

dist-ante d•e sfl concluir; Santa Catharinll, já clá.mou >Pela voz de um dos seus 

iil'usi:res mahdatarios nesta Casa .do Congresso 1Naci0nal, · a deficiencia dos seus 

m eio.s e o pedido de a uxilio de subvenções do Governo !Federal, que a ajudem 

a dissemina. um surn2'!'0 de e>colàJs mais sufftcientes, que eduquem os seus· po

voadores mestiços de allemães ou puramente allemães, os quaes Já 'J}repon

deram· ~obre o;; natnraes genuinrunente .bt'asileiros 18m m.ais de um municipio e 

em o~:tros, como BJumenau e Joinville, consti>nuem quooi a totalid·ade da popu

Jacão. 
Do norte. tambem alguns regj•sh•am sss~ a'l11helo blemdito d·e .progTedir e me.

~horar. Para · quem·, todavia, olha com ~mparclalidrude a ·feição caraoteristica 

.ela instc<ucção tio nosso povo, de norte a sUl, a verdade que não.· escapa oe f-e.N~ 
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prorr•ptamente a r e tina elo espectador é que : nem :Mlna.s, nem !São Paulo, ._,rn 

0 Riv Grande elo Sul, nem os g-r!lindes e ricos Estados septentrion~es, puderann 

funda r, gener.aliz-a.T e faze-;:· ·medrar em seu seio, ao gozo do.s seus tha,bH.anrtes, uma 

conshrucção de eru;ino opedagog-ico e primaria qwa plenamente os satisfaça 1e não 

mepeça os Ti gores da critica sadia. O ba talhão de seus analphabetos ainda é 

eoreider3vel tem crua ln.ucr elelles, imp<>to·ando aos •adm1nistradores escolas que os 

illuminem. Ao pai dP. Iam i lia dos nossos sertões ou do inllerior do.s •Estrudos, pau

per rimo, se mmeios outros -de subsistenci•a que- não seja o .seu tra:ba.Jho manu.a,l 

e do ·. seus descend1·J1l€s, T.esidindo €m Iu g>ares incultos, onde o homem !llão tem 

horizantes para desanvolv~r ou mesmo •appltcaor as parcas noções de leitura e de 

siecrpta, •a.dlquirida~ na fre-qu elllcia escolar, que impressão p<>d€ria dlar a maioria 

da.e nossa s escolas primarias, •fe itas no e stylo já caduco dos mais antig<>S exem

plar ee do generc, mal fiscalizadas, set,vidas de mtá os professol,es, mJáos metho

dos e 'Tláos 'lldificio«? A do abandono fa ta l, para m elhOT poder cuidar da vida 

prati ca e d<J ifutm·o da ifamilia, sem perda inutil d e tempo. J:>.erguntae alli a um 

t>ai, porque não manda os fiJhos á aula da a ldeia e ene ironicarrnente .::C!>ponde.rá: 

''P<lrque teu, quando menino, rreque nte i uma ig ua l, aproveit : i o que pude do 

quas i nada que me ensinaram e annos depois fiquei de novo analph.a.beto, po i·s 

t udo qu•e a,prendi di.ssipou-se nas a>s·p~rezas da liclla do oa.mpo, sem na memoria 

dlojx.ar vestigio. '' 

A a1·gumento .tão concludente ning uem sensato de boa fé cont<ar!a, e elle 

resume o motivo ela. impopula:·ldade das no;;;as escola s aldeãs . Enti•etanto não é 

is to urna novida de succ:dida no Brasil. 'Üccupa ndo-se da falta de obrigatorie 

dade da frequencia escolar promovida. pelo G<Jve rno do Estado, n <·gada na B el

;~ica p<la lei de 20 de Setembro de 1884, em virtude da qua·l as communas .suppri

miram •n a is d e- 700 escolRS, na rTa H enrl Cha rriaut, no livro "A Belgica moderna", 

pag . 12·3 : A Belgica res.> nte-s e destas medida.s deploraveis. As crianças priva

tias <.te ins trucção dividem-se em tres cate gorias: 

1• da s que n5o vã.o á escola; 

2•, das que •M'SLste-m i"regula,rm enle ás lições e qua&l 113.ida a.pretndem; 

3• das que sa hidas da escola, aopós amnos, esqutecem 1:ot!lilmente o ap.ren 
d.i do . u 

.No I•Ltuito rk lm.bilitar o GovETno da tRepub!Jca a tomar sobre si o encargo, 

de parc~ria com os :IDstados e Municípios, cujas receitas, por mai<Jres que appa

renlem ~ t.l, na realidade não aguentam os sa.c:·Ificios do.s ga>Stos impost<Js no pe 

ríodo de organização, p<Jr •e.ssa ~r<•fa utilis~ima e fa1·tamente reproductiva da 

vulg·a rizaçãc e m - tJwdizaqão do ensino primaria, sob os m<Jldes mode;,nos; é que 

c.t)uàimos n.o app<!llo da m-ensagem presidencial, elaborando o projecto que termos 

a honra de subme tter ao juizo do Poder Legi·slativo, convictos de lhe i1avermos 

imprimido a c=.structura m a.is adequada ao movimento hi s toriro e financeiro 

que atravessam<Js. Em fôrma 'f:aoultativa ·ao J:>oder Exlecutivo para quando, no 

seu alto crJ.terio, esse ente-nda ohe g>ada a occasião d'inanceiTa d•e TeaNzar a ne

cessaria i-nstitui ção, a.uto<izamos •s e!ja fundada n.eata Ca,pital, oom a maxima ur

genci~ um eõtab~l·ecimento ·pedagoglco modelo, pat'B. o preparo gratuito de indt-
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viCiuos ?OI:>1·es, que os Estndos lhe enviem, lê que a.hl recebam a educação mte111-

gente e solida de suas faculdade; superío~-es e dos seus 1>entidos corporaes e ad

quil-am lmbilitndam<entP, para 1::-ansmittir á mocidade que venham a tE-r sob sua 

dirEc(;ão, as noções inCJispensaveis aos cursos theoricos e praticos das escolas 

primarias hodiernas. Não po:liamos cogitar de uma Jei como a 1 roo:mte, que im

porta em refo:ma. ao< no•sos habitas anteriores, sem collocar o poder, ao qual 

vamos conferir a súmma de p restigio in'discutivel para cumpríl-a, sufficie<nte

mente capacitado a agir com toda confiança nos funccionarios technicos que ca

reça utilizar. Omitt1.osemcs esta parte do nosso projecto e cahiriamos na cen

sura justitlcada dos que nos quizessem interoellar: 

·'O>mo pretendeis quoa o Oov,.no F~deral acceite a o·esponsabilidade de guiar 

o ens ino el<:>mentar, S{'m lhe attrihuirdes, desde já, a formação de pessoal dirj

g>enb~ para os institutos sob o eu patrocínio? ""ão será amnulla r , desde logo, to
das as p;-imicia que o Yosso acto projecta, cingil-o a acceitar, sem o direito de 

recusa , ,por inPxist~ncia de melhor, o que os Estados, no seu deficiente d pooito 

de profi;sionaes rigoro.,amente capazes, lhe possam, s~m p1 ejuizo dos seus es

tabelecinentos proprio,., impingir? E, quando o Governo Federal não se contente 

com es;e fornec im,' •lto pouco afiançavel que o;; Estados lhe faç.am a principio, 

seria tamh €m dignificante para "- nossa Kação, que timbra em alistar-se na fillera 

das civiiizaCias, viver nesses as.um1JtOs de emprestimo, por muito tempo, a con

tracta.r capacidades 1110 ex!Tang?iro, isto porque não as tem d€lntro ele si, e nem 

te-nciona forma•l -rus com sufficie ncia para o seu emprego interno, em uma popu

la(;ão que jâ regist;a 20 e tantos milhões de almas? .Por con51equencia, proced:z

mos co 11 ac=rto, redigindo o< artigos '1• .a 25 do capitulo da parte geral da 

noSõa lei. 

Aos estal>elecimentos d >stinados a diplomar esses m estres, não poderiannoo 

deixa·; de prover de todos os elementos e mecanismo conjuncto para o cultivo 

das habilitaçõe<o <:> a.ptidões organica;; inh-e.~antes ao futuro pedagogo. Salas hy

l!;ienka s e bem ap]n~·elhadas qu~ os habitu m a 1•er, sentir e reconhecer a ob

serva,Pcia -elos deveres prophylaticos e donde r cebam lições de um corpo docente 

de professores erudi tos e experientes, dent-re os quaes preparado; qUJe aqui exis

tam na arte de incutir o saber e o ma.n-E<jc de ensinar; uma bibliotheca escolhida 

para as cor.sulta.s; gabinetes de analyse experimental para .as sciencias que do 

e u anxilio não d!Rpensem ; um museu, que bem poderia s er o actual 1\IIuseu Na

cional ; um jardim da lnfancia; 'Uma fazenda de demonstração ag7icola e pas

to:-il; uma escola p!"imaria de primeu·as lettras, e ol'!ficinas 1praticas de traba

lhos me<:anicos; de~dencias todas anne:>Oas, affeiçoadas á gymnastica do corpo 

e do espi!"ito dos alumnoo nas investigações minuciosas elas sei ncias e artles 

physicas, naluraes e p~ofissionaes que os capacitem pela observação e o -estu
do, no ach~go das classes d·l aprendiz es, a adqui rirem o methodo mais ra.cional 

de e ·<rei ta r m const::iencio.sa.mente as funcçõe do magisterio. Pl'&f>erimos insti

t.uto rormal .para o sexo masculino, porque o program.ma em mira é responder 

com os nossos favores ás solicita(;ões mais anciosas das nossa.& cris momen

tanoos, e este s~xo é o que mais de- pe:rto se liga li ordem e r :-gula'l'idade na 
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,-ida economrca, pol!Uca e militar do no.sso paiz, e demos a feição mooelar de 

interPato, por facilit.'!.,. a fl'õquencia ela estudantes szm fortuna, provindos dos 

Estadú3. NãQ servirá, en1bora, a nossa preferencia, ele empecilho a qwe se 

ina:ug·ure mais üwd•e cu quando convier ao Q{)ve•·no um instituto ele formll!J.· pro

fessoras no>·malistas, ]JI~ritas em prenda,s domesticas e em todas as profissões pra

ticas a qu e a mulhe r vai se entregando em nossa soci-;o dade, bem assim na pro

ficiencia dos dev€1res ela dona ele casa e da mãi de familia, s:gundo os processos 
usuatos em s e,us sinli.lares mais perf~itos. 

Es.:!olhemos esta cidade para séde da instituiçã,o supradita ·por tornar, 1em 

n!islll~pto de tamanha. transeend•eneia, mais barata, mais h~oica, mais pessoal e 

pos itiva a f iscalização, praticada de viso pelo proprio ·Presidente da Republica 

e s'u Minis!:ro do Interior naa visllaB que realizarem e pelo prepo~to direeto e 

assíduo da absoluta co. fiança do Governo. Assim ac.<·editamos &e{endida a pri

meira parte do projecto . 

Qua'1to á segunda parte, que é o ponto final da questão, o estabelecimento 

elas escolas 11rimarias, de que a outra é o inicio, con:o elemento preparatorio, 

passamos a explical-1a, conforme se nos afigurou e procuramos resolvei-a. 

Xão pC\Sa especlficar e sooremoclo são notoria.~ as causas determinantes ela 

nossa incultura. Afoitamos-nos a designai-as &em temor ele contestação: 

1.• A gerar todas as· outras: 

O máo 11abito do · governos ingerirem-se o menos que podem na pt·atica 

effectiva do ensino escolar, descuidando~:;:e de acompanha-l-o na sua effectiva

ção, para melhor ~sluclarem as suas ·fal•has e preenchel-as como o exigirem a.s 
condições do meio, limitando-se a organizai-o nas leis e r eguiàmentos e a 

aguardar que se desenv·olva pela 'boa vontade e o bem querer do mestre

!'Scola e dos discip·ulos. 

2.• O pcssimo systema do f iscalização que temos a doptado, tl'ansforma·n-· 

do-a em perioclica, condescendente e formalistica, quando merec ia ser sev-e.ra 

ao maior r :gor, perman'ente, vigilante e inCatigavel, castigando por omissões 

erros e crimes regulamentares - pro[essor es é alumnos . 

3.• A benevolencia -nas a pprovações, alliada ao commoclismo, á ignorancia 

e ao descuido elo· .111 estres no ensinar. chegando, na melh<Yr hypothese, o es

tudante a •gravar de memoria os estudos das multiplas disciplinas e, na peior 

hrpo these, perrnittindo as bancas examinadoras que passem acleante, sem quasi 

nada saberem elas matJerias concluidas. 

4.• A falta de uma · l gislação geral que abranja em seu,; detalhes as 

contingencias loca.es. 

5.• A cuhr.inar dentre todas a politicagem avassa:haclora e destruidora dos 
cos tumes austeros. 

Na intenção ele eliminar ou avaliar esses vícios do nosso organismo so

cia•l, 'é que legislamos agora, contando com a slnceridade e o patriotismo do 

Governo actwal e elos seu.s successores, na execução do preceito que o au to

riza a montar ine.titulos ele educação vrimaria na sêdc de qualquer município 
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que em a Jul'te prévio lhe forneça âa:ea aprop.riada e uma "Porção de suas r en

das e combinações para o custeio da consetrva~ã!o e do professorado. 

As escolas primarias, que rpara esse lfim instituímos, foram comprehendi

d•a.s, como simples m•in~aturrus da escola profissional que planeam os, deven clo 

po&1Jir em proporção mais elementar todos os requisitos que caracter izam 

áquella na sua conformação. O G<lverno associa-se aos poderes r egionaes para 

installal-<as, edlfica.ndo o predio, provendo-as de labo.ratori<l chirnico e phy.s.L 

co e nomeando o :pedagogo capaz de organizar-lhes o 'ensino theor ico e pra

tico, a bibtlioth eca e o museu. Pareceu-nos o processo de f iscaolizaçã!o. uni co 

apropriado a esses institutos, a collaJooraçã.o de uma junta composta. do ch efe 

do executivo do rriunicipio, como poder local interessado, do collecto•· feder al 

e do J uiz M unidpa l agindo conjunta ou separadMTiente, dando 3!0 UoV'erno 

Nacional o direito de insl)i!ccional-as com outros prepostos. A educação mo
ral c cívica pelas leituras e exemplos, o ·ensino da hi.•toria e da geographia 

• patrias e o ensino militar ob.rigatorio são condições im·p;erativas e essenciaes 

a esses estabelecimentos. 

Em broves traços ficam assim traouzidas e definida5 as linhas ge~-aes desta 

lei que o Congresso, na sua alta sabedoria, irá julgar. R 2sta-nos, apenas, ao en

cerrar o capitulo, exr.Jrimir nossas convicções acerca da sua parte especial, de 

te das a que mai5 ampla& ::-esponsabilidades presentemente •·e une. 

P~ecisamos olhar, com a visão de patriotat>, a dolorosa perspectiva de muni

cipios nacionae-':i, reduzidos a un1a existencia de colonias extrang·e iras, -e ducadas 

en tre .n6s em escol-as ext.ra:ngeiras, que s6 conhecem a língua e O·S suso:s elo paiz 

natal das suas populações. Os motivos articulados para •este desproposito, que 

j ft,mais nação alguma consenlio que permanecesse sem re-medio no eu territorio , 

porque se oppõe ãs l ei~ da m·aJs rudimentar dignidade de um povo soberano, era, 

aliâs, i!"l"espondivel: "A f:otlta de capacidade financeira .cJo pequeno Lmstado, onde 

o absurdo se o~tenta, .para sustentar a concurrencia da qua.lid·rude e quantidade , 

com as rica:, companhia5 que mantêm nessas paragens as escolas todas de origem 

alolemã., e o mal quE\ ;re&t;Jte.ria de se descontentar, com leis reaccionarias e :;up

pressivns clellas, o colono ordeiro, que tanto e tão grandes ~neficios lá vai pro

duzindo. O digno Deputa do catha rinense, o :S.·. L e·bon IR gis, depois ele ter p~o

posto um projt'Cto, am que impetrava 5Ubvenção <los cofres :l'ecleraes para creaçilo 

de cem escolas no trecho conba,-ninado, expend eu em discurw a fôrma como de

sejava. fos<;em tomadas as ·proviodencia·s para extinguir a anomalia, escuclando-sc 

na seguinte opinião elo Dr. Oscar Thompson, Director da Inslrucção Publica em 

S . Pauio: 

"Sobre es~ ru;Sltmpto, como ainda em outros, já nos lêm ser vido de 

exemplo os p:üzes extrangeiros e, para o caso, reproduzirei o que se pas

<ou entre mim e o chefe do The Unit ed 'States Bureau of Education, Si r 

William Hanis . 

Foi durr.nte o tempo em que esse illustr€ educador (con.sideza.do na 

Arrnerica um dos melhores philosopho5) exerceu o cargo de <.uperintendente 



169 

d•as escolaR na cidade de •S. Louis IState O'f :Missouri, que a colonia allemã 

estabele()en escolas para seus filhos, educaTido-os, em plena Ame.-ica, como 

se estive>Sem 1;a c"cHemanha. 

Por iss<l, não podia sahir de VVashington sem ouvil-o, e consegui }Jarn. 

esse fim urna audiencia . Disse-lhe Jogo que meu p~·incipal intere&se e!'a 

saber corno tinha resolvido, quando superintendente das ooco·las · de S. Luiz, 

a importam te qnestã.o de ensino com a co'lonia allernã. 

Quando assumi, disse-me elle, a s~erintendencia do ensino em 

S. Louis, a.s escol•as aJiemãs estavam esta·belecidas por toda a parte, com 

organização i:flentica e atê e m muitos pontos eram ·superiores ãs escolas 

nu]:}lioas. 

A nova ge ração americana-allemã estava crescendo a1lernã, sem sa

J:le;: fall>ar inglez, 

.Era preci:~o, pois, intervi r, sem demora. A maioria da população cl€• 

.S. Louis e ra, :naJqu~lle .t<Jmpo, ele allemães. ~ tinham os vist<> que a 

Pennsylv3 nia e o 0..!-J.io &e conservaram JÜI-emães por · tres ou qu·atro gera

I}Õees e que>, nesses Estados, as tentativas .para ob;:igar a colonia a:llcmã 

a a;prender ing!lez tinham sido infnrcnferas . 

Era, pois, preciso começar e comecei P<Jd·Í!1do ao •Congresso uma lei, 

•to~·nando obrigatorio o ensino do in.gl'ez <lm todas as escolas e coHegios 

extr.angelros . 

Puz, obtirla a lei, meus auxilia:es em campo, fiscalizando cuidadosa

ment<' o seu c-umprimente'. Todas as %colas, de facto, passaram a ter pro

fe&sores de ingl'.o;z, mas os a;Jurnnos C~?ntinuavam a fallar o aJilemão e so 
nas aulas de ir.glez estudavam insufficientemente a nossa lingua. IQ es.pi

·rito da educação contin·ue.va lla<Jmão, os ·al·umnos não aprencU.am a fallar 

o inglcz e o 'Problema não ·estava resolvido. 

Nwque'llas colonias fazia-se o aHemão, .. 

DeLxei a :nspecção de 1ado e continuei a estudar o assumpto. 

!RJeso'IYi fazer nova tentativa; levantei ao •lado de cada escola allemft 

uma escola americana bem oo·g.anizada e que fosse capaz de excedel-a em 

resultado~. 

A tcntat.ivn ainda dessa vez noo foi satisfactoria. 

IJembrei•me então de mandar estudar o aUemão nas escolas publicas 

do bairro teutonico, justamente naqu·ellas cuja missão era americanizar 

IJf' filhos dos teutonicos. 

·O ·resultado nã.o se fez esperar. Os allemães comp:<Jhenderam que nã'O 

tinh?.m necessidade ele despender dinheiros com a educação dos filhos. 

Ha>·ia alli, no bairro. escolas americanas, ·bem organizadas, onde seus 

fil hos ap~enderiam a lingua do paiz e tambem e. ·lingua da ·patrla de seuõ 

pcis e de onde elles .sahiriam com uma educação perfeitamente americana 

sem desp'E'Z'a a1g>urna. 
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P oucos dias de vida tiveram desde eS&) momento as escolas a.lle· 

mãs . . . d~Saippa~ecerrum ·logo. " 

Abstivemo-nos em nos.so pro jecto de -seguir á risca o conselho da experiencia 

do et1ucador americano no seu paiz, encomiasticamente recebido pelo chefe da 

instrucção pau'Ji.sta e abraçado pelo l'E>presentante de !Santa Catharina e de pre

ferencla id=os um mixto entre ruquelle arrazoado e outro modo mais incisivo 

de superar o obstaculo. Então, n es te presupposto, attendendo a que se impunha 

prestezR naa medida.s aoau teladoras· da nossa reputação de •paiz independente e 

portadol' da obrigação de dar normas educativas aos seus ha,bitantes, oomquanto 

liberal como os que mais o Corem e á guLs-a do qu e outros já fizerrum, rulvitramos 

que o Gover no "ficat'á obriga.do, d·e 'de a sancção deste decre to Jegislrutivo, a crear 

incont!nenti varias escolar; na zona colonjaJ da Republica, onde toà.aa as m·a t eri11s 

sejam l'igorosamenr.? ensinada<S por mestre s n.acionaes, em lin gua brasile ira e 

onde s~; ·aprendam elementos da nossa geogrruphia, hi·5toria, geo1ogia e historia 

dos tces reinos da nossa natureza e se ensine a amar nossa patrla, pela expoai

ção aos alumnos d~~ nos>as g rancle,.,as e àos progressos que aos poucos estamos 

accentu~ndo; ao mesmo tempo agit<á, sem demora, junto á1S escolas t euton icas, 

de accõ.:do com o qu e con:ultar as co ntingencias da necessidrude publica. 

Xo caracter àe méro alv<ld"io, lembraríamos que aos profes ores ou directo

;-es gerunanicos dessas escola<;; ultimamente traJtada.s se •propuzesse deleg·ar a di

l'ecção das m-esmas a u m profes&orado nosso, em troca, contractando-os para re

ger uma cadeira de allemiío nas escolas de outros rnunici:pios odo pr01prio Estado, 

frequentadas por filhos de familias ob ra ·!'!eiras ou, se .preferissem, em e5tabeleci

publicos d.e outros :i!Jstados. Sómente deata maneira, podemo.s admittir que ha:ia

mos, após o pe"prus~ar de algumas gerações, a:tfeiçoado ao nosso idioma e aos 

nossos h'abitos os descendentes <de emigrados do lmperlo AJ.Iemão, condensados 

em nt1<11erooos nucleos innssimilaveis na á.rea colonü:ada de Santa C:tuharina e 

[>.aranú, arrora que as r.elações in ternaciona-es e diplomrutlcas do poderoso Jnn,peTio 

comnoseo, coropellidas pela fo rça incoerciovel de circumstanci.a.s impl'evL3tas, que 

fer ir.a.m me lindres da nos5a soberania, soffreram uma profunda. so1ução de con· 

t:nui iRde. 

•E ,·;: tud·o mais que ~pei·ta a oprog>ramma de fiscalização escolar '!lão vemos 

mal ne11hum em que as escola·s de.sea ca•tegoria obedeçam, mais ou menos, o piamo 

(l"eral das precedent~s. A causa de termo5 eaoolhido, em regra, um typo elevll!dO 

ae escola primari!t foi a seguinte: IDoutrinan ào sobre a A ustralia, paiz qu e multa 

s.:~ assem~elha ao no~so, p~Ja exten-são va tissima de supel'ficie deshabitada, por 

f>U!L população na grande ma!oria pobre e af.astada e por seu desenvolvimen to 

ainda em transe de <formação r eoonte, expressou-se John iFraser, na obra "A Aus

tral ia" : ·" 'l'em-se reconhecido dPsde longo tempo a inefficacia d·a.s pequena-s es

coles e procu"a-se antes ter uma boa escola em um distri·cto do que di~sas. 

mal ecluipada,s e dispersa.$ á (lireita e á esquerda", 1E esta, o-ptnião qua drou coil'l 
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o nosso conceito, resultante dP. ·apurada e -r eflectida experiencia da.s cousJ.s 

do Brasil. 

CONCLUSÃO 

Sejaan as nassas prim<e.lr'a.s pa1avra.s ao clar !Por finco ~sse rela:tm·io, on1ie 

bl!SI(:amos swprehender os porm<ffilOT€6 e os incidentes miais delicados da materia 

que fw coonmettlda ao nosso ju•w deliberativo :pelos n'Oibres d€<slgnios do Chefe 

da Nação, feliciúar a Sua Excel'lencia .pelo civism'O esc!Jar.ecido com que se des

prenôeu de um a-ntigo :preco.noeito ~ruinoso nossa patria, inaugurando em seu 

GQverno a obra mais m>erltorla para perpetuar a passagem 1ie um es;tadlsta, 

~ulll 1!1. de 1iedicar-se coon fervor e aff.lnco á g>lorio.sa campanl1a contra o anal

phaibetismo. !Permanecer indifferente penante uma situação desoladora, que os 

olhOs eiurerga.m, o eospid Lo senbe e só o capr~oho de <urrn erro de hermeneutica 

sustinl1a. de pé, foi a conducta, dantes n ·egJig>ente, ora conversível em culposa 
em face d!a oonJlla.gragão mund:ial, que não quiz <lncampar, por mais tempo, doR 

seus a.nteceooores o Sr. Preeiden te da Republica •e que lhe p.e!rtnLttiu <Jnsanchas 

de desdJOibr a r tJrn •l<lttras a brundeh·a ru-idosa ·de um. programma novo <l al:Hrr.çoac1o. 

Falle e e.j'a na linguagem, com'o nos feitos vi.nà·ouros de S. Ex., essa coragem 

aJPOstolar que ar<ma os tritumphadorcs. A nossa infltllencia é ape>nas a dor; que 

awlaud.em a idéa, e apontam os caminhos por •ond•e bem e.prov<lital-a. E nada 

mais fazemos, ho1e, do que IP!roScguir na estrada .paJimilhada, com denodo e phl

lanthropi.a, por outroa muitos coll-egas, dentre os qua~es um doo> illu&tr es ICOm

pan'helroe d·e Commlissã.o, o 'Sr. José Augusto, que tiveram a sorte de clamar 

no d>eserto. S. Ex., !Po.rém, que em pouoos periodos da ISUa mensagem, .teve a. dlt:a 

<116 congraçar o -emsü10 com a defesa nacional. ; S. Ex. que, !Eaudando os ardores 

patriotlcos da mocidade, assumio, com oo anrulphabetos dJenunciaàos nas listas 

do sorteio militan-, o com.promiSs.o solemne doe auxillle.r a. nossa imstrucção, de;po

sitario ·do poder q~1e move os dinhciros pt~blicos e de rposse da nossa. a.utoriz;ação 

legal, podel1á. ~mmoll'trulizar o seu nome com o mais benemerito dos benemeri tos 
sen-vl~s prestados ao povo! 

Momentos como estes sagraram a brillhe.nte historia de muitas ér rus e o fu

turo grandio.so de mu:itas nacionalid•ades. 

A <A.ll>emaJilha. renasceu, tornando-se a potencia eoxtraordinrude. que é, desde 

aquellas palavras replectas •de persu•aeão ~;ue Frederico III, rei da Prussia, tor

ture.d.o ·pelas incursões !e usur<Pações guerreiras de BonapnJ'te, profeniu, excitando 

a confirunça e eshlmtulo aos seu subditos: 

"Q·uero que <3e faça tudo quanto fôr estend er e a.pllr<felçoar o ensino do 

!'OVO. Tratn.~se d~ aperceber forças :para o futull'o comba:te "' pare. hsoo é m~têr 

a ugmentar pe:Ia instrucção a ~Cnergia da resistenaio. das a.1rna.s allemãs, etc." 

D'ruhi a A:llemanh a, •expõe Herury Lichtenooorger, 'Professor ela Sorbon.e, aos 

poucos se avizinha do 1dee.l de uma culltura. nacional. O aperfeiçoam€'Uto de suas 

escola9 prlma.r.las foi aa>proximando-as das .escolas se~eundarias ; o ensino em to

dos os gráoe .foi perdendo a fôrma livresca •e tom:1nclo um ca.re.cter mais roo.list'a. 

ll mais li.COnd!boü;m'ad9 á s conveniençias da vida indus·trial. E dellas pôde dizer 
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Bismark, ap68 as victorlas de Sadowa e Sedan : "Quereis saber de que ê obra a 

Prussia? De duas couoo.•s: a obrig-ação do serv.iço militar e do secrviço escol&r ". 

!Foram as ·l·eis da i.nstrucção primarin e os g-overnos empenhados em exe

cutaT estas leis os f&etore.s d•a prosperW.ade de todos os povos cultoSl da Europa, 

elo Japão, na .AsiiJa e dos Estados Unidos, na Ameriea. 

Bright, etn 1868, 1em 'UTI1 "·m·e!eting" de BirJninghaln, apreg·oava: 

".Ao meu ver, o .povo ·dos Estados U:n idos Item offerecido ·ao mundo, 

nestes U!ltim.os qua1·enba annos, me.is p,roficua.s in'Venções do qu.e toda a 

Eu.-opa junta. Esta superioridtad•e, tporém, deriva <'Le que mos Estacos 

Un idos o povo ê m>l.is pro'ficiente para ler, comprehender e pensar." 

Referindo-Se a <:11~a<S , aj;firmava Dixon: "Tem um dos prime.i·ros log-a.r.es nas 

p.reoccu.pações dos sui.ssos. Sob1·e ell<n.s rE.'I])ousa a politica dos p•::t rtidos. Todo.~ 

os suissos, qualqwer que seja a sua cond·ição de fo1·buna, sabem .ler, escrever e 

contar. D'esde a Jda de de seta amnos eJl.es se exercitam, como soldados, e aos 

20 estão aptos para o de.srmpenho d1o d·ever c.ivico. O nosso ensino não i.em senão 

unt fim: que ninguem aspire tornar-O>e homem pubJ.ico antes de ter bem compre

h endido que é precizo 1Jôr o bem publico acima do interesse particular." 

Tambem o Barão Suyematsu, rel•ata do seu paiz: 

"No J apão h a um ensino de moralid~de que 10ccupa um Jogar importante 

no ,prognamma. E' baseado na moral de Confucio e na pureza de consciente ia, 

que é a ~encia do Shintoismo, a religião ·nacion•al. A <>Ua insttr'lcção é u.nl

veTOOJ. Não he. soldado absolutamente ihl•ettrado, não sabendo ler e esc<ever. 

Nas casernas a aristocr>acia e a tplebe se e11contram." 

Ex;emJ)Ios l<'lo ft·isan tes. baSitam para rx•a !ta r o valor das in tenç1í<;ls da men

sagem~ ás quaes ntos associamos, 1elaborando o projecto . 

Praza aos cêos, vá a ·lém ela gente.rosidacle de s•imlples clc,;ejos, o ge,.to ma

gnanimo elo he>nraào Sr. aJr. Wienoesláo Braz, e que S. Bx., tollllando a peito e 

levando ave.nbe a nobreza do -encargo, para gloria dos seus dias e felicidade do 

Brasil. POSS'a espalhar grand-es m esses de instrucç.ão popular. 

O Congt·esso Nacional r esolve: 

CAPITULO I 

PARTJ!l GERAL 

A,rt 1.• Fica o Gover.no F'eàeral autorizado a instituLr, nesta Capi<tal, uma 

Escola Normal Modelo, em fõnna ele internato e extern ato, com o fim de pTe

p~rar prof€'Ssores J.)rimarios do sexo masculino, aptos ao n~agisterio em todo o 
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terrltorio aa Republica, sem .prejuízo das congeneres insbiturçues estad<>lWS, mu

nicillxtes ou JXITticulares no qu!E! concernir á a.l<;ada legal 1l.e oada uma. 

IParlagrapho urllico. Es~e /eostabe1ecimen.to su~~erior d€ >ertsilno 'prof·issional, 

monta;do oob '8/S p:r<>.'~cripções ri•gorosas da hygiene esoolaQ· c da pedagogia mo

c1ernan, d•everá possuir, desde a sua fu.ndacão, o apoparelhamento indispensavel 

~o •<lesenvolvimento theorico e pratico •do enSino dos alumnDs, por e:>remplo: la

bomlorios para o estudo, ob.servaçãD e 1pesquizas das· sci!enciall physicas e na

t uroes, museu, bd!bliobheoo, jrurdim <lie i'llfa.ncia, curSos d•e a'PrencUzagem pra,tlca 

de quaUquer trabalhD artifice ou ;.ndus>trial, C'Urso ])'!"atiro de ,exercícios miJ.itaiY"S, 

esgrima •e gymnastica em gera!!, 'llJTl!a aula primaria ele meninos, em numero 

pouro mai-s Du menos ele 50, atê 1·5 a.:nnos d•e ida.d·e, no maximD, e uma fazenua 

ou .ca.m;po c~perimental de agricultura 1e pecuaria •a.nnexos, para ensinar a missãb 

do professor, e.dequada ãs varias regiões do paiz e consoante a todas as faces da 

edu aação 'Pre1imimar &o ])O\'O - s·eja 1littcraria, ai~ica, \Physíca e eoonomica. 

Art. 2.• ,A m •aJtricula na 1escola ê gratuitamlente ccmcerlida a a1ummos po

br es, qu~a venham de Dutroo esta.belecimentos •estacloa;es, municipaes ou par,tl

cularcs e que, munidos do resp•ectivo attestado doe •pobreza, por 'J)arte dos go

,·e rnos rl0s Estad'o,s, mediante exame de admissão, .r.oaliza.do no estabe·lecimento de 

&estLno, clemonosrb:em achar-se .suffide;ntemen.tc ~n ·cam inhados >em primeiras loet

tt·as e já b em inici1acl.os ·em materias do curso sccunclariD :p1·opriamente cJ.ito. 

Art. 3.• O internato com•pDrtarií. no in.icio 100 alumnos e g:raclativamente 

irá em annos sucoe sivos 31Ugmentando, até 300, crrl<iuanto o <Jxternato é franco 

ao arbítrio dD GDverno, com audi'encia e acquiescencia elo d:irector. 

Art. 4.• Pe,ra composição clD conpo docente uesse instituto, o Go,ryerno ap.ro

YeitJará competencias corn~provadas elo paiz , pDr nom-eaçií.o ou contracto, ou con

tracbaTá Jnestres 1extrangeiros, conforn1e ,n1a1s conv'frnha ao inter.eooe momente..

neo ela insilnucção nacionaL 

IA.rt. 5.• E' permitticlo aD Governo, como medida de economlia e cl,e bloevi

<l·ade na in~nlação, o •ap i'Qv·e•itam•ento de ·elementos con.stitutivos já Drg•anizaclos, 

Nlificio ou ]lE"ssoal clocentJc ele qualqueJ· dos nossos institutos P'Ubilicos <3e >ensino, 

exis tentes n esta ICi·dacle ou setM sruburbios •e que a islo se ,preste, adarpta.nclo-o 

A<l oondições -e:xig· i ·d~·s n:a pres~nte lei, podcnclD fazer ouh·o taruto com os iparti

cula Tes que posse. a preço mocl·ico adquirir para tal fim . 

Art. 6.• O curoo nonmal comlprehendre, obriga tol'iamente ·ensinadas e exami

nacla.s, as cadeiras seguintes: 

1• lingua e litteratura vemacu;as, por m -e io ele le itura simples, corrurnentada 

c a nalyse <3as suas obras pmimas, pedagogia geral, histO'I"ia e geographia patrias 

e instrucção mDral e cívica, sob a direcção do pedagogo que será o di·rector da 

escola; 

2• , ensino de agricuUtura e ;p·ecuaria, acompanhadD ele ·P'I'elecções theorica,s 

da;s sciencias physicaJs e ;natura·es 1e doe d-emonstrações pm.bicas ·elas r -ef.eridas 

sclencias, do manejo elos respectivos Jruborator'o •; c dos instrumeritos de lavoura 

do induslrlas annexas a este. espoecia!lidad>e e á areacão, e de e~plicaç:õee do modo 
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de ilalborar a terra, f'€cundal-a e combater as p1·agas e epizootias conhecidas ; 

tu-do sob os cuid·ados do engenheiro, administrador da faz.enda; 

·34 , a.rJ.úhmetica, a1gebra, g-eo1netri-a, trigonon1-etria -c escri}Jtw"a.Qã.o In..ercantil , 

por partidas sLmphls e clobradas, i01•cumbidas a um mathemJatico habilitado; 

4•, !l'eogra,pbi•a e historia geral, e.'\ theoria e em pratica !l'l'aphada e de~

nh!ruda nas IJ)rovas pelos alumnos, diTigidos por um mestre reconhecidamente 

erucl:i to 110 assumpto; 

6•, dese.nho de arte app'licada, calligraphia e estenogTaphia; 

6• gyrnnMtica, esgrima e exercicios militares, 'POr um instructor habil; 

7•, aulaJS pliaticas de artifices nas officinas internas ela escola. 

Art. 7. 0 Qua1quer d•essa,s cadeiras poderá ser Teunioo a outra, desde que 

o IJ)rofessor possu•a habilitações e capacidade de -esforço e de methodo ,para bem 

d•esempenhal-as cumulativamente, sem prejuizo do 'Preparo dos discipulos, e, outro

sim, poderá ser desclob•·a da -em anais ,;e e. regula.ridad•e e boa distrJbuição do 

ensino o exigir. 

A'rt. 8. o ·Cada professor é encarr·egaclo d·e cllividir, como melhor J!Hl pare<Ja, 

o tempo cl•e traJbalho e ·as materi•as, •sob sua or~entação, sendo que o m,estre du 

veron.aculo deverá preferir como •livros de leitur-a. dos di~cipulo,s - as hi.storia~ 

gerrues do nosso ,paiz ,e da sua litteratura j á editadas ou que se forem editando, 

as obrar.3 e .mlonogi'apll'ias bem feitas. dos escriptores IP'<l!trios e as obras mora

listas de gJrande ;re<putação d-e Samuel Smiles. 

lArt. 9. 0 As au'lrus da 5•, da 6• e da série da 7• cadeira serão essencialmente 

praticas. 

Art. 10. LA,s td~ 1" e 2• ca.-dehias deV!erãto ·evitar c1uanto 'POSsivel divagaçõeR 

theoricas, Jimitanclo-se á theoria como oosen>Cilrul accessorio e sendo mais dedi

caclas ao exame, á analyse >e ás d<ID1o.n•strações pra.ticas, que tendiam a eleva.r 

a >edwcação moral, inteHectual, physica, civica e economica dos lallumnos. 

Art. 11. Excepto as, matbentaticas, a historla e geographia universaes, que 

pod>erão ser cl!atdas por concluidas logo que os alumnos -se mootrem suíflciente

mente preparados, todas as mais d1scipllnas serão l'eccionadas a qualquer das 

séries, sem d>istimcções de nenhuma, desde o prim>elro ao u1timo a.nno do curso 
normal. 

Ar.t. 12. O mumero de 100 aJlum.nos internos será ma.ntido no correr doe 

dous primei·ros annos de inste:Bação da escola, augmentando gnwativamente até 
o anaximo de 300 nos subsequentes. 

Pa.rag.rapho unico. A datar do segundo a:nno de existencie. do i'l11Stituto, 

os proTess<>res trespectivos têm a flacUJ!dw<e de desta.car os oous discipuloo mais 

apoos capa~es para a.judal-os e substituil-os nas explicações. 

Art .13. O candidato a aJ·umn.o mesm·e, sob a direcção do professor de cada 

caclJei.J'Ia ou offici•o, ·terá de tramsrnittir em turmias sucoessivas aos di·scipulos da 

escola 'Pnimaria =exa a horas d-eterminadas do dia, noções elementares dos 

conlheçiJmentos que foi'Cm adquirindo, o.vivando-lhes os sentidos naturaes e trc· 
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nanllo-os d)Or meio (le exercLciós ele experienda e de investigação no jardim do. 

infa.ncia, no museu, nos laboratorios e nas el•emonstrações da fazenJàa. 

Art. 14. -A fiscalização geral la Escola Normal ficará di'!"ectJamente attri

buida ao pr01prio Governo da União e ao preposto •permanente que, para oo:te 

fi m, elloe nomear com a dcnomimação de Fiscal Gera,!, bem assim ao Con-selho 

~upcrior elo Ensino e, mais media·tamente, ao proprio Congresso Nacional. 

Art. 15. Uma junta composta do director da escola, do admini.su'ad.or da 

r1tzencla, do fiscal geral do Governo ,e elo presidente elo Conselho Superior elo 

, :nsino, sob a presiclencia do !lVfinistro do Interior, incumbir-se-ha de animar o 

Msenv-olvimento elas lettrhs, artes e sc iencias, p.romovendo colher, ãivulga.r e 

1 ••!acionar dados estatísticos sobre a instrucção C.o palz e agindo cada membro 

•paraclamente 1em acção pessoal. 
§ 1. o o 1~sultado cltt-s p·esquizas f-el tas se!'á e:x,posto e relatado nas reurui.õee 

~ ue a mesma junta r eruliz;ar e que serão mensaes. 

2. o .SeJiá conferido o titulo honorifico de bemfeitor elas lettras ;pa1Jri-as a 

1uem quer que, membro da junta, l!"epres.enuw tes ele governos locaes, individuo 

.u corporação prJvada, promova a execução elo que prescreve o precedente ar

tigo e dê disto •scie!llcia e.o Governo il!led•eral; e o de ben·e:merito aos que funda

·em escolss adaptadas a eese rcgimen pel1a s varias zonas do B•·asil, sejam go

'"ernos ou particulares. 

§ 3.• Esses títulos outorgados pela ICitacla jumta carecem, para ser va.liclos, 

,ln_ approvação elo Congresso e ela sancção do Presidente da R;epubHca. 

Art . 16. O ilir"ec tor ela <escola orça'l"'á, tPimensrulmenre a.s despezas 'Para o 

•·usteio domestico elo internato, inclu'ndo asseio do .edifício e do pessoal, oome

!orla e roupa ~a.vada dos a lumnos, criadagem e serviço cl.e inspecc;;ão interna a,pro

·I"Íado a cstalb·elecimentos des~ genero e em quantidade rcslr'ctamente ne-
s.c;:aria. 

Art. 17. Tal orçamento será su1bm•ettido á approvação do Congresso e do 

no ,·erno, Qu-e, sem perda de tempo, e pre ferindo a ' Qualquer ouu·o as.sumpto, cl e

citlirã.o da. sua opportuniclade ,e legitimidade. 

IA.rt. 18. O di ctor e o ruàmin:istraclor da escola e da fazenda, quando no

m<>ados, perceL·crão um oa·d·enado 06d'to de 1 :000$ (um conto de réis) fóra 

casa, comida e l!"oupa lavada., l!Ue terão, com suas frurnilias, no proprio estabe
lecimentp. 

Art. 19. Os demais professOO>es vencerão o ordena.ào que lhoe.s fõr estipulado 

"'' acto da nomeação ou do contracto. 
L'\rt. 20. Para auxilio e sup])ll"imenlo das d,espeoos, é creada no Thesouro 

Federal a Ca.ixa Et;;pccia[ de Instrucção Pub1lca, com os segutntes T'eJCursos: 

a) 3JS dotações orçam entarlas que o Congresso e o Governo ·entenderem de 
consignar ; 

b) as quantias Jprt>V'e.nientes da voencla dos productos agrícolas, artífices e 

industTilaes do proprio estabeLecimento; 

o) quaes(J uer donativos ou ~egados Que, com esse fim, fOTem effectuados, 

Inclusive -a somma que os governos estadoa.es, municipeJeS ou.. as dii'ectorias do!3 
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institutos !)nivacloo :remr>ltet-em, sob prévio ajuste, como auxilio ás despezas an

nuaes dos alun1nos que envi-are1n . 
Al't. 21. o professorado actual dos Estados, se o quize.r, a •ex.pen:,-ru; P!'O

prias, poderá to.ma·r um tcurso bite twal nessa Escola Mode lo, afim de capadtar-se 

a prover quaflquer ~soola }JrJmaria no terrltor'o d ·a Republica. 

Art. 22. Comipete ao Governo, por proposta elo dil'ector da escola .e do 

aC:minlst>rador de. fazenda, ass:igna.da pe1o fiscafl g·e!'al, ooniõerir um premio de 

louvor aos alumnos que mais se distinguir·em ou mais c<rpaZJes se revelarem pare. 

o des mpenho do magosterio. 
tA.rt. 23. O d'irec tor, o adnuLni&traCLor, menci.onados, ou os prof~."'SSt':E'S , quo 

clemonstran·em fa.l•te. de zelo e de E'SC'rttpulo no cumprimento dos d•evet-es, exiX1em-se 

a ll nas que consisth·ão .em : 

:1• , censura e admoestação pel·o Fd•scal Ge.Tal; 

2", su!\l)en.são a té tl'es mezes pelo Ministro do Interior; 

3• demissão pelo P1·esidente d·a Rqpublica, após processo e.m que cabe a de

nu·mc.ia ao FiscaU Gero!, ou a qualquer interessado e o jullgamento ao Conselíto 

Super.im· do Ensitw, :em <reunião ord.i!nat·ia, ou convocada pelo Governo exotraord1-

n ariamente. 
§ 1. 0 Os .professores são demissiveis por irrtaapacidad~ verifiaada ou quebra 

habitual .dos deveres PI'<>fissione.es h abitua:es. 

2.° Como oons:equencia n ecessaria e immediata de senbença judiciaria, 

proferida em ultima instancia, por crimes qu·e :envolva m homlcid•io, furto, roubo , 

csteHionato, immora.lidtade, f.roud e, faLsid ad•e, moeda f·alsa e peculato. 

,§ 3. 0 Na hypothese do ultimo par.agra,pho ou nos caoos de provada falta de 

deoe:ncia e •de pudor .no egtabe'lecLmento, filcará o conclerru1ado absol·utamente 

interd.icto (para o direito de ensinar :em qualquer estabelecimento do paiz. 

Art. A iFazenda ou Caun]J<) de Demonstração, a;lém dos instrumentos 

a.g-rlcollllS, adquklrá €Specim:ens das mclhores racas de gaCLo vaccum, "avaliar, 

lanig•ero, capri01o e suíno, pa-ra servir d:e :base ao ensLno e ao desen'Volvimento 

da gua vida eco.no:rn:ica. 

Art. 24. Os alumrrtos e dem3Jls pessoal da escola, quando incorrerem em 

falta Ide ll'llO'ralidade ou delictos previstos· no Codl'go PenaJ!, serão sem demora 

expu'lsos. pelo director . 

.Art. 25. Por c uJ:pe..s menos graJV'es sujeitar-se-hão a rudvertenci•as ou notas 

d-e- censura :em cadernetas, perdas de recreio ou de l'efeições, o>risã.o disciplina.T 

por a~gumas horas ou outl'as quaesquer penas que convenham â. boa ordei:n do 

esta.beleclmento, - ad libit1tm do director. 

CAPITULO II 

DA PARTE GERAL 

A<rt. 1. 0 ::>Tas sédes dos municlpios de cade. Elstado fioa o <Joverno autori

zado a. l.nstltui!', Q>Or convenção ou co.mblnaoão prévia oom os respectivos pre-
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féOlOS (chamados em 'alguns dclles intendentes), mecÚa1~te u (ornecimento g'l'U• 

tui to de terreno >apropriado por parte da !lfun~cipaliclade ou el e ]Jarticul«re.s 

u111.<'t cer ta porção •da r eceita do orçamento local ou o resu ltado ,pecuniario de 

sub.scr:~JÇÕOO cffectuadas entre moraúor2s do Jogw·, uma •escola primaria mode!o, 

com o fim de minis trar aos 'a1l•umnos do sexo .m asculino até o numero d·a 100 a 

200 no maximo, de S'eis a 15 annos, substituídos d·e tres em tres annos, os maio

res d•e 11 annos e de cinco ·em cinco annos, o,; demais, a instrucçã,o mtellectueJ, 

Jnoratl, c ivica, ph ysi.ca .e recon.01n:ca. 

Pa1'agl'apho unico, E ssas es<Xl las, que serào miniaturas da especificada no 

L'::tpitulo primeiro, deverão scr montadas debaixo dos •pr ec-êitos h ygienicos e pe

!lagogicOt; modernos e possuirão desde o inicio, ·todos ss requi·sltos peculiares 

ao desenvol-vim-ento do ensino theorico e p ratico dos seus eS'!:udantes, como: [l 'i! · 

queno ~aboratorio -ele experiencia e investigação para o estudo das scien~s phy

~icas e naturacs, museu, bibliotheca, jardim d-e infuncia, um cur·so de aprendiza

g•~m pra tica de qualquer u·abalho m ecanico e industria l, •curso pratico de exer

cicios Jnilitares, esgrima e gymnastica, e wna pequena. fazenda ou campo de ex

perimentação annexo de agricultura e ,pecuar:a, onde se •enwnt·rem instrumentos 

de lavo m-aiS <:ssenciaes e especimen, pas toris, 

Art. 2, 0 O ensino d•es.sas esco.las será obrigatx>rio e a. matricula g ra.tuirt:a, . 

Art . 3, 0 Os alumnos dividir-s>e-hão em internos e extePnos, sendo que os 

da prime'i.ra categori!l allu&i.da, quando f-ilhos dJe pais que não possam contribuir 

com as suas clespezas, deverão ser nutridos pelos muni•cipios de origem, 

Art, 4. o >O co-rpo docente co.mpor~se-ha do pedagogo e director da escola e 

da um substituto, que distribuirão as horas de ,u ·abalho. 

1\irt 5, 0 Logo que haja a lum.nos bem •encaminhados, o dircctor pod e-rá 

'ux i:iar-,·e ,dc:Ies para o ,:ns'n o das daDses inferiores, 

A1•t, 6, 0 A fiscal iza.ção será exercida por qualquer !Preposto e,xpress<> do 

Governo F1ederal .e. pe1·.ma.nen temente, ,por uma junba constltui&a do chefe do 

executivo do municip.fo, do presidente do Conselho Mun!cipa.l, do juiz tog':LJD 

e do collector federail, solb a presidencia do juiz, 

.A.rt 7, 0 O .r.egimen penal é o m esmo do capitulo anterior quanto aos -vlu

mnos; quanto aos professores, porém, Iimitar-15€-ha a demiiSsão iffiiPOS!ta ;>e!.:> 

Govenno FedJer.al, toda a vez que se o·evel em desidiosos ou ina'Ptos, 

Art .8.0 A prova da desidla ou inaptidão verificar-se-ha pela supradita 

junta, 1:o!llilln>Clo nella parte deliberativa e como relator do processo de inspecção 

o preposto -oopeci.al da União, 

Art, 9. o As ma.terias do curso serão rudinrentos de tudo que compõe o curso 

normail, gradativamente começando das prim eiras Je ttras no jardim da infancla, 

até attingir os elementos do curso primario superior, -segundo a pratica com

mum d-as modernas escol>a\S primarias, 

Art. 10. Em tudo o mais serão observadas as prescripçõllS do capitulo pre

cedente, com a responsabi.lidade di·reota e exclusiva do pedagogo, que .poder á. 

suspender das funcçães ao substituto. 
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PARTFl ESPECIAL 

Art 1.• o Governo F.ederal fundará immediabamente .e .man1.er a . na zona 

colonial da :R!epublJca, escolas primM·ia.s prura o en·sino da llngua, da hlstor la e 

da geographia >pobrias (Ls fami~ias de immigrantes. 
ParaJgravho unico. Essas escolas, que serão mixtas e pa11a maiores de 21 

annos .e menores até 12, IJ)Oderão ser creadas em 111urnero i'llidnltoadQ e obed·ecendo 

a um !Program:ma. 'de simples ensinamento da n<>ssa Ungua, •õa nossa hlstwla e da 

nossa wePgraphia. aos d'iolho.s d e colo.no·s, que tambe1n nellas receberoo o ensino 

millta.r o br1gatorio. 
Art 2.• Quanto ás :escolas jâ existentes mantlc!a.s nrus colonias :pelos. ex

tr,angeJ.ros e onde o ensino se ministra ne. llngua de prooedencla dos irnmigran

tes, o:Jrn exclusão do vernaculo, o Governo providem:iaJrá n'd oontido de fazer ces

sar esta· anomali-a . 

. § 1.• CQmo não se trate de um acto de hostHidade ao colono e sim de ·~m r, 

proviibencia de zelo a dm.Lnistratlvo pela cwltur a da nossa Ungua, <lm nosso ter

ritorio, o Governo :proporá aos directores das mesmas, dar-l1hles mestres da mossa 
nacionalidade, que saibam bem fallar o allemJã.o para. tratarem com os '<l!scipu:oa 

e que .nellas dirijam todo o CUJl'So em li.ngua brasileira. 

§ 2.• Caso os di<rectores das escolas colomiaes reslsbam e recalcitr em ~11'1 

nã.o attender ao Governo, coHooando-s·e, com isto, fóra da lei, este, no uso ã a 

sua.s attTibu'ições sob·erama.s e constitucio11aes, 3.1gi.rá confo,rme a convemuencia 

pubhlloa. 

Art. 3. 0 Além das escolas commu.ns r eferidas, o GQverno poderâ cr.ear, n n.s 

colon-ias, escola•s ao typo 'Clas do <:lliJ)itulo II da Parte Geral, suboroinadas ao 

mesmo gener.o de dire,cçã{) € d'iscalioo.ção, a,penas substltuido o coJJ.ector federal . 

por QUtro preposto ~nddcado ,pelo Governo. 

lA,rt. 4.• As escolas instaJNadoas sdb o ty.po cornmum, js·to é, apen,a;s ,do ensino 

Lle l<:1itura, oescripta e contabilidade r udimentoaree e da geographta e historia ne.

cionaes, obedecerão ao systema. de fiscalização previsto no artigo anter ior. 

At:t. 5.• No mais, todas as escolas, qualquer que seja o seu pro{lTamma do 

ens!Jno, segukã.o •as 110'l'ma do alludldo capltu.!o II. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 1. 0 E' obrigatorio em todo o terrltorio da Republica o e nsino da !in

gua, da histeria e da geoga-avlüa 111acionrues nos esta.belecimen.tos de erwlno pri

mruri.o pulYII<:OB ou í!)articula·res. 

Paragrapho .unlco. Poderão ser fechados os que ~1ã<> seguir em á rLsca tstn 

restr.lcQã.o ne..tura.l A li~dade •assegurada qJela Cons tituiçã.o. 

•h t. 2. 0 Os 'Clinootores das escoras crearão feiras, onde exporão â. veada 

os 'J}roductoo dll!s mesmas. 
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A!rt. 3 .• Tambem .contractarão, pelo preço que est i1mlar€Jm, o modo de PTO

pagação, pelo cruzamento, elas especi<:ls pecuarias de que dispuzenem. os est.a,be

lecimen tos. 
Art. 4 . o As quantias obtidas nessas tra:nsacções, -pertencerão ao ThesoU>ro 

Federal, se oriundas ela Escola Central, e serão clivididas, p·ela amltade, -entre 

esse e 0 TJ1csouro Mun icipa l, se resuJta•·em •d-as escolas lo·caes, umas e outras re

,,ertendo ás respectivas ca.ixas de instrucção. 
Art. 5 . o Revogam-se as disposições em cont rario . - Rmtl Alves. 

PRO.TECTO N. 21, DE 1917, A QUE SE REFERE O PARECEI\ 

ConsiderancJo que o Estado ele •Sa nta Ca tharina jf1. cl espencle mais de 20 l•Ol' 

cento •da sua receita com a instrtucção publica 1H-imaria; 

Consíclerando qu-e este E s tado não poderá ·augm~ntar as des1>ezas com eu:.e 

scn·iço. sob pena de ~acrificar oufros, taes como jusetiça, policia e obras pu

hlicas; 
Con•siderando que varias M:unicipalídades d•o me3mo IDstaclo já detspend<!m 

parte· da sua renda com cl'iffusão elo •en•sino an·imario, não só subvencionando 

escoJas paT~ticulãres Con1o manlenCo varias á sua custa; 

Considerando, entretanto, qu e é uma n ecessida.de .imprcscinclivel o cnsin-J 

de. geogTacrlhia , historia e lingu-a nacionaes -nos centros do poptt'ação extrangaira. 

organ ' zados 'J)elo Governo Fed·eral no J·eferido Estad{); 

Considerando, por outro lado que não é justo exigir-se elo Estado ele Santa 

Catharina um esforço superior ás suas forças, na resolução de um probl ema pel~ 

qua l não é elle o r esponsavcl , e sim quem lócalizou alli os i.mmigt·antes e não 

curou <l:e dar-lhe o necessa.rio ensino; 

Considera;ndo, fli.nalmentee, que nade. v-e da o Governo F e deral de cntTar· em 

accôrclo com o referido E . tado, -para a solução do caso: 

O Congr·esso -:-J<tcional decreta: 

Art. 1. 0 O Governo F -ederal, mediante accôrdo prêv!o, -auxiliará o Esta:lo 

de Santa Cathanlna, durante o espaço clJe 15 annos, com a quantia annue.l de 

duzentos contos ele Téis, fLcanclo este Estado obrlga•cto a crear, além doas jã 

~xistentes, que serão mantidas, mais cem aulas, no mínimo, onde seja mlinis

lra do o -ensino ela geographia, histor ia e língua. nacionaes. 

A·rt . 2. • As escolas c rendas em virtude deste accôrdo deverão ser todas 
loca-lizaclas nos nucleos de popnlaçful ele origem extra nge ir:-t. 

Art. 3.• R evogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 2G ele i\ifa io ele 1917. - L ébon Regis. - Eugen-io .~fiille1-_ 

Celso Bwyma. - Bel?'bosa Lime•. - Mmwicio ef.e La ce,·cla. -- So11111a. e Sih>a. 
)l ll?l8h ee ele AIJ?'an-ch es. 

P roje cto 
Le bo n Reg is 
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Pat·ecet• da A ,:r,n·,mi&ào de Finanças ãa Gamara tem opiniões anterior s bem definidas 

Com. de Finanças e bem claras sob:e a d!ffusão do ensino prima rio. Sem entrar pro.priMnente no 

merecimento intrinseco do; diversos projccto, a e<>Se respeito apresentados á Ca

mara nos u:ltmoJ annos, e nem isto é de nossa alç-ada e competencia, pois o H~

;;iment!• Interno oreou para tal fim uma outra commlssão permanente, cujo sim

ples titulo %tâ a indicar a natu:eza de sua .funcção privativ-a; nunca negamo;J 

apoio a inictatlvas que vi~as;em o desenvolvimento da instrucção elementar nu 

paiz. 

T~mpos houv<:, e largos annos durou e>sa inadvertencia; em que "O G ra.nde 

Problema" - fl•i a~:.im que Rocha Pombo o chamou no seu formoso livrt>, ore

faciado por Arar>pe Junio~ - dormio abandonado . 

Atordoados peht miragem de um progres o materi.al inten o, que ~ra ::tpenas 

uma ll~ão em que nos embala vamo>; invertemos grand : s Ramman em commet

timentos de toda crdem, esquecidos de que estavamos a construir soL:,, a areia, 

uma vez que não F-tr<>ndiamos ao .ponto ess<ncial, que é este: a desatu.!plutbeti

zação do rovo. Não ha democracia que vingue, nem Republica digna de;;s~ nome, 

com a grande maBsa de sua população ;epullada na ignorani!ia e não saben;lo 

le r nem . screver . E er&a era, e infelizmente ainda é, a situação rlo> Brasil, qae 

a tra.Yessoa o Imperio tom n sua minoria di.-igente fascinada pela cu1.tura de ap

pnraro, e, no novo ;·egimen, tem permittido e tolerado a continuação dess·e sque

cimer.to .::riminC'so, m <lU~ as classes médias oe superiores, realmente infimas 

pe lo seu numero, ;12Lxam o resto da Nação no abandono da peior das t:evas. 

Data de pouco terr.ro a reacção de alguns espíritos esclarecidos •rmtrn es"a 

perigo~a e funE'sti:t cPgu ~ira, a que na Yerdacle se filiam, em ultima analyse, todo.;. 

os males de que nos queixamos, a in~gurnnça de nosso progresso en1 b~se; a 

degradação dos rc•sturr.es politlcos, a ausencia de mon:i;; altos, a p:eguiçn, <tu 

não produz nada, ~m uma palavra, o estacionamento do paiz m um nh·~l J e 

cultura abaixo da uitica, apezar da illusão creada pelo brilho n~ao•)SO th > 

classes lettradal', r a•·cena minima d ~&e immenso todo, que é a po.puLtç·.,, ,J., 
Brasil, composta, !" ;;l. sua g:-ande :na!orin , por analphn betos. 

A C:ommi~são de Finanças da C~ma:·a pód~ felicitar-se de haver collabeor:ulo 

todos os anpo~ r1ara ,·ir accentuando cada \'CZ 1nais e-s e nobre mo;,rimento, em 

que rel'ida o meihor •~rviço que .. pod~ria pr.•star ao Brasil. Quem SP der ~o 

trabaiho de .e...xnrrdnar o orç:amento~ de ce rlo tempo para câ; t?rá o praz r de 

quP ell :\s resgatam d& algum m~do o l ns~imav"'l olYidio, con~ignando invarinvc-1-

ment~ na J ~ i da f{;speza um::t autorização pa ra o Executi,•o providenciar n" 6•' 11· 

tido do fomento <'-~ !Pstn!cç:ão primaria nos Estados. 

Bra urn convite á S.'l~dot•in do Goveono parn a:;ir do mel·hor modo e, ao 

mcsn ,o tempo, um!l. afflrme~ão po~itlva. de que já .o Congresso se dera conta de 

" u dever iniilu;l.iY' l. R-\'pre<""" t"'':\m tambem e,'ses dispo-sitivos uma esperança, 

manife2tada nn lei, pora ai trahir ~~~ attenc,ões e o esforço da.• pessoas capazes 

ele resolve-rem o p:-0blema. () Co'lv ite fi\!ou sem r~posta a.nnos e -rannos: fnas, a 

e<"pe~a r ça. por f~licic! :: de !l05s•. cresceu parallelaroente a essa indit'fer~nça offi-



cia·l.; e C:e- .tal .. sorte; que, j á hoje, a; eorrente- benHiea ·está formada e o assumpto 

••n trn. .fin·a!mente na sua· pha,se- definitiva. 

Parlamentares e pub!i'!istas; f-o~mando · um nucleo forte, começaram a bater 

diariamente na teela ão en.,ino. elementar. A propaganda be'n€omerita cresceu de 

vulto, .ftliH!am-se liga de combate· ao · vergonhoso fln.gello e ·não ha mais - duas 

,piniües -nn tocante á n ecess idade que temos ile · ataca•· de f·rente esse me•lin

•II'OSO p1'oblema, que é ele "\•iscera1 inter<sse pa:·a o =Bt'asil. As propria..s espheras 

11fficiaes, que clante.r.;, por uma· curioE.a p";.·e.Cet·encia, só cogitavam, e n1a1, do en

;d no · supericr e· do ..-nsino ··secundario, . não tiv·eram rem eclio senão capitu·lar em 

··ace do· sentimanto ge:·:rl, que era todo um vehemente reclamo pela extincção da 

m. dor.ha nraga. A ultima mensagem do Sr. Presidente ela 'Republica constitue 

1 tos!-::<· Pespeito. 1.1m expreSSiYo documeí1to. 

O;; ah·itrc,s diver.·os, suggerido.s . nd decurso dessa longa .espera, vão se con

'''e tizando "''n fot·mulas nitidas e projectos ' ' laveis, entr e os qua.es p;c-ecisamos, 

quantú' a.ntes, optar e 'escol her,. assentando numa . proY;dencia qualquer. definitiva 

e dar.do ao p~oblt>ma a ~olução pratica immecliata, que e lle -reclama. 

)<à(>· d ' Vemos mais nerder · tempo em clisCLtssües de pul'o byzantinismo con 

~ titu{;io·na l; . l\ -ve;.· se a Uniãn · pótle ·ou nãn pôde intervit' nos E 3tndos, para auxi

'i ar, promov€r c cHffundlr o ensino ela s primeiras lettras. Es.sa <[uestão.· es tá vir

ua lmente morta e esgo tada . Ou o Bras i·l não seria um paiz digno .de viver, sa 

:to seu poder ct'ntr:.tl, em· que se conju~a a 'vontade dispe:·sa ele .suas vinte a uma 

·m iclailes conf iclPradas, faLtasse competencia e autoridade ·.para .. acudir com ·o seu 

•tmparo ondr: assim· fosB" ' mi,tet' em· se tratando de obviar á maior ele quanCas. ca

l:lmiclaJes pubHcq8 roc.-sarn ex~ sUr J)Or ahi além, a ignorancia, qu.e é un1· c:'lmi: 

cont1•a a nnç;ão ·: a .np~ac:J:n :cle l1a mesriut, a . ua verda-deira. e indiscutíve l mort~ 

moral ·, 

. .c {ltTO d'l Acto Adilicl/l.na!. .parece11do tran.sft'ril·, nas demasia.~ ele. seu no

h:-e: Lberà•Usino, -âs ProvH::oiâs ';L. milagrosa prerog.ativn., de que tão máo uso fize

am. fl.S .. · rJ1t-:s mai.r, 11ão :J)6de j:)i~ofongfl-r-Fe no· r , gin1 an '[edeJ·ativo, o qunl não signi

"ica nem é n a1Jtonon1i ~l p:1ra :"\ !na.cção, nem a liberd-nde de 'Cleixar que dura o 

n1al, 1i1as a ilonesponsabilitlade para um destino melhor, em que os legítimos in

te reSíles nRélonaes ~ ejam deviclan1~ nte nttendidos em fór m:t consentanen com 

ns convenicncias superiores dn paiz. 

Entre esses interesses e.scas conveni encias, nenhum sobrel'<v.a ao da diffu-

... ão nrr,pl'\ P largn. rln. in~trucção primarin. Nós temos sido sen1 n1edida nun1a 

por~ão de cou~as, sobr~tudo nos gastos impensados com que vamos arruinando 

't naçiio. ~ias ess2 d eli~io ohstinado só não E€ fez sentir numa cousa: em dis

pendios rom a instrucçfi<l. 1\1ai oras que fo ssen1 as son1mas que houYess_emoo in

YertHlo no pnt•·iotico "de.stderatum" e estariam justificadas, ainda que o resu·l

lailo parec<>sse eRcnsso. Tnia·mos então, ao menos, uma desculpa na lisura do 

oojec ti''<i. 

Fehzmente, hoi~ . as idéas mudaram multo· e não ha mais ninguem que não 

esteja ·.có'hvencidó' da · .necessidade · e .m-gencla de se pôr cobt·o a esse vecgonhoso 
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cswd~ de causas, e de s~ preparar, pe la instrucção primaria, a libertação do po ,•o 

bra,;ilcil·o, r. j un ta rne!1to d~ escravos, Ctll < outra cousa não é uma nação cujos ha

bitantes, na su:t g-;·a ude maior ia , ígnol'aill o a b c e consequen temen te não vo

tam, nem par ticipan' de modo effcclivo da vida poli tica do paiz. 

Pn.ssou de lodo o P.r.sejo para a ·r epe tiçã o de luga r es-com m uns ao r edor da. 

magna qu~stão. Podemos P devemos cons ide ra r findo o deba te . O que p recisamos, 

agora, é agir; ~tgi r :>elo nosso propr io deco .. ·o e, rr1ais, pela no~~sa pro pria segur .. 'lnça 

nacional, cnorm :mc~ le a meaçada e prejudica-da em certas zonas pela a usencia 

absoluta. de ens ino elementar da Ungua mate r na . B em haja o perigo in terna

cional, que nos v•e-io abrir os olhos e nos obrjgar a cuida r sériam cn te d o g rav-e 

assut ,c p'o . 

• '~.qui me~mo, re:-atan<lo, em 1913, o pa r <cer .;;obre o projecto do em inente 

Sr .. \u~·usto de Lim a , o obscuro >Dep utado a quem de novo cab-3 ago ra pronun

ciar-se sohre a m~<teria, longam ente emittio o seu vo to . I sso o di spensa, h <>\~e , de 

novas E·xplanaçõ?s, sobretudo q uando a ques tão vem de ser a m pla mente estudada 

pela Commi ·ão de ll's trucção P u blica. 

Jí· a !li havia, desde o anno pas,;ado, o nota vel projec to do Sr . J osé Augusto 

creando o Conselho N<tc icnal de E ducação, medida subs ta ncia l, de molde a ga

rantir a efficacia do p!ano que - tem em vista, pela form açã o d ~ um orgão ido

neo d á pR.rte. 

A Cam1<ra tamar!'. tambem con hecimento de br Hhantes e-studos ante7lores 

elaborados pela:; S r.;. :VIont=i ro de 1Souza, Augus to de L ima, .To é Bon ifac io, T ho

maz Delflno, :.\Iigu-21 Calman, Octavio :.\langabei ra e autros, cujos names são af

firmaçõfs de patrioti•mo e de culrura . 

Na irr.pren•a. Victor V iAna, 'Pa ula Pestana, J> in ta !Serva, Fernand.:> Xobre. 

Papal 1rra Li mongi, Ca:-neiro Leão, :.\Ia no ~l l])ua rte, para não ci ta r senão a lguns. 

::onlinuaram sen de~fJ!lecim". nto o bam combate. A [Re pa rti ção Ger a l de Esta

li~tica ~oil ectot! pariP'ltewPr te yafiosos da dos e projectou uma auz nova n o pro

blema, mo- tt·nndo tqnto quanto passiv21 a for midavel ex tensãa da chaga oppro

biasa. 

O Derutado bahi ,1no r. Raul . \ IY-"S, r etomando de um ponto de vista maJs 

;tlllJ>Io a prizniti\·:t id~a. S11i) rionne-nt enunciada ela tribunn dn Ca mara, n!l Je

;.:~:i latura anterior. J• Pl 'l ~:-. Calmt.m. consubstanciou €'111 un1 outro projêctn qut·. 

~ m lisonijn.. ~·"' pód~ conf:id rn r xha u ... th·o. icléa=' xcellent?s, de.~envol vhla~ r or• 

11111 vigor d an~'l•m e 'H:tção. qu faz honra ao rarlam ?nto do Brasil. ~ \ccenlu(lm••"' 

que n m mí'~mo o ensino (Pchnico profissional foi e~qtleciclo pelo nbali~:ulo n ,'lH•

tada E' di!!n:> de astudQ a sua icléa de adaptação entre nós do." proces~o- a u.•

tralianos. 

O -~at;·ioti~mo dos ca:harinens?s achou um opti mo interprete no illusüo !'l t·. 

LebOt' j~cgi~ com a se u projecto ntandando a União auxi!i:1r o E!Rta.-Jo com ~ Oll 

C'Onto.o; por 'tnno ·lur:.ute lres lu,tt·o P'lrn nncionalizar pelo <'n~ino :~ populaçõe> 

:!e ol'ig·cm allí'mi.'i lornli?.ndas nn Sul. 

A este prajeeto a preclaro repr eeentant flu m inense S:. R a m ir o Braga of-
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Cereceu um substitutivo muito feliz, que m ereceu o apoio dn maioria chl Commi<~

são C:e Inoü-ucção Publica e é agorn presente ft Commissiio d e l"inança., para qu e 

es ta tambem opine . 

Nos dez artigo , d3 que aHe con.sta, póde-sc dizer que o di;;no D~pullldo leve 

" to;tuna de a:'ha r umn fo rmula que ::1. todos satisfizesse, sen ão pa1·a ser int e

gra•lmente ::~.cceitll na votaçãô e ·adoplaclu, ao menos ,para ser con ,·eni cn lemcntc 

discu tida nr. plc n~"l rio, con1o ~ncerra nc.lo o lran.sumpto das icléc1s g·er..:u.!. expo.st::1 :~ 

L'O m p .!!"fcit:l nitidez. J~' pena que o ncu aulor nã.o cogitasse s itnultrtncam ente da 

ro rnu"'~~; .o do ~lrofe.~:::OI'Ddo e s::! contentnssc con1 a cscolhn. Uos n1estres po~· con

l'll r!io t.lc titulas. n1 :'dida a liú s boa pa ra so começa r logo a cr cação das escola::; 

pro jec t:tda'. 

0 rcla~o r cle5le parecPr não affllCtal'ia llo Condelho Supe.-ior ele Ensino ll 

nova. Ull'efa . E~t e orgão tem funcçüo de outra espccie, lida con1 div .?rso ran1o e 

tnll·ez 1:ão fosse eff i c~z no s~guncl o enca1·go, qu e se lhe quer a ttribuir. Mais ;-a

zoavd ~·c r!a :t funJaçiin L1o ''l3ur .: au de gducação ". ·a c-x ernplo dos J:t.:stados Uni

dos ê con1o a constl lhou José "\~-e1·i ·s i mo, no ~eu livro ''Educação Kacional'', e. 

JtHtls recentemente, na sua Cfl r ta aberta no Presidente ela R epublioa, publicada 

!lO '4 JO.!.'Il:."t! do Commercto" . Es..s ~ 3Jppa-:.·e1ho, que é tambern. o de qu e cogito. o 

pro~ectv elo Sr. José Augus to, deve ser pmvido ror gente moça, por aposto los 

da causa <;anta e não por burocra!R•S inertes. ou por velhos prof..=ssores jil ::;·asto~ 

e desil luó.io os •1 por ~ edagogos theo;-icos e sem enthuslasmo . ( * ) 

Como quer qu~ ~eja, a questão ê dP pura fó rma e tudo isso o plenario de

cidirá na ~u·a M!.bPdorla, tomal1'1o e0mo base o ·substitutivo elo Sr . Ramiro Braga 

a que a Commi~&ão d-:~ Finanças não h esi ta em da·r em these o seu assentimento 

e convencida , como .~amprll e;; teve, de que a ·ques tão el a d espeza nes ta ma teria 

de cliffusão do ens i!lo prima .. io é irrelevante. e o qu e se gastar será sempre de 

fic ie nte e pouco. 

Sala d!!s c;,,mrnissõe<-". 4 cj e S : tembro ele 1917. - A. Oa>·ios, Presi dente. -

/i'elt:r. Pucnrr·o, r C!l:l tor . ·- Tar quato Mo,·e;ra. - Alberto Jl1a?·amh ão . - Baltha

cm· P~l'ei?·u . ·- J n .oti!dnllo r!P Sm'pa. - Ga!e.ão Ca1·va !ha!. - A1t!]·usto Pestana. 

N-a SE~SÃO de 25 DE SEnn1BRO ê encerrada, sem debate, a 1• di scu,são. Em 

~6 é al}])rovado o projecto da Com.missão de 'In s trucção Publica. 

SBE:.SM> DE 1 • DE OUTUBRO 

O ~r. Josú August o : - Sr . Presi dente. a m inha palavra não se1·á el e impn

~naç5.o ao projP.cto <1'1 hon;-ada Commissiio de Instrncção Publica, r elllta elo pelo 

no;:s.J brilhante co !I '·ga , meu presa do :tmigo . enio nome d eclino con1 n ' •tvn ~Yill 

pathiR C[ I.H) me m~nKN ~ 3 C?.m ~J-n , Q ~!'. ~amirq Bra,.a, 

2·' discussão 
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Velho amigo d·as ,quõ~ tôe,· de' edu cação pub'lica ,. "' '~<es seát >oonta::.deHas ''i>lc 

tenho occthpado nPl"h Cas't do .Con;,'1:.sso, ·a.utor de um projecto ·Eoór é ·a;: inten'en

ção ela União no que entende com a instrucção elemen tar, e· ·c1 · .um:.-voto ·eni· se

parado "" proj tcl<' que or a se va; debater , entendo '11sado o ' !ltom" J~to pa r-a que 

insista sobre certo~ pont"e que Sl' me afiguram - de indisp nsaYel e:>clarectmenlo 

para a solução conveni 2nte do problema que vamos encarar. >·eso'lutam ente. 

·E· o que justific•t a minha presença nesta trib una. 

Sr. Prc. idcnte, ra?.ÕLS ele toda orei-em, razões economicas, p olitica.s, sociaes. 

uconselham fts naçõev; qu ~ fa\~an~ da instrucção do povo o ponto prin1etro, a quesH 

tiio pdnc-ipal a s zr e>:carada e resolYida pelos seus Yercladeiros e legítimos diri

g-entes. 

Econon1lcantente, "€ t<ndo em vista que a producção e n riqueza fLO um t~ 

resultante do trabnl!to guiado pela intelleige ncia e.>clarecida que desvenda '" 

lels da nature za e ada.pta as forças naturaes ás nece:;sidades humana~;, a instru 

cção é o instrumenH• mais poderoso e mais .z fficiente de que o homem póde la•\

çar· n~ão pa~·a CO!lscguir o se u bem-estar e a sun felicidnd~ . 

ti:'iJ!J r etuclo, no . actual momento historico de espa.utosv cles<l'>bramento indus

trial, a in1110rtant'ia da instrucção popular cre~ce desn1 .:. ~urG.dan1P'lle . 

E' que cacla v~z n:ai s a proclucçiio da ri lJueza, anceio · de,.zspe:,.do de todos o: 

po\·os. reclama as luze::J t!cL scie·nci·a e o operario n1oderno tem qu e t ~abalhar nã o 

só cor : as mãos, mas, sobretudo, com o c-e ;·e!Jro. se qu -r estar á altura das· ex 

genc1as cJnlplexa~ d !:l vida contemporanea. 

Dn ponto d<J vlr.ta politicu e na hora .em que o surfragio unive r s:.l! r, ·' lte · 

J?ublica, a. d e.mocrac!a, e1n utna pala\rrn, ganham lodas as opiniões · a · govetnan 

todas a & sociec~tles, meFmo ás qu ~ pelo peso de uma tradição secular mais d:l

't'am a illu~lio de quç, não &alliriam tão cedo do r2gimen de absoltlti~mo ·e aulv· 

cracia Pm que s e afundavan , as necessidades •educatints primam. sobre todas A • 

outra::;. 

E' que a dPmoc•·acla. ll:l ph;·as =- de Croisct,. é uma ~ocicdadc · na Clltai t <lo, 

os membros, dire~t~ . ou .;ndirectarne nte, são chamw:Ios a agir sobre a - marcha du 

Governo e whre o estabelecimento da~; leis, havendo, pois, um interess~ social 

de prit'1ei:rn ordem ern que todos os cidadãos desra democracia tenham as qua li

dades prec!sa.s para exercer utilmente a oarre de inHuencia que lhes. é J'eservad 

!Jel•a Constituicão ,e r.<' los costumes. 

Sem esclarecimento g E'rn! das massas popu>ares, sem iustrucsão publlca dif

fundida. permittindo a cada cicladã.o_cc>llhecer os seus direitos c os ~eus devzres, ~ 

ll'ris1irio fallar em snffTngio universal, em >·epublica, em democracia . 

i:5ão mét·.as ficções 1-etial:.:; -as ·regimens "d emot!raticos qu e se n1io firmam ''" 

esclarecim l'n lo i!!'! publica opinião. !Democracia e analphabetismo sã o termos tl ll • 

se exclue m. sãQ expyeasões antibh êticas . 

Só pódP. se7 ch~tmado, a · justo titu-lo, repubfica·no ·o ·paiz cu jos cidadãos -e~"tfro 

em condiçõe;, cl') cu ltura mental, -eml:>Ori\ ru d imentar. ~e cl i:;;cernlr o que é o ·lnt '· 

1·-e<;se ou blico . 
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!Ooclalmente, e de u.in: ponto üe vista geral , postos de lado mesmo os aspõ

ctos po !iti.co e econom!co do 'problema, que são ta.mbem aspecto~ wc!acs. nenhu

ma <JUOOlão é mal~ mlevnnt2 do que a questão da. instrucção popula r. que, na 

preparaçiío dos individuo; que a busca m, não tem out;-a Cin":ida el e .;enão ·a de 

servir á v iela. s ocial. adaptando-os ás condições existenciaes e evoluli\'as da~ 

coll 3ct! vidu rie~ .C n" t:qu t.êm de d e~fiobrar a sua actividade, socia lizando o in cl i

viduo um toda a SU't m·aneira ·de cnca :rar e utH i:t.ltr a v i<la, pari:\. ser vir-n1 e el e Lnn:t 

fe li z · xp~?~siio de .Tohn Dewey. 

Sot., tS ~· . Pres lel~nte , elos que de longo tempo. e convenciela mcnte. s ustentam 

.t p t· i ma~ia da edu<: ~ção como ·factor na cl : terminação el os fa ctos de oi'Clcm s o

cial . 

). :lo é q ue u ~conheça a !>arte q ,te cabe ft s concUções cosmica. e biologica . 

. \ o con t rar io, recon l-t Pço qu e solo, clima , r aça, her : dJlar!eelade, etc . , são f act ores 

,1ue con ta m DO\' multo na ca nsa gã o elos 1 henom enos qu e " nos a prese ntam tHlR 

co llecti <id:t.des human:l.'l . 

... \ i.:as, dian t P. tJa sociolr,g ia 1node:·na , é i r r ecusn vel a pre,ponde1·a ncia 1 u ~ cabt: 

lt ed•;cação . 

A ó fmonstra ção dess:;. verdad!l es tâ feita abundantemente no famoso li vr o 

rle Demo·lins: "A quo i ti ent la supériorllé d·?s an glo-saxons •·. 

E della ~ c tem mostrado seg'Uros os melhores e,.pi·ri tos qu e a humanid a de tem 

produzlclo e os '11ai or es d<' n tr e os g ra nd es d i;·igen tes dos povos mai s pl·og res 

•is tas . 

J it .-\ l'is lotele> [t,f (ll·maYa : ·' Todos qua n tos têm m edita do n a arte de gover-

ua r t,"flncro humrtno. acabam por se convencPr de que a sort2 do.s lmpe;: ios de -

ucndc da erlucaçã o dn n1ocidade" . 

Leibnitz. por sun v~7. , dizia que muda r ia. a f ace do n1u 1Hl o se lh e entr eg-a s

~ 1n a e rluc~~ão el as geraçõ e~:.; novns . 

São de \VashingtO!l, o n1a ior elos :un ericn.nos , as pa lavr as : ·l .\ instrucção 

<·m tc.dos os pa izes 6 a ba€e ma is estavcl ela. prospe;·idade publica " . E, para não 

dei xa r ãe citar um bra ; ilei·ro , Jembr-!.'mos as pa.Javra s de R uy iBarbosa , a nossa 

maxir'na culminancia. intellectual: "A educação geral do povo, emquanlo n nós, é 

n:acta.m ente, na m<ti ~ littera·l accepçã o da palavra, o primeiro el-e mento de or

rle m , a muis d<'c!s iva condição de supe;-iorida de milita-r .;; a maior de todas as 

fo rç.a' J>roductoras". 

Ccmpenetrada.; d>1. verdade de taes conceitos, as nações mais ad iantada• do 

globo orier. ta m as suas prov-idencias legislativa,;; e governarn>e'll taes no sen tido da 

mais completa di ffusão das obrat; educativas, <le ta l sorte que Ruy Barbosa pód e 

a frir rr,a r qn·e o mt;ndo as~lste a urn a po r fia sublime em qur- a .p"eoccur>ação dos 

po\'0' s úperiores ·iir-se-h ia consistir em e"'hibirem a. sua. libera·Jidad e para c·om 

o desen volvi mento do ensino, a medi da de na civilização e de s ua ·dig n idade . 

B ê , ~><>bretudo, pnra a in2trucr,;ão pr ima;-ia qu·e as nacões vo ltam os seu' 

cni d·a•1os maxinns. E' qu e no ensi no elementar se. encerra o g ' rm en de tocl '-"' 

os conhecimen tos, sen d<> o eiiboço d;t. cultnr-~t integral do espírito huma,n q , 
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'=>r. Pr<'sidente, .se consultarmo, a histo~·h• de Lodos os gr andes povos 

nctuaes, ,-c;·cn1os q~u as qt:.e.stões de ensino prin1ario vêJn autc:s de qua~squer 

outras . 
.àt6 mesmo as naçõc:; de formação particuldri.,;ta, em que as funcções llu 

poder pubiico são limitada;, deixando-se ao line e,·oln:r de iniciativa p~ ivada 

o prumover o d~l;envolvimento cultural da soci.dade, encontramos a inten·enção 

do Estado, que cresce d iante da impotcncia das forças individuaes para a ~,;egu

rar o ensino pritn ario uniYt:roalizado. 
Assim tem succedido, lJOt· €Xemplo, na I nglaterra, onde já hoj ~ o Estado 

coopera notavelmente com os poderes loca es e com as forças privadas, na obra 

de educação commum. 

Sómente o Drasil, digo com pczar, formando nu esteira dos povos mais atm

zados dt> globo, não parece inteiramente perce•>ido da relevancia do grande pro

blema. 

E:n brilhante oro.ção dizia, na Camara, ha alguns annos, o Sr. ~lan~l Bom-

fim: "Todcs 'JS go·1crnos das nações, cujas t:·acJ.içõe~ polilicas ma i~ appr .Jxi-

mam das noSl;as, intcrvêT na org::tnlzação moral e politica ela e.;cola primaria 

e contnbw::m largamente p:na a in.~trucç;ão popular. Al'sim é na uissa, na Alle

mnnha, na Inglat~rra e nos Estudo.s Unidos. O qut! não conheço é paiz ontle o go

yerno ce >~tra l sa tlespreoccupe tão absolutamente da in.str ucçilo pr imaria como en

tre nó>, não sab: neo se o povo a.prende, nem . e ha escolas, nem o que nellas se 

ensina: r ão concorr<·ndo com um ceitil para n instrucção elo po\·o, i!{norando, por 

inteko, tu ~lo o fJUE': Gt isto c;e r : fere·· . 

.'.iio é fncll, Sr. Pre•idente, p:·ecisar as cau<as que têm determJnado o 

nosso cl cs~a_o pe1o problema eàucativo. 

O Gr. •Oziel Bot·deaux Rego, em exc~llenle estudo que servio ele inlroducç;ão 

~to volume primeiro da Estatistica da In·slrucção, publicado ha u m anno apena.s, 

liga-o~ n1 l:oa pa!·te, e, no qu€ tparece, com sobrada razão. â 111aneira especial 

por que se proc ?t'sou a evolução da nossa nacionalidade. 

Os H0S.Sv~ co!onizado~P.s, preoccupados pr eponderantemente com a po,se eff -

ctiva e com a expl<>ragão -de sua colonia, n unca, até a ,.inda da côrle para o 

Bra-si•, cogitaram da estH.beL~cer as bases de wna proveitosa d iffubão do ensino. 

Co-n a mudança de D. Joiio VI, foram m·eados va ;·ios institutos educa ti vos. 

como as Acader.1ias de :\~arinha e ::\iilitar, as Escolas Meàica da Bahia Rio, 

a Escola i:ie Artes e Officio;., a B ibliotheca Pub1ica, etc . 

No tocrmte ao ensino el ?mentar, porém, força é reconh~cer. diz 0 Sr. Oziel 

Rego, terGm sido rrodestaR as dil igencia-s do Gover no, mas ainda desses mes

mos cleficiPntes esfo;·ços n~o ~e coolheu resultado proporcional, o qu~ ;e póde at

tribuir a quasi absoluta d'alta de mestres idonecs e á ínfima r muneração que '· 
lhes dava, insufficientfl para a garantia da sua subsist<ncia. 

Prncedcriam d? caso pen -ado os nosso· colonizadores, desejoso" ele no.• im

pediren1 o progresso das ülêa.s? E' possiYel qu e -s im, mas . .. 

O SR. R.n1L ALVES: - H a ce:·tos factos que atteatam isso, 
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O SH. ALVARO B.APTISTA.:- As causas V. Ex. as conh 2C€ perfeitamente: a 

ucce35 idade de expansão. A preoccupação era apenas a de procurar riLquezas. 

Aliás, ;1ão teriamos uma patria tão extensa qua!1to a que hoj e possuimos, se 

não ft·&sc e.'!s:t preoccupação. :\"tio ha, portanto, tnoliYo para accusar os no:::so~ 

antepas'5ado; neste ponto. 

,_, Sn. Josf; At:r:usT ... 1nas não é absol u.tam e nl.~ seguro re5ponder af-

firmalivame•lte, porque m esmo em 'Po1·tuga! e em r elação aos filhos da metropole 

nãlo era d!vcrso o proceder dos governos em ~elação ao problema. 

AJ\·es dos ·SaJltos, no seu in tere.-sante estudo 5ob;:e ·'O ensino primaria em 

Portu;;al", mostra como, j á volvidos tres seculos wbre a doação do Condado por

lucal ~n5e a D. H•enrique de Dorgonha, ainda não tinham apparecido os primei

ros vestigi(}S do en., ino popula1·. 

Uente, de categoria social a mais elevada, memb;·o,. do G!e1-o, os proprios 

imperantes !!ão co•1 h c.::iam a leitura nem a escripta. 

O Pl'im ~ iro t·ei twrtuguez que assignou do .proprio punho as leis que promul

gou foi D. Diniz, o qual, com a fundação da Universiclade elo Estado, fez a pri

tnei;·a tentatiya el e or;..:-anização officiat do ensino, até então rêservado ás a>Eso

ciações r eligiosa." . 

.:\ão de.<envolvid:< a iniciativa de D. Diniz pelos ultimos repre..entant ?s da 

clymnasUa de Borgonha, sómente com D . .roão I e a datar cl seu reinado, ê q ue 

se começou a. dar attenção ao ensino como condição primordial cl ~ progr<:!sso. 

D e D. João I u n . .João UI, nota-se o cuidado pe!o en-sino superior, muni

restado em successivas ~·eform as da Univer. idade, as primeil·ns tentativa/i de or

~anizf'ção elo .ensino s2cundario e os primeiros ·vestigio·s elo ensino primnrio, prln

cipaln.ente no reinado ele D. Affonso V. 

Entretanto, n que os documentos ihstorica, demon tram, Sr. ·Presidente , ;; 

que aiqda em •1•5"51 n ca;pital portugueza possuia apenas '3·1 mestres de ensina c 

a ler. estes n~esmos n~.o remunerados !Pio poder publico, mas pelos particulares 

que lh e5 pagavam in~uff!cientemeente. 

E, quanto á ill'1ole e qualidade da inslrucção profet'sacla n actuelles t ?mpos, h a 

o S1Jt;uinte cnrioso testemunho de João de Barro~. citado no liv;:o de Alves dos 

San tos: - "Quando hu mo~o say da eschola, nã fica cõ nickil, porque s e per

mitte é tcclalas nobt s villas e cidades, ~tu alquer idiota e nã aprouado ê co5tu

mes Je bô viver po~r {\.~chola de insinar mini nos.,. 

No reinado de D. João III, começou o dominio dos J esuitas que chegaram 

a te~ quasi o monopolio <'Ompleto do ensino. que ministravam visando assegurar 

o llominio das wmsclench;; e que diversificavn conforme os individuas a que 

se cle~tinava . 

As~im, o Pns ino do povo propriam?nte, diz Alves dos Santos, et'a limitado 

á prê;>:a~ãc e 1i. catech ese, porque se acreditava e insinuava que a instrucção 

Primaria era mais pt·ejudicial do que util âs classes t;-abalhacloras. e que n so 

çiedacle tudo tin)1a il luorar e 111\díi a p?rder c0m a J' 2 Cus~ delln. 
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!';estas condições. qs j esuilas não fundaram e-scolas populares, mas apenas 

procuravam influir nas que já l)xistiam em virtu<le de inic iativa privada. 

hl cmo a ssim, no reinado de Felippe li, Ustemunha fr ei Nicoláo de Oli-

\' eir a, Li ~b•;m co1!ta \' a sessenta mestres particulares, de cnGina r a ler 
crever. 

a cs-

Com D. João V, nilo obstant ~ o seu e spír ito de\'olo, o libeza.Iismo fez a.; 
./ 

prim ei r'<s conquista~. consf'gu;ndo que surgissem, com a admissão da CnngregaçH.o 

do Oratori~ na obr!t e ·colar, os primeiros concurrentes dos jesuitllf'. 

Foi, ,po•·ém, o :.\Larquez de I'ombal quem procurou dar vida ao ensino d11 

IJ0\'0. 

Creou a Direc(!io Geral dos Estudos, a <Real :vresa Censorla e organizou os 

serviços Cle ensino primnrio .;:obre as base, da nova pedagogia, prégaoda pelos 

m elhores eSl>i ritos do tempo. 

Expedio a í ac; osa carta de le i de ·6 d ~ Xo,·emb•o de 1772, pro\'en do sobre 

a direcção technica do ensino, a sua inGpecção dlrecta e a escolha odo profes

sorado. 

Segundo o Q •. vJ.dro ~nnexo á lei, ficaram existindo no reino 497 escolas p:·i 

marias. accrc~cida·s no anno immzdiato de mais ·17, instituídas pelo alvará de 

11 dcl Ko vemb!O. 

O Esta-do gas taria com o profes.~orado primarlo cerca de 24 contos de réi • 

annu2es . Pera fazer face a taoes despezas, foi cr eado o subdidio litterario. 

Qua nto ao ensino privado, f<>i assegurada n •!.' ua permanencia, sob a condi

ção, po 1·é m, d ~ que nir.gue-m pude:se exercer o magistedo, sem a prévia demons 

t:·ação d ~ capacitla cl<l perante a 'Mesa C nsoria . 

Cahindo o Marqvez d~ Pombal, a. sua obra. entrou a ser des truída J>elo ;:o

vcrno t·ea'!zicna !"io qa1e o succedeu. 

Da!'< 720 escoL~:; que jâ. ex is tiam e m 1779, muitas !oram fechadaa, de.pedi

dos alg~,;ns õos pre>Eoe~sores, apoeen ta do~ outros , com Oã ordenados •eduzidos. As 

que e;,caparam da ancia destnd.dora, fora m confiadas a r e ligi<>sos, com o venci

mento nn:> ual rlt· -10$000. 

Pou ::o temro dP>;~oi s, a in~lr!Icção primaria tinha descido ao ultimo g1•áo, 

subslit ui<.l a a :II ffi~ CensC'ri,, dzsviadas as r endas pro1·en ientes do subsidio lil-

t~rario. 

Em tcJdo o pP.rioc1o q~1"' '1ccorrê de 1790 a 1•820, falia ainda Alves dos San

to , pouco S<' fez em proveito da instrucção primaria. A insllallação e organiza

ção l:ls crcolas era tudo qu anto se suppôr de mais primitivo, e e llas v egetava m 

depci mi das e amesqu1nhadac pelo abandono a qu e eram votadas e pelos succes

sivo3 golpes que lhe• iam vibrando. 
Era esta, l:r. 'Presidentt>, a situação de •Portugal, no que toca ao ensino po

pular. n,;s com·isin!la·nçn.s de nossa independencia. 

Era natural CJu ~ , emb':lra ema ncipn.clos, seguindo o exemplo e n. 1!(1''\o da 

:11 tropo~le, cl c.•c lll·assemos, pQ r nossa vez, a &plução elo probelma. 
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};_ fo~ o. q u.e fiz!'mos e ê o q.ue a tê agora temo.s ~o.nlin uado a fazer, clamem 

e!n~~~~a yo7.c.s i~olacl:u; que faliam 1r>ara o de~erto. 

Vejamos, em traços r a.piclos, o que temos feito pela educação de nossa 

gente . 

.f'ortu,g(l:l, O. JlOS>O colonizadO L~ · como Vimos, não Se preoc·cupara, mesmo no 

cun Linen Le, com a ([li ·stão escola r . 

I o r isso ni'\.o adm:ra ,que na s ua colonia, mesmo nos ultimos ·aias de regimen 

colonial, o B~·üsi l , as cousas se pas5asscm elo- ·modo que· um historiador, l\!forei ra 

de Au:vedo, de:•creve, nas seguintes ·palavras: Só havia escolus na-s cic1ad 2o; e 

viJ.l.a3 tnai,-, imrortuntcs, emquanto em outros pontos ·do paiz viviam na mais 

compl eta ignorancia . 

Exceptua·nclo os ·eminnrios e as aula · mona-stlcas; só podia beber-se alguma 

instn•cção, fr ~quenlando-se as poucas aulas ré;;ias de latitn e rhetorica e de. phi

losO'J}hia e o mui ·limitado nume ro de escola; de ifLst~ucção efementar. Os pro

fessore-s !T!::tl r ütrihu;dor; e pouco coonsiderados não Unham uniformidad e ·no en

~i no, nem aptiuão, e aos ri.lnmnos Infligia m- casÚgos corporaes, exc<ssiYos e in

f8Jnurn tes" . 

Feita a no,~a. in<'.epe•lilencia, eguida nps seus primeiro-s dias de i.ut.eusa agi

tação politica, •~,t)'J~~ i·:e l fo; aos prin1e1ros dirig entes enca;_·ar a qu 2stão do 

ensino . 

A A scmbléa c :mslituinte llp.litou-se a votar a lei de 20 .de Outubro el e 18·23, 

em face· _da qual tocl0 cidA.dã<;> podia abrir escola primaria, inclependentzm<>nte de 

exame. licença ou ac1tociznc:ão do poder publico. 

J á ant(riorm<"ntc, em 1 de :Ma:·ç:o do me-smo a-rtno, o Governo creara a prt 

meit·<•. e,;;cola Je ~r.sipo mutuo, no proposito de ensaiar o methodo lancasleriano. 

ent~o nntito em vog:'\. em centro:; n1ais avançados. 

Uma e outra providencia nl).da H·diantaram na d.iffusão elo ensino .popular. 

não. ten"o correspo·1dido :1 espec tativa dos que as loma~am. conforme s 3 lê nos 

relato,~ ioP r1o~ ?\·a rios mJn istr{}s do IJnp~io. 

Em 1827, sur;;-i" a famosa lei ele 15 cl ~ Outubro, determinando a fundação 

de eocolas de pr.imei!·as lettrao em todas as ciclacles, villas e luga:·es mais popu

losos. cll" Brasil . 

A lei dispunha que as escolas elas capitaes elas Pro·vincias clew rian1 obs• rnll' 

o systema é!:e ensino n~utuõ, o que tambem se faria nos demais lug-ares onde fosEc 

possi ·;e! seguil."9. 

O e tMiho constari?., ·dé leitu m ·e e~cripta, a, cjualro operações ele arithmctica·. 

pra:lié.a de queb:·ados, decimaes e proporções, ás· noções mais g><.ra~s da ·geometria 
prltti·ca, · a ·gl'ammatica ··portugucza, eis 'prii1'cípios <ie· 'moral · chrjstã e. ch doutrina 

de rcli;:;Lib ·~ntholica. · 

Os candid:ltcs ao magisterio ·súiam submetticlos· ·a conciú.;,a perante os P:·e

s idl~ntea de 'Província, provas a que não eram subm ttldos <Ys pro fessot'oo já exis

tente~ .:'Jue quizesse!n ·reg·pr as novas cadeiras. 

· .As mestras .. elas ·"'scotn.s· femininas· sedam ·providas · tamb'em em exanie pu. 
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blico o ensinariam ~ mesma- matJ .rias exigidas .nas e;,c oias para o sexo mas

c ulino, excluida-s aE ·noções de geome tria e limltada<S as noções a rithmeticas ó.s 

quatro •>perac;:ões ·e accr esêidas as p rendas que servem á '' conom!a domeslica. 

(' ;Jrofr ·orado ;-a provido vitaliciamente. · 

Dos resultados el e semelhante ! ~i o que dizr, m os hi stor iadores ê que fo

ram nullo.s. 

O Sa. RAUL ALvgs: - A lei de 1827 não cle u r esul tado porqu fo i s uEfocncl;l. 

Para o tempo, era muito adiantada. 

O Sn. 'GILm:aro AMADO: - E' p reci;;o não esquecer a cxt nsiio do tct'"ito

rio ... 

O SR . Josr': AUGUSTO- . .. e a t>opu! açiio pouco den>n. 

:\las o que é Ct~ !"'tO , .S:r. President~, ê que os ~Iin istroro; do Tmp·rio c1 n !Seus 

relatorh.>s a~signalavam-lhe rep:.tidamente o insucce~so. 

: '.r:.:ipc Ju nior ~ clla ~e refere, ·nos seguintes t >2 rm os: "E'tn reforma ela 

in trucGlo prima-ria, minguada na fôrma bem como no fun-do. SC'"tltHI<J parece. 

nuncl'. rhegou a ter a applicação qu•? o sy.s tema comportava. Vet·dadciro J'ia seo 

administrativo, .quas! todo~ os l\linistros que s .' segui ram na PRsta do Tmp ;-io 

até 183 4, não fizeram senão põi-o em evi·dencia, aliega.ndo ora a falta de clifi

cios a propt·!a<los, ora a iacompetencla dos m estr es, ora a insufficienciR do5 r s

pecti\·o.s vencimentos··. 

Com o relati,-o triumpho obtido t>=•las iclêas descent~alizadoras, consubstan

ciado no Acto Addici!lnal de 1 3-1, os poderes gernes pa~saram a de inte ·ssar-se 

em absoluto das qur~tões ele <~ n.sino popular, entregue desd e. então, e '' .m virtude 

do art. 10, § 2• daquelle documento legislativo, á competencin e ás ntbribu içõ s 

pro\·i nciaes. 

:\I e~tno a~itn, ulgun1us voz _, :; isoladas su;·gianl, un1a \·ez ou outra, rec1anlan

do a inte r v€cnçã'O d<t pode r central, ,·ozes que não eram "' culadas, pot·que a gran

de maioria do;; dir[gentes politlcos tnter preta\'a o A'Cto Acldicional de man ei r a 

cont•·nria ;is aspi:ações dos que pr .. tenclium a mais ampla di ssemin açilo da cultura 

popui..t·. l~i·olu coopera.::ão d~ locln; as forças administraliYas. smn excluir o po

de t· nl rn l. 

F.'n1 nüio · das ProvinciuQ. a instrucção primaria nào s desen volveu, muito 

cmbc·;·a a;; constantec remodelações por que passou eom todas ellas, feita1l quasi 

semprP ou pelo simpl~ p~urido cl~e. inno,·ar ou pa ra atten•der a inter e>ses de feição 

Pxclu ·ivam •· nte eleito ral. 

O ,,ue f certo é ' Jue mal;; de trinta annos j á eram decorridos '!Ue a inst;-ucção 

estava a cqrgo ela!< Provincias e de lla ainda s~ podia dizer o que di~ _ Liberato 

Barroso em 1865: "As Atssembléas Provinciae; não têm c ura do dos impo ;-ta.nt~. 

inter~sseos da l!'tstru.::ção .Pnblica; o ensino offi cial o.fferece a i·nda ess e triste es

pcctaculo d·~ anPmalia e d esordem, qu ;; nssu.ta os e;pi ritos mal· intrepido.i, por-

que nelle ~ontem piam o descalabro a rui na moral do paiz .. . 

• 'ão era outra a linguagem de Ruy Barbosa, em 18•82, em pat·ece r (JU "! r~ 1.1.

tou sobr e a reformg, do e nsino prima rio: "o t< nsino publico está á orla do Iim l t~ 

po.~sivcl a nma nac;rto que s? presnm li\Te e ciyf.lizada: é que h a clecadencia em 
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vez rJ.e progres.;;o; é qur:~ somos um povo de an~tl!>hab•do2, e que a. massa delles, 

se decresce, é Em uma proporção d·esesl>eradoram'e'nte lenta; é qoue a instrucçiio 

acad-em ica está infinitam<énte longe do nivel scientifico desta idade; é que a 

instn.cção ;,ecundnria offert>ce ao .ensino suopeTior uma moctdflcle cadfl vez menos 

p:·epd.r!l:ia pam o rec~ber; é que a in >trucção popu lar, na Côrte, como nas a:'•·n

vincias, r:ão passa de um "-deni d•~ rn.tum"; é que ha. sob-e ja n1nteria pSJra nos en

chennos d ·3 V!'rgonha, c empregarmos heroicos esforços por uma rehabilitação, 

om búm da fJ·Ual, se •r.ão quizermos deixar em duvida .a nossa capacidade mental 

ou os nc~sos b~·tos, cnrllpr e niio r·ecuar ante sacrirficio nenhutn, não só porque de 

todo-.s os ~ac:rific.ios !)ossiveis, não haver1a un1 que não significasse utna d :speza 

"proximamentoé" reproductivn, como, porque, se tra1a aqui do nome .nacional em 

um sen~idú ma-i,s rigoroso, mais sério. mais absoluto do que o que se defendle nas 

guer:·as. á custa ce dle z-ena~ ode milhares de vida.s humanas ·roubadas ao traba~ho, 

·e centena de milhf-f>q a·rra.nca'dos. sem compen-sação, ao. mai•s ester ilizadores de 

todos os impostoE ·•. 

Ao proclamar-~;; a R '< publica. em 1-889 .. não era diversa a situação do ensino 

popular. 

~·i•·e!J e Almtlida .. em livro che10 de optimismo, é obrigado a confessa·~: "é 

incontestavel qu e, comparados os alg-arismos da população co m os das crian

ças matriculallas nas oescolrus, o ensi.no primaria ·no Brasil não deixa. de cotar em 

desharmonia com o !l!gar que ct3 te paiz occupa nt>e os ·povos cultos". 

Com o advento ·das nova.• instituições, que encontram a sua razão de ser no 

<scla recimento da .pu.hlica opinião, era natm·al que o;, assum-pioo <de educação pu

blica tomassem no,·o rumo, ·pt·es tando-lhe.s os dirigentes os cuidada! os de;;

,·elos que sã·o r eclamados pela sua gramcle ~·e ltlva.ncia . 

FJ. realmente, não é 1:.0s;;iv~1 negar qu e temos melhorado. 

E ;:r1 alg.umas da.; antigas ·Pro·vincias, lransformada:s t liD Esta·dos autono~ 

lllQS tl independ·~ ntcs. si'ío evidentes os esfor ços pa·ra encat·ar n PI'OblPm:'l com n 

amplitude com q\1~ ê vis-to entre as nações cultas do globo. 

l<,o:ça, pot'ém, é conf ssar que ainda e3tnmos de muito apartaclos do icl!'a l 

que-: devemos mii'ar. 
Ha me~mo Esta diJs em que a inst·rucção primaria esLá r est>1'vada a uma insi 

mificanttl minoria, f:'€•ndo absolutamente insufficientes as esco•:ns providas, e6tas 

m!'S 111 .. s entregues, vez c..;; .innum•eras, a professorado tl e duvidosa competencia . 

1·:' 1;;·ecizo, porém, convir em rtue, dados o;; remn'sos de qu e- l>Odem dispôr os 

E:~tado ~. na partilha tributaria constitucional, lhes não é t>Dssivel da1· por si sós 

~ol uc:ílo c:ompleta e ~atiS'fatoria {L questão. 

S. ?aulo. gast.'tndo cerca d e 1<1. 000 contos com o .c:nsino primar:o e curando 

incessan temente n-e quanto intet·essa ao desenVolvimento educativo dos 6~U6 fi

lhos, não tem e~eolas para 30 °1° da. população em Jdad·,. de reclam~r ensino. 

Que não se~á 'doR ne-1uenos Estados, desajudado.s dos 1·eem·.;;os -n.aturn es e ;;~m 

o destln·;o!vi mento economico do gnande Estado do Sll'l; que ·não se rá d•os p ?que

nos Estados, ~ · e>pito. cujo~ orçame·ntos g loba€\'3 muitas vezes a1penas attingem ou 

pouco excedem d.e 2. 000 contos de réis? 
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A solu~ão estaria, ao meu ve1·, •Em invocar a cooperação de todà ·as for~as só
ciaes desde o particular até á 'Gnião. fazeudo ·a conv . 1·gencia del•las no · sei1tido 

da n.:ü~ absolut:t diffusão do ensino primaria po;o todas a. camadas populá:res· . 

.1 ft hoj ... n~o se all.PPil mais a inconsfituciOFHllida tJe ela ingerencia ·<lo ··ro
cJ ,T Federal. 

Jt~' nu t«?ri!l vencid'l, as.HHnpto pacifico. 

?-. ãv ·ha n-e r.hum 3 teentado contra os principias descentrnlizndo1·es; · a· Federa

~ão não fica arran)lada. 

u i)l"1ncipi9 republicano. este ~hn tem va·ntagens n1il a auf =- rir da inl rYen 

c; 1o federal, qu:a já agora lodos considernm impro~cindivel c inacliavel. 

_\s divf'"r~tiflcias surgen1 qua-ndc se trntn d~ p1·eci,g..•u· o n1 ?ios p1·aticbs· :ele 

tol'l1ar eflecliva a '!nopel·:t~l1o im·ocaàa . 

. '<o ·s~eio da Car.·w;;·u dos Deputados v a rios projeclos Ele lei têm .,ido :·a1rre

., ntaclos sobre o as. umpto, mandando uns flUe o Governo Fe-d e1·nl enlrc em ac

cõrdo ~om os gov<o·nos do~ E- tndos, dispondo outros rtue a !nten·en~ão do 'Poder 

F ederal se faça dii·N•tam<'nte. a exemplo do rtue actua·lment• . uccede na Re

publica ;\r ~.ntina . 

.Em p~rece;· da Commi~são de Instntc~iio. de qu e. fui relator. ·o anno· pngsa

,lo, enume1·ei pormenorisa<lame nte esses diVe!'l!'O . projectos de lei, e puz um 1'0l <vo 

o papel .que no e!abo1·al-os ('oube aos illu.str : s p::~rlamenlni'<S Pfls"'s de ){i!·an

<la. o precursor ~o movimento, Bn~bosa Lima, Josê Bonifacio. '['avares ele T_;y,·n . 

. \ugu·to de Linoa, Felix Pachec", Ü('la\'io )1ll'l1g"a bairn , 'l' lxair:l. · Bramliío, .·\ !

\·aro Br.ptlsta, )'lauoel Bomfim. Yi!·!l.ilio cte Lemos. ;v[l.gu/'"1 Calmón, Thomnz Dl'I~ 

phino e )fonteiro de •Souz,__ 

A~signnlei a;nda que fóra do .Parlamento, na in1PI'el\•:t e !!Ih livraR, outro 

<Rpirtto, illustres, co:>mo Pinhe iro Guimarães, Victor Viana. C>'~rnéiro Leão, )faria 

Pin tn S ,~· v a, fieorgir.o ~~\ vet:no clamn ;·am por· 'Pl'Ovid encia:o que indicavam :..ll:tr;1 

incremGn tar a POS.'<:1 in.,tntcçiio elementar deficiente. 

Conclui por um p;·ojecto. no qual cunsubslnnciei a > ·medidas.. qu~ me pareê'

J'atn rn:1is ncon.selhaveís, alé111 õo mais reunindo, pot• aRSim di?F'l~, · n ~~ ~ympathiaR 

ele nuantos têm me ditado •ob1·e o problem:l. 

C· meu proj.ec to. suh<scripto p i'ol.a Commi.ssão, crêa o Coí1selli'o )lacíonai de 

Educaç'l.o, l'ormndo '~" cidadãos de notoria competenc!a em H"SSUh1i1l.os educati

vos, c0.11 a finalidade cl· p;·ocuraT, pelos vaT'Jo;; meios que são· in-dicados, disse

minar o en"ino prim:tl'io, <obretudo ele caracter profissional, e ó ensino normal, 

au?Cilinndo <' .ouh-sidian<io Pscolas mantld:ts por pnrticulare:s ou nssocia<;õt's e crean

do-as ui:·ectame nte onr'e nào existirem oe fore-m r e-putadas necoosari:'l·s.. 

Para e ~:frcntnr as de J}Ezns ind !F.pensavels com a apparelhàgem prevista no 

projecto. é e.<tn])e.Jecr{l.a ?1. Caixa E's!1f<!ial. de Educ:'lção, alimenbda. pof ' a tet'mi

nada.s :·antes ·de 1·enda. que llll.o ~'POntadas. · ·" · · ,. 

No corrente anno. já trcs te nta tivas ha a ~egls.trar ·· oo· li<'io . da --êãrrra,rà, no 

t:entido d.a immiscu!~ão ~lo Poder F ecle1·n1 no · rtne "<thtencle com; o ·ens<l!fo ]JFh-l~llÍ'i o1 

A p!·imclrf!. foi concl'e1.1z(ldl\: · p;olo r>ep.utaclo-, HSr ~ ·Lebo)'l -Regíg, no : pr6je(it:o de 

lei c.ue ap~~sentou fl Cnnoara, ma01dando dar ào '.·Esta:dó ·ele, Slintá ·CllürnrifTii ·e 
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por L.Spaço de 15 an.!IOS, a importancia de !.lOO contos de •·éls aim uaes a tiLu.lo de 

auxi lio â. instrucção P-lcn1e!ltar, ficando o Estado obrigado a instituir, nas zonas 

on d·~ cst i\~erem localizadoa nu\!l eo~ de popu l a~ão t.-1 ? origem extrangeira , n1ais cem 

e'col as ~lém d~" já é'Xist en tes . 
... -\. segunda é a de qur cogltn. o proje~to do S:-. nau I Alves, na Cotnmissão 

de tlnst!'ltcção Public~. projecto jus tifica do por •um Jongn e brilhante parecer e 
cnjas idéas principltes silo a., scgui.ntes: 

rJ.) 1t ct·eação, na Capita l F ederal , de uma escola .normal, na fórma de in

ternato e extern.ato. com o fim d<a pre-parar proD~ssores ;primarias do sexo mas

culino, apto!< ao magisterio em todo o territol'io da Republica, sem -prejuízo das 

inst·ituições cong-e.nl--re!3, ~ta-d u ae ... n1tl'nicipa es ou pnrtictilat"ê'S no que C011cerni1' 

á alça da il)gnl de cad<1 uma; 

lJ 1 a creaçiio de uma jun ta que s incu ml ir-á de animar o des€'11volvime nto 

das lett~a s, ar tes e sc!enci:t s, promov·2 ndo a colheit.n, divulgação e r elacionamento 

d~ dados cstati9Ueos sobre :i instrucção do pniz; 

J ) a creação de umlt caixa especial de •instrucção publica; 

cl 1 a creação n!l!s •'i'éães do , municípios d"' cada Estado, por accô:-do com OR 

respectivo;; prefei-tos c intendent i ~. e m ediante de tenninnclas condições que o pro

jecto ei5J)I;dflcn, de uma escola pr imaria mod elo. com o fim de nünistra1· nos 

a lumnos do sexo masculino, até o numero de 100 a 200, no mnximo. instrnc~ão 

intel-lec-tual. mo=a l, civlca, physlca e economica ; 

1; 1 ft creação, n<:'. zon n. colon ial da R epublica. de escolas pl'imnJ•ins para o 

l~ n ~· tnn da língua. da h i1 ~ tnria e geogr.aphia P:ltrias ás familias dos itnmigrantes. 

materirt~ que são cl" ensino obrigatorio •< m todos os estabeleei•me·ntos de jnstt'u

c.ção do B=a sil, publicas on ·p~rticulare.-, que serão fech a dos no cn.•o de não ohe

docerem .ã. · obrig~ção le-gnl. 

l<'inalmen·t, a terrelra con ta do projiWto do tSr. João P <r netta. que áutoriza 

, Governo a subvencio nar os estab-elecim ento's particula·r ers de ens in·o, de :qual

tue;- natureza, fundad os on q·ue se fundnrrt:.m em qualquer ponto do paiz. onde 

não cxlst·lrem escolas J:Wimarias em numero suff iciente j}ara att ende1· th .neces>i

,Ja des da po.pulação escolar r esr>ectiva. 

A subWmção, em face do IJI'ojecto João •Pern etta, só s erii. conc2did:t nos parti 

·ulares 'OU •as~ociaçõPs qu e adopl'<l r em no~ seus •e stnl.Yelecí mentos a~~ sêguinte..~ 

J>rovidenclas: 

a) obri•gatori-e d ~de do ensi•no d a língua nacional e rl a historia e g·eographia 

do Brasi l, sal Yo par11. os al umnos que arpr e en tar em certidão ·de exame fional em 

qualquc, r escola p~!mn.Tia do paiz. fi rm'll cla pelas respectiva·s a u to r iilad<'s do en

"ino, e>la d·uaes ou m u.nicipa-es; 

b) obrigatoriedade ele ministraçãro, em lin .~u a naciona l, de todo o ensino lo 

'~tab ? lecime.nto, snlvo o caso do estudo pratico -de lin~uas exb-angeims. 

Conform e se ver ifica e ê evide·nte , at;; m~didas legi.:.lativas Propostas -no cor

r~n te ar.no e objecto dos t;-es projectos a que v enho d•e; me referir, visa.m, a l"ém 

rl ~ que~tão propriamente da cliffusão dei ens ino e lementar, a da. . .rtación"lllizaGãn 

cJ ., determinado. trechos do terri-torio pa·trlo, occupados quasi -exc!nsivamoote 
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pol' individuas tlc uma. dada nacionalidade, não vinculados á nossa ten·a ne-m 

pelo,-:; lnco.r. da lingua nen1 1>?. 10'3 dos senrin1entos, pois continuarn1 u faz ei.· o s u 

con1n1e:·cio social na llngua de origem, unica que 'E~nsinanl aos seus filhos. n1esn1o 

aor; que aqui já n!leceraul, l(]uç assim se f:lzem home ns de torlo divorciados dos 

inte,·ec::!=·?'.:;; e idêns que ~1nimn.n1 o nrardl e foPtnnnl a noss:t nacionalidade . 

. r. PP si dente. P ta. <tuestão que agora r? surge, n1ai · insistentenll:'nto? agitada 

pela imprensa, r.ão é nova e no que toca pa:·ticula'!'m•ente á Santa Catharina, 

Paraná e Rio Grand e rlo Sul. com al;;umas zonas dos seus territorios habitados 

preponderantemente por elem nto.; g'drmnnlcos, tem ~ido tratada no Parlamento 

)l"aciC'nal P. na publici"Stica, não ra:·o com g rande elevação de vistas. 

Ainda não ha muitos dia , era a ;.sim {!U e a elle se r eferi a da t1·ihuna do S ' . 

nado o emin ent Sr. Ruy Barbosa : 

·•o lraba,lho a qne obedece n ncçiío das fo1·çns pelas qunes se xerce 

~ p.sa intromissão no terri o~·io nacional, é um trabalho antigo, reo1.Jlar, con

.·ta.ntc, methodico, progr(';;sivo, certeiro nos seus resultados, cadn din maio

r es, enda dia mais visiveis. cada dia mais assignalados . 

Deõcle muito, cle~de o I-mperio, homens de Estado, •exp ri•<nt s e SL"· 

~u ros nos seus juizo,;, como o Bnrão ele Cot : gipc, est~emeciam dl·a nte des>:~e 

perig<> naciona I. Então, com tudo, os e rros dos homen publicos pelos seus 

intere~ses, a. prude.ncia do.3 ·nossos adJninistr.aclor-l. S, a au.steridadP e a \1 Í 

gilancia <das no~sas legislaturas não deixar,am que a propagação d ssc :-i:-::co 

excedesse a c- rtos limiten. 

Com a Re puhli !!:t, com a desordem republicann, com n desot·ga•nização 

re-publicana com a anarchia r·epublicana, con1 o g·rande deslnando da'"' cuu

l'=fl.S r ?pubHCJ:LiHtS, essa c.a.Ja1nidade c resceu ... 

O Sn. PAULO DF. FRo:<TIN: - A ma ior r espon- abilidade cnbe no rm

periu. 

O Sn. Ruv BARBOsA - ... nvolumou-s e ch•· gou :'ts proporções fur

mic"iavcis da RiturH;fio actual. 

Ao Impcrfo c!tbe a responsaLilldndc incontcstaYelmcnte, c muito gran 

de ele- não te 1· xterminado quando em g1c- nnen ... 

O Sn . Al.~'nF'DO ;J<;r.I. rs: - Apoiado; de não o ter est1·nngulado na ori 

gen • . 

O SH. HUY BAP.BCS.\ - . . . es'se p:incipio nefasto; mas a Hepublicn, o 

regin1en novo, cheio de idéas rleorgani?.:adoras, animado de grandes Pl -

ter.sões, com imm ""n~a esperançn no futuro , lendo de. truido o outro regi

meu para < ca.bnr rom os seus abusos, pa:-a crea r no paiz int iTo, em to

dOIS os •!'fi mos da administração. umn situação mais fnvon\Vel aos JnL .. res

s es d~>tc paiz, a Hep1.1hlica . em vez de se d eha1· al'l'nsta·r pelos erros da 

~fonarchin, pe:"lnitl indo o de:-envoh,imento das influencias que lêlle niio 

soube coarcta1· no seu c<, m <"ço, a Republlca. cl eve ,•ra t er seguidt. o carninno 

em sentido oppO'sto no que os nossos homem; têm s <e guido nté hoje. N este• 
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27 a:n.nos ele r2gimen republlcano a influencia allemã tem crescielo todos 

(),c; dia~. 

O SH. PAULO Dhl FaONTIN: - No sul de S anta Ca.tha rlna, felizmente, 

e!la r. ão está. cr<scenelo. No norte, sim. 

O Sa. •RUY BARBOSA: - )1:as em gera l cresce i toda,s as ci.:cumstan

cias attestn.m o seu desenvolvime nto: e ntrando nals esco las, invadindo todaJG 

as •popula~õe~. . exercendo seu p;:oselitismo pelo ensino -prima rio, pe•lo e lei

tora·do, pela propaganda religiosa . .. 

0 SR. •PAULO DE FRONTIN: - Apoiado. 

O SR. Rl'Y ,BARBOSA - ... abosorvendo toelas a.s forças V'ivas elo ter

:-:mo em que !<e estabelece . E encara com sob>õrba o elemento bra:s.ileiro, 

d~sRloja-<J rapidam ente, não ·o toler-a, não lh·e perelõa, não ú a dmi-tte> : pro

cede comnosco com a mesma insolencia e com o mesmo d esprezo como se nós 

fosse-mos o.o colonos e elles os soberanos >primitivos do territorio nacion.aJ. 

O SR. ALFREDO ELLTS: - Como se nós fossem os polacos. 

O SR. ALF.NCAR GurM,'lliES:- Os polacos é que neutralizam. 

O SR. •HUY BARBOSA: - Nos livros europeus, e>m toda a litte;:atu~a 

politica e mil.itar allemã, ·nOis ~JSCri ptores politicos e militares do germa

n:smu e do i>"-n -gerrna nismo, em todos os documentos da ex;pansão ger

manica pelo mnnclo. a g e!'manização do Brasil con;;ti tue um dm; capituloo 

que mais tem nttrahido a attenção das potencias européas e das . g~andes 

nações americanas. 

O SH . l'Al' LO DE F noNTIN : - :Preci.sarnos combater esse mal. 

O SR, HUY BAnBOSA: - Activos, intelligent: s , cultos, expe>rlm enta

do5, org.anizadt>res admirav eis, h abi tuado.- a dar á sua implantação ao 

territorio que occupam os ca,·ac teres de uma organlzaçao prodigiosa, o" 

allemãle·s t ,_m :' ouco a pouco invadido aquella região de nossa sobe>r3JI1ia, 

habili tando-se r:ao·a constituir a lli um Estado n ovo, que só não se decla

r ou, que só nã.o se proclamou, <1u e só não se realizou, porque a sor te da. 

1;uer =a nos campos d·e ba.talha ela Europa tem r eduzido progressivamente 

as .probabilidades da victoria a llemã. 

OutTo fosse o destino desta guerra, t:lvesse surgido no horizon te outro 

.signn, vissemo~ dotninnndo a situação o orgulho da conquiDta germa.nica 

e u-m elos factos qu e havia de abalar o mundo, que já. o te>rla a balado, de 

ce=to, seria a proclamação do Falismo germanico no •Brasil, do Iea•li smo 

par a com o Kalser, proclamado pelos colonos allemães aos quaes ainda 

agora o GovernO b1~as·íleiro vni concedendo terras e domínios para que se

jam coloni zados 1ermanlcnm nte. 

O Sn . PAULO DE F RON'l'IN: - Conc ~ ssões que devi am ser cas adaa . 

.O •SR, RuY BARBOSA - ... com a ex·pulsão e ·presc!'i pção dos cidadãos 

bra,s!leiros. 
Concordo com o hon1-ado &!nador pelo Dlstricto Fed~\. ; é uma. das 

provlrlencias de que o Governo brasile iro devia cogita;: mais sériamente, 
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-~ntre muitas outras, qu~ a situação germanica daquelle Eslaclo impõe á 

.,05sn attenção, ao nosso dever, ao nosso mais elementaT patriotishlO. 

•Concessões de'ssa natureza, attentatorias <'la prop;·in nacionalidade bra

Bileira ... 
o SR. ALFREDO ELLIS: - Apoi-ado. D~viam ser encat,adas com mais 

c'lrinho. 
o SR. RUY BARBOSA - . , . têm na ·Sua ptX>pria e.sse-nc ia, 111111 sua p•opria 

raiz o principio da sua nulli<Tade. 
0 SR. PAUJ.O DE FRONTIN: - J á bastam O professor e O padre . 

•O Sn. RUY BARBOSA: - Elles têm, pelo clero germa.nioo. HS a lmas; 

pelo clero germqnico, cu}a dilatação se vai estendendo em propo1·çõe tão 

sérias J)2lo territorio brasilei;·o, onde não só desaloja os proprios Jementos 

JUtcionaes coi!l.o os outros e1·en1entos e xtrangeiros, cuja. concurrencia lhe 

po~ia di!ficulta.r a propagação. 
Pelos professo:·es, pelas escolas primari·as, dominam a mociçlad·~. for

,-,a.>n as gerações futuras, in-troduzem no espírito das cria·nça,s o g c·rmlfn 

·de uma ·nacional idade hostil ao paiz, onde se estabelecem, ond e se criam. 

onde se educa"l1. Pela, municipa:lidadf s com o usD g <oral quasi exclusivo 

tla _líng-ua a!lemã, vão progressivamente banindo o idion1a bra.sileiTo, e com 

o Idioma o espi:·ito -de nacionalid·ade C!U6 nelle se encnrna, q ue 1<lle repre

senta. co m ell-e ~e desenvolve. 
Agora é a. terra, agora é o solo nacional, agora é o propTio torrão pa

trlo que se lh'<-s ~ntrega para o desenvolvimento pacifico da espiona.gem 

n.llem'i, d:~ organização anemã., das inst'ituições milita·res allemãs, da obe

dicncia 'ftO Kaiser, proclama.do, ~affi.rmac1o, sustentado, ~nvoca-do e assegu

rado peiB.s no,"~as instituições em te rritorio deste paiz." 

Um d-.poimento RE:N'no e imparcial é o que nos offerece o !Ilustre jornalista. 

Sr. :Sfano~l Dua1•te, que f~! ve: de pepto a zona infiltrada de elementos germ~ni

cos e no juizo de quem nós não deYemos temer o JY?rigo militar aHemão em anta 

Catharina. 
Par,l o Sr. Manoel DuartP, o mal que preci<"amos combater estA no con

s: ntirmos a existencin -dentro do nosso paiz de ··um cor po exbranho, qua i impe•

mcavel e POT cujos ·a:perlados poros não se filtram, .para assimiq•a l-a á nossa in

dlvidualià& de e á no~sa feição nacional, os usos, os costumes, as tradições, o 

"fci lk-lore " brruSilei·ros, e as nossas lendas, os nossos pNconceitos, a.s nos~a:s p~o
oria:; ~nfe;iorirlade3 f- tambern as :.oss~ virtudes rnora·e~ e affecUvas, os arrou

bos üns r.os~as ' inspi t'aç;ões, a ambição dos nossos destinos, os i·nfluxos e as ten· 
,]enc :ts ào nos;;o gen·~tino Võmper·amento ; e o t·ernedio consiste em uma p rofícua e 

:.n.t ~!' ·~ente politica educativa que .procure af[eiçoar o.s ele ma·ntos ge1·ma~n·icos aos 

nos•o, costumes, inco<poral-os á nossa evo·Iução cultui·ai, moda.lizal -os ao feitio 

eivico do ·nDsso povo. 

::.1o creio C!'Je ~ · politica •E scolar por si •só seja suff icien te pa.-a . debella-;:- a 
anoriH·.l ;a- Ulo patrit•tioamente ~ponta à a. 
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Sera ~ertamente um dos aspectos .prlncipaes do conjunto de .providencias que 

é ind\Si:tensa vel adopt~r . 

Valerft. muito~ In?..s vale~á subsidia•r-iam•t-nte auxiliar de outras n1edida..s mais 

geraes qu.e urge sejMll tornad::ts. 
Sylvio RoméTG foi, ac meu vaz. qu~n·. mell10i vio o problema, indicando-

lhE:. oS: ramediD~ , 

Para o illustre soci{)logo brasHeiro, e no ente .toca directamente ás colonlas 

allemãs , a. nossa acçã.o deveria buscar: 
n) ,prohibir as grandes ~om·}lras elo tenienos pelos sy·ndfucato,;, a llemães, 

rnaxin1e nas zonas .(las colonias; 

b) obstar a que estas se unam, se liguem •en tre s!, collocan~o ~n·trc ellas, 

nos terrenos ainda clesocaupados, nucleos de colonos nacionaes ou ele naciona

lidades dlv,er sas ela allemã; 

c) vedar o uso da lingua aHemã nos actos ·publicas; 

d) forçar os colonos a aprenderem o portuguez, multiplicando, entre elles, 

as escolas primarias e secunde.l'ias, munidas dos melhor,es mestres e dos mai.s 

seguros pro·cessos ; 

te ) ter o maior escrupulo, o mais rigliroso cuidado em mandar para as colonias, 

como funcci.onarios publicas . de qualquer categoria, sõmente e. indivíduos da 

mais ,esmer!lida moralidade e de segura instrucção; 

f) des<mvol;ver as r elações "brasi·leiras" de toda a ord1em com os colonos . . 
protegendo o commercio nacional naquellas regiões, estimulando a nav.egação dos 

poJ•tos e dos rios por navios nossos, c·reando até alguma Hnha de va.pores que 

trá.feguem entr,e elles e o do Rio de Janeiro; 

g) fazer esta10ionar sem.pre vasos de guerra na!Cional!s naquelles porto 

h) fundar nas zonas de oesbe, tolhendo •a 'llxpansão german.ica ·Para o Lnte

rio r, fortes colonias militares de gente escolhida no Ex·erc:to. 

São est!lis os .providencias que, f~ita restricção para uma ou outro., cumpre 

aos dirigentes tomar, oo teem o pl':>posito ele encarar, .resolutamente o 'PI'oblema. 

Impedir que se formem, d·entro . do nosso territorio, nucleos de população 

extrange;ra homogen~a - eis a pneoccupação principal que devemos ter no 

assumpto. 

A simples fundação, ·em taes 'r-egiões, de escolas genuina;mente nadona.es, 

é msuffici ente por si -s6 -para nocionaJ.i.sar trues ·elementos. 

E no que se r efe1'8, principalm-ent-e, á defesa da nossa líng-ua,- o que cump-re 

é crear condições 'de 1:al ordem que le\"em o colono a se · convencer de que lhe 

não basta conh·eaer a sua lingua ele origem, m·as a do pa.iz em que ,habita, que 

elle é soi'citado a fallar s·e que1· participar elos actos da vida religiosa, com.mer
-cie.l e social q~ e o cerca. 

Mas, -pon do <ie lado a quest~ dn.s zonn.s 'Povoadas ·por elementos .extrangei~ 
ros uniformes, voltemos á quest!W do ·ensino primaria propriamente dito •. de que 

cogitam os varios . projectos d:e J.ei. que já foram r ,efericloe. 

O do illustre Deputado pa1·anaense, Sr. João Pernetta. meu preze.cli~simo 

amigo, obedece ás tendenc'as 'espirituaes elo seu autor, que é salbidanuente a,depto 
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das doutrina.;; do positivismo, para o qual é indispensa.vel abolir o ensino offi

cial , admittin do-se apenas a ingerencia do Estado no que toca ao ensino ·prJma

r :o, e sob a fórma de subsidio m«-terial, por exigencias transitarias da eociedade 

contemporanea, na qual a mulher ai·nd~ não pódc de todo, como ê o i'd-eal, assu

mir a direcção dos primeiros passos educativos dos seus filhos. 
O projecto Pernetta cstatue o principio do auxilio â. inic ie.tiva pr!vada; manda 

s ubvel1Jc iona r as escolas creadas pelos particulares. 

E' a consagração do principio da intervenção indirecta do poder publ 'co 

na diffusão do ensino, pri·ncipio pe lo qual m e be.tl sempre ·e ao qual me r eferi 

longamente em discurso que p;onuncici desta tribuna, ao ser d !scu·tlda a cha

mada reforma Carlos Ma:'<imiliano. 
A lngetencia indirecta do Es:te.do nas questões de ensi•no, disse eu então, tem 

sobre o systema que se lhe oppõe, o d·a intervenção directa, pelo menos qu atr o 

vantagens facilmente demonstrativeis: é maie eco'lomica, é mais dCill'locratica, é 

mais efticiente e é mais educativa. 
Cabe, porém, confessar que, no momento actual, não 'POdemos ainda segudl-a 

com exclusão da acção directa, pois a iniciativa 'Priva da ainda não estâ. suffi

c 'e ntemente descnvoJvjde. de modo <J.Ue :possamos com ella contar para enfrentar 

decis ivamente o problema. O que nos cumpre é desenvolvei-a, auxiliai -a, ampa

l'al-a, creando condições qUie permitta.m o seu appereclmento e florescimento, não 

consentindo, po r ém, quEt o poder publico fique inerte, de braços cruzados, onde 

quer que elle. não surja com força bastan t e para atten d•er â.s .publicas necessida

C.es no que entende com o en~ino das gerações novas. 

Por esses motivos é que, consa,grando embora a boa doutrdna, o projecto Per

netta me paree&- incom.pleto e r eclamaria, se tivesse de ser conver tido em lei, 

medida.s complementares que, certamente, a sabedoria da Cemara t eria de sug

gerir. 

O projecto L ebon R egis é ainda mais incomple to. AHende a penas aos in

teresses do Estado de Santa Cat:harina, reg:ionaliza e. questão do ensino prima

rio , .esquecido de que é problema que urge seja encarado e resolv 'do em todo o 

p aiz. Procurar apenas instrui r e educar os filhos de colonos extrange iros, aban

donando o t<eslo do paiz, é vigorizar ainda m a is elementos que mesmo pela 

escola jámai;; est-arão g.enui'llamente iden-tificados comnosco, de ixando que os legi

-timamente naclonaes continuem ven•cidos .por uma lgnorancia que os enfraquece 
na luta pela vida. 

O projecto Raul Alves foi apresentado â. Commlssão de Instrucção Publica. 
onde foi largamente debatido. 

Pron unciando..-ne a seu respeito no selo ,. da.quella Com missão, prof-eri voto 

em separado, 'em que accentu'ei as divergencias que me afastavam do trabalho do 
talentoso representante da Bahia. 

O meu voto é conh ecido da Came.ra e, por Isso, dispenso-me de repetir aqui 

as longas razões que adduzi na justificação do meu ponto de vista. 

Basta accentuar aqui que o honrado Deputado be.hiano wspensava a s crlan-
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ças do sexo feminino das escolas federa es, que r es ervava ao elemento masculino, 

quando a educação da mulh~r é para mim a questão maxima, d·ad<a a <preeminen

cia de sua funcção socia.J. 
O SR. JoÃo PERNETTA Serão as futura s professoras dos seus lares. 

o SR. GILBF.RTO :AJMADO - A funcção social da mulher é esta. 

O SR. RAUL ALVEIS - E' leste um dos pontos de div.erg1encia entre a Monar

chia e a R€'Publioo.: a·s escolas .primarias da Monarc'hia eram quasi exclusiva

m en te destinadas a aJumnos do sexo mascwlino, emquanto que nas da R<:>public.i 

é avultada a frequencia fem inina. 
O ISR. Joslll IAUGUSTO ~ .Separavrum-me ainda do proj ecto do m eu pr ezado 

amigo, o tal.roltoso r epresentante da Bahi.e., a limitação do numero de 'escol·as a 

uma na séde de =da município, a questão do Conselho Nacional de Educação, 

.., modo de resolver o problema do ensin•:> nas zonas povoadas P'O'I' elementos ex:

tra'llgreiros e outros .pontos de importa'llcóa secundaria, pois nas suas linhas geraes 

nós ·~stamos coHoca-dos no rmesmo •ponto de vista. 
o SR. RAUL ALVES - Aliás, V. E x . sabe como foi ·Pr€'Pe.rado esse projecto. 

O 'SR. Jo s;J;: AuGUSTO - Conheço a Qrie'lltação de V. Ex:. 

O SR. RAUL ALVES - Foi um ·projecto. q'\las i imposto pelas ci rcum stanclas. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO T ambem o illus tr,e r epr esenta nte do Estado do Rio, 

o Sr. Ramlro Brega., não se confornnando com o projecto Raul Alv-es, nem com 

o meu voto em separa•do, suggeriu um su•bstitutivo. que, acceito e subscr·opto pelos 

restantes rnrem·bros da Commissão de Instrucção Publica, passou a ser o seu 

voto vencedor, hoje trazido ao pl€'11ario .para, nessa discussão, da qual a o que 

parece, sahirá tri umpba'11Jte, CO'Ilvertendo-se em 1ei do palz. • 

Muito embora divirja do rponto de vista em que se collocou o honrado D epu

tado fluminense, o Sr. Ramiro Hraga, não ctearei difficuldades á rapp rovação do 

seu projecto, que, como S. Ex. mesmo confes;oa, dá apenas os prime iros passos 

para a solução do p.rdblema, so lução que, em sua fórma definitiva, fica adiada 

para quando outros forem os r eC'Ursos do 'I'hesouro Nacional. 

Cumprf-me. porém, autor que fui rde um voto em sepa.ra::lo, c do projecto '(Jue 

não teve andamento nesta Casa, voto .e projecto que r epresen.1am convic(;ões ad

quiridas á custa de 'es tudo e de m'ecli tação, pôr em relevo as <livergencias que 

1ne separararr., do pr•ojecto Ramiro Braga e as razões qú. e m e assisten1 para a.ffir

mar qu e o problema f ôra posto de modo mais amplo •e mais satisfatorio nos 

trabalhos legislativos q'lle -ela.borel. 

Assim, e antes de tudo, as mrinhas divergencias com o projecto R amiro 

Braga accenturum-se Quando 'eu pleiteio a •creaç.ão de um Conselho N a cional de 

Educação, orgão i·ncumb'clo da direcção geral e da nacio.n alização do ensino, centro 

propulsor de onde irradiará toda a actividacle -educa tiva <lo paiz, com funcçõe.> 

multiplas, todas conclucenrtes a uma ampla disseminação da cultu·ra popular e á 

ornpa g>andn .ele . tudo quanto se relaciona com as nossas n ecessida des educativas, 

emquanto o proj'?Cto de m eu talentoso colfega fluminense entr ega os serviços do 

ensino que regu!a ao ac tua l Conselho Supenior do Ensino, orgão el e formaçüo im-
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perf~ita, sen1 fun.ccionan1ento pern1anente, reunindo-soe aper1as duas vez.es por 

anno. 
o SR. RAMIRO BRAGA - Mas O'J1d.e poder íamos nós rec r utar pessoal mais ca

paz do que no Consen1o Superior cl Ensin ), se elle é constituído pela nata do 

profcsso<raclo, que ha longos e lon•gos annos não faz senão cledi·car -seu esforço 

e activiclade ao problema elo e11sino? 

0 SR. ALVARO BAPTISTA - Ao ensino superior. 

O SR. 11 MinO BBAGA - Esta dicotomia, para um espírito illustrado, ê que 

não admitto. 
0 SR. ALVARO BAPTISTA - V. Ex. póc1e dar um ~XCt'llente p~ofe >;Or ele chi

mica e um pcssimo professor ele prim'eiras lettras. 

O Sn GILBERTO AMADO - IDepo's, estão absorvidos pe.aE que;;tões adminis

trativas do alto ens>no da Republica. 

O SR. Josl': AUGUSTO - Sr. Pr~id~nte, dest'arte abandonamos a lic;;ão dos 

outros ·povos, notadamente dos Thtaclos Unidos e ela ArgentiP.a, e desprezamcs os 

ensinamentos dos que, no Brasi•l, melhormenre teem estudG.do o assumpto, prin

ai.palmente Victo·r Viana, ·:\1ario Pinto Serva, Cat·neiro ·L·cão e mais recenre

Jnente, em substancioeo artigo. no Jo1·nal r7o Com,ntercioJ o Sr .. ~raujo Ca~rtro, 

corrente que ainda agora >C avoluma com o br:Jhante parecer elo nosso illuslre 

col!ega, Sr. Felix Pacheco, e com a opinião de Brenno Arruoo, hontem exprc;;sa 

em formosa. chronica da Noticio, todos accórd•es no julgar indlspensa.vel o appa.

r alho central, o Conselho ?\aciona! de Eclucac;;ão, orgão responsave! pele. segura 

applicac;;ão das medidas que a sabedoria do Congr.es~o objectivar em lei. 

Em outro ponto, ha o problema do ensino normal, ou de pNparação profis

sional elo professorado, que o projecto Ra:miro BragG. pôz de lado e que eu reputo 

necessario S'Ct' ataoodo, con,·encido, como estou, de que a efficienc!a do ensino que 

tiver de ser ministrado depende fundamentalmente da capacidade do pe<:soe.l do

cente, cuja forma~ão é em todos os paize.;; um dos maximos cuidados dos leg-is

ladores. 

Tambem no meu projecto proponho que se dê ao ensino primaria, distribuído 

pelas escola,; <:r'~adas ou subsidiadas pela União, 'Uma. finalidade pratica, min·s

trando-se no fim do cu r o 11oções de vida agri•cola, se se tTa ta r de estbel ci

mento situado no carr. , :>, e conhecimento doe uma arte ou orficio, se o instituto 
t'vPr por sêde um eentro u~ano. 

O projecto Ramiro Braga ab:undonou es!>e aspecto do problema da in3trucç:'\o 
e deiJe não cog-ita. 

O SR. RAMIRO BRAGA ~ V. Ex. 1iermitta que ~u esclareça o meu pensamento. 

Não sou avesso ao ensino manual nas 'escolas pritnarias; nuts~ no proj ecto. 

exclui o en i·no ']Jrofissional, ']Jorque o projecto vi"'a justamente que a <lirecção do 

ensino primado seja entreg-ue ao MCnisterio do Intet·ior, sendo a do e:>sino pro
fis.;;ional attribuida ao ::llinisterio da Agricultura. 

Ora, isso seria estabelecer, den.lro de uma mesma escola, é!ua~ autoridad es 

a.dministrat'vas distinctas, o que redundaria em balburdia. Salvo .e~se aospeC'to, 

\ 'ota r ei pelos trabalhos manuae;; nas escolas primarias. 



- 201-

O SR. Joslll AUGUSTO - Sr. Presidente, ,cumpre-me accen.tuar que não con

fundo ensino profi~sional e instrucção primaria: são clue.s causas perfeitam8nte 

clistinotas, mas nacla Jmpecle que completemos as noções pt<maPias indispensaveis 

á viela que a instrucção elementar nos t ransmitt'e, com o conh7cilnento pratico ele 

um officio , qu-e nos habilite á concurr õncia na g.rande luta ec9nomica que é a 

exi.,tencia humana .na soc'edacl.e contempor;:moea. 

Procurando daT feição profissiona.l ao ensino primaria, ou, por outra, pro

curando fazer ela cr:.ança instruicla uma força econom ica, não fariamos mais cló 

qu e nos collocar clentro elo pensaml'nto ·peclagogico contemporam'"O, para o qual 

todas as reformas c],~; educação elevem ser baseadas em considerações -economicas. 

Assignalanclo tal pensamento, Bungc affiTmava não se tratar d•e um fac to 

iso!e.do, Se'Ilão ela conscquencia de uma idéa mater universal, filha ele dous fa

ctores, a progressiva dremocratização, 011, antes, as aspiraçõ'es igualltari.as, sempre 

.crescentes, a rpar da cultura na·s class·es inferiores e a continua cle•nsificação das 

populações, -tornando çacla dia mais premente a escassez ele, recursos c a fom e. 

:r: do ponto de \'iSt.<l. brasil eiro nada se me afigura mais urgente do C!Ull en

can1inhar as 110saSas gerações J10vas, por u1na reclucação conveniente, para as acti

vid>üdcs praticas. 
E' que até agora, nos temos preoccupado quasi excl us ivamente, ou pelo m·e

nos, prepo·nderan~emente, com a formaçii.'O dos crue se dedicam ás prof'ssiies cha

m adas liberaes, ele •tal sorte que illustrc publicista patricia já nos pôçle chamar, 

sem cxaggero, um ~Jaiz ele funccionarios e eloutones. 

Emquanto isso, abandonados ficam os nossos campos tão ferteis, que aguar

<lam apenas o braço humano para tornai-os proeluctivos; inexploradas restam as 

nossas riquezas naturae.::; <ie si fartas, capazes d~e gerar o no so floresc:m·ento in

dustrial, que, hu;ensatan1ente, pretenclcn1os apenas -esteiar em 'Utn proteooionismo 

tarifario, que nada justifica e que é, ao contr aTio, conelcmne.do [)elo mais el~men

tar bom s<enso. 

J3UI·ocratismo c bachareli mo - ·eis toda a 'Ilossa final'dade educatiya, que 

·reci zamos venha a ISet· div.ersa, como o recl·an1a1J.n as ·mruis irn.p-~...-~se +s conveniNl

cias nacionaes. 

No sentido elo encaminhamento da activielade nacional para os surtos ela 

l'ida economica, o .projecto Ramiro Braga não dá •vrovid>encia•s. 

Medidas 'Ilelle n ã'O ~e encontram que façam elesp~rtar nas g·erações que ti

yer<cm ele receber instrucção nas escolas a. serem et·eadas, o interesse pela vide. 

do tr rubalho, o gosto pelas profissões agricolas, indu•·triaes e cornmei'Ciaes, unicas 

que, na realidade, servem d•e a licerce á gr.a'I!dleza elos povos. ' • 

l\fas, cotno diss·e, ao iniciar este .discurso, não vim á tribuna para combater 
o projecto Ramiro Braga. 

Mo;;trando as divergenda;; qu'e delle me afastam, que ni'i.o são su fficieates 

Para impedir que o a.pplauda em suas linhas g.er aes e na sua elevada finali

<lalle, não posso deixar d•e congratular-me com o honrado Deputado fluminren se, 

m?u prezado on1ig·o, rpot~ deixar seu nom·c- lig·{tdo a uma ·lei que, va6 i11ante em

bora marca o inicio de uma •éra nova nos fa.stos da democracia brasileira pri-
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•meiro monumento legislativo em que o Congresso Feder a l revela o alto pt>nsa

menoto de -educar o ·POYO, tornando-o a.Esim apto ao gover no das cousas pub lica~. 

E se me é permittido, Sr. PresiCLente, formular votos neste momento, oestes 

são para qu<:~ jâim«is abandonemos o largo caminho democr-atico pelo qual hoje co

meçamos a envereda<·, esclarecendo a nossa gente para que ella melhor possa fa..er 

a prosperidad'e da nossa terra. (.linito bem; muito bem. O oraclo1· é felicitaclo 

11or todos os DC'zmta.clos 71resentes.) 

SESSÃO DE 3 DE OUTUBRO 

O Sr . Ra ul A l v<''S : - Sr. P;·esidente, na sessão (Jlroximn passada ouvi com 

satisfação e deleite o concei•tiJOso e erudito discur o de meu distincto amigo, Sr . 

Jo&é .\.u:;<•uslo, em sustentação de um voto brilhante que formulou sob o caso 

l?endente. 
Autor tambem de um volo que discordou em pontoo capitaes do projecto em 

discussão, projecto dA. ·lavra do meu illustrado collega, S•·. Ramiso !Braga, e sub

ecripto p EJ:t ma!nria ou ~rua~! totalidade da Commissão de Instrucçiio Publica, da 

qual sou o mais humilde repre2en tante (não a7Joiaclos), venho justificar o mt>u 

voto, e o f-'lço ~om o animo de quem p~opug.na uma. causa que não desmerece, an

tes, a·) envez disso, exalta as nossas funcçõ~s legislativa . 

O thJ?.ma do p•·oject.o, Sr. Presidente, é, em these, como ~s themas dos votos 

Em st parado que o acompa'Ilham, o mais precioso assumpto que podi-a vi r a d -

bate em nosso PariA.mE>nto e que a meu ver deveria constitui·r objecto da pre

occupagão de todos os homens publicos do nosso paiz, que se int ressassem t>m 

combater as cr!.>es sociaes. economicas, moraes, ;politicas ou financeir as, que per

tui'batn e reta·rdam o nosso progre~so. 

Ha muito que me dedico <a .perquirir t>ssa questão do en lno do povo, questão 

q1:1e entre nós, infelizmente, ainda no seC'Uio XX, continúa um pr·oblema a se .e
solver e que dia a rUa mais e impõe aos cuidadoo dos .poderes que govern<lm 

a no3sa socie-dade civil e- politica. E, 'POr isso mesmo (tu e me fiz um estudioso 

doessp. t>specialid:ade, rrincipalmC'Jlte 'lla parte que nos af.fecta, no a-specto melin

droso que nos attinge, con;;idero-me seguro paTa enfrentar o caso, pa<a, a re.<

p eito ~lelle, apontar os nos;;os vicios e os r emedios que contra esses poderemos 

buscar na me dicina da cxpeJiencla e da mzão. 

l'a:a chegar ::t('l meu des!g!'lio, careço de ir pontilhando a minha oração de 

alguns <lado.~ historicos Que e;;tabeleçam um nexo de comparação entre o pas,ado 

e o ;'resen.to e me habilitem a patentear o que houver de veraz na.s proposições 

que ira1 emittiPdo. 

l!;m todo o tempo em que fomos colonia de Portuga.J. desde, •Sr . Presiden te, o 

seculo .Ja nossa dPscob~rta até o dia da nossa indep ndencia, a in t:ucção !JO· 

pular no Brasil marchou em um tirocinio logico, compativ<>l com a condição in-
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tcrnacional do ~~~iz e sem ·nenhum detrimento para os seus creditos e aspi

rações. 

Os 1Jrasileirns, nqo só os indimenas, n1as a raça que ethnicam~·nte .se ia for

mandv ilo cruzamt>ntr. de outJ'RS raças, viviam sob a d irecçã.o de um governo 

extrangeu·o, rt>cebendo as rações parcas do ensino oque a •Met;:opole ·lhes fa

cultant, r ' d•uzidas prirrrei.ramente, como todos nó;; sabemos, .ao esfo·rço elos mi.s

sio·nari(•f',, nc.ssos instructores, prin1evos, nlest;.-es que foram dos no.s:os selvico)as 

e da gente tnestiQa e nativa que ia ·pov•oando o notSso solo, ao auxilio de exiguas 

aulas vartiP.ulares, e ao concu t,.=o das mu i to '}Jou·co signLftcativas e 111uito mal re

gul·amentadfls {:sco!ns régias, estabelecidas e providas na conformidad·a de uma 

Carta l-té:;ia de 19 de Agosto de 1799, ratificada pelo deco·eto do ·principe regente 

de 17 ele Janeiro ele 1809. 

Emfim, Sr. P!'esidente, eramos limitado;; a tudo quaMo hou'V = de mais im

perfeito e tle mai·s primitivo r-elativamente á ma teria. Todavia, nenhuma respon

sa,bi'lidacll' desse €'s tado mental amesquinhado e obscuro provinha 1)ara os nossos 

an~e.passa.do > de- então, •que não partilhavam elo governo de uma sociedade como 

a braiSll...::. i ra, quasi ~n1bryon~ria, 3Jj oujada ao alheio j ugo, braços cingidos 'ás al 

gema ~ do seu senhorio, c <•rebro e.clstricto ás pequeni·nas cladivas que ext~.a

nhos e expl-oradores tendenciosamenlt> lhes proporciona'Vam . 

Dntretnr.to, ne.; e transe iniciai da nOf'sa vida, transe de com~ressão e de 

vexames, J:ra11se €m que ainda nos uHimos dias .de sua subsistencia a cõ,·te que 

nos dirig-ia assig·nalava a. sua má v011ta-de ele Educar o nosso povo con1 um acto 

~xtnoruinario de C!er-potismo extremo, ordenando em 1·820 o fechamento ele to-

. do~ os estabelecimPn.tos 'pulYiicos que D. João VI nos doara, acto que nada mais 

<x.primia do que a rec9J>itul;l\:ÜO el e >:m oulro que, em 1747, determinava a des

monta c:ie uma tYl}O!:('o·aphia nesta Capita•l, a primeira que aqui s·e fundara, e se 

inspirava nos m esmus ideaes tyrannicos elo alva·t•á de 5 de Janeiro de 178·5, que 

autori:<n.v.a a destruição elas nossas fabricas mais remotas de ouriv<sari-a, fiação 

e tece:agem: nesta phase, St· . Preside nte, em que a nossa me.tropole. ciosa ele 

p~·o.long:tr a nos.-a vassaln.gem p eJa c =' gueira e inconsciencia de nossa população, 

fazia o quanto poss ivel por estreitar a já por si ·demaaiaclo estreita esphera de 

nossa educ::tgão publica, sustentâmos galhardamente o nosso papel, promovendo e 

venc ~ ndo a luta por vezes heroica ele ~tma nacionali-dade cuja a~ma se ia pouco 

a pouco formando e apparelhando para a emancipação. 

NeRta e1ne;.-gencin longA <l.e ma.i. de tres secu!os, o noaso poYo, á g·uisa de 

lodos os povo;; que na alvorad•a ela viela, antes de batidos pelos revez ~.s das cles

illusões, sen·tem o anceiu de ·progredir, deu mo trao> de que possuia e. sêcle de 

liberd.atle e el e instrucção e do fragmento ele uma e .ele outra IC!ue se lhe conce

dia, em meio á hostioliclnde d·e uma armosphera a.sphyxiadora, soube sempre co

lhe:· d .õ messcs à,e entend:mento e de cultura qu e lhe valeram a 1ibertação. 

~o nosso ensi·no primaria e o nor:;so ensino secundaria, nessa época, acha ... 

ram-se, como disse ha pouco, a cargo dos jel'>u itas. até a expulsão .elos mesmos 

pE•lo Marqu'E' z ·de Pomba l, ele uma in icia tiva privad·a, quasl nuolla e inefficaz e 

elas escolas régias, qLIC' por .serem institu tos offlciae-s ~ trazerem o cunho de fis -
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calização goverr.amental e a p:·obabi:idade de ministrar uma educação mais effi

ciente <l p<deita, foram cobiçadas e pedidas em tal quantidade a provocar ciu

mes do governo metropolitano, que d~de logo vio nellas um perigo e uma ameaça 

a ~!arem •obra os direitos -senhoris da co rôa e t~atou d" extingui!-as com o 

dL<fai ar!o decreto cl<> 30 de Junho da 1821, sob o pretexto de melhor convir á 

causa 1o ensino, franqueai-o sem in~p?cção á obra d ~ particula~e•. 

F'<ira até i•Tisorio, Sr. Presidente, suppôr-~e a sincerid~de e utilidadE: de 

sem lhante medid-a, como protcctora da inst•·ucção vublica . Rellllm -nte, entre

gar-SE' á. iniciativa di! ·uma população pobre e incult:J, como er·a a nossa naquena 

época. u.na instituição qualquer, já não digo a dispendiosa e difficulto.sa in ti

tuic;co do f'nsino. P.r;1 .:> '11P-mo, <Jlre fadaq - a ao <xterminio, e dnhi o arrefeci

mento im.mediato do entht!SiaSiTJt1 na. prop·agac;i'io das ~colas a datar desse de

creto com o qual o Gov<>:no officialmente se eximio de conced,·l-as. 

For felicidade nossa, i!;to não PM<"Ou de um incidente ao curto prazo de pou

cos annos; 1e outro lado, porém, os pais de família mais aba ta dos jámais dei

xaram de enviar o S~I\JS fi·lhns para tls faculdad&~ européas., onde estes ian1 re

ceber os conhEcil!lentos àfl ens:no superic~ qu aqui mão era forn-ecido e foi, jus

tamentt;>, dPsta plPiad" br'lhante de hom ens nota veis que e11cheram as paginas 

de nos;;n :1i;;toria colonial, que tirâmos a phala.nge victoriosa elos nos.!'oS mais 

alentad.:>s e gloriosos reformadores pO'liticos e libertadores. 

Comtudo, S". Presrdcn.te, o qu'3 se passou com o Brasil, do Mrno ele 1500 ao 

anno de 1822, não fo; nenhuma no\' idade para se extranhar. Log-icamente, sup

portán1oS a~ continger.cielt': impo::.ta-s ·ás nações fracas e tributariAs, {l,q ntlções ub

orclinad~s e dE'pe'1dent<>s, âs nações d<s~overnadas e sem sober:ania. O que se deu 

comnosc.o, nA. phase de co!onin luzilana, confessa Bunge, ,prof :-or d-a Universida

de dr. Buenos _t.,.i~ 3. no SPll 1ivro a ·'Evolução da Educação'', que succed-:ra, em 

phase Hmelhante. sob o :lomin;o hespanhol, com as repul:>licas platinas, e occor

rer·a tlunb"m com o grandP poyo d<M Estados Unidos da America do Xorte -sob 

o ào1cinio brit~nnico, quando Vi'ill iam Bar·elay, g-ovE·:·nador ele um dnqueMes E>

tados, e;;;creveJ'a [t co~ôa r1a Jn~laterra então sobre a fronte de Carlos III, ns pa-

1avre..s curicEas, CJUP. peço permissão parn. leJ~: 

"Dou grac:;a« a Deus não termos escolas nem typographiao;. e espero qu e nes

tes cem nnnos não as teren1os :linda; Deus nos livre de an1bos ·estes flagellos!" 

Ph"a"es. Sr. Pre."id~ntc. que bem e tereotypam o lemma usunl do governo 

dos povo conqui."tadores •obre os seus conrtuistados, na.quelle r egimen ab•oluto 

das r:10'1arrhias de direito diYino. qu e fomm ·a Inglaterra. a Hespanha e Por

tugal e que tinham por norma de uma politiC'a colonial eo;tr,ita, governa" e ex

plorar, cõ-r•bra a ig-nor!lncia das ra<;as subjugadas; 1emma <1ue Portug-ai executou 

com todn a rijeza sobre nós, até que raiou a manhã da nossa sepa<ação política 

e -administrativa. 

De1nai~. não era jnsto exigir-se cout;::a melhor, d ~ utna êpoca en1 que a pro

pria Europa, be,·ço da civiliznção ·univ2rsnl, apenas gatin lTava O'. ·seus movi

men(('s rmeris pela est:·ada que o ensino hodiernamente tomou . 

Da Fram·a - o sol que mais irradia fl por todo o m unclo lilt ·rario, que jâ 
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no sccu;o IX da. noss-a êra fôt·a o ambiente das expansões mai florescente-s do 

imperio de G~'l"!o> Mag·no, o monarcba ~estaurador da pureza da linguagem fal 

lada e <>Scripta, cahidas na mai.s profu nda decadet1·Cia no terrE1!1o da idade antiga ; 

que 1~0 ~<:> cuJo xur, com a Univel'sidade de 'Pariz s~ fizera o centro de conver

gencta e d e edtwação de lodos os povos do seu continente, iml.tada na lingua, na 

arte goth ica, na 1\lte:·atura e até m esmo 11a politica; que ainda depois, no se

cu!o xv·l, de pat·ceria com a 'Italia, illurninara a terra aos primeiros clarões da 

Renascença, lran;fuaão do gosto e da ab<<loria amtigos, no selo, da sociedade con

temporane a de .seus dias; que ·m•a is tarde, no n1.eado do seculo J\.'VI·I em diant-e 

fuJg·u;·ara cDmo apel'feiçaadora e reformadora d-as lettra s, creando a ·littsratura 

classica, inaugurando os famosos saqões, e com a Inglatena e a A.Jlemanha as 

academia.;; de sciencia, onde o escól da a ri·s tocracia sábia la exhi•bir o ornamento 

das suas mais aprlmorau•a s locubrações litt~rarias e scientLf!cas; que, finalm en t e, 

no declínio do seculo XVIII, s~ celebr iza:·a como theatro e scenario da grande 

re voh.1ç:do que afogara em sangu.e os !Jrivileg ios de o~ns~&:; e que proclamara sob 

a égi de dos ·princípios ele !iberd•a dc, igua.ldade e fraternidnde os dil'eitos do ho

mem - da Frnnça ,disse um dos seus grandes •homens do secu!o XIX, Jul es Si

mon, no r:.eu liv:·o "'L'École •·. a ignorancia era tal. ·que utn soldado , um campo

nez, urn op~rar~o sabendo ler e escrever, €Ta olhado como uma rara excepção. 
Em 1790. Tall eyra11ci propunha na França a creaçào das primeil·as ·escolas 

communn.es , O ~eu projecto não teve ex ecução . Com o imp~rio de )<a.po leão, o 

Grande, Fontanf".< pretendeu nsta b lecer o. projecto de Talleyrand, ainda não fo i 

f liz . O nalz es ta V3 tl·an~formn uo em vasto quartel de g>uerra . ':\'ão havia onde 

busca1· ; rofessore. ; a~ esco ~ as se tinhan1 annexado á Universi<l.ad·e, todos os .ho

~ne ns val!dos se achaYan1 al:stados nas fileiras do ex -e 1·ci to francez . Com a res

tauração. .fora 111 ba:!dados os esfo rços de es tnd,:Mas como Cuvier, Freysinous, 

Roy~ .- Collaru e outro. , 

Coube á rnoP..arohia de .Ju-lho, com a lei d e 1833, a cl,tamada •le i de Guizot, 

~nsata t· na França a dl ffusão e remodelaçP.o do ensino primnr!o por todos os 
rleparta m;o ntos daqu!'lle pa iz, 

lla A1lema nha, n!nho da convu·lsão politica e social que hic:otoric3.ment.e. se 

r-harnou a R efoTma, a 'Reform:t que foi a Eont pl"i•mei ra e f ecunda d.a di~t;emina

r•:lo das !ettras primar;as por toclas as classes da Europa, basta ponderar que 

os s-ett~ !r.acas.sos po-litfcoE internor:i e int Tnacion a-es eram attribuidos pelos seus 

_.obernnos e pelos SPus e<sta cliRtas á fraqu eza da s ua. instrucção, .em confronto 

com a do-. r3eus rivaes. o que deu orige 1n á m amoravel procllél mação de l~ ~·ed·~rr ! co 

Gu!lherme lii. aos seus •ubclitos, após a derrota infligida •por Bonaparte, con

citando-os a vere-m na. esco~a. o tn ananclal ele toda R ns grand-eZJas, o cadin ho onds 

se dever ia apura~· a e nergia do povo al!emão para o exito das cam_p.a .. nhas e das 
conquistas futuras. 

Da Inglaterra, qu e teve fl fortuna d ~ ve r em seu terri.torio surgir o prece

rle nte :l>t escolas p,l:·ocl1i'~-es . innugurada~ no inicio do secu!o XVIII po r um acto 

do pclrlnmento eeco<sez, e~colas que converteram os asselvajado;; e rusti cos filhos 

da E>C<•Fsia no mais reputado padrão d e gente b em educada daque'lla época, o 
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que ~e s.1be ê que, ainda no segundo decennio do seculo :XHX, consentia em que, 

açoitarlo pe'lo vandaval da intriga religiosa de um clero amigo da nobreza e s<u 

alhado, e por isso me; mo z~•loso em difficultar a instrucção das classes plebéas, 

Co.."S<. (orçado ao abandono de sua propria patria, em demanda da Ame:ica do 

o•·te, c maior i!os seus ped·a.go~os e bemfeitores das sua.s le ttras primarias, José 

LancaslN. de quem se conta qua dis-tribuio por mais de 30 mil do seus com

pat•·iola.- o ensino, pe!o methodo mutuo, que em honra a elle seu maior dlffu

sor, fi<.'<'l.ra aJ)pallida·do de lanca.sterl~o. 

ln fera-se do ex'!)Osto, Sr . Pr :sidente, qu a •Europa, nos seculo XVI, XVII, 

:X\·rn, e p(lde-se dizer que em certa porção -do eculo , IX, só em theori!a se 

tinha nespr ' ndido do artificialismo escolastico, dogmatico e mn..motechnico que 

caracterizou o ensino mediéval. 

\'erdade é que já em 1524, Luthero, dirigindo-se aos burgo-me.stres e aos 

cons~lh eiros dos palz's allemães, incitando-os •á creaçào de escoJ.as christãs. 0 

fazia na lingua.ge m que peço licença para •·ecordar: 

"O en~ino não deve ser n·egocio p:.·ivado, entJ~egue ao bel prazer, de cada 

partiCular, mas um negocio publieo, do Estado. As autoridad ' S d evem con.stnn

~r o. pai a mandarem s :us filhos á< escolas. antes disto provendo a creação 

de e.:;co!a.s. " 

?11a o o que é real tambem, Sr. Presidente. é que a e.;se t . mpo sómente a 

.aristoc:·>.cia europoo tinha lá por si o monopolio da instrucção, a'liás recebid,, 

em escolas que . co;nqu•anto mais livres, pelos seus methodoo, J} :t!os seus pro

gramrr.a5 e pelo "'eu professorado, quasi todo elle pertencente ao clero profissio

nal, m·,.11to pouco diffe r"nçavam dos conventos e das abbadia da idade média. 

·} enl'ino puram€''1 te theorico era o que mais se adequ'a va a pe:petuar o pro

domí nio da nohrPzn sobrE' a plebe, instruindo aquella e deixando <sta mergu

lhada nas trevas ela P&pe,;sa ignorancla. 

A;, Psco!ru< educavam o espirito em abstrrucções, ensinavam o 'savoir dire" 

ft Roci,•d:Hl > onde os ;· is costumavam escolher o cortejo dos seus favoritos, mas 

deixa1·a1 n o r el5'i:o e:1tregue ao empirismo de um trabalho material, sem os gran· 

des •<lén.f:' s que .só á cuHura intellectual som·e as suas tonlalidades varias é dado 
comn":unic.a!·. 

Essns .f'-E"C'o!as preparavam, prop:_·iam::nte, os Iavore·s, as scintillaÇ!õe .para a:: 

:<t2rloridacle-s brilhantes, d oi xando de pro1·er e melhorar a resiste·ncia das f.

culd.ade.-> prC'ductiyas. 

Elll'ls mantinham o es:udo artificial, cont:a o estudo racional e natural !E'''· 
que Já tinhn triumJ)hado n·o campo da doutrina e que ma~cha1·a para o trium· 

pho pratico só alcanç~do no correr do s ' culo XIX. pa:·a os nosr<o> dias. 

Foi esse, Sr. Pr?sidente, n tempo em que um dos pensado~es notaveis dos 

ultimo~ annos do S"~ulo "C\'TI. C-laud e Pleury, .arrazO«va sob r a França. (L{} : 

"A soci ,daà ? ond ~ vivo deve accommoda•· seus estudos ao estado de seus 

costumes e estudar a; cousas qu e são de uso no mundo, pois que se não plide 

muda r ~,;te uso par,;. accúmmoàa,J-o Ct ordem dos estudos ... 
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E o temperamento ·arJent e combativo de Le. Chalotais s 201tenciav>a de igua1 

sorte no seculo ::-c"VLIJ: 
' 1 1\·as escolas. têm-se ne.g·ligenciado o que concerne aos negocies m.a.is com

m uns e ordinarios q1te entretêm a vida e são o funda.mento da socieda-de civil. 

A maior par;te de>s moços não conhecem nem o m1.mdo CJUe elles habitam, nem 

a terra que oo noltre, nem os homens que fornecem as suas necassicl'àd' , ·neni. o~ 
n. nimaes que os serve1n, nem os op·e;.·arios e artistas que emPl~:~gam . 

11 

E Roland d'Eroevi1le prégava, alguns anno-s mais, no 'Parl-amento de Pariz: 
11 E' possivel que aquel!e que não tem gosto p'a ra o .e ~tudo das linguas an

tigas, nem precisão ele cultivai-as, fique se m cultura e sem instrucção? As esco

las .publica.s só são <l'est!nadas a fo1·mar ecclesiasticos, ad·vogados, magist:·ados e 

Htte,·atvs? üs comme,rcia·ntes e os industriaes são indignos da •a ttenção dos go

verno;:;? O estuõo das linguas antig·as deve ser a unica occu pação d~ um .povo 

instruido e esclarecido? Ao contrario, nos col!egios pu!Y!icos todns as .sciencias 

não deveriam ·ter seu ensino?" 
Foi, S:·. Presidente, a idade 'J)hiloso.phico-crit!ca, em que •a ironia mordaz 

e lü!ariante do genio da Rabelais c011cebeu a a·Megoria burlesca de seu "Gargan

t ua ", >ndia e esperançosa compleição de crinnça qu.a d.:•fintra. e .se imbecil!za em

quanro frequent~ '..l.m<\ escola de feição puramente littararia e que se reh':J.bHita, , 

revig:ora ·" fo:·tnl<"ce logo que passa •a f•·.aquentar uma escoqa mais r ealista, que 

o ensaia nos mistéres nf!turaes da vida commum. 
ISão os seculos, em q•JB :Vlontaigne e Rou seau, aquelle nos ,eus "Ensaios", 

esse no se u ro"Dance pcdagogico "•En1ilio ", ambos em exagtg·eros doutrine..rios, 

mandam que se f~hem aos a.! umnos os compendios de .Jeitu ra e que se lhes abra 

aos olhos, pa1·a a meditação e <'.studo, o livro da naLure za, mest:·e e m utilidades 

e PNVeitosos ensinamentos. 
Conto ·vln1os, a plebe, a grande massa, a multidão, tre:- partes a mais d'a. 

população européa, se achava quasi desp rovida de .qualquer assistencia e.s.colar . 

.-\ ig:>orã:lcia era a ~ :·gra, o saber constituía uma diminu·ta excepção em todos 

cs paize~ mais adiantado-.q da Europa. ipor conseguinte, nenhuma razão .teriam os 

<le nos queixa•·mos de impr~videncia e desleixo. ne'sa estação do ensino primario 

nacional, que era um r <·flexo do estagio do ensino prima:·io univerSial. Nós era

mos a victima de uma condição extranha ao nosso querer de sui>miesos a uma 

metropo· e qu.e nos sujeita·va aos ri<;ores do jejum de in.strucção. Mas fomos v! 

ct!ma qt•e jâma!s se conformou com os desejos de seus directores, e que, passo 

'1 passo. se capacitando pa;-a e governar por «i, educando-se com difficul<lade, 

sim, mas sempN >C educando para. melhor, por fim subjugou o poder detentor 

da sua lib.,.r dnde e emanci.pou-se ao golpes das revoluções separatistas ou na

t!vhstas. 

DepCIÍS disso. nos v,;io a Indf'pendencia, com o primeiro imperio e a regencia 

t~ina. Foi uma pas.,agem ephemera de governos que se succed 2<ram com certa 

celeridade e prf'cipitnção . O ensino pr imario vo.!tou novamente a ser officiali

zado, e qua n to â. l eog iF%çào d·essa categoria de ens ino nos collocamos· no plano su

perior dw povos mais progressista . Enveredamos. pela experienci•a do metho<iO> 
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de Lancaster, o mai~ adiantado methodo pedagogico dos p;·opagados pelos pai

zes turopeus e am ~ricanos, porquanto o de Pestalozi ainda não tinha transposlo 

as fronteiras do seu paiz natal, a encantadora e modelar ·Republica Halvetica. 

N<•t;:; -se nessa phase um c uidado c riterio.•o e profícuo por parte dos g over

nos .,m e.!ostrnr e fiOC<tlizar o e nsino primario por todas as regiões do no~so pa iz. 

Poosll a .•ui demonstrar isso, c!tando a d ecl.são de 26 de F eve:· iro d 1825 , em 

que o Governo pede informações sobre o estado da ins trucção pubiica nas pro

víncias. Outra ne 22 de Agosto do 'a•liud!do anno, mandando promover :1as m<'s 

mas províncias a lnt:·oducção e o estabelecimento das e->colas publicas de pri

meiras •lettra , pelo met.11odo Lancaster. E em 15 de Outubro <le 1827 era ex pe

dido o decreto r egul amen tador dessas escoias, lei sábia, previd nte, b:rrt elabor a 

da e promissora. se tiveS-"e a er;t.abilidade de mais longa duração. O acto addi

clonal, descentralizando o en~ino. ,-e lo su tar o effe itos beneficns dest'.:t lei, jus

t:unente quando ell~t começava a a volumar e amadurecer seus gene:·osos fructo.s. 

Enlranclo em vigor !'Sta reforma constitucional, os seus interpretes, fasci 

nados pEI'a victoria das reacções liberaes e democraticas sob:·e o absolutismo do 

podtn central, incidiam no erro, exactamente contrario, i::;to é, no abuso da dtS~ 

centr<l-lizaçii.o; exced<~ram-se na interp:·etação que deram ao art . 10, § 2• desta 

r efon1!rl, commett:: ndo âs prov i nci·as. con1 ca J"acter d ...... exclu sivi. rno, o encargo 

do desbravamento J~ no;:sa incultura preliminar. 

Sei& annos depois chegavamos ao reinndo d~ ·Pedro TI, que até o seu des

appart!Cime nto pro~eg·ui o na pragmatica de.~centra.!izaáora do ensino, sem retro

cede;, nem mesino diante das restricções imvostas pela conveniencia publica e a 

despeito dos vrotesto" contrarias de opiniõ>;; e"uditas. como fossem as de Rodri

gues de Snuza, Pimenta Bueno e tantos outros, que cond emna\'am o radicalismo 

dessa. intuicão domiPante . 

Dnhi , Sr. P1·es!dcnte, S!' com t çou a di•leniar a nossa Undencia pnra nos d is

tanciarmos dos processos de cultura e"colar dM nações mais civl!izacl-as do 

mundv . 

Emnunnto os outms paizes. inclusive os Estados Unidos da America do 

""orte, que vinham de er colonias, como nós, adaptavam nas uas escolas o me

thodo d : ensino p o!o desenvolvimento gradu•a l das faculda des do organismo hu

mano, methodo que tinha por escopo aguçar a intelligencia, o pode1· dos ·sentidos 

e da investigação d0s al timnos f.: o.pparelhar o ·h omPm para. a vida especu!ativa, 

econorr.1ca e soci'a·l. methodo que te v como ~<eu primeiro executot· o a bnegado 

Pest.alozi, na Suissa, como eu P"inciPal vulgarizadot" e aperfeiçoador, FrcebeJ, 

pedagogo :11lemiio, cr'eador do interessante systema d<is jardins da infancia, e por 

maior psychologo Fred erico Herbart. no seu vigoroso e profundo tra·tado de pe

dagogia ge"al, o Brasil permaneceu no cyc!o acanhado. pouco ed ifica n te e quasi 

naua ~cprolluctlvo d!\s csco!ru; r,ropriamente ditas d~ primeiras lettras, pelo me

thodo j á desusa·do dB acqu1 ição de noções á pura força d ? memonr.a. Não ob

etanw isto, porém, r, es tado elo ensino. ent re n&, a es e t empo, aincla não apa

vorava ninguf> rr. As n o~"a" escolas se mantive:·am nutridas e mantidas pela 
estima e a sympa thia publicas. 
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E' quE- ella•. tiveram por si um es:imulo que faJlou muito alto á alma dos 

brasi·leiros, foss'ô>m esses matutos ou ci·dadãos, humi·ldes ou .potentados, pauper

rimos ou opulentos. 
O exercicio do direito de voto que exist io até certo modo como um facto . 

nruquelle·~ passados te mpos do exnncro parl'a m : ntarismo . 

Kos lugares mais e;·mos, mai~ incu·ltos e mais a.fast·a.dos os ·pais, desde os 

mais pobres, costumflv:tm mandar ·~.s escola~ o~ seus filhos para que ~a prendes

sem ,t ler e a escr =v~r. afim de lhes dar na maior idade um diploma de elei tor. 

Era um titulo, com o CJUa•l elles ganhari'a.IT\ de impo;·tancia e prestigio no seio 

cia ~oc i ·~dade. Eis por ctue as esco•las, até ahi, não so[freram do mal da falta de 

frequencia e alg·uma~ d !? J.las regorgitana~m Ue alumnos, em reg·ra de sexo mas

culino, me>mo em povoações de vida a mais precarla. Os chefes poli.ticos, em

penhadoo em augment:t;· o ·numero de seu eleitorado, a judavam a fiscaliZla1-as. 

E g raças a ~sse motivo de summa preponderancia, o mal da descentralização e.s

co1ar n~o logrou •a r'!escrganização, a dissolução e o abastardame nto do ensino 

elementar existente. Proclamada a Roepub:ica não variou a face do problema com 

a interp;·etação que o~ nossos adminlsll:adores, até o presente, vinham dando aos 

dispo.;itivos da nossa Constituição, que a.loiás não atltorizava esse excl usivismo 

que lhes vinham empreo;tando, quanto á in competencia do poder federal no qu e 

é !J9Cllliar .a o ensir1o pritnario. Não me qu-ero, Sr. ~residente, alongar em con

~i de;·a.;liPs a t•espeito de um assumpto que entre nós já penetrou ás ralas -de um 

preconceito banido . ·M·as, se a Con·stituição fosse cla•ra, taxativa:, categ.orica e 

concludente em Yeéla z :!. Uniãf. o inten·ir r.essé él el,artamento do ,oerviço na cio

na•I, >:ara justificar essa Intervenção bastaria a linguage.m com que o Sr. p,·esi 

den te ria R epublica, n•a sua mensagem deste· ann~. traçou, e m cô•res as mais vi-· 

Y,ts 0 impressionant~e.~ o quadro n eg1·o e pavoroso -do no&Sso analphabeti ·mo e a 1 

conducta que tiveram os paiz~ s mais individualistas do globo, como a Ingla

L '""a, os E tados Un!dos e a .Suissa, todos que vieram do ponte> d e partida em 

·!ue nos achamos, pa ra o ponto de vista mais producente e real da conjug.ação de 

força.; :ndivJduaes e collectivas, da confraternização dos pod : res ragionaees e ' 

::eraes ern pró! do estabelecimento de um melhor reg lmen esco~a.;·. Assim procede

ram a Repu•blica norte-americána, desde ·a le i de 11867, que creou o "Bureau de 

Educação''; a Inglaterra, c.om a lei de 1870, que lhe as. egu.rou n esse •partícula" 

as maiores vantagens; a Suissa, pe la r eforma constituciona-l de •29 da Maio de 

1874; e até' mesmo a R e publica. Argentina,- a parttir da afamada lei de Lainez. 

'l'odos ac tu:tram em !)ról do intuesse da communidade, sem e ncont.-are m nenhum 

emba•t·aço ou menor estorvo nos princípios tradici.onaes <tue anteriormente se-• 
.g-nia-m . 

"A' contrario senso": A Belgica, com a ·lei de 18•84, r e tirando do Estado para 

outo;-g8 r ás Com munas a gestão das sua.;; escolas primarias, só teve de se ar

r'pender com h~so. e softrera as mais desa.strosas consequencias. 

Seg·.mdo H en·ri Charria·ut, no seu hvro "A J3 elgica !Moderna", mais de ·700 

escolar, foratn .fechadas p~las administrações ·commttnaes. e nas sobt"~r!XlStente~, 
tão desab.ll a d'~.rnl'-n te <e nfr'lqueceu ,. fiscalização CJ<l e .as crianças belgas ofica·rnm 
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su'bõ.ivulidas nas tres categori"-~ ..!~guintes: aqu~rllas que não .frequentam as es

co-las; aquellas que recet"E'm irregularmente .a,;; liGões e quasi nada ap7tndem. e 

aquE'llns que sahid,ls da> encolas, passados alguns annos, esquecem totalmente o 

aprendido . 

.i:'ois bem, Sr . P.resid·?nte, em uma situação igual, Senão peior, direi mesmo 

peior ·:1ue a ela 'Be.!gir.a, se acha o nosso rraiz, attenta a extensão do eu terrilo
rio e a õ.ispe:·são ele .•eus hab!tantes, quando o Chefe da nossa N:ação vem p edir 

ao CJn;;resso uma lei que o habilite a agir nesse assumpto, .••1m qu·ebra do seu 

prestigio governam ~ r>tal. Felizmente, ,o Governo brasi leiro compenetrou-se de ([U ·) 

não pode ríamos cor.tinuar nem persisti;· em uma obsti-nação lesiva ao nosso bem, 

e..~purg'3..da c~os 1habitos das nações mais descentralizadas, e n1air.; liberaes. Vamos 

neste ~1omento !lar o passo na ascenção do pritneiro d ~grâo de uma escada, que 

nos poderft conduzir fts a!turas ele uma \"Z.rdadeira r eorganização social. 

O ~stado ~;era! elas nos.-;as escolas primarias f t udo quanto se pócl ~ iasti

ma.r de <.riste e ce.ooJaclor. You ~xpllcar melhor o meu pensamento: Nas (-apitae~ 

e em um ou em outro ponto privilegiado elo nosso paiz exioten. algumas esco-

1as ,-çgul~tres, condizentes com as neczs.sldacles elo meio. Fóra dah1, na vastidão 

do ln t c<r!Ctr dos E~t&dQ , , !! il.o nr. qbtt!:rl nau& !E:l t<-. ~tlt ctua " ' tud<- por se faztr. 

O Brasil, Sr. Prcsiclente, se me ':l ·fi~ra, no tocante á educação primaria 

dos seus !llhON, vastíssimo c'lmpo quasi clesoccupado e fertil a exigir cheio de 

promE'ssas quE'm o culttive. quem o desbrave, quem o construa. 

Alncla conUnuamos no regimen das pequeninas escolas el e primeira lettras, 

esparsa~ aqui e além. muito mal mobil iadas e mal utensiUadas, impossivel de 

s~rem tlscalizatla~ se-m ~norm is.;; imos der.pendlos, pelh clifficuldadt, que dt nin

guem é ignorad,l, proveniente da falta qu-as! absoluta el e meio, de transporta e 

communfcação . 

·S;tuaclas em lugar•'s at"azadi.s.simos, servidas de mãos methodos e ele mão~ 

progor·1mmas, es:as escvlas se tornam mal vistas não só dos propt·ios profes•v 

r es, que nilo E'r,contram em taes loca·liclacleil um meio satisfactor io á sociabili 

dade, e t!n e, porta n to, dlf.f!cl!menlt nellus se poderr. manter, como Lambem m:tl 

vistas dos alumnos, principa.lmente elos alumnos do sexo masculino, que não 

<eceb~., .nellas lnstrucção conveniente 'e consentanea com as suas necessidades 
me ologice.s . 

. ~ escolas normae., en t re nós, se ach·am quas i vas ias de alumnos va rõen 

superabund~.m e'n alumnas. :\. asp irantes á no r ma•Jistas· que frequen tam o.> 

cursos procuram de preferencln as noçõe~ que mais e prendem ás necessidade~ 

do SJt.. ~~xo , tll!lvez <>sta supe.-abundancia que se nota elo sexo feminino em relação 

ao ma.~culino nas escolas normaes p1·oceda elo princi·plo assen e que o me u nobre 

e lll ustre coJ.lega Sr . .To é Augusto, outro dia. accentua va na sua oração, de r1ue 

as mulhe res mais s~ apropriam ·ao pap~l de educador es ela infancia. 

Este principio, po<êm, não pócle ser tiío absolu to, mormente em um melo como 

o nos-s >, dada a clt>ficienda da nossn educação E'conom ica, e a certeza que tenho 

de que as m ullheres em reg-ra não e prestam ás arcl uas f uncções de communl
car e.ri ~~se enslrramer.to 
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1\las, como dizia, as professoras educadas n2.s escol.as normaes dos Esta

dos na vida pra.tica n.atu·ralmente são arrastadas a transmiltirem aos disdpulo; 

os conhecimentos qu,_ melt.or adquiriram no exercicio da aprendizagem, e dahi 

o contra.·te que acturul.mente Ge obsel'va. entre as escola-s monatchicas e as es~o14> 

da R~pul>hr.a, aque!la.;; mais frequentada., pel·os awrnno_, do sexc.. masculwo, por 

forç f do :r~girnen e1e!tor:;c..~ então praticsd(, E estas, de~virtttadv o d·irelto do voto, 

mai., irec uentadas por alumnos do sexo feminino, que é aquell.c sexo que m e

lhor a]>ruv .· ita na pratica d.as discip·Jinas do curso ministrado hoje em dia. 

O s~. Josf: AUGUSTO: - Não sei se as estatisticas confirmarilo o conceito 

de V . Ex. 

O SR. l~AUL ALVES: - Confirmam absolutamente, e eu appello para o tes

temunlh• dos collegas presentes . 

U SH. l\'[ONT"tRo DE .SouzA - E' exacto. Jtl. fui dire ctor da Instrucção Pu

i.l lica e posso aCfirmar s er vc ,·dadeira a affirmação do nobre Deputado. 

O Sa . .HAUL ALVF.S: - E' esta a situação actual do nosso e•ns in o. 

__ Commissão de Instrucção Publica tomou a peito satisfa:oer ao Gov<rno e 

<~·S necessidades :'lo povo c o seu Presidente, o meu preclaro amigo, <Sr. AnthPro 

Bote lho, designou-me para elaborar um bareC'er que conc:ui sse por um schc·ma 

de projecto regulador do assumpto e que se rvisse de base á discus-são no se io 

ela ComJoiRsi'ío. 

Accedetl do ao <?Onvite que me foi feito tão gf' nlilme nte po•r S. Ex., a·jjás, 

,: •llli o peso formidn.vel dos embaraços e das responsabilidades com qu e Leria 

!e lutar. 

O :-'R. AN1.'H}JP.O HuTl!lLHO : - Desempenhou ca balme nte . 

0 SR. JOSf< AUGUSTO: - Brilhantemente. 

O Sn. RAUI. A.LVES: - Ya,·ias tentativas jft tinham nautragado de encontro 

>s esco111os da ind1ffere•1ça publica e elos de.sanimos dos gove rnos . 

s~ria uma tentativa a mais a violar o t'2cesso pouco transi la vel da., noss><s 

decisões. 

Hiavia um argumento lethal. destruidor daR melhores :·déas. fulminador ch1s 

r:1:1is razor1 veis cor!cepções . .. 

O SR . .Jos~ Ar;Gl:JST0~ -Argumento !inancei~o·r 

O 8R. RAUL ALVE9: - Um argumenlo que não se compadecta. com a obra 

h'g-islntiva regularmf'n te feita; qwe todo, os povos elo mundo, em s e tratando 

'o prover uma necessidade qunltJUer, mediata lJUE: fos se, nà.o adaptariam sec1uer, 

norêm, que o Bnu;il t~ po.:: costume, m.esmc. em taes en'lerg·enoias. não des

cp ropri.n. 

JGm 0 flrgumentu elo barateamento das medidas pat-a que ellas se tornassem 

·"ctuivet:; em faee ela nossa crise: orçamentaria. 

A o~ca~1ào nc. \:: mtélnto. se me :a,flgu:·ava é1 n1ais oppurtnna par.a un1 C.Sforço 

t·m pról êa reconstituição elas nossas formulas vit..aes e organicas. 

l'•i'l~no productorn e exportadora, p.areceu-.rne que o Brasi·l, nesta· hora h 1sto

J·ica , teria como seu ideal lo;·n:a.r-se um emporio ele pr0cura elas Ilações .belligc-
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rantes que. sgotada:; em su~ fontes ,PropriaB, viesse.m IJe dir o aux.illo do fvr

necedvr ma ia apto ... 

l\la~. pare. bew produzir é precizo att<>nta:·-se. nisto - é indisp nsavel 

o braço, e o braço conecio do ·eu l'egitimo valor, que bÓ a educação pôde domar. 

A <!alastroph e europêa, feita cnta<"trophe mundial, fechando-IHJ<;; as portas da 

indust:ie. do Velho .Mundo eslava tt nos abrir a poréa da nossa p1·opria induo

tria, e tstn melhor do que por qualquer outro meio, em um regim n escolar, em 

escolas ben' apropriada•, convinha sN· consolidada. fundamentada e generali

ZRda. 

As 1içõe~ rpJe rt?c bial11oa dos outl'Os paizes, Sr. PresidBnte, era,m as rnai~ 

convidativa~ nesse beTI'e.merito sentido. 

Trs.~o aqui algumas notas colhidas m escriptores de alta r~sponsabilidade 

e autoridade, e que> nos defir..en1 con1o n~'iram e agem, com s.eme1he.nte proposito 

os pu\ro::; mais pros!)~TOS do rnundo. 

Na A.Jlemanha. es.~c.. pnl?. mixto do iclPalisn1o e de realismo, segundo a opiniãr~ 

d& seus cci ticos.. ma.; mnegaYehnenle profunda em todas •os orbita do saber hu

mano, is o que dc.srrev ..... Pnl resumo IIen.ri Lichtenberger, no r;eu livro fi. .. All~ 

manha ~Ioderna": 

- .\ escoJr, r~> see:nlo 19 n.visinh a-se do ideal de uma cultura nacionai !'€cla

mada por Fie h te em •eus Dk;cur os á :\'ação Allemã. A5 b a;r ;:-e in,s aplainam-se 

entrr> as dh•c-rsr~ .r; o rdP n~ de en~ir.o . (]~ progrd3So : á ,_ ~ €'~MJ4i. ~ primarla& a~ a.p . 

prox Tr,1::t·n 'empr~ m~ i-s da~ e:scolas sccu nda:·ins. Súbretudo o en~ino totna um ca

racte-•· de mais a nnis imperialista e pratico .. \ cultura de.s altas classe, da so

ciedade nue. até o •im do seculo XVTTT ~ra mais e•thetica e litteraria, e\'Oiuio 

para o realismo oa=- e pe..::~o com. o 1·egime11 ele enll]_n·eza. O ensino en1 todos o 

gráo.; lnrnou-Nf' mero~ livre~cn. Vjo-se. dC'sde ahi, desenvolverem-se os typos mai ~ 

tnoclern:'!'- dao;;, &.'-COla.<) e gymna."ios renes. quE- 1nelhor r Pspondiam âs necessidade!" 

da tnr~11 ezia lndustl'ial e comm· cciante. E nn luta universal pele. pre minencb 

e o podr·r. fez-se sentir CQm mum entre ()f; all mães nue a Ruperiorldnde pertencer· 

ao po\·os que melhor tiver<>m sabi do a s.<e"ura c á sua mocidade uma cultur a ro

l ide. re~olven dn o PTCihlema da edncnção !!acionai." 

i'Rllando dn H~h·eci~. que por si vale uma escola do civism o, de tmhn-

lho. ll de bQns cnstum "<>. narr:>. o eminente estadisl:;. pub llcistr.. brasileiro. Sr 

':\Tiln Pec:nnha. n:ls ~rua4c; n'!:nlprcs~ões da Eu~OPQ": (/Jê ): 

'·O pe'I•~menro mnrlerna penetrou n~ ~uissa até o co~ação das montanll<~ 

1nais ina r-c€-~Fiveic:;. FunCa'll- c P~col::ts profi.c::;t-:iona.es J)Or toda parte. )J"essa R P 

publica cu.icla-,P. CO!l'O e:n todos os p~i?Jeol', de fazer a machinl't. é certo. m aB. 

tn~Ivez em nPnhun1 outro ct:lde-se tanfr, dE- errar e de ducar· o hon1 n1. A Sui~.c:::! 

multi;Jiica os sunq ~colaF profissionner: e nellns allia a ea ducação sci,entHica r• 

f'ducac:ão n1nnua1: o ponlo ele- ·vista ela sua or~nnizaçãa escolar é que a educa.çã ~· 

int p·al de >11111\ 'lhã po•sn suhstil•!ir a edncnçJ.o especializada dos nossos diru: 

A s e~cola.c- cl~ ~ui,:;~"l nFío s~ Htnitnn1 R repetir o Í ll.l€' se encontra nos tivroR. ella 

,gfio urn . Rho 1 ·a~t r:o ele expPr in1 0ntação, senão uma força virva do p~·ogre sso e dtl 

:·iqueza i!l.ctuelrl::tl de pnlz." 
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E"ta srtuaçiio escr·lar da Suissa e dft AJllemanha, podemos affinnar sem r e

ceio, é a s ituaç.io d•e todos os paizes da Europa, com uma ou outra ligeira cli

vergercia no modo ele ap.plic;ação. 

O Japão que, semelhando á Stüssa, na carta ·geograph ica de hoje, é um sym

bolo dos mais to~n.ntes de patriotismo e de moral social e economica, provoc.oJJ 

de Alf~,ccl Stead, no seu C'pusculo "0 Patriotismo Japonez'', as s t>guintes rene· 

xõ•s: ! lê) : 

'Es te se.ntimenw rpa triotico a1ão seria talvez um elemento tão importante do 

caracter japonez, se não fosse cultivado em cada individuo, desde sua mais t~nra 

infancia e Sê não fosse entretido por todo um systema de eduooção. A expe

r i meia bem demonstnulo que uma nação não póde ser gTande, de um modo ver

daàei~o e r:>e rmanente, sem uma organização séria da in.strucção publica. Edi

ficar uma sociedade sobre a ignorancia é construi~: obre a areia. 

A in trucGão é um dev·e r naciona1 . ~ educação japoneza tem por fim prin

cjpni de~nvolve.:. o cai'!\Oter das criangas e da1·~l1h es os meios de tornarem-Be un1 

dia bons cidadãos: r, preferi vel fazer ;}'}pm~ns robustos e d·c inlelli;;encia Iuci da 

do que puros inlellectuaes. Em todas as regiões agrícolas ensina- s • nas re-scola.s 

a agricul tura pr,.tic~. e nas regiões industõ:"iaes inculca-se 1\s cl"ira.nças os conheci, 

1nentos sciBnUificos e os exercicios cloR trabalhos n1anuu es que podem sarvir para 

ganhar a vida." 

Na .~merira Septentrional, Buys•, em um extenso e minucioso trabalho. no qual 

llliS expõe o monurr.ento ~dmiravel do systema de educação nos E.stados Unidos, 

liOticru qu•e a in~trucção popular naquella R<rpublica norte ·americana constitue 

élos rie uma só eadPia, que tem por fim unico ,fortalecer a vontacl! e a activi

rlaclc do homem : o mo factor social, ·principalme11te eco nomico. 

São 700 paginas n.dmira"Velmente esct·i.ptas e illustradas dre gravu:·as que têm 

po;· fim aemoast.r ar que nas escolas ym•lcees, o intuito é consolidar, aperfeiçoar e 

nrelhorar a inte!rllgencia <:!os alumnoa pelo e~ercicio dos sentirl0s d ' co:·rente da 

.olrsel'\·ação rtos mesmos na pratica dos trabalhos communs. 

0 S.t. ANTITERO BOTET.HO:- Dar-l•h es espirilo pratico. 

O Sn. IRAt:L ALVlilS: - ·Dar-N1e'l caracter pratico. 

A eXrtensão ilfl. obra, a coudens•ação e a complexidade das materias que a. 

'or·mam, não me permittem destacar um trecho para referir, sem perda da sua 

:-.sencia, n1as n.proYE"·ito o ensej o para 'lembrar aos demai colleg-ef; que tne ou

' •.'111 e ' lllP. =ealmen te deverm todos conhecer essa onrra.. 

O Sn. ANTHER0 BOTELHO: Perfeitamente, é um bello trabalho. 

O Sn. RA.tTJ, ALYES - .. . qu•e acaba de ser .secundado nas minhas a'J)recia 

•:•i!'s pela opiniiio do meu em inente amigo. Presidente da Commissão de Instru · 

·r·H.o Publica. 

-"- resp.-i•to d~ Arg·entina, na America :\ll.eridional , nos affirma Bunge: 

"~tLO podia resultar d~ nova cultu=a senão uma •educação de tendencia de

mocrati'!a e de oronnndo espírito pratico. A escolaatica extinrguio-se com a re

' olu~ão. A inst"ucção dtl ixou de ser formal e e.:bstracta, a sua oríentação tor

nou...se, e&encialrnen~e. p;,atica e moderna. As sciencias pbysico-naluraes e as 
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ling·uas "'lJVas for1nnn1 sua base. 'l'rata-se de- formar, não eruditos e sabios, m as 

homens e cidadfü;s. 

Finalrnentl , na ·Australia, um paiz da Ocean.i.a., e que muitos pontós de con

tacto possue com o nosso e com o arg,emtino. 1·el.ata John Fraser. especialista da 

mais alta capacidade, universalmente reconhecida: 

"_-\. aprendizage-m ag~:icola é a Jnais necessaria. Con1quanto haja ainda m·uito 

aperfeiço'unento R rer~..liz&r, nesta o1·den1 ·de i.d'éas, os G.ustralianos occupa 1n-se 

activamen te de preparar o moços no mistér dos campos . Professores de scien

cias agrícolas vão dP uma escol·a a out~·a; existen1 coHe~gios de ag·ricultura 

muito npreciados. 

Es::olas prep9ratorias de p,·ofessores surgem nos differentes Estados. Por 

toda a parte lar.ça-<"e os fundamentos sol idos de uma boa instrucção. O que eu 

tenho •admiruclo <tinda é o c.uidado p;·estado ao ensino manual. A instrucção con

siste não mais. COJGO clante>', em forma1· milhares de jovens qui têm receio d 

sujar as mãos trab~lhanclo e que enttl'lham a praça ele caixeiros e dactylog,-rrphos. 

A .1\.ustralia. . .sP.rn re-tardn.r-se nc)o~ e- tu dos ge-raes. está cDlnp-?•netJ·acla do princi

pio de que o ensino manual pi'ide prestar muito maior Se7viço. 

Eis, Sr. Presidente. o espelho que nos R!presentam todos os povos de •todas as 

}artes do nl'Jndo. 

E:u tinha de dar contas da incumbencia que me fôra commetticla pelo meu 

illuslre amigo -- Presidente da Commissão de Instrucção. 

O SI~. ARr.rNnC1 LEoNr: - ':\1uito rner !'cidamemte . (Apoia•clos. 

O Sn . RAur. ALVES: Não poderia que1·er, nem ju·i gava natural, n m justo 

nem ra?.oavel, que neste momento. diant do esrp~·Ctaculo grancliloquo que nos of

ferece~ a..s out;·as ".a~oos. que eu venho d·e relatar, ao termo de attribuir á União 

.a conpctencia parfl. int- rvir no melhoramento do ensino primaria em nosso pai z. 

isto e, lU\ educação prim:l~·ia dor:; no.c::sos patrir.ios. fossemos reduzir as escolas 

nacionat>s ao papel re.strictissimo. que quasi nada significaria. de im]Jl os escoifl.:· 

apra ensin.qr ~udinoento.s rle leitura. escripta, contabil id ade e mesmo de geogra

phia e de histona ratrias. 

O RR. EPHCGE~ro m~ s.u .. LE~ : 

precisamos atacar o analphahetismo. 

Jsso é o primeim passo que devemos dar, 

O !&R. RAur. ALVF.S:- P1·im?iro passo que já o demos ha mais de seculo. meu 

collega . Primeiro paseo quP já estamos cançaclns de dar até esta nctualiclacle sem 

os resultados que deHe d~.seja.rinmos auf.e·rir. 

0 SR EPHIGFNiO DE "ALLES:- Temos mais de 80 •i• de analphabetos. 

O SH. RAUL Ar,vF.s: - Pois hem. como V•?mos, a educação prima,·ill. no mundo 

inteiro iá não teni!P " ee1· um simples guin dos passos iniciaes dos poetas, dos 

doutOi'é6 0m theoria. de,~ m·:. ba.physicos, emfim, mas propende, ao contrario, a 

algunta causa Oe mais solido. ele n1ais util, ele mais lucrativo, que ê ed ucar 

homem a .. . 

O S~<. MONTEIRo DE So1.:'iiA : - A ser cidadão. 

'Ü i; H. TIAUL ALVES -- ... a . er cidadãn, como bem diz V. Ex. 
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O SH. ANTHJ1RO BOTF.LHO: - Qu eremos c7ear jun to a cada escola uma of

ficina . 

o SR. RA I.! L ALVEJS 1t trabalhar por su a prospe;·idade. 

U SR . i.\oJ OXTEIIW og SouzA: - Afinal, faz ;r a -educação para o tra ball10. 

O SR. ll.AUL A l-VES -- . . . é peh 'PrO ·peride.d.: do seu m eio, com a clarivi

clencia da, in iciRliva que só as noções intu itivaa do tmbalho positivo poderão in· 

<:Util' . 

(J Sll. A:-<THERO DOTELHO: - Da h i a ;,;re.ndeza e a pro ·peridade elos Estado~ 

L;niclu:< . 

O I':>R. (RAuL ALVES: - De todos os [Jo vos cul tos . 

G SH. _1.\..N'l'HPJHO BOTELHO: - Da França, da Alletnanha -e d·.: outras naç;ües 

onde e:xist<> o ensino prorissional. 

O SP.. R"\U!. ALVES: -- Parece-me que as nosaas escolas não deveriam en si

llar excl utiivamente ê\.S prin1eiras 11-'l t;·as; rnas, ao lado cUsto, as n oç•1ê~S iniciaes 

da ag-r!cu1tura, '"lo comn1ercio, da inc.lustria, e1nfin1, de Lodos os ratnos da acti 

l' ichtde humana. (Mn-ito bc11t . ) 

.l!,;u tinha, porém, <lcl 1 ... :xecutar a ob~·a : as difficulclad.es ian1 crescer neste mo

Hlt·nto. St'nLi-xne, S1· . PttBidenle, de frente con1 a muralha chineza do annt 
mento, que appellidei ele (Jest ruidor, o argurncnoto do preço, i sto é 1 o do in1porte 

tla ta reJa que iria n1os r <;aJizar. 

rinha de yencer LSsa diff1culdade. sen1 o qu e n1e sentiria na contingencia 

.~c. uão dCCf1ita r :t ~ Jm lnl são entregue •ao meu d ecs mpenho . 

0 meu cri lerio pessoal, conf sso-o a toda a CanHre.; confesso-o ao paiz in

't:'iro, teve de transig·ir com e.:se arg·un1ento do custo . . A.s minhas idéas tive ram 

dt~ ~e COI11lH"i miL· ::to s~t..bor desse e: pirita d e economia que voeja:va en1 torno, amt:a.

t·,tndo devora r o p\l.t J·iotir·o tPntamen <.lt) Gove;·no e da Co1nnUssão; enLão foi que 

llt" anunei a. con.pür o parecer ... 

O St< .. ] OSJ': _\ ur.uS'ro : - .• '\Ji'â.s bl'ilhantem~nle . (A.pu iurlo8.) 

O Sa . RAUL ALYES - C!LH' concluio por um p rojecto ... 

O SR. ANTHEHn BOT~t.l:o: - Só P<!l' esse motivo j á al,l udido . 

(J SR. RAUl ALVES - . . . que m '[>areceu b ar a to, por sua de[iciencia c im

·feic:ão, mas qit1 .• linh·a para min1 ~.1 111 valor - o de atacar o problen1a e n1 lo

~ os s-·ufJ ar:rl'ecto~ e de Jen1 brar providencias Cltte, betn xe uta das e tnais a tn

·,da~. noe poderiam conduziL' a utna sol uçào de.t:initiva . 

o sn . CA!l l.c'S Ll' l 'rÃO: - Aliás, v . JDx . n ão perdeu seu tempo, porqu e o seu 

[•·:~t,a lho perdurará . 

O SR . 1\A LlJ, , \ L'JF:S: - Não penso assim, acho que perdi todo o m eu t empo. 

O Sn. A 1' 1.'Ht::Ro BOTEl .. HO: 

:1recer. 

A questão de ordem fin·anoe<i ;·a pocl'er á desap-

O ::>R. CA IH.os LEITÃO: - T' icat·á a contribui ção bri lhante para a .soluçã.o du 

!-roblema . 

.) Rn. H ·' L'J .. ~ l..VES: - Considerei que, a envolvennos a Un i ão nessa en1preza 

rle combate ao nQsso ana.lph abetismo, co mu se c namou, não pocli amos nos furta: 
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ao de\ ~ r de lhc concedermos, d <sde logo, a prerogativa de fo r mar o magi sterio 

a (Jtte pu:les.•e ella delegar a direcção dos seus stabelecimentos. 

O :;u. Jos~ AUGUSTO:- N este ponto, stive de perfeito nccôrdo com V. Ex. 

0 SI: . RAUL ALVES: - O profesooi,ado estadual, Sr . Presidente, se achava 

Sfl acha R car-ro da l egislação dos Estados, e este.; se poderiam sentir offendi

dos com a ;nt<omlssii.o do Governo Fe-deral na alçada que lhes compete. 

C SR. RAMnto BRAGA:- Com(l intromissão? 

O Sn. RAUL ALVES:- V. Ex. então entende que os Estados acceitem que 

que a União l egis l•f" sobre a organiz.ação. do ensino e.stadual? 

o sa. RAMffiO BRAGA: Não é disso que se trata no projecto. 

O Sa. RAUL AI VJ:.s: - Então V. Ex. está de accõrdo com os meus di-

zeres. 
1-oiti uem : deixarmos a União obrigada a ac itar, como oplimo e capaz, por 

·falta ele melho>, o professorado que os Estados lhe forneç.a,m para direcção dos 

seus institutos. pareceu - mP que seria nos dei x armos desde o inicio conduzir ao 

deóimcro•1amento da obra que vamos archilectar. 

As escolas n orma~ dos Estados. nã.o m: peza dizel -o. não se encontran 

habilitad&. a contribuir com o numero satisfactorio de m estres vercladei:·amenll· 

peritos na arte de educar a i'1fancia, nem mesmo nas mnis comezinhas e tr i

via>es lições de cousn.~. 

O SR. RA?<.IIRO BRAGA: -·Portanto, na opinião de V. Ex. quer dizc:r o ~C· 

'!"Uinte: que, em m a teria de professorado. nada presta . 

O SR. RAUL Ar.VES: - Em materi a d~ professorado, <'Omo eu alleguei nr 

corre,· elo meu discuzFo. o que 5e t em verificado nas escolas nromaes dos E ·tadU< 

é o seg·uinte: emquanto essas habilitam professo•as ma i ou menos ca-pazes àP 

de.r uma instrucção regular aos alumnos do seu sexo, revel am-se omissas quan to 

ao lhep·•ro a presc~w~r-"e, con espon dent es âs necessidades dos futu7os prore.·

gores do -"PXO m'lscul'i no. 

O SR. Jos~ AUGUSTO: - V. l<ix . acha que as professoras não porl~m rl . r 

~os alumno~ do ~xr• masculino educação conveniente? 

O SR. RAT'J, J\LVER : - Apenas pode!T. n lltteraria e pratica e d e ])J'endas do· 

mestieas. 

O 'SR. Josl!' _-\.1.Gus-ro: - Não apoiado. 

O "ln. RAUl. A INES: - Então V. Ex. m ;: f.a.1·â a f ineza de dizer, emqu an n 

me e,1 contro na t:·ibuna, Rté ondP, mais longe, poderít Ir a ca:pnciclacle profi<'-si o.. 

11al d<J.J a:umnas-mestras que as escolas n ormaes dos Estados preparam. 

o SR . ,TOsl!l AUGI;STO: - Pois n ão ; o ensino elementar ela vida induslrinl n 

agr!cola. qve é n r:uP se clev l' ministrar numa escola Pl'imaria, qual quer mulhrr 

póde dar. 

O SR. RAtrL ArNBS: - Então V . Ex. m e aponte um caso em que isso " 

lenha verificado . Assl'kur'> que até es te mom ento n1io se observou o phenomer"• 

entre nós. V . Ex. apontfl um caso de hfl.v?r a mulher communicado n seus di•

cipulo5 e.Q~p~ rudimen1o5 de a;?::icultura " de trabalho manuaol. tão ind ispensaw '' 

ft culturn l'lemf'n'ar ilo s<'xo masculino. 
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O Sn. J O ,;: AUG~S'J'O: - O exemplo talvez lão proe'eda quanto ao B1·a"il, 

porque as noosas e5colas pr imarias n.:ío tên1 finalidade prof issional. 

O S!:. R.,UL A L Vk'S: - O m eu prezado collega confessa que r ealmente Le nho 

razão. 
0 SR. JOSJ;l AUGUST: Mas •é o que que remos estabelecer . A tendencia da 

pechlgo~ia é cst:::. 

O S1·. Íl.-'UL ALVES : - O pro j ecto não estabelece. 

n SR. ANTHERO BOTELHO: --:VIas h a vemos el e esta belecer. 

O Sn. íRAUJ, AT.VJ"S: - Se. Presidente, todos nós sab mos que urn mão pro

f~·::; so.:.· e'"tuivall' :1 ~-e ~liz e r uma escola d e:::; moralizacla e uma escola d e~...: moralizaclt 

muito menos 1o que nenhuma escola. 

(J Sn. CAHLO~ LFl'rÃo: - Apniado. 

O Sn. RAUL ALVJ'S : -- E' urn m a.] contagioso que de epidemico se torna en

ltn tico . mot·tp~nte- Clll 11!11 pa..i z con1o o nosso, em qu~e as boas 1déas clifficiltr. ente 

dngaPt e cs a b :u=o~. porém t~ n1 a propriedade d tomar co r·p-o, de aprofundar 

r<~ . .izes e at de prol i ren1 ;: . 
li'oi esta a pi..'OC'edenc in. da escola normal cre"u.la no primeiro crupitulo do t11 e 11 

projeclo. Dei-lhP corr.,, séde esta Capital, jus ta mente pa1·a facil i ta r a inspecçãn 

irn m •: c.li4ta 'E' yic::ual do Governo, qu se dizia d isposto e.. exti rpar o cancro ela 

.1o.ssa i gnorancia .. . 

{) Sn . RA~VIlSO B H .. \GA:- Então \ T . Ex. p ermitta que lhe dig·a: as escolas 

1ri m~ rias creadas n o p rojt:c to el e V . l"iJx. nã..o ::::e~·i·atn pan:l. agora. 

O SH . JOSJ'J _\l!GU ST O: - S~; tivessem ele esperar por essas pro.tessoras . . 

.J SH . H AUT. ALVFS: - ISe;.·iam crea dac::, como não? 

o sn. RA MIRO BH AC:A : - Como, se , , . ~X. as faz depender desse professo

·rlo r,ue t~ rá el e sa~1 :r d:1 ['}scolA ~ormal. tatnb·· m instntida. pelo sE>n 1Jrojecto ? 

O ~.:.:R. RAtrL AllVES : - Engana-se'' · Ex. A cr enção elas e~colas pJ-im ari os 

pflrl • occorrer n e...c:- ta mom r:- 1-; t(). utili~a do . ..:; os mt"lhore..q professores esta cluaes. 

O uu e digo é qu " e5sa Rituação não pôde permanecer por muito tempo. Col'

;.:nrclo que sej a rnos a :-rastados a "~-!li a l)Z(a força das ci;.·cums tancla.s. mas nun<. .-1.. 

t'OIJ('O rcla r :a que snbsisti.c;;c;e como um facto normal, com a acquiescen c i a elo Gn

, .• • •1o à a Un•ião. viver e.stP d e empres timos. uthlizanclo o professorado impe :·fe i ~ o 

do ... l!;.:;tacl o3, sem lhe·s poG-a.:.· d a r ,-emedio . 

O ôR. R •\:\f l R'l l3RAGA: - Entendo qu e. para co mbater o annlphab'-" tisrno , e 

I•Ae pnnto estii rolloPHelu o projecto. temos '[l·rofessores aptos e idon eoe . 

O :OH. R Ar~ .·\ LV<"S: - Só para o ens ino litterario. 

O SH. RA ~11BO BI'.AGA: - E ' o princiopal : o peofissional é á pa;·te . 

O Sn. RA rL A ~·YE S : ~- Era 1e•SBa a eonfiss?ío que desejava ouvir de '\' . ~x.. , 

J • .. .;;.:Jo qu e nos co11oca "'n' u n1a situação 1nuito afastc'tcla d e tudo qu ~ occo ;:re 

·Jn tna teJ-i 3 de ecl11cação p ri maria em outros povos . 

O Sn. 'RA:'I'..IHO BHAGA: IDducação prof~ssional ê uma cousa: co mbn L~· ao 

HHal p·:1abet.is n1o, outl·a. 

O SR. lRAU L Ac·V"s : - O que e 11 procuro justamen te es ta;b elecer na minha ar

"umentar,ão - rp: • ac•uil·lo •"\e qu e mais ca;·ecemos. n o mom nto, não é (] essa instni -
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c<;üo prim:lria ele ')UE' V . Ex. está fazendo granel<> Jll"l'!!ão; mas, ao lado rlella, de 

unte. in.strucção quP promova a capacidade do indjviduo para agir cnmo hon1en1 

e como cid:tdào, d.~ a<'côrdo com as conveniencias sociaes. 

Institui como illternuto esta escola c~ntr·al. para facilita-:: nella o advento dos 

alumno, pobt' que !lUdessem acudir elos F.stados e que aqui teriam nece~sidaue 

c1 • U!T'a residencia gratuita. para sua localização. 

Destinei-a ao sexo masculino, por me parecer justum nte o sexo n1ais adapta

vel frs obrigaçf*s imposta~ aos di;·ectores dOii estabel•e-cimentos primarias que 

rneu p;, ojeC"to innu,;;·ura. 

);"o s"gundo capitulo aivitrei as escolas para aprendizado, não só das primei

ra.• lettras, mas conjuntamP.IIte do agricultor, do criador, do a;·UCice, emfim elo 

hotne-nl em conrlições d.:: produzir para seu uso e gozo e para econon1ia d sua 

familia. de seu munlcl pio, do seu Estado, do seu paiz. porque antevi na pobrez,l 

das nossas popt;laçõe..~ camponias e proJetarias a repugnarncia com que as crian

ças dn S>'XO 111~°Ct.llno frequentam estas escolas de Ve<iÇãO puramente Jitteraria. 

Qll'e qnasi nrtdn. allln.ntam ao teõr c1a sua vida. 

Colloquei est.:-s estabelecimentos na ~écle elas municipalidades, afim de melhor 

offerecer a um pr<lfessorado .:ulto, intell'~ente cn pax uma soci·ooade mais foi-

gada, em que elle pucle,.,e vive:·. e constitui em inter:natos para facilitar a o.ltrn

cção da.o cri:tnças pr·ocedentes dos p quenos nuoleos de populações lono:inquas 

que subsistem esparsos pelas á !"e as nnmicipae~. 

Estes os f•mdam('ntns logicos que J)reponderarnm no meu espirilo e no meu 

animo pnra composição do projecto qu·· elaho;·ei, hoje constituido. voto em se

pa.rado, no projecto victorioso lo meu illul<trado amigo, represantante do Rio ck 

Janei;·o. 

Entretanto, no Que diz r"speito á populações das colonias dos Eotado~ do 

sul, affeitn-s ao Jn~tnejo d.os instrurnentos fH~T}lrios e das indu trias mecanica l 

t·nrars. t fltit, porta.nto. jâ. podem dispenr;a1· esse g?n ·ro d-. educação, nuclen.::: 

~1'1 q tH' Hd!z Lllle o m:tior defeito educativo consiste em viverem os seug hahi· 

tantt-~ l'xtre.ng-eirados na lin~t.a. no sentimento, nos costumes e nas crença~. co1 

cordei em que o Gove-rno Fedet·al fundasse imtnediatan1ente e mantivesse -E·,c:coln. 

primarins para ü ensino d:1 lingua, da historia e da g-eo~r~phia patt·i<l.R. áR f· 

tnilia~ rle inuni~~antes. 

Bem Rdmlnislrada..q essas escolas, dariam todo o resultado pratico coJTe,.,. 

pondõnte ao fim n que SP propõem. c rtu ac:1 b de defini, .. no que eRliv <se den

tro dos limitc.q da poo-·<ibiliiladA e capacidade do ensino <>scolar . 

-·o seio da -.omn'\i são. o meu projecto foi impugnado, JlOr rtua~ n:1.zões dinm 

t~altrJente oppostas. 

() Jneu t rulentoso ami~;o. Sr. .To~é Augusto, conden1nou-o cmno ~·e.strictivo O·

mnis n~"lfl suas provlclencJa-s. 

O 81:. Josf.• At.'Gt'STO: - Eu apoiei toda' as idéas .o:eraes do proje<'to; apen : 

diverg-i em minuciAs. 

O SR . RAT L A L v"~': - T&to mesmo revela um ponto intimo da contacto pniJ"" 

o proj~>cto r< e Y. Ex. o meu. 
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(J >;n. Josli: A uaus~·o: - Cheguei a a.ffirmar que o projeclo de V . Ex . :e
riecte a mais n1odcrna orientação pede.gogica, mas me parece que elle desce n 

minut\encias que ficariam melhor em 11m regu.lamenlo. 

o Sn . RAUL ALVRS: - O meu collega, como acaba de aUirmar, acc·e ; ta as 

linha~ geraes no meu proje.cto ... 

C Sn. Josr.: AUGUSTO: - Pe~fleitamente. 

O .5n . RAFL ALVES -

0 Sn. JOSf• .~ UGUSTO: 

l"cparado. 

as suacl principaes idéas ... 

Perfeitnm ente. Isto mesmo salientei no voto em 

O Sn. RAUL ALVES - ... estabeleceu um ponto de approximação mui lo po

deroso <nt~e o se•J e o meu, intuitos; entretanto, discordou e aprese'lltou um sulJ

"titutivo ampliat ivo das "'edic"La.s por mim projectadas . 

O Sn . .Josll: AUGUSTO: - Aliás r eproducção ele um p;·ojecto meu. apreRentado 

á Co1rmis~2o el e Instrucgão Publh::a o anno passado e por ella unanimement" 

acceitn. 
O Sn . RAUL ALVES: - Ao contrario disso, o meu tal· ntoso amigo e co!le!.m, 

Sr. RA ·niro BI':1;Ta . . . 

0 Sn. RAM mo BRAGA : - Obrigado a V . Ex. 

O Sn . RAUL ALvEs - ... distincto Deputado pelo Eslaclo elo Rio , impu

g·nou o m eu trabalho po t· considerai-o amplo ele mais, amplo e ca~o e, portanto. 

inexeq tdvcl, de accôrdo C'lm as urgencias pr· mentes da actual situação do nosso 

C'nsinu . 

o sn. ANTHERO BOTELHO: - Foi :e sse o espírito ela Com missão e ence. r·ar 

tambem o lado financeiro. 

O SR . RAUL ALVES:- Aliás, como Rcaba de affirmar o Sr. Anthe;·o Bot e

lho. foi essa a razão principal que actuou no espi t·ito da Commissão para sub~<c!·c 

Yer o pro.i C'f' to Ramiro Braga. 

O Srt. ANTHERO BOTELHO : - Foram duas as razões : unut, o lado financeiro, 

nutra a noof·si<l'lde que havia d· .. S-e iniciar a solução elo problema cl~es d e já. 

O Sn . Josl!: AuGUSTO : - _\liás. esse argumento financeiro nunca me im

t·essionou. pontue. se fol"mos pensar em econom·ia.s, ·nunca te&.·emos escolas. nunca 

··.·:-:o1Vf"J'8 "110-"' 11 p.·ohlCina. 

O NR. R \MIRO BRAGA : - O nosso ponto de vista foi .o combate ao anlll!pha

netisn~ o. 

O SR J\[ONTEJRO DE SOUZA: - Econon1ia e xces..c;iva não traz proveito e1n n1a · 

t-'ria ele in.sLrucção publica . 

O SR. RAMIRo BRAGA: -- O principa·l ponto ê o combate ao analphabetismo-. 

G SP. :IIONTEIRO DE SOUZA: - Qu erer .fazer esse combate barato é o mesmo 

que tr pe.ra guerra sem arma.•. A C amara que não :regateou dinheiro para Yillas 

op, rari~~ e outras obras dispendiosa-s de nenhum valor socill'l, regateia clionheiro 

ra r a o romba le ao analphabetismo e para a formação do cidadão. 

O SR. RAUL ALVES : - Estou estimando esta troca el e a])ll.rtes. po:·que mA 

pa;·ecc nue o meu sentir é o da maioria dos que m e ou.Yem. 
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O SR. RAMIRO BRAGA: - ·'Então V. Ex. acha que a Camara ratinha di

nhoil'O approvando o projPef v da Commissão? 

O SR. 'l\10NTEIRO DE SQl!ZA : - E' o e.rg umen to que V. Ex. apresenta. 

O Sr:. RA~uno BRAGA : Perdão : eu disse que a Commissã.o se collocou de-

baixo deste ponto de \'ist!l 

dlnhe~ro e não pouco. 

combn te ao analphabetlsmo. E pa:·a iaso ê preciso 

O Sn H.AUL ALVES: - E' isto mesmo. Mas, tenho de me pr·onunciar a res-

peito das cone pções dos dous antag·onistas que se insut·glram contra as linhas 

~erakS do projecto que propuz. Sinto-me bem em confessar ã Camara que s 
me trve~se eu db !Jl'Onunciar sobre o trabalho dos opposltores, me associll!' ia de 

coração ao do lllustre Do:>pute.do pelo Rio Grande do Norte, Sr. José Augusto. 

E.-;se trabalho, entretanto, para mim possue um defeito evidente e assigna

lavel ã primeira vista: é a creação de um instituto, aliás, preconizado po:- espi

:-itos 'iildice.dos aos estudos da ordem que abordamos, mas que e u reputo abso

lul:nmente desastroso em seus effeitos, condemnavel nas consequenclns que pôde 

acarretd..r no melo e,m que vivemos. 

O SR. Josl1l AuGuSTO: - Mas os exemplos dos Estados Unidos e da Ant• nlina 

p:-ovam o contrario. 

ú Sn. RAUl. ALVES: - V. Ex. vai ouvir que neste ponto labore. m equi-

voco. 

O 3R. Josl!: A um;sTo: - Não apoiado. 

O SR. RAur, ALvEs: - E' o Conselho de Educação ... 

O SR. JOB1!: AUGUSTO: - A maior virtud•e do meu projecto ... 

O SR. !RAUL ALVEs - ... instituição verdadeiramente burocratica ... 

O Sn. Josl1l AUGUSTO: - Não apoiado. Burocnatico ê o Conselho de Ensin o 

que act .1a!mente existe. 

O SR. CARr.os LEITÃO: ·- Um é arremedo do out:-o. 

O SR. Josl!: AUGUSTO:- Não apoiado. São Inteiramente cliffel'e-ntes em sua 

ol'i nlação <' finalidade. 

O SR. RAUL ALvEs - .. . que viria augmentar e encarecer a já por si de

masiadamente <'.llra e ampla burocracia nacional, ~. note-se, sem ~sulta dos cer

to.<. nem mesmo prevlelvebs . 

l!.'u desde já, Sr. Proo!dente, d~claro a V. Ex. e aos que me ouvem que ou 

francamente pa:-tldarlo das acções dlrectas. 

As acções indlrectas, entre nós, ·em geral, tombam ao menor desencontro P 

divergen~la de vontade, entre o Executivo mais forte e o Executivo subalterno. 

O Sa . Jost:J AUGt:'STO: - "Mas no caso não se trata de acção indirecta, tra 

ta-se de um orgão do Eetaclo agindo da m'fsma sorte que o que V. Ex. estabe

leceu no S'eu projecto. 

O SR . RAur. ALVES:- E', Sr. P:-esldente, um orgão cujas funcções poderão 

~er estorvadas e lnutl!i?;adas de momento, se a vontade suprema do Governo Na

cional entender de se contrapô:- aos seus desejos. 

O SR Jos:tl A uaus'l'o; - Tsso acontece com todo appa1·elho aqmlnistrativo 
(lo palz, 
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E' um d·efeito da ed acaçã::> na.cional. 

C SR. RAUL ALVF.S: - De].Joiõ. vamos ~;vantagen s; e quando eu inquirir a 

v. Ex. sobre essas vantagens, terá V. Ex. de d ar-nos noticias del las ... 

O SS JosJ< .AUGli STQ: - ;R.~spondere i a V . Ex. com o exemplo de out:·o~ 

novo~, qu P. tên1 appnr -·lhos iguaes. 

O SR. RA u r. ALVES: - Reconheço os elevado s intuitos ... 

0 SH . JOSÉl AUGUSTO: - Muito obrig·ado. 

O Sn. RAu1. A LVES - ... que inspiraram o peonsamento de V. Ex. 

O S!l . JOSÉ ALt~il J STO: - _1\.Jiás, devo dizer qu e nãú liz obra pesso.al; apena . ..: 

procurei r eflectiJ aquillo qu e todos os estudiosos no assumpto, mais ou menos. 

i ndicam como con c uccnte á -"Olução <lo p1·oblema . Pensam dessa fórma Victor 

\-iana, Carneiro L eilo e muitos dos qu•e ·se dedicam ao estudo de te probl'ema. 

O SR . RAUL ALVJl>S: - Con vencidamen te, descon·f io da capaci dad e ex·ecutiva 

!l a~ cr~ rporaç:õe~ eo ll'cctivas . 

O SR. JOSf': AUGUSTO: -Assim, V. Ex. con demna tambem a sua .runta. 

O Sn. R .\l'L .\LVFlS: - Absolutamente não. 'E' isso que vou d?monstrar. 

Não dei a ell.a o caracter execuUvo, mas pu"amente fiscal e de orgão de pro

pag-anda. 

O SH. JOSÊ AUGUSTO: - M 11s o meu C onselho é orgão ele propaganda do n· 

s ino, tr na especie de corpo de aposto los ... 

O :;';R. R.A TTL ALVES: - A r espo11 sab illidade é um grande facto r das acções 

ad ministrativas, ninguem póde contes tar . 

O Sn JOSÉ AUGt:STO:- Concordo. 

O Sa. RAu;, ALVES: - Essa responsabHidade 'Ó existe inle;;ral quando a 

:1cção c 1!:>e a um org-ão i•ndividual r espO'Jls.avel, unico capaz d • n ão transigir com 

as suas determin ações . Um o;,g ão coJ.lectivo m elhor se ajusta ás funcções dell

heratlvas. como succ~de ao Congresso, etc . D emais. Sr. Pres id ·nte. eu pergun

lnJ·ia ao m eu illustr. col!ega se, de facto, inspi>ou a cr eação do ><e u Conselho 

•l·' Ectuca~ão nA. ins t i tuição americana ... 

0 ~H . . JOSÉ AUGUSTO:- O Cons-elho Já tem out1·o cara.c ter , mas em g-er al. .. 

C SH. RAUL AJNES: E desd e j á antepun'ha a uma r esposta affirmativa elo 

i il ustre D eputado. 

t' R r. . .Josl\: A uansTo: - V . Ex. d\!i licença? Não copiei o Conselho elos Es

udo~ Uni do.«. Di;::o que existe lá um Conselho de caracter educativo. é verdade 

lU e com uma feir:ãl) mais p::-opriament~ de restatistica . 

O !'!R. RAu r" .'\t.VES: - A instituição am e1·icana é bem divC!'f•a ela creada 

!>Plo Pro~ecto do nobr Deputado rio-gr a ndens-e . 

A Feição do instituto americano está ligada â i n iciativa pa:· ticular daquelle 

~rande x:-ovo, que. ob est e aspecto. pódj>-se apresen tar ao mundo com o um ver

rladeiro ex emplo a seguir. 

E' ~ma quest.>io d:e raça. 

A raça a.ngllo-saxonia. n fi rmar forte e puja.nte a sn.a capa.cidade institui 

dora. lJU>e não se a1 ustn bem co m uma r aça como n nossa. cuj a felcão Hin da não 

se ach>t .per feitam ente f i "mada sob e~te aspecto, que aliás, '!lntretanto, é v i•gorosa 
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bastal'te quando encontra um director qualquer que. lhe guie os passo~;; na lrnj-

cloria :;ue o mundo lhe reserva. 

o~ ''Boards of l'1duca tion" da Norle-.. ~n1erica, ·Sa.· . Presid nte, conslituen1 un1a 

instiluio·ào que s.; ir.fi'ltra e propaga por todo o Pttiz, em contacto com todas as 

camadas 60ciaes. 

Ella sente, ella vê, ella con11ece, pelo contacto direto com o povo, todas as 

necessidades que occonem em ma teria de - duca.ção de seus compatriotas. 

ú SR . .Tosl1J AuGus·ro:- V. ·Ex. acha que não somos capazes de orear ins ti-

tuições qt~fl façam o m esmo que fiz&ram nos Estados Unidos? 

O SR. RA UL ALVES: - De guiar? Absolutamente. 

O Sn. Joss AUGUSTO: - Temos tantos apo ·tolos da instrucção . 

O •Sr<. RAUL Ar.YES: - JI<La.s i sto vem negado por· todos os J'actos da vida 

histurica elo nosso paiz em ma teria ele instrucção . Toda vez que o ensino se 

officializou en tre nós, tomou ou lro brilho, outra. expressão de v•igo" . E toda v<ez 

quo elle tem siJo con{iaJo á iniciativa. particu-lar, t em vropenclido para o entnt

quecimPr1to e a i!esorganização. 

O Sn. .Josl'l AuGus·ro: - :Ma,, não se trata de iniciativa particula;c; se se 

lrala ele um org·iío cr·eado pelo pode:· publi<::o, não é i!nicia.tiva particular . 

O ·SR. RAUL ALVES: - Agora me explicará o illustre representante do Rio 

G;·ande do Norte, como um Consel-ho de Educação constituido .por seis inclividuos, 

por n'als c:1.pazes. por mais bem ha.biHtados que sejam, na Capi tal do nosso paiz, 

pocle1'fl. de mom'ento, de r elance, estudar os problemas que se a.oham ·ligados á 

ma leria educa ti\'a por toda a Yastidão do territorio brasileir·o? 

O SR. JosE' AUGUSTO: -V. Ex. dá licença.? Mas esse Conselho tem outros 

orgãos por in tern'<'Cl'io dos quaes se dirige aos diversos pontos do p.a.iz. 

O SH. RA OL Ar vEs : - V. ·Ex. não creou em seu projecto .. 

o Sfi. Jost:: ."\.UGU.STO: - c:·ea \'a pequenos Con.seE10s no primeiro projeclo. 

O Sn. R,,l!L ALVES: -- .:-lo seu trwbalho aclua•l não vem ·isto. 

O SR .. rosg' AliGGSTO: - Creava no primei'l'o pequenos Consclh·os, no seg·undo 

creio un1, cor-po de in!-;pecçâo . 

O SR. RAUL ALVES: - No primeiro trabalho, Sr. :Presidente, S. Ex. voltou 

,.;,l"" ;argas para uma. comp:·ehensã.o que considero verdadeiramente imagi

nativa . . 

o SI· •. JO 'Fl ' AI JGUHTO: 

O Srr. HAUL ALVES

{) SR. JOsf; AUGUSTC: 

lrabaiilo. 

Muito obri'!;'ado. 

todavia foi convenientemente logico. 

Não vejo a falta ele logica tambem no segundo 

O SH. RAliL ALVES:- S. Ex. organizara uma. instituiçã-o burocratica, é 

vP.rdade ... 

O ·~R. Jnsg' AUGUST'l: - <Nada tem de burocracia. 

o ~R. RAUL <\LVES- . . . porém propa.gada po~ to do o territorio do paiz, :pe

la,9 CilPita.es do9 E~tA.clos E: pelas sédes dos rnunici.pios . 

0 SH. JOSÉ AUGUSTO : - Se V. Ex. dâ, licença, explicarei . 
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ü &R. HAUL ALVEs: -Neste projedo a.ctua.l retrocedeu S. Ex. desse ca

minlvJ, receioso . .. 

O SR . .roaú AucusTo: - No primei•·o projecto estabeleci a creação d·o pe

que nos Conse l·hos pelos Eslado.s, pelos tnunicipios; 111as a critic:-t ca.Jhio sobre estes 

pequenos Conselhos, achando quf> , como os cat~gos não eram remunerados, a exis

tenCia. dos -Conc:;alhos seria apenas legal, n1as sem actuação pratica . 

Achei a critlc<t juatn e nesse sentido modifiquei a orientação , para att-, nder 

a tal aspecto, Pl' E>anclo então o corpo de fiscaes remunerados, na.tura·imente com 

ts a ttt·ibuições que cab :iam aos !Conselhos locaes. Já vê V. Ex. que o Conselhn 

.\'acionai de Inst:·ncção niio ficaria limitado á Capi~M Federa.J. 

O SH . HAUL AI.VES: - .Já vê a Camara que razão sobeja tinha eu para dizer 

rtue o motivo qu e in[]u io no espirito compet ente do illu;U·a Deputado pelo Estado 

do Rio Gralllle nn ~ortc , especlnlista cujo patriotismo sinceramente reconheço, foi 

o receio j e desaeT'tdfl: . .. 

O SR .. TO~ F.' A l'GUST(• : - Pe:rdão, não foi o receio de desagradar; foi a n e

CN'"iêa de d e atL~nder á critica, que me pareceu •justa. 

O !:iR. RAUL ALVES: - .Diz S. Ex .. foi a necessidade ele attencler il uma cri

tica, ctue ao o::; eu espirit(j pareceu just::t. e que, entt .. etanto, o ob :~:ig·ou a un1a situa- · 

_; à o nllli to rr:ais precaria. 

0 ;3R, JORF' AUGUSTO : Não apoiado. 

O SR. HAUL AL\'ES - ... como vou demonstrar. Forçado po•· esta critica 

S. t;;x .. Sr. Pt·esidante .. 

O i:, a. JORf: A u&us·.-o : - V . Ex. sabe, aliãs, que não foi só nesse ponto que 

morltfictu e• o rne\1 trabalho. Fil-o tambem em outros, attendendo a opiniões que 

me- Prl~·eceraJr"~ procetlentes. 

O Sr.. RAUL ALVES: - Oe1<ejo pôr termo a estas observações, que jft vão 

ong«.s e se tornam fastidiosas (1liio apoilulos ge1·aes) ; tnas. como dizia, S. Ex. 

mra a~te:1de t· :1 estas critica::, pr judicou grandemente o valor ele sua obra. 

JMntes, S. Ex. paetia de um p•·illcipio abstracto, mas elevado - a presum

.lção da capacidad-e de nosRo povo pa t'<i a iniciativa individual - e constituia um 

·onselho amplo, uma instltuiçiío vulgarizada por todo o nosso territorio, mrrs a 

··nns t ituia grat uita, susceptivel de agit· como em dooafogo de um dever ele amor 

nacional. 

o sn. RAMlRO BRAGA: - Na opinião de v. Ex., e:a a cultura da burocra

cLt pelo Estado. 

O Sn . H.~UI. ALVES: - Os critico.s, os illnstres e eminentes criticas do Hio 

!li \ .Janeiro . .. 

O RR. JosF. AuousTn: - ~ão foram só ns do Rio de Janeiro - \M ario Pinto 

~erva., de tS. Pa ui o . . . 

0 3R. RAllt, ALVES- ... de S. Paulo .. . 

l) SH. JOsF. <\ UG1!S1'0 - .. . e vn ri os outros. 

O Sn. RAur, ALVES- ... e vo.rios out:os pontos elo paiz e.lleg_aram que nin-

!'.),·nem e.:;pet~asse po::.· un1a acção tão generosa e heroica dos nossos hon1ens, que o..q 

impell isse no tr~ ·bnlho sem · um lucro quaJiquer, sem uma va:htagem pecuniarla cor-
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•·,spcndeute. JDntiio, o meu illustre collega consu ltou o me lhor meio, o mais fa

cil de attend\' 1' ii.s imposições dessa critioo., e que fez? Decepou por completo 

:t bel.a iJ,stituição metaphysica, cr.eruda no seu •p!"imitivo proje·cto, reduzindo-o a. 

uma cabeça serr: cn rpo. 

O SR. JOSJ1: A1'GUSTO: - Não apoiado. Apenas fornm su.bstituidos os orgãos 

pelo~ quacs o orgão central - Cúnsel•ho Nacione..l de Educação - tem de agir 

nos Jivcrsos pon!o.s do B!·asil. Em vez de serem pequenos conselhos, que a cri

lica rruito justam~nte cons·iderou sem grande 'Vali•mento, serão fiscaes, agindo 

em no1oe de Conselho Naclonnl. 

O SP . .RAUL ALVBS: -· P<'rguntaria a S. Ex. se esse. cabeça sem corpo ... 

O Sn . . JOSE' AUGUSTO: - Mas se continúa o corpo?! O coo-po de fiscaes não 

G corpo? (Jtis•J . ) 

O S«. RAUL ALVES: - Digo "crubeça s em corpo", pozque não é possivel que 

o n:eu illustre collega queira tambern dar funcção executiva creadora e direct•t 

a esse:-; .l1sC'aes. 

o s~ . .TOsü \.llGUST<?: --Executem o que determina o or·gão central. 

O Sa. !RA:Jl ALVES: -- Mas o Conselho crêa escolas e os fi caes não r>ode:·ão 

~real-as. A iàéa ele "fiscn.lização ,. não ~e coaduna com a de cn.pacidacJ.e pa"a 

creação. 

O SI{ . • JOSÉ .AUGUSTO: - Os peque no cons·elhos ta.mbem não tinham essa 

capncirlacte . 

O l:ln. RAUL ALYES (rU1·i,aindo-se a.o Sr. Monteko lle Souza) - Concorda 

V. :&;x., que é tn.mbe m um dos patronos do Conselho ? 

'Ü SR. 1\IONTBJRO DE SOUZA. - De uma repartição geral. 

O Sn. A.NTH~RO iBOTF.LJJfl: - Acce!to o conselho como deliberativo apenas: 

não COl"'lO Pxecutivo. 

o SR. RAUL ALYF.S: 

co:·.po. 

Pergunto ao meu nobre college. s e essa .cabeça sem 

O Sn. .Jos~ A.UGUSTú: - .. Não concordo com a exp.r'frssão "ca:beç-,1. sem 

corpo l '. 

U l?R. RAliJ. ALVF.S . .. por mais poderosa que eja em sua capacidade pro-

dueto •. 1. Mrá cap~>: <laqui de tomar pé no nuwe-magnum em que vive em alcg1·o 

!11T&SO en s ino primaria e sonda•· as .quas necessidades pwl'])itantee? 

O Sn. :ros1ll Al 'GUSTO: - .:-<ão se trata: de deliberar por i. Todas as dellbe

•·ações que impliquem em despeza sô poderão ser autoril'JRde.s, como está no pro

jecto. pelo Con gresso, pelo Governo da Repub•llca. 

o SR. RAt'L AL'!ES: - :.vias, eu pedi:·ia ao meu nobre coHega qu·e explicasse 

á Can1a!·e... 
o SR. :rosll' AUGUSTO:- Não tenho fe<ito outra cousa senão exp.Jicar. 

O Sa ·HAUL ALVES - ... como o Conselho agi!·á para cheg'ar a um resullarlo 

cleflniti\·o com a N>n~tituic,fio que S. Ex. lhe dâ.. 

O SR. JO~El' AUGUSTO: - .Q Conrelho, directamente nos lugares a q11e s eu' 

merr,b:·os po;;sam ir, ou por intermedio de seus representantes, que nesse caso se

rão t;l.S fl)l.ooes, np~ outros pontos estudará as necessidades educativa• de CAda 
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regHto e proporá no pode!' competente a creação das escolas que forem reclama

das pela.s necessidades •locaes. 

o 
o 
o 

.SR. 

SR . 

SI! . 

RAUL AT.vms : - Como se colherão as informações? 

JOSÉ _.,_ucusro: - Por inte,·medio dos seus representantaq. 

JV\ I!L J\LVES: - Qu~s os representantes_? 

Josr.· Auous•ro: - Os fiscaes, os orgã.os dependentes do Conselho. De

poi~. o" conhec<:>el ores e estudiosos desses assumptos mais ou m enos sabem onde 

Rurgem Laes necesr::icl.e..des. 

o ~R. 

O Sn. RAUL ALYER : Eis a que f icaria reduz ido o Conselho Na.cional de 

l"ducação: uma grande e disp~ndiosa apparel-hagern de fiscaes . .. 

O SR .. JOSÉ A uousro: -Como age a Junta que V. gx_ crêa? Os tr~s mem

br'OS da Jun ta fi C'~ n1 no R io . .. 

O SR. RAUL l iLVES: -- A Junta possue, como •V . Ex. srube, orgãos em toadas 

municiJJalidade~. '>l'ltii.os rixas. pe,·m anentes, g ratuitos, em todas as localidades do 

palz. Ao contl·ar;, rlo corr.o de fiscaes, todo elle remunerado a alto preço, pois 

nã-o Õl'> poderã d><r uma attribuição importante remunerada sem ,·emuner aGào res

pectiva ao empreg-o da acti v idade. 

O SR. JosJ.J A.lJGl'STO:- V . Ex. acha que o Congresso tem attribuição para 

obrigar ~s podPres mun-icipaes, os intendentes, os juiz-es dist~ictaes ? 

O SR. CAMlLLO 'PRATES: - Em :Vlinas, nem os .pode1·es estaduaes têm a fa

culdade de cornmetter qualf]ner serviço ãs Camar as sem retribui;-; é da Consti

tuição. 

{) SR. JOKI1: AUGUSTO : - O orador dá l i cença '])ara um aparte? 

O Sa. RAUL ALYES: - V_ Ex_ me perdoará, mas já está dito quanto de 

Mlfficie~te sobre o Con~elho de Educação, restando apenas uma pequena parti

cuJa de critica que a·inda me proponho a fa~r-lhe. 

S. Ex., atting!do pelos embates da critica· violenta dos primeiros momentos 

eo nt~·a sua c!'e:tçfío, procurou r emunera l-a: deu a cada un1 dos me1nbros do Con

·'elho o orc1cnac1o fixo de 800$ mensaes . 

.\inr~. eu perguntaria a quantos m e escutam: é crível, é prf.sumivel que um 

rorpG õ.e compc t(>'!Jtes, de capazes, de profissionaes dislinctos se s-ujeitasse, obrlg-a-

1ln a umn :lCG~O pe;.·rnan-a nt.~ e con.c.;tante, exhaustiva, a reatlizar ·os avultados de

r~re~ impo.•tos pelo p:·ojec:to do nob1·e .Deputado, com a percepção. exclusiva

mente. d~ i-nsig·nificante importancia de 800$000 por m z? 

0 S?.. JO~É .u•ausro: - Em relaçi'ío a este ponto, direi que é um detllllhe de 

l·~quena lmport1.ncria. 

A Cama r a p~derá modificar. 

O Sn. RA1IL ALVES: - A Camara vê a difficuldade extraordinar!a com que 

iu tn. o nob"e Deput2 do pelo Rio Grande do Norte ... 

O SR . . Josll: AUGUSTo-: - Nen'huma difflculdade. 

O 8R. RAUT> ALVE~ - _. para rujusta~ o seu Conselho iNacional de Educa

çllo a n]glllna consa qne po.•l'a fi~·urn.r nos destinos da nossa instrucçã.o publ!ca 

prlma~ lct. Mas, como j~ disse, obr iga do a rpronunciar-me entre as duas !dé_as, a de 
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S. Bx. e a do projecto triumphante, eu a.cceitarei cie pr ferencia a do !Ilustre 

Deput:tdo ... 
1 ,.. SH. JOSJ~ ACGUS'l'O:- Obrigado. 

U 1.:. H.At:L .-\.LVE~ - ... pon1ue ella, de alg1.tn1a ;:;orte, satisfaz aos intuito3 

prat:-..:o:; r1ue df,minara.m no n1eu espirilo ao elaborar as instituições ttue o 111eu 

projecto créa. 

u ::,n. ,JO~E AUGU><1'0: - Nós nndámos muito approximados; só nos sepa

rou o Con.~elho )~acionai d~ Euucação. 

C 8ll. RAUL A.LvB ·: - Quanto ao projec to do illu.strc JJ~pu tado, Sr . l{.amlro 

Ht\."lgn, e!le tem pa•·a mim Utlla virtude: é a de estar mais peno ue ser appro

n~du t: tender tan:bem a mat.:rializar em facto o precedente da interferencia da 

Uniãu, no n.ssu1nplo a que nos referilnos. 

Entretanto, elle nos faz l~etrogr<.lda;.· quasi UIU seculo, no que respeita a le

gis!a~,J.o do ensino primal'io e.n tre nós. 

_-\.~ nossas e::;co 1a de prin1ciras lettra.s, cotno affirmt:i no curre~· do n1t:u dir..

<..:Urti(..., ~r. l~rosJdeute, achatn-se, ern regra, dese..creditadas e d~spovuadas. Por 

tJUe 'I .8 LJUe nJ.o ha quem queira gastar o tempo em trabalhar S<ll11 proveito. u 

est11do é um trabalho, <. trabalho penoso pa1·a os orglmismos a elle não affeito.,, 

comt. o;i'tu os organismos da criança e do homem rustico. 

:\,'\s capit"l.es e nas cidades mais populosas, onde e xistem biblioWlecru;, jor

n;th:onw, ;uta burocracia e ttssociações ue todo o genero, .a educação !ilteraria 

pod<;·á t r uma. applicação tmmediata e continua, em empregos remunerados ~ 

nas exhibiçUes ela htteratura e do theo;:ismo scientifico; mas nas aldeias, na:-: 

villas, nos peque-no~ povoados, emfiru, ond-e 1noureja uma gente semi-selYagenl, 

co11s .it11;nâc, por assim dizer, quasi a metade d·a população do nosso paiz, sem 

socieuade, sem coltforto, e em que as familia Yivem da cooperati\•e. do trabalho 

dos ,;ens repr~sentant.es, onde a criança, principalmente a. c:·iança do sexo mas· 

cu! ir o, fig.ura como u1na unidade activa para o seu susu nto, esse genero de t:-s 

cola., ::Ji'to pôde rnuito aproveitar . Penso e me contento em pensar de.sLe mo elo: 

não LJuero, não te nho intenção, nem tão pouco a velleidade de suggestionar 

llingue ·n. 

O ::>R. ARLINDO LEONI: - - São factos de observação; touos os conhecemos 

O SR. RAUL A.LVES:- O p::-ojecto do meu illustre amigo, Sr. Ramiro Bmg.>. 

conduz-nos, Sr. Presidente, quasl â. lettre. e á expressão de textos legisla1.i\·os. 

que, ha 90 annos, existiram na legislaçiio de noSBo paiz. 

Trato da. lei dE> 1-5 de Outubro de 1827, lei do reinado ue P edro J, a q11e mc· 
reportei no inlcio do meu discurso. 

As escolas e~·eadas po: esse projecto j ft não possuem, para se manterem, o 

estimulo da repre~<mtação politioo, que as alimentou durante a ::\Ionarchia, desd· 

que o E>leitor, entre nós, cahio em desvalia, com a de gradação do nosso processo 

eleitoral, pelas el~ições n bico de pen na. 

Nã comprehendo a razão de se ret•·o~radar tão demasiadamente o nosso 

paiz, collocanl'lo-o em legishtçíi.o escolar muito aqnem de nações outras pequ ~-



~ 221-

ninas, que não pí' .c.os uen1 como a. nossa os rnesmos requisitos pat·a uma. existen .. 

cia Foberana e emancipa da no conce1·to universal das nações. 

Nã.o sei masmo se o projecto do nobre (Deputado traz comsi·go o condão de 

se: rr,als baroto, po,-q ue, se de facto, as escolas creadas a~ typo do meu proje

cto são, evidenteme nte. mais eustosas no conjttnto da sua orgamização, todavia, 

uma sú dessas escolas representaria, _como coeLfici·ente ed~ca.t ivo, o pa,pel de .se1s 

ou ele clez ou mai s !!Scolas :ao typo indicado pe!0 projecto que estou combn
tenúc•. 

Dernais, estas ultimas reclamariam, por-a· suQ conservação e moralização, 

nr•ta 1i' il e de Cir,caeR cons!denn~el, espalhados por toda a á'ea dos ml!niciplos ela 

I-t~publicn, o que a inda. viria. agg·ravar .e onerar de rnniores vexan1es •aS arcas do 

··rorio publico. 

O .sr.. RAM!RO BHAGA: - Entiio, agorn, o p:·ojecto já pecca por ser muito 
ol!spendioso . Hn pouco, era por ser ,bam to .. . 

O •Sn. RAUL ALVES: -Não disse islo. V. Ex . não encontra em meu dis
<'tlrso uma linha nesse sentido. 

~· Sn. 'RAMIR0 BRAGA:- V . Ex. o disse, creio eu. 

O Sn. lRAUL ALVES: - V. Ex. , ao ter de discutir este assumpto, condemnou 

•· m~u projecto po·· ser amplo e ca:·o; e eu agora estou demonstrando que elle 

não é ne-m a1nplo. ne m caro, e que o de \ T. J:Dx . .. 

O SR. RAMlRO BRAGA: - Não fiz a critica do projecto de V. Ex . 

O SH. RAüL A.LVES - ... é mnis caro, sem, aliás, tra:oer as vantagens .que 

,, meu, na sua t:!~er1cia, traria á educação "do nosso povo. 

O Sn. RAMinO BRAGA: - Onde está a min·ha critica ao trabalho de V . Ex.? 

V. Ex. está me emprestando opiniões que nunca expandi. 

O SR. RAl'L ALVES: - V. 'Ex. , no correr do seu trabalh o . . , 

O Sn. RAMIRO BRAGA: Absolutrunent, niío. 

O i:'R. RAUL ALVES - ou no inicio do seu parecer, dizia que nós nos te-

n,n~ preoP.CU)Xld0 cnm a fachacta do edHicio, sem cuidarmos dos RP.US alicerces. 

O SR. IRAMIRo rBRAGA : - Em relação ao prolblenu, em geral, á instrucçã•o fh.,· 

hlica no Brasil; não me t·eferia ao oprojecto de V. EX!. 

O \SR . RAUL ALVES: - Não se trata, aliás, de ponto essencial . Vl•so agora 

l~monstrar que aquillo que pa.rcce caro ue.m sempre o é tant:> quanto se suppõc. 

que os efl'e itos advindos •á educação da mocidade !brasileira, procedentes do 

pr~j ecto que tive a sa•tisfação de dffere cer ao estudo lcla CommLssão ele I nstruc

ç·io Publica, apenas como esboço, sec:ia.m muito mais nutrientes, muito mais acom

Jnodados ;;s necessidades publicas do nosso pa.iz, do que os r-eserv-ados á exls

l<•r.c ia do projecto que disc.uto . 

Já fallel de mais. Sn Presidente, estou fatigadias.imo, assim como V. Ex. , 

e os .wlle.?,·as que me dão a honra de ouvir 

O Sn. J'osf: AuGUSTO: - Estamros ouvindo V. Ex. com grande pr azer. (Apoia

dos gum.es.) 

O SR. RAUL ALVES: - Na instrucção popular, como tive, por vezes, o ensejo 
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ele assegurar na minah oração, todos os povos a.pontam a orig·em da sua grandeza 

c Ua su:..t !~ roductivldaàe. 

Assim nfuo nos dev·iamos ,CJliCdat· Utnot·ãtos em votar uma lei 1nelhor, por. 

que essa le i nos ·possa ou v.enl1a custar um pouco mais. 

,A nossa ruação, tã>J •procliga que Lem sido em gastar com o superfluo, não 

eleve ser avara e mesquinha em fortalecer as qualidades innatas dos seus filhos. 

sobi'e o alicwce cl·e uma oecluoação mais sa.bia e mais pnecavida . 

No ensino escolar é que todos os pa!z.es costumam formar o melhor typo 

do seu cidadão - soldado, industrial. operario ou mesmo lcttrado, - em sum

ma, todo.s •Productol"e& de enet·gias em prol ela Patria na. vida socl·a.l, economic.a, 

politica e militar. 

Todas as .potencias em ú'Ot·ça ~ ri<1ueza compt·ovann a asserção que acabo de 

emittir. 

O que seda indigno de nós •e dos destinos com que nos acena o porvir, 

apoiado nos ']Jrodigios de uma nature~a sequiosa, d·e quem l•he rebusque nas entra_ 

nhas os thesout·os guardados no escrinio de seu solo opulento €' inexplorado. é 

que continuemos a ser tidos, não já como um povo de analpha.betos, mas como um 

novo de incapazes para OR cet·tr:rnens ela vida . 

.Ha dias, li no Hvro "A Grecia.". ele Gomes ,carrillo, estes to picos. que pas

S) a citar (lê): 

"A unica superioridade que se esli.mJa. é a do talento. Ser orador, parecer 

orador é o que ha de mais honro <o. Desde o ultimo c.amponez •rul!s J1lamlcies de 

Argos, até ao mais orgulhoRo banqueiro, todos os gregns são acloradot·es da pu

lavra galante. O Mllatorio, dozia um grego educado em Londres, é o pae tle Lo 

das as nossas calamidades. Para palrar deb.:amos de trabalhar . Só o que de ·bra

ços fortes se póde esperar, nós pedim Js aos discurSC•S de ouro. A propria .rique-

7.a parece-nos mais estimavel quando a adquirimos, pond'O em obn.'l as nossas fa 

culdades de enredo ,subtil, do que quando a ganhamos lavrando as nossas terras. 

Eloquencia! Subtileza! Elegancia! exclama o at!heniense educado em Londre•. 

Tudo isto está '!11tli>to bem, mas creio que. algumas quaJi.da:des mais solidas e 

m enos bt·ilhantes seriam preferi·veis para o futuro ela nossa raça e da nossa 

Patrla". 

Lendo-se, Sr. Preslclenle, a linguagem desse critico em relação á Grecia, 

como que nos sentlm•'}s vergastados pela censura e pelo vigor da sua acrimnnia. 

·o 1SR. ARLINDO LEONI: -<Parece que elle escreveu para o Brasi l. 

O 'SR. RAUL 'ALVES: - Como lbem accentua o illustre Deputado, pat-ece que 

clle -escreveu para a ttingir o nosso paiz. 

Essa carapuça.. talhada para outra fronte, como que se ajusta de certo modo ;, 

nossa, qual si fosse o barrete symbollco da nossa naclona!ldad·e. 

FJ' preciso que comprehendamos que as tendencua.s de hoje devem ser .outra s; 

é impossivel que quel:r.a.mos .POr muito tempo rever a nossa ·alma na alma decahl da 

desse povo de além-mar! 

O nosso terreno soc!ologico é mais apropriado a uma reforma desse g>ennru. 

Ha bem pouco tempo vimos que um leve aceno nos pôde conduzir aos a r roubos 
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dos m<a.is a-l<eVWJ.tados empr-ehend!mentos; um grito d<e propaganda., t'Jeboa.ndo de 

norte a sul do paiz, 'écoou e, em consequencia delle, 11 despeito de não termos nas 

nessas !escolas a educação ci1vic.a essencirul, a mocida<Le 'brasllei·ra accudlo ·aos 

qua rtais e at·regimentou as garbosas fi'leiras das linhas de tiro, que ta-nto tbrl

lho emprestaram âs festas commemorativas do nosso 7 de Setembr o. 

Ora, [Sx • .Presidente, deante disso, c"Omprehendamos a necessida:'de de educa r· 

o cida dão •bras![eiro, não esse typo theorico e ·bacharelesc? que é a lfeiçã.o mais 

brilha·nte da nossa individualidade e que nos 'faz tão parecidos com os gregos a 
r1ue se refere Gomes CarHlo, mas alguem de melhor e d·e mais util, o homem, 

o trabalhador, a !força <Viva, a energia economica, o orgão de d<efeza civica d~ 

nossa independencia, da nossa integridade, dos nossos creditos, da nossa hon r a, 

elas nossas glorias e da sobemnia naciona-l. (1111'1tito ben"; m'Uvto bmn. O ora.dxl1' 

é vivllllne~~te O'!Mru:lJrinnlB?~teulo.) 

O S•· . .Ram iro Braga: - l'ecli a palavra para declarar que acompanhei com 

a devida attenção todo o debate havido em torno do presente projecto, e que n a 

terceira discussão tra tar.e i de defendei -o das criticas e arguições de que fo: 

objecto. (Mnito bem.) 

E' eru:errada a s·egun da discussão do projecto. 

SESSÃO DE 8 DE OUTUBRO 

Yotaçci o elo 1n·ojecto n. 21 B, d!e •1917, jacnltc!'ltdo ao Poder· EJxect•Nvo, rnecUante 

uccô?Ylo pré1•io, a?tx-ilim· o Elstndo c!e Samta Gc.thm·ina., e!1wante 1'5 m•nos, corn 

'' qurtnti.a unnuctl ele 200 :000$, para se1· mini/ftrado o ensino àe geog?·cvph'ia, 

l!isto?·ia e lincnw. nacio11aes; com pm·eom·es e S1tbstitutivo ela Gommissc'io àe 

lnst?'iWÇão P1tbl'ioa e votos em separ·aclo elos Sn . José ilngnsto e Rwul Al

ves, c peweoer àn àe Fi11anç<Ls, tavo>·at>el ao sttbstitntivo àa Gommisi8ão àe 

111Stl'1•Cção (2• rlisonssão). 

O Sr. Presidente: - A este 'Pl'ojecto foi oUer~cldo pela. Com missão de 

Tnstru~çào Publica o seguinte substitutivo: 

O Cong:·esso N!lcional decreta: 

Art. 1. • O Governo Federal Cl'eará e subvenciOOOl'á escolas primarias de 

ambos os sexos nos ·pontos do territorio nacional que ju•lgnr mais conveniente. 

§ 1 . o Nas escolas m·eadas e subvenci onacd.a.s é ob:·lgatorio o ensino da lln
gua. geographla e hlstoria patrlas. 

§ 2. o Nas escol= dos nucleos coloni~·ee os professores ensinarão f\. Ungua 
das respectivas populações. 

Art. 2. o Cabe no Consel ho !Superior do Ensino promover o desenvolvimento 
s eWcicncla do ensino p~imario federal. 

Vota ção 
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Art. 3. o Depois de instituída a fiscalização escola r, o Gove11no crearã, sub

,·encionnrã, rNirará suln enções e deslocaJ•á escolas sõmente mediante proposta 

uo Con~elho S.UP<'l'ior do Ensino. 

A ~t. 4. 0 O Conselho Superior do Ensino envi<ll'á. annua lmente, ao MinistJ'O 

elo 1 nttrim·, (]Ue o remetter{L .no ongresso. um relatorio em que venham consi

g·nado8 üS !-'e.sultados obtidos C' em que :.ejam alvitradas tnedidas qu~ tn lhor sir 

,-am ao . olesem·olv:men to e efflciencin da instrucção e educação popular. 

_\.·r. ;; .• Os profes~ores pm a as ~SCO l;\lS primarias dev:::n ser esco lhidos déll• 

tr~ os dlplomadiJS pelas escolas normaes do Diatricto Federal e dos Estados. 

* l . o O Governo t::tmbem p6de nomear professores os que perante o Conse· 

lho Stn')erior rlo Ensino, deren1 em. concurso provas da sua idoneidade e capa

cide.C.e. 

-~irt. 6. '' O Governo nomeará fiscaes -em nun1ero restrictamente indinpens<'

v~l P<ll'n a fiscaliza~ão das escolas creadas e subvencionada 

* 1. n Os fiscaes perco:-rerão H!=> e~cola~ e siio obrigados a n presentnr. f;eme-~

tramJent~. ao onselho .Sup ~rior 1lo l;;n~ino, am relatorio consí<:nando os rc."ul

taclos da Ciscaliznc}in. 

~ 2 .o Síl se•·iío nomeado~ fiscaeB O!-; ou e fizerem, perante o Conselho Sup?rior 

do t~ nsino. um ~c>ncurso de títulos e documentos comp~obatorios de ua ídoneí 

dad~ e capacidallP. 

$ 3. ~'~ O Cnnc;e1ho Superior do Ensino da~s1fica rá os candidatos que serão no

r.wadr.s n'l ordem da cln"sificação. 

~ .; . o Os fi•cae,. ler:io passa;:ens gratuitas nas estradas de ferro e vapo

r·es nacionaes. 

_..;rt. -; . 0 Os ,_,encim-ento3 dos p•ofessores vat· iarào ele ]50$ rt 300$ . conrorme 

a lt>calit.ação das escolas, e os dos fiscaes serão de 600$. as subvenções ser5.o 

de 1 :~00$000 annuaPs. 

Art. 8. 0 O Executi,·o regulamentarã a presente lei. 

_-',J•t. 9. o Ficam aberto3 os credito" necessa rios para a execução desta le1 . 

. \rl. 10. Revngam-se .~s disposições em cont"arío. 

\'ou "L>bmetter a votos o substitutivo . 

. -\..pprovados wccesslvame:~te em 2• discussão os arts. 1° e 10 do referido 

substitutivo da C'ommissãb de Instrucção Publica, ficand' r r ejudicado G proje
cto prim;tivo. 

o ;;, .. Presitlentc: - O substitutivo vai ser J'edigido pa.~a a 3• discussão. 

Decla ração O Sr. lluri s hc<• d e .\ brnnehc, (pela OT'flBm) em·ia á ~iesa a declaração d< 

de voto do Sr. D. i•qto: 

Abranches úi:'ntê deRic projecto ,que aliás subscrevi, dispo ndo sobre auxílios ao ~nsi11o 

p:imaJ'IO em Snni'l Cath3J'ina. não e pense que modifiquei uma só linha da at· 

tl t ude que tenho' ml\iltido em face das diversas r<!formas parcines c mancas com 

que o PlldU Ex<>cuUvo, por ininterruptas e deploraveís abdicações do Congre~.'o 

:\"acionai cnda vez mais hn complicado em o noss., paiz o problema do ensino. 
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Qunnrlo m e coube a fortuna, ao se in lcia.r a p•·esen te leg islatu-ra, de, r enliJl 

cianilo o posto qu e a maioria des ta Ca-sa se dignara con-f iar-me na Commi~são 

cloa l'lst.rucção Pwbliea, proporciona r ~nsejo ~ara que fosse subs lituido ~m tão 

honrosa investidura, pelo eminente rep;·esentante da Ba.hia, o -Sr. Augusto . de 

Freitas, que. glor :a inco!'ltestavel da-s lettras n acionaes, tantos e tão vabCJsos 

serviço~ Yem prestando, ha largo tempo, ll. caus·a do ensino, fallei com leattbade 

f:·a11q ueza á Ca.m<tra. 

Se, por urna ctuestfío s imp·lesmente de formulas, 1isse desta t;.-ibuna, de ·Jliéros 

escrup•J los peBsoaP-s, di amt" do meu pouco ·e·~clarecido e trefego · em que ·.:-me 

achava e me não 5oube entender , eu me sentire. em 19 14 no dever im1Jerlosu ·.d e 

1 esignar o alto prsto que occupava nes ta A~sembléa, na Commissão de Diplo

m-acia. co1n muito 1naior razão, uma v ez que se encontl,avan1 en1 j.ogo principios 

que, com tanto 'lrdor, lvmvern defendido e propagado, havia perto cH tres lus

tres, não poderi a ficar com os movimentos su1eitos á>s transig-encias ~1aturaes, de 

quem não age só po:· conta pror.ria, nem ter mais de sacrificar idéas e convicções 

ás co:~venit;o>n ci as do 1no-mento. 

TJe facto. ne~h questão do en-s ino publico em a nosoo. Patria, depois do ·l'i

g-oroso inquerito 'l. que p1·ocedi em t01'no dos nossos e-strubel.ecimentos of·ficiaes e 

tJarticulares de instl'Ucç:ão. em des e-mpenho de melindrosa incumbencia que, em 

19 03, 1:1e fõra corfiada pelo Governo do benemerito ex-IP:·esidente da Republioa, 

Sr . 'Dr . Rodrigues Al·ves, vi te •o ccasião de ver ificar em cau~a prO!Jria a immensa 

dis ta ncia que vai do a.bstracto ao concreto como do mundo sempre imaginos o 

elas theo:·i,as ao terreno accidentado e asperrimo da pratica. 

Vinh:'L da bri llhante propaganda contra a prostituição do ensino, campanha 

inten'e t,a ta chefiada nos seus derradeiros am1os por João Kopke. 'Embalava-me 

tod·as e:Jsas idêa~< do libe ralismo pedagogico que. nos paizes onde a cuHura 

mental é unia verdade e não um arti-f icio, confundindo-se a vivacidade da intel

Iig~ncia cmn a -fa,lsa e,·udição de leituras super ficiaes e sem methodo. havia pro

duz! do, sem duvidR.. em pouco tempo os mais fecundos resultados. A "desoffi 

f' in. lt:t.nç::io da escoi.a ", afigurava-se-n1e o p rimeiro , para. não dizer o passo de 

'·isivo para a nos.;a comple ta r egenera.ção mental . Os outros lemmas radicaes 

rle1le se rJesprPg'f'va.nl, CV'ff!O ;.ana .sori te, em dias felizes e faustosos pa;.·a a. inStru

'"'t:: ão nador. ::tl . .. O Eslajo era o grande inimigo da nossa evolução espiritual ... 

\ fas tal -o do cam inho seria conquistar bem cedo o Brasil, pela sua inte llectuali

,Jade, um lugar de honre. no mundo civilizado . .. 

lnfelizmente, a realidade dos factos bem dep1·essa lançava por t-e-,Ta _todas 

essas seductoras i1lusões da minha juventude. Uma por uma das minhas theo

rias fui ~ahindo pela sua inefficacia diante do - atraz·o -dos nos-sos ·.costumes pu

'blico~ e r>r ivaclos ou_ de ~ua ·lmpossi·vel adaptação -aQ ->1osso. estreito -meio .P.e.da

~ogico. E , antes dt> chegar ao té:"mo da missãú qu·e: ·as altos . poderes .:da .:J::l,et~u 

blioo me haviam benevolamente confiado, eu já escrevia o .que se segue em um 

dos relatarias que tive ~ he>nr!t de aprese-n-tar em 1·90{ ao Ministro do Inte
rior : 

"A anarchia · re i·r.w.n t e não se ·limita ape= aos · chamado-s "estudos -pl'Bpa;·e -
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torios ", ma-s se "stende da escola primaria, diante da desídia clamorosa. que vai 
pelos Estados, onde em gpral os governos não tratam systematicamente de ele

var ;ne ntal do B!•asil, ha cincoenta. annos cognomLnado r.>or esta-distas e peda

gogos nota.veis - o paiz dos a.nalpha betos - até o ensino supe~ior, tumultuaria 

e anarchizado, como se acha. pelas successiYas re formas, o que o tem aleijado, 
perdida ~m grande parte a fo rça moral dos lentes pe rante o.~ alumnos e redu

zidos est'ls, com raras E"xcepções, pelo escasso cabedal que levam para as fa

culdailes a v ive;"> m mendigando empenhos ou a pretenderem, pela ameaça e pela 

violencia, como s~ ,.-lo ·.llltimament&, armnca1 lo& ~euG julgadorea approva.çoes 

em mai3Sa. 
"Niio é exaggero. Se a instrucção primaria, ]lo r esta federação afóre., se 

mantém no ma i• deplore.Vl81 at~azo, sendo raras M cidades onde a infancia en

contra u:n certo desvelo do poder publico em lhe preparar o espírito por um 
conjuntr. methouico de conhecimentos concretos, intelligentemente ministrados ; 

se as tlis0iplinns secundarias não passaram ainda da t~istisalma situação de melo 

seculo J. reterito, sob os mesmos processos grosseiros, que alarmavam já os es
tadistas nos primeiros e.n'l1os da maioridade, como se verá no correr deste re

la torio, um inquerito a berto nos mol_des -do que ac.a.ba mos de e mpl'6h enc1er, nas 
escolas superk.res, j á não f?.Jlando na15 "livres", mas nas p;·oprias oi\ficiaes, re

velaria flag.mntemente a dolorosa c1 ecad e.ncia, a qu·e choegwmos . Ver -se-·hia então 

que boa parte dos alumnos, em vesperas de se doutorarem, não só ignoram i'l1-

teirar1 -7nte as esp~cia:lidacl es, a que se destina m, mas, o que ê mai's dolo.-oso a in
da, não têm .a menor noção das sciencias basicas dos cursos, que atrav ssa.ram, 

e não erubero de todo ma neja r o vernaculo, n.as suros exposições escri,ptas eiva

das em geral dos mais indesculpe.veis solecismos. Documentos que, neste soo
tido, tenho apreciado, .fazem m u itõ receiar sobre o futu;·o da intellectualidaJàc 

brasi•Ieira, a persistir semelhante estado de cousas . 
"E' v~'r·dade que, pelo regimen político que a,(loptou a Republioo, alat•ga

das as franquias que a refo~·ma constituciona•l -do Impe!•io outorgana ás antigas 

provmcias, em materia de instrucção publica, a e.cção do Gover no F ederal não 

poderia ir Lão longe quanto devera, e fõra pa.ra desejar, m uma sê;,ie de me

didas radicaes, que as circumsta,ncias es tãio exigindo como ina.-diaveis e urgentes. 

"A. sa:bec1oria e perspicacia, comtudo, dos homens de Estado, não faltam 

processos indirectos com que muitas vezes chegam tambero aos fins, que alme

ja m, ..:orno se houvessem de f~ente agido no combate e.os males que affligem 
os povos, cujos destinos lhes estão conilados. 

"No Imperio mesmo, exis tindo embora obstaculos semel•hantes aos que ora 

se levantam aos Governos da R eptublica na questão do en•sino, mais de uma vez 

houve Gabinetes que conseguiram . moralizar profu'l1dG.mente os costumes em 
voga modificando de modo sensível a indulgencia reinante pelas provas de ca

pacidade dos aspirantes âs laureas aca.demicas, e fazendo com que a lns trucção 

fosse mais cuidada e mais bem dist"ibu lc1a por aquelles que tinham a r esponsa
bilidade immedlata do preparo l nte!lectual da•s novas gerações. 

";Rebatenelo e\·,tão preconceitos correntes, j:l. .diz: a Euzebio . de Queiroz em 
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dias não menO·'' calamitosos de 1854: "l<\.. sociedade, qu limita o direito di! ~xer

"ciCJo ele certas pre>fissões e determina as condições em que, entendi!, dilvem 

"ser PSt·a.hcleciclas aJs indnst"ias, qwe julga perigosas, assilgurando assim O•S in 

" te res.>Ps dos que a ellas precizam recorrer, tem incontestave l direito ele exigir 

" ta;mb.~m garantias de capacidade e morelidacle dos que s e entregam á roLssão 

"mais importa•nte. pelos seus 1·esu!tados immediatos e de maior alcance pelas 

•suas futuras consequencias - a lnstrucção e educação da mocidade". 

Estas palavras têm a maiB cabal e justificava! applicação à actualldade . 

RdS!P'itar as liberdades ostatulda~ na Carta de 24 de Fe-ver ei ro, liberda

des essas que representam sem duvirl a a mais bella conquista do espírito gene

:·oso e alevantado da no,$a nacionalidade, não é consentir que del!as s e abuse com 

affront.a manifesta nos nossos fóros de civilização; não é .abandonar o ensino 

publico ao mais infrene P desa;brldo dos mercantilismos. 

O Gov~i·no da R epu·bllca tudo está clemonbtrando, não pód·e continuar a fin

gir mais de esplfl-ytngc diante do descalabro a que eslk'i. re duzida a insUucção em 

quasi todo o P<~iz .- JlA que nunca pudemos t er a unidade do ens ino, base do as

somt,roso. desenvolvimento dos paizes mais a diantados do mundo, moldado, como 

temo~ entre nó~ . •) regimen primado á feição d~ cada Bstado, redttzido o secun 

•la rio, na propri" Capital da R epu•blica, a uma ins titt•ição bicipete. s em um cen

t:·o dirig-en t~ commum, reela ai•nda á União o monopolio da instrucção superior . 

E, sa bendo usar d~lle, isgo já lhe servirá de muito par.a fechar as portas da· 

noss• s íaculdacles á ignorancia e ao patronato, e faze r com qu.e, por toda a parte, 

o rigot· <' a severidade no julgamento das proYas d e capa-cidade dos candidatos aos 

diplom as arademicos concorram ele p erto para que se inicie, afinal, uma êra de 

;ranea r ena sce!'ça para o progresso inte llootul:!·l do Brasil. 

E acc~escentava em outro re lalorio: 

"Já em 1882, justi·f icanclo um piamo complexo de ensino, pelo qual imagi

''ava, ,tlêm de nobilitar a vida agticola do paiz e da r maior lus tre á commer

<'>al, m~lh<'rar aind-a as carreiras profissionaes existentes. o Conselheiro Almeida 

e O!ivei~a. qu<> então representava , com grande brilho, no Parlamento, a antiga 

Província elo 1\l[aranhão, assim se expressava na sessão d·e 17 ele Sete mbro, d,'l 

"nmn ra dos Deputados: 

·'Dizia Labou!aye d·a F rança na.poleonica: " •E' o p.aiz onde mais se falia em 

"l!b<:rclade e on:l e esta menos se pratica" . 

" Do Brasil, não se pódP dizer unicamente que é o paiz onde mais se falia 

"un :·iqueza, onde mals Efl enchi! a bocoa com esta palavra e onde, en tretanto, a 

' ·ittne"a ê meno• real , 'ligando-se o facto ao desprezo da instrucção. pois ê certo 

"c ainóa ha pouco vi e!n uma estatística ~e Hippeau sobre as naGões representa· 

•las na e-:~pos!ç:io inter n.acional d•e Pbiladelphia. que, em materia de instrucçãn, 

"abaixo do BraJsil só estão a Turqu i·a e o E g ypto. _Póàe-se cl!zer, Sr . ·Pre~·idel}te, 

"que ~omos umas . crianç'l.s, queremos ~·esultado3 que nào promc;,·emos, par!l os 

"quaes não em~r<>gamos os necessarios m eios; desejamos que a arvore a.balxe 

"os seus ramos · carrogados de fructos , de modo que só nos seja pt'eclso alçar a 

"mão tll·ra cÇJl·h'!l-ll~ . " 
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·• Hoje, como em 18•82, a nossa situação não é me nos desanimoado~a em re

la ção ao ensi·r!O pnblicf•. Continuamos a consider a r o prob].ema da instrucção Jla

cion~ 1 como um assumpto rle ordem s ecundaria para a existencioa social. Mu

da ncl t·-se embora a.s institui ções, os costumes mantiveram-sE> os mesmos. 

" Diante, )JoJ•êm, da lição elo 'J):l.ssado, por nós r ememorada nesbe t::abalho. 

e err. face das incertezas que pairam ~obre o nosso futuro continental, não é 

mais :leito nem pat rioti co concluir-se qu e nos devemo-s conservar na profunda 

e pa t~·inrcl\al a path ia com qu0 outr'ora se encarava o ·desenvolvimento mental 

e econo'lnico do nus5o povo. 

"A politic~. do "laissez fair0, laisse~ p:1.s~er', j á nílo póde constituir entre 

nós, ~orno em r]ualqucr outro paiz civilizado da actualidade, um a formula de 

Governo. "O -;n ·)mPnto é de acção e de luta para Lodoas as nações que aspiram 

prog~edir e vive:· livres". E , apertado por esta gar galhel ra de democracias re

voltas-, anarchizaélas e sn ng·uiseél entaJs, da America Latina, em que o ca.t1'di1his

mo prerorfa no tem tão larga e sinistr wmente proliferado, so resta ao Brasil, pa~a 

a~se!!nrar a sua dc~ttn o ç: fio historica no continente~ protnover o seu engzandeci

m ento ec, nomicr. •Por um impulso decisivo ás s ua; · instituições de ~nstno, to

mancõ.o po!' d iYi.sa o grito de alarma, r ecentemen te levantado pelo eminente es

tadista quando, Rponta.ndo a decad encia accen tuada do poder economico da In 

g laterra <Om fac:e d01': p~·od!g iosos prc,gressos da J.ndustria e do commerc!o da Al

iemanh'l, <>xclam:tv-3. oppressivo e prophetlco: " Educa te, educa te or perish!" 

Na verdade, os r esultadOIS a que chegara nesse anno de 1904, no me u In 

querito mlnucioao sobre a situação do ens ino publico em o nosso palz, n!to po

aenam ser mals alli:-ma nte s. n em menos animadores . 

O Gow rno Hodigucs Alves, por -seu illustre Mini-stro Dr. :r. J. Seabra, con

fiar a -me essa ard!.la miss1lo verdadeiramente escan dalizado com as repetida:,; de

nuncias, e denuncias até officiaes, que lhe l1aviam feito •da p;:ofunda desmorali 

zaç11·l telnRnte em todos os ramos da ios t1·ucção naclOll<.tl. 

Um do-s dlrectores de importante estabeleci·m ento havia Ido m pessoa a 

Pa·lacio n~rrar ·factos i·nconcebiveis occorrldos no instituto a seu cargo. além de 

a narchlzadu pelo m'Lis vl! m e7cantillsmo Interno, re pleto de desordeiros e va.,m

bundos d!ante das disposições liberr ima s dos regulamentos em vigor, pelas quaes 

ae f acultava todas as .facilidades de matricu·la e d e accesso "'u~ cur-sos s u periu

t-.es. O Codigo de EnsJ no de 19011, mal executa do , para nã.o dizer, profundam ente 

perve:tido e desv irtuado dentro do proprio Governo, que o decretara, pelO sllc

cessor immediato do Ministro lDpitaclo Pessoa, que tão brilhantemente o confec

cionara, houV>era provoca do dlsturbios nas escola~ e nas ruas. Aggravara-se 

aincla ·rna is a criae moral que lnspl~ara todas as medidas de ri gor concertadas 

no quadriennlo Campos Salles. Educadore~ e educandos, ·ein sua grande ma!o 

tJa, tmham ·aca.haclo por dar ·as mãos na mesma orgia pedagogica com que se 

eslava arruinando ·o futuro intellectual do Bra.sil, p~oporc!onando , com os d!plo

·.,nas aca.demicos a granel, passaporte para a.s a lt.a.s posições ao paiz á m ediocri

dade e ã lncompetencia e formando um a geração em que se estragav.am, desde 

a origem, os caracte;oes pelas facilidades que encontravam ·os 'moçf.ls ··em suhlr 
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e t;·;umphar na vida pela corr-upção e f.aHa de escrupulos dos mais velhos. No 

ens ino supsrior, como no seeunda1·iof reinava a mai s cotnpleta baJlburdia e avil

tamento . l'rofesso;·,,s havid que se con.fessavam incapazes de ma•nter a discl

piln'l n8~ clesse.s e <'!irigir os estudos diante das ameaças e dos ges tos dos di s· 

cipulo~ . ~E:.nto nHils qn.au to, nas con ~:n·egações, scenas escandalosas· se _.""Cl esdobra

ya tTI . ã.·~nbando :'6ra ent Vf'rg.::~hosos ]Jugilatos. A'lumnos em m asêa acct1savanl 

ill'Ofessc.rrs de :ncompetl'ntes, relexatlos e mercen.arioE. Alguns cheg>aram a 

aponta: cursos em que a" a.pprovaçõ~'S e ra.m prêvlamente garantidaJS a tanto -por 

cabeça ! 

DiantP de ~ão crltic~ situação, por uma velha desdita do Bras il nas que:s

tões de em·ino, não põ('l.e in fel i?.Jrente o Governo benemerito do Dr. Rodrigues 

Alves, d'A.n te élo.s meu3 rebtorias i! ar o golpe de morte, com e. s ua reconhecida 

•e nérglrt, na dep!o;·a \'e! s!tuuç:ãc a que encontrara reduzida a instrucç1to nacio

na\ em tndos os l:>cl!R depm·tc"mentos . Alterações de ordem publica, provocando 

os chemaclo.s s uccessos Ci' 14 de Novembro, muito 'concorreram para que, ent re 
os megno.: problPmas, que- conseguia resolve~ com sa;bedorla e com brilho, não 

f i g ~trasse o ela _rp.~?neraçCto pedagog-ica da R epubl ica . 

Da rni nha rniesão, todavia, junto a.os ootabelecimentos officia-es e particula

res ele ednceç~.o . colh~ra, 'felizmente, os mais fecundos e sev.eros ens inamentos, 

E. ele ito nessa l'poc<t Depntaão federal, exacta mente quando inicia va o meu in

querito sobre os institutos equipara:dos da Bahia, tr•ouxe para esta casa, além 

lle uma la!'g~t expcrl encl a do assumpto, os melhores intuitos de modestamente 

auxuiar todoacs .. .s ten tativas que se fizessem a bem da moraJid,ade do en1<tno 

nacional. 
Foi asrim qne o men primeiTo cui dado ~e resumia m se assentar definiti

vamen t e, como prelimina: indisper.saveei, na extensão do terreno legal em que 

pnd e s~e o Congresso Nacional levantar o novo edificio a construir. Acredita.v•a 

que deve-riamo.'< ag·itar, antes de tudo. o caso constitucional pa ra ea:bermos até 

onde poderíamos ir na êecretaçllo d<J.s medidas "adlcae.s qu e o momen to exigia. 

IDssa qnPstíl.o. a!Hls. J•á ncce·ndei'a. a rmas antes, um brilhante debate entr e dous 
notaveis pHrlamentare:s. o saudoso Felix Gaspar , e o eminente Sr. Augusto de 

l<~reiles . Nada mais natural do que formula;·, como formulei , uma indicação a 

re.sp~ito, pnra que. sob1'~e tão inte ressante assunTpto, se pronunciasse a Commissão 

de Constituição e .Justiça. 

A wse tempo, corria que se achava em gestão no seio do 'Governo um plano 
geral e com1)!~xo rle Nfom1a do ensino. Era !oglco, assim. que s e procurasse 

Prhiamente resolver e té onde seria. constitucionalm ente permittldo ir a ~acção 

do poder publicc federol: se dever ia limitar-se ao ensino superio~· · e secundario: 

se a um dos don s slmplesmente lhe competir ia ·restringir toda a sua influencia; 

ou sa lhe seria lt elto de~envol v<: r o sua a<~slstencla permanente e ftl>ULiize.ção ri
go:·osa at{, ·ao el'..:S; no pr imaria em todo~ os pontos da F ederação . 

I or infelici·dade ·minha, esse meu gesto ~n ã·o f6i bem comweJ1e ndido. Nllo 
fa ltou qu.em o attribulise aos moveis inferiores de uma :opposi-ção .. -enca.nooa. · As 

mais exagger adas ambições, os ·i11tei:esses pessoaes · -nienós · ·c~nfessive-l.s; ' tátnbem 
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já minavam os corredoreR do Congresso, os g>ab!netes dos ~i·nistros e as ante

salas do Palaclo do Cattete, prepa:·ando essa situação deploravel em que a pla

nej ncl~• rE•forma da lnstrncç~o não tardaria a ficar mallograda, porque já trazlu 

vi cios organicos !nsanavels, d.esde o na.scedouro. 
A minha. indicação não teve ass im andamento; e o seu autor, accusactu lu· 

justamente de indisciplina pa:·tidaria, acabou quas! por se convencer de vez de 

que, entre nó~. a. rr.oralizaçlto do ensino só se poderia fazer com segurançJt " 
efficaclu por um verdade!ro golpe de Estado! 

Allãs, já era opl•nião minha nessa época que não bastaria uma lel sy.ste 

matizando a ln;;trucçl'lo publica em todos os seus ramos para ~esolver a crise 

que viera ameaçando o Imperlo e se precipitara ruinosamente na Republlca, ar
!':lstundo-nos il.s monstruosas bachanaes pedagogicas que tanto desmoralizaram 

o p~imeiro decennio do re~imen dommaJJLt:. 

O mt'u parecer, lealmente expendido em ·longo relatorio enviado ao Uoverno, 

er a que urgia urna remodel~ção completa de todos os apparelhos existentes, feita 
conj ur.tamente, se vsslm o entendessem os nossDs 110mens CIJe )!;stauo, com a re

rorma geral da :ulministraç11o publica do .I::S~asu. 

:\'es~P. documc-'1to, que ficou até hoje inedito, além de suggerir alteraçlleti 

radicaes no act:.ml sy.;tema administrativo da União, como fosse a transformação 
do Ministerio d:~ Fazenda no das "Finanças", organizando-se a sua escrlpta pu ~ 

par ticla,s do·boraila~ "' imprimindo-se uma feição nova ao seu funcci<mamento ro

tineiro e tardlgrado, eu alvitmva ainda que se restabelecesse o "Ministerio da 
lnst;llcçil.o Publica e das Bella.s-!Artes" e se Cl'easse o [)epartamento do Traba

lho na Secretaria <lo Interior, que ficaria. denominado - "Ministerio do Interior 

da Justiça e elo Trabalho''. 

mr3m pontos capitaes desse meu plano de reformas administrativas! 

n) a instituiçã.o systematiza,da do ensino p:·ofissional em toda a .Uniã.o; 

lJ) a organ·ização do Codigo de Contabilidrudil iPublioo, para a qual cheguei 

a propõr em 1913 a nomeação de uma Commissão Especial na Ca.mara dos Depu

tado·, Commi~sito que iniciou aliás com gr ancle relevo a sua importante tarefa, 

pr· senlcmen t e continuada por uma outra escolhida por indice.ç!Lo do illust~e "·lea

der" entlLo da maioria, o Sr. Antonio Oa.rlos; 
c) a decretação do Codigo Administrativo, id~a que, em 1 oa parte, sto acn~ 

condrnsad!t e m um projecto do Sr . Muniz Sod~é. estabelecendo o "Estatuto do!' 

Fnnccionarios Publicas da União"; 
tl) a "Lei 11oo Trabalhos", hoje tão facil de confeccionar diante das legt.<:

lações moder!1as, qne existem na Europa e na Amerlca do Norte, especialment 

na Allemanha; e, f!.nalment , 

e; a r evisão geral da l<egislação federal para acaba~ com as sua~ incou 

gruencia.s e monstruosidades, existindo como existem reforma.a importantl.sslm a. 
ouxerlade.s em artigos e atê paragrapbos de pequenas leis ;:.eferentes a outro' 

assumptos, como alguma~ concedendo cr editas para pagamentos a credores do 

Estado e execuções de sentenças judlclari•as ou conta~en<J çle temp·o e llc~nGU' 

a. . enHl:r'B'g'aA'l<>"s p.ubUco~ t)ar~ tratum·epto de s:a,trde ! 
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Ora, r.enhuma destas idéas se me havia ap~e.>entado ao espirlto como resul

lJ do~ abstraclos de leituras sobre o que se passa nos paizes mais cultos do que 

0 nofSú. Foram, ao contrario, surgindo ao meu exa1ne como a consequencia na

tura' de factos que la entre, nós a preciando ou que, pelas circumsta'Ilcias do mo

mento, me diziam directamente ~espeito. 

Foi assim Que, Pm 1905, incumbido pelo Sr. Barão do Rio Branco de e.>

•udar com um :·e..,resentante da nação amiga as bases em que se pud,essem as

:-entar as n egociacões ele um tratado de comm ercio pelo qual se facilitasse em 

grande e-scala a. immigração para a nossa Pat~ia, e.>barrei logo com a pr imeira 

difficuld<:tde, e uifficulda,le insupera.vel, quand·o, a uma pergunta daquelle ple

llipotencia.rio, tive de confe Slõa.~ a falta absoluta entre nós de uma Jegi<Slação 

"vstematic~ sobre o trubalho e os trrubalhadores e sobre o ensino techn ico e p~o

Lsslonal. Em vão procurei argumentar com os numerosos preceitos liberaes , aqu1 

e a ll i, ~spa.lhados pelas leis da. Repul:>lica. e com a prop~ia Constituição de 24 de 

Fevereiro. As minhas explicações e m cousa a.lguma. satisfizeram o meu iliu~tre 

'nter;ocutor. Embantços ainda maiores teve o nosso ex-Mi·nistro dQ Exterior, o 

>«Udoso Conselheiro Ca~·Jos de Carvalho, em um conf.Jicto diplomatico com im
porta ate votencia europêa, quando um agente extrangelro em missão de lic1da 

jnnto do nosso GovPrno. lhe fe z .senti r que , "wpezar de ser o Bt·asi! a n<:tção em 

~uc mais a.bundancia. havia de leis, era exacta mente a que, sob tal ponto de 

dsta. estava menos apt.a para recebe~· as correntes immigratorias dos pai,.,es que 
ruidas sem desvelaàame nte dos seus BUbditos". 

Eu bom s:·i quP, quanto á creação do M:inisterio da l 'llstrucção, ha qu em 

argu:nllnte dizendo que já foi experimentado no começo da. Republica c falhou 

1os seus fine. 

E ' um eng~t.no. 'o volume das "Actas e actos do Governo Provisorio ", o 

' u autor demonstra que a tnstituição desse novo Ministerio, mezes depois ele 
p;-oc!amado o novo regimen, nã,o correspondera a uma necessidade imperiosa de 

c1racter sdminis trativo, corno se procurou justificar entã,o esse acto; moas fõra 

nm meio ardiloso e delicado de af1l1Star Benjamiot1 Constant da prusta da Guerra, 

fazendo cessar entre elle e Deodo:o attrictos constantes que, provocados por in
tri~a; de quartel e l)et•fidas de amigos deslea~·. chegara m a ponto de provo

"'~" uma vez. em •·euniiío plena do Mi·nisterio, uma •explosão que ameaçou tradu
>'r-lle em vias d r.ar.to. 

"Entrt"l os mcn>bros c il'i.s do Governo ProV>i.sorio , conta o commenlador das 

..l.cta.s", pa·receu o meio mais efficaz de apagar as 'disoenções entre D eodoro e 
Benjamin Constnnt dar a este uma pasta., em que as suas a·ptidões technicas 

mais bo;m se acccmmodassem, ao moomo tempo que se confia.ss e a Secretaria 

da GU'ilr-ra a um militar, que, como o M-arechal Flo~hano; pudesse ·gerll-a com 

ma!1; ex!to, pelfl prestigio ~de que gozava nas fileiras e pelo· contacto 'directo em 
que sempre vivera com os quarteis . 

"L•.nçad<:L a ldéa, foi el!G. lev ad ;1 <:to conhecimento de Deodoro, qu e a a.cceiwu 

pressuroso; e combinou:ee então que a nova sec:·etari a de Estad-o fosse const!tuida 

n!.o só Pór 'Um desdobra:me'nto C! a ·do · 'In terlor, · tirancló:se della tuifo .. que se iela-
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cion.asse com a Iu ~t:ucção P ublica, como pelas repartiçõ'es dos oo.rreios e Tele

gmph~s. d•estac·~d·as da Ag~·icultura. 

·• Ber .. jamin Constant, tnãavia, ig·nora va todo o plano de seus cal legas; e c.. 

mato• dif'ficuldaJe destes tornou-se a escolh a dos meios de commu·nicar-lhe essa 

delib~raçilo sem dcl leve o melindrar. 
11 Concerton -.sc as~im err;t que, en1 un1a das conrfeJ.·.encia..s do Grubinete, os ,Srs. 

Cesar.!e Alvim e Glycerio se queixass·em do accumu.lo tle se~;vij;OS nos Ministe.ri \)s 

a .seu -ca!·~~o ~ e, proposta .a 6reaç1o ele. nova .pasta, todos ·a "una voce" decla.r.~ .. 

sem 9ue, para d'irigil-a, <«lava naturalmente ta:lhaclo o então Minis tro da. Guerra, 

lncontestHV'elm<lnte um dos mais ilustres ange,JheJ~O" e o ma1s reputado elos nos

sos petl~gogos . E abS11n ~e fet.. 

"EntretanLo, Benjan1.i11 .Constant, na boa fé em que estava, n~o deixara. que . 
na reumao en1 que se tratou do MSUn1pto,. os. seus col_legns chegass:!m a indicar 

o seu nome para o carg·o instituído, e foi logo lembrando a escolha para elle do 

S1· . Lauro Sodré, que fô:o o seu di scipulo dilecto e ·em en tão o o;eu secrtJtari< .. 

"Deodoro, porên1, inte-rve io~ e, em um daque lles rasg·os de franqueza q1:1e o 

ct.l1'3..ct-e.::izavam, declarou : 

~~ - Não, SPn'hores; não concordo com isso. Em '~'~ez do disci,pulo, quo se 

escoll:a logo o m tlst,·e. 

''1''ldOS applaudlram a !d&l., que parecett &. Benja mln Constant, no aeu gran. 

<le CL•raçiío arfect· i·v<• e brando, um acto espontaneo da velha estima e admira

ç!io q•.l ·~ lhe \'Otfcva o seu glor ioso companheiro d e armas; e, dioas depois, lavra

vam-se os dons clecr &t os, nomea,ndo para a pasta ela Instrucção, IOorreios " Tel '

g~aphos o :\{ir.istro da Guerra; e, para substituto deste, o Marechoal Floriano 

Pe1xoto. '' 
Sefa, porém, como fôr, o ce:to é que. diante do cl e•scalaobro que reina no en

sino !Jm,;ileiro, tudo está demonstrando a imperiosa necessidade ele ar!llarmos 

o p:clcr publico de meios ca11a ?ies ele influirem di·recta, incessante e efficazment" 

sobre e. sna o;·jf-4ntnçã.o C' funccionamento em Uln combate sem tr.aguas ao anal

phabr:-tismo e aos vicios e pe~Ssimos syst>emas pedagog·icbs que lnfestan1 a instru

cçào em' todos os seus ramos. 

_\ "fun<:Qão soúial do Pnsino '' é hoje um elos mais importantes problemas prr

liticvs }Jij_~·a as nnçõe~ be-1T1 organizadas . 

Em documento ofõficial já escrevia eu. ha quinze annos passados~ as G·e,guintl~ 

obsel'f\Tia.çõc~ sobr? tàlo n1a~·no assumpto: 

"P.ua o. Bn·tsil >' dos tres gl'áos, em qu<l o espirito classico dividio a instru-

cção,· nenh1~111 ~se no.s a.f;~ut'a de maior im:p0rtancia do qu.e o ensino seCHJJ-

dario. 

&e é incont·>~tavel qn.e · tt edueaçil.1): primaria dev·e s~r o .Pr\ncipal d~ver d<>.' 

gover .r,-os Qllt; co·~1.1P,ehendem a sua alta missão - _v'orcrl!~ )50V.õrnar :não é só !Uan

ter a urdem. ga·!'antir direitos e liberdades e velar .pe!.a fortuna :J>ubl.ie;t, mas é 

adminiq t;-ar tamhem, ~ administrar é dirigir " desenvolver as fQ,rl}as vivas do 

.na h .. em todqs. os: .ra1!!~ d~ .. _activ~da~·e huma.na; .~e ta,mbem nfuo '1:0 . p(>,Çle_ .n ~gar 

f!u.e a instruc_Çi±o .s.uper iq,r- é p· mais .segu:ro -est;a.lão --;p~ra. ·se avaliar -_a.:. g.ran:di\J:~ 
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inte!lectual de um povo, iRto não que1· dize r que uma e outra, rep;·esentan do os 

ex tr em ns d0 eps ino, rcrlu~t.am o. estudos secundarias rt. funcção inferior da s im

ples deg•J~âo de transição entre a.~ du as ela~ e.s em quJ verclacleizarnente está r e

!larticla R socindade moaerna - a dirigente e a dirigi da. 

Que os :C;)nhecim r::nt'1S- pritnnr i o..,;,i tf'nham utn valor unica.m ente individual. 

·omo !Jensa Guiclo .Tona, estamos ele accôrclo; mas pretende" tirar ft tnslrucção 

·ct.ndaria n ~u:1 poclcros::t inf1uencia, como factot· social , para _em p1· stal-a ex

r·lusivamenrc fi. ema-nada dos cursos superiores, como sustentam. Jnuitos, é sup

pôr que os progr<lsRos mP.ntaes não acompanhavam a evoluçã.o o~ metamo;-vho

.,,s pol iti'c.a E do tnundo civilizado. 

EnJ {)Utros tmnpus, er a natural que os tt'es grãos traclicionnes do ensino 

~·o!'l't•R pnn dessf.nn nuti.~:., ou Jn enos ás di v.zrsas h i era ~·chias socia es . .r\ escola prl

JtHtrin diffundiria a luz P<' l a m assa geral das populações. Os <>studos secunda· 

\1 ~ .-;r"ltisfHriam amplam'E' nte as ambic;ões 111ais l argas dns classes médias. ..\ 

~n:::;t l'ncc:;to .s npcr inr f ica~· i ::t privilegio cln "élite 1
'. 

c;ob este ponto rl Yista, philosoplHJ.S e estadistns se su bdividiam ainda, con. 

ll't':ne ;~s do'lirinns que professavam . Para os reaccionarios, o analph abetismo 

·ra a <;aranti:c suprema da ordem P d:l. felic!dade das i nsti tuições dominantes: ~ 

rnz int e:·n:t elas nrH:ões estava na rnzão directa ela ignoranc ia dos seus habi .. 

1:1 nLes. 

A instrucção, q,o con~rario, eTa o can1inho a berto para os viciosos de pro

l ~::ão e para OE grandes cr indnosos. 

O cot·a.ção e o espiri to, na fornuu;;ão do ca~·act~r, co tno que se a figuravam, 

taJ"il taes -ress!mistas, as rluas torças psychicas compe nsadas na s ua opposição. 

X as SOPl'bra,s de:'!5:flS do cspiri to, o coração BJvíg-orava e ennobrecia os senüm·en · 

toJi' . Oo:l.nL;; dBs 1Jroj ecçõns rad iantes daquelle, este se ia perve;·tenclo pela di

·ccc:ão coYJsciente dos s~us peio:.'es instinctos. A i gnorancia conservava i ntacta 

lrtlt1 a frnT!'qn-~zil c a cnrag~n1 tod3. do homen1-anin1al. A instrucçã.o entibiava 

hmnem oci-al, Pn~Jnanrln-i'll.e a astuci a e a audacia, a astucie., que mascâ.ra iL 

covardia , a andacia., que ~ o so.phisnta 1da for •a . 

Em com>pansaç:iio, mmtra esla manei·ra de ver, l evaontav aom-se espiritos libe

nter., corno Gui7...ot e seus di·sclpulos. 

Dem<>nstr~vam em iargos e brilhantes a r gumentos, que a falta d e instn~c~ão 

·1 que ievRva n~ massas populares aos seus mais cegos e brutaes deava.rios . 

ro : então que 11m õo~ mais illustres escri'J)toJ·es do velho "omantismo pJ·ocla

lil<·n um dia, e rn t ;nl ~ra nfle r a g·o academico, que er a preciso crea.r tl'11,t ~_:;,; çn]'1. 

m eadR l.li:isn'l. 

Propagar n instruc<;ão , razel-a b:•ilhar, como uma chamma sagrada, de.sde 

P;-; paiacios sutnptu osos até ás irr1mundas possilgas. er a aboli r os vícios, ·~r:l 

·xL,:. rrninar os delinquentes natos. 1~ tão be11a phra2.e corr-eu mnndn,· foi trn.Ju

zi1rJ. em todos os i c1iomas, discutida em todos os to ts, dando p~gina_s emocio

nan te:; aos m it.Ls a r:·ojados pro~adores, animando os ::tJ'l"Ojos dBs poetas m ,_i'l sen · 

ti mt)ntaes. 

E' verdad~ que nenhum dessas modos ext:'E!mos de p ensar exprimia a boa 
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doutrina. O nivel in l<o ll ect m1: ele um indi\·icluo, como de uma socieda c! 2, nà'l !Jóde 

de fôrma alg-um~ servir de prudrão á sua moralidade . Admittlndo meamo, na ex

plicação do equiH•brio psychologico, a t;:-i!ogia de Gall, cruda um ele s eus ele

m<ntos, apezar dt> todas as suas multi>J)lne r elações, possue uma. autonomia anl 

mica r~lativa.. Nem a m oral l)ublica, bem como a mo:al dome stica, se bebe nos 

livrre; nem os prog ressos mentaes de um povo, em qualquer tempo, corrompe

ram e degeneraram os seus cos tumes cívicos . 

H.:>Jil , porém, rup ~zar da divul•gação do ensino pl·imario, na s ua mais ampla 

clerra m::t p or tojas as almas, s er uma icléa vlctoriosa em todos os paizes civili

za dos, chegando a constituir o mais importa nte e erviço a cargo dos M!niste.rios 

da I·1stru ~ç i'lo Pul,!icn, ha a indo. nações, e nações nolave is p lo seu p;·ogresso c 

desenvolvinoe nt<' inte.llectual, preoccupadas em dis tribuir o ensino por camadas, 

con1o se s e~ puàes~ pres~ntemente di~tin g uir onde começa a "élite '' e a classe 

médm a caba. 

Entre tanto si na •Phrase de Py.:flferoen, já llí. se f•oi o tempo das castas e s . 

a propria aristocra cia do talento jámais passou da creacã.o engenhosa de alguns 

suciologos phantasistas, o que é certo ê que, quanto mais se ala rgam os horizon

tes das sciencia s e elas lettras e se vão complicando os problemas socia es e poli

ticos, tanto m a is se impõe a necessidaile de ampliar a s r a i.as elo eneino secunda

rio, cl~ modo a lhe da r" Yerdade ira Cuncção que lhe compe te no nosso e stado act ual 

ele civilização. 

O seu papel não pôde mais ser ib.oje pre.parar simplesmente oa espirHos partt 

cursarem os estudos su.periores; m ·as proporcionar um'a cultura geraJ, completa ·~ 

solicla , a os que se destinam á vida activ.a. e, maiM do que isto, á s uprema direcçãu 

elos neg-ocios •PUblicas. 

Outr'ora com o !)«'ep!l!ro suí1ficie.nte apenas para disputar os diplomas aca

demicos, o que se aprendia nas escolas superiores, conforme as suas especialidades, 

basta va pa r a o desempenho das mais ~levada s funccões publicas. Os conhecimentos 

preparatorios, incompletos e restrictos á carreira que pretendiam seguir os candi

da tos, e ram c ompensados pelas acquisições posterio•~s que log-rassem fazer . 

Pa·ra sEr umdiplom!l!ta, não precisava mais do qu e ser um jurisconsulto: o me

dico era naturoJmente um bygie tlista 

Hoje, o diplomata tem que affrOJita.r com oa mais sérios e importantes pro· 

blemas de hyg!ene ma.r.itim:a, ela geodesia e da ma.tllematica. suopoerior, segundo as 

CJUestões interna.ciona.es a resolver, dada a phase singular que atravessam neste 

momento as grandes na ções na .política universal. O lvyg!enista não póde deixar de 

possuir uma cultura gene rica, qu•e não se restrinja simplesmente ao ca'IDJ)o das 

exp}or.ações medicas. E, !l!ssim por de.a.nte, o mesmo aco11tecerá com todas M prn

t!ssões libeMJes, uma vez applicrudas ao exerclclo d.e altos cargos de administração 
ou de governo . 

Nestas condições, não se póde mais dizer agore., •com o sabia biologi·sta fran

cez, que a supremacia .ele um a nação ·depende daquelles 1que receberam os estu

dos superiores, fa-lLando a ssim de um modo absoluto. !Sob 0 ponto de vista scienti· 

fico ou litterario, não !la duvida , a gloria e a. grandeza de um povo r epousam 
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sobre a grandeza -e a glori.a do<j hom&n~ que, sahlndo das faculdades, o ele,·a.n• 

"·' historia pelo seu saber, pelas suas 01bras e .pelas suas descobertas . Mas essas 

"uas especialh>ações não lhes dão a capacidade bastrunte para reso lver os pt•oble

;~ aa muilo mais complexos dos pheuomenos soc irues que exigem uma cultura geral, 

1ue não lhes foi minisüada, como ba•se scgm··a dos seus estudos preparatorlos. 

Tudo, pois, annuncia que. quanto mais se fõr a=entuanclo o progresso social 

u1l todos os ramos ela activiclade humamt, tanto mais se alargará a esphera da 

iils trucção secundaria, como o verclad•eit·o coefficiente da superioridade menta l dos 

~Jvos modernos, do que ê o Imperlo Germanico um admiraovel exemplo. 

Demais, não se póde contesta..· que, hoje em dia, a •grandeza ele uma nação 

tfo na razão directa da sua or.ganizaçil.o pedagogica. 

Sob este pensatm:nto, assim m·e exprimia em o m eu rel·ato1·io de 1!10~ sobrb 

Js ""Institutos equipruraclos ··: 

"Dado o caract-er d·e ·excepcional importancia, que tem assui111iclo a ilns tt·uç .. 

~;,0 secundaria, na actualidad·e, tornando-se cada vez mais o eixo pr incipa l de 

uLlaa acliviclade social, profundas teem sido as transformações por que ha pas

s• do estes ultimas ·tempos nos iJ)aizes mais adeantados . 

Qua>esquer ·que sejam os systemas por estes adaptados, os da "un.idade, p lu

;~li d•ade ou sobreposição dos cursos•·, ou se t rate de nacões dominooas aiJnda 

paio class icismo, ou daquellas em que os methodos modernos já .produziram uma 

rdadeira Pevoluçào no •ensino, a <realidade é que por toda a •J:mrtJe se observa o 

mesmo interesoo patriot.ico, a mesma preoccupação absorven te, de proporcionar 

;,. · noW~S gerações um preparo á altura das n•ecessidades .sociaes do seculo. 

:-<a França, ainda agora, a reforma de 31 de .Miaio de 190'3 , parece ter assigna

i:Lllo uma éra ele franco florescimento •Pa.t·a os estudos secundarias. Essa reforma 

:ol!ú.s se impunha, A reacção contra os processos pedagoglcos nessa grande Re

~ubi ica já se fizera .sentir de todos o · Jaóos, e, para mostraa- o atrazo e a rotlnu 

i" reinavam nos lyceus e nos collcgios of.ficiaes, tornara-se celebre a phrase 

u~ eminente publicista que, en tre a !lusões causticas e mot·dazes, proclamara um 

dia. que o maior orgulho do ministro ela instrucção estava em puxar o relogio e 

affirma.r que, áquella hora, em todas as ·escolas da Republica, lia-se o mesmo tre

cho de historda patria ou se cantava a Marselheza. 

Pela nova le:i de instrucçào, todavja, aboliram-se as antigas distlncções de 

eo1•ino classJCo e de ensmo moderno, estabelecendo-se um só em dous cycl0<8, 

r1·mpr·ehendendo cada qual cliv rsos cu1·sos. Os estudos secundarias passa!'am a ser 

a,,;m um prolongamento natural elos estudos primarias, encacleiando-se 'Perfei

tamente. :\'os dous .cyclos daquelles, cuja duração é ele sete annos. ainda ha su>b

dh-lsões. No primeiro estatuiram-se cltHI•S secções, estudand~-se em uma: ft·anooz 

latin-t, linguas vivas, geographia e historia, mathematlca, scienclas naturaes, 

mornl .• desenho e grego (facultati-vamente) ; e na outra, todas estas mater1as, 

com exclusão do .grego e do latim e accrescimo de contabilidade e direito usual. 

~o segundo cyclo, et·earam-se q uatro secções, á escolha dos alumnos: latim 

~om grego; latim e estudo completo das ]inguas vivas; sciencias; e Jinguas v!vas e 
ecienclas. 
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O primeiro cyclo o~ direito ao certifica.do de estudos secundarios, ele accordo 

~om as contas de anno. O bacharelato só rerá conferido no fim elo segundo cyclo, 

prestando o candidato um exame geral perante as La.culdades de sciencias ou Jet-

tras, conforme os cursos. 
A Italia. apesar da der-radeira <'€forma de 1901, conservou o seu typo antigu 

li i1~strucc;ão secundB:ria,_ qu~ se divide em classica e technioa. 
.8.~~" -~ cLcla .~elas cscol::ts teclmicas e \nstitut~s da mesma especie, e tem 

!JOr escopo ministrar. aos estudant65 uma cultura ao mesmo tempo ger al e .profis. 

sional. 
Quanto [t instrucçilo claJSsica, reparte-se por dous estabelecimentos o gym-

nasio e o Jyceu . SaquellP, além do ensino systemati"co e muito apurad·o do italiruno, 

ha n.s cadeiras de latin1~ france7.. g·eogtaphia1 historia. greg·o, mathemntica e scien

clas natura.e .. :-<o lyceu, além destas mat~rias, proíessam-9e physica e chimica e 

philosophia. 
A passag·em de anno par·a armo faz-se ]J<:lla média, o que não impede aos 

alumnos, (JUe a não obtiverem, de prestarem exame, e, no >fim do curso, ha o 

exame: geral, chamado de "dicenza •·, comprehenclenclo apenas as materias estuda-

das no curso secllrtdario n1ai•s elcvndo. 
Sa <Austria, eomo na Italia, as promoGões de anno são feitas pela frequenci a 

e pelo aproveit~m€nto elos .1lnmnos, havendo no fim do curso o exame <1e madu-

rez-a. 
A legislação ~.ustriaca, si I.Jem que um tanto complicruda, tem produzido os 

melhorrs resultados no desenvolvimento pedagogico do paiz. O eonsino secundni· 

é tnoõelnllo pelos '·symnas~os", l,U f: s~ dividem em 
11

COrnpl etos" com oito classes e 

u il1lfleriores ., con1 quatro . X os gymnasios con1pletos, ensinam-se religião. lingu~~ 
nlij:tern;.,, latim, ~;rego, !1\Uthenlalica, sciencia.s naturaes, geographia, historia t:: 

propaJeutica philosophica. S'\o ;·acultativa.s as seguintes disciplinas: desenho, gym .. 

nastica, Jinguas modeornas e outros idiomas do paiz, estenographia, canto e cal ,'-

gt'"aphia 
Quànto á organização das esc~l "s r . a es, dependendo da leg islação especial das 

provinci.,ts, varia de uma a outro, mas. obrlece mais ou menos ao plano geral dos 

gymnasios . 
• 1\. legislação ela Eelgica, <-<lr pt.ando o systema da pluralidade dos cursos en' 

un1 mesmo instituto, faz lembrar em muitos pontos a íranceza. c-\. instrucção se

cumlacia. ministrada nos "athenéus reae~", clistribbue-se por tJres secções: "lnr

manjclad·~s greco-latinas, humanidade~ latinas e humanidades modernas". A pri· 

meira se~ção, mantE·ndo 'O typo classico do ensino, prepara os estudantes para os 

cutsos unive rsitarios. \São materias desse curso, religião. francez, g-rego. latim. 

inglez, allemã '· flamengo, n~athemalie;.a, geographia. lüstoria, desenho. gymnastl 

ca, , scienciils naturaes e canto . ~em toda, cJtntudo, são obrigator!as, podendo os 

!tlumnos optar pelo -estudo do flamengo ou elo a 1\emão, ou se especializar ou não 

no lnglez. O -"curso ele mu·~i()a tambem é facultativo, assim como o .cl·e desenh~ d> 

quarta clas~e em peante. 
Na secção chamada das " humanidades latinas". ensinam-se todas as discipli-
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nas acima, com excepção do grego e imposição do estudo obrigatorio de a lguma3 

outras, to•·nada facultativas no cursv classico. 

Qua nto á terceira secção de "hum anidades modernas·•, essa foi creada <visando 

corresponder á propaganda destes ultimas annos €m favo·r do "ensino utilitario''. 

Subdivide-se da terceira classe em d eante, <:las-e que corresp-onde ao terceiro anno 

ele estu dos, em dous •·amos- o scientifico e o commercial. Ha, para ambos, aulas 

d~ religião, fca,ncez, allemão ou flamengo, historia, geographi.a, mathem::rtica 

scieneias naturaes e gymnastiOOJ. iPaa·a o r amo commereial, exigem-se mais inglez 

e seiencins commerciaes, sendo dispensado o d<€-Senho, que, como aquelles, é facul

tativo p!Ha o ramo scien ti1'ico. 

Os "atheneus r eaes " fornecem assim tl'es especies de certificado.- finll€s da 

exame. 
Pela s cção das "human'tdades greco-latinas", habilitam os candidatos á en

tr~da nas unive1·siclades, como já vimos. p;eLa,s "humanidades latinas", dão in

gresso ás escolas technicas superiores. Finalmente, Jielos diplomas do.s dois ramos 

das "humanidades modernas", .preparam a juventude para o exerci.cio do <lom

m'erc·o, das indu.strias e el os cargos sulbalternos da a;dministração publica. 

N"!L All~manha, tomando por typo a Prussia, uma vez que a •orga.ni»ação do 

ensino õecuHd&.rio varia muito oe Elsrado a Estado oa Confederaçã-o, os actos do 

g·overno, de 26 de nov;embro de 1900 e 3 oe Abril e 29 de maio do anno seguinte 

produz iram o s mais fecundos resultados sobre o systema já e m vigor. As novas 

medidas, aconse lhada.s pela experiencia, vieram trazer ainda maior d•e5€nvolvimen

to á instrucção d'e<. se grande ·'paiz, 'J)redestinado aind;~ a exercer ·uma influencia 

poderosa, por largos annos, sob 1·e os destin·os do mundo. 

Segundo o systema prussiano, que segue, o plano da pluralidade {los cursos 

em diversos !nstitu tos, como j á. observámos .relativamente á Italia e á Austcia, 

a i nstrucção se<:undaria é ministrada por tres especies ele estabelecimentos 'PUbli

cas - 10 uGyn1nasium'\ o " ~Oberrea1schule" ou escola real s uperior, -e o "Real 

gynasium ", ou "gynasio real". Existem a·nda ou:ros institutos in!f.eriores, seme

lhantes aos austriacis, como os "pro-gymnasio '', "pro-gymnasios reae " e "escolas 

reaes incompletas", cujos cursos sãQ d e seis annos, ao ~Ja.sso que os 'da~Jttelle se 

elevam a nove, divididos embora e m .seis classes, po's esbas, a 'J)artir <da tercei r a, 

compreh•enàem dous annoa cada uma, rn in•ferior ("untertia ") e J I superior 

(" obertertia") II inferior ("unte<r secuncla") c II SUJ1crior ("obcTsecunda"), e 

I inferi-or ("unterprima") e J super·or ("olbel'prima"). !As tres classes iniciaes, 

n. contar da menos adeantada para a tnais altla, c;hatnam-·se ·"sexta'', "1cruinta" e 

"J(luarta ''. A seriação rfaz-se assim: na lPrussia ele rrnodo inverso ao ;que nos ha

b ituamos a esta.!Yelecer e n t•·e nós. 

Quanto á distri'buição :de materias ~,elas diversas sooções ·dos tr·es ma's altos 

institutos elo ensino •secundaria elo reino. diverge um tanto >em todos elles. No "Gy

nasium" prOifesaam-se ~s .seguintes mruterias: religião, !ingua patria e narrativas 

historicas, lat·m. gt'ego, francez, geographia, ·hi toria, maU1ematica, s'ciencias 

naturaes, desenho, canto e .gymnastica. O estudo da cal!igra'J)hia tot·na-se obriga

tn rio para os a lumnoo que tiverem má Iettra. 
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·Esta -exigencia das disdplinas. acima enumeradas, não é immutavcl. Assim 

é que s e permittJe nas tres ultimas classes (segunda. supe.ri;or, pr imeira inferior 

e primeira super·ior) u·ocax o e tudo do á'rancez pelo do ing'lez. Em outras classes 

a dmitte-s'e ainda estudar linguas v:.vas, mathematica e sciencia-s naturaes, em 

vez do .greg'O. E os cursos de desenho, hebr'll.ico e inglez são .facultativos, a partir 

aquelle da s egunda classe inferior e e tes dous ultimos da mesma classe, porém 

superior 
Nas "Oberrcalschulen" não se ensinam as linguas mortas. Estudam-se t·eli

gião, allemão, rrancez, geogi\\lPhia, gymnastica, mathematica e sciencias natu

raes, em todas as classes; inglez, nas -seis superiores; lüstoria, em todas estas 

e na se-Uma; e ca.lligrapJüa nas tres inferiores, si o a,lumno conseguir n esse 

t empo aformosear a lettra. Quanto ao desenho, o de or nato é o·brigatorio em 

todas as da ses, com excepção da primeira, ao passo que o linear é facultativo. 

a partir da terceira super ior. 

!J'inalmente, o "\Realgymn;rsium" só '<lillfer·e das escolas reales superiores por 

ter o latim como disciplina olbrigatoria em todas, as cla:Sses, t'O-rnando-se em com· 

pensação o francaz di:;pensado nas duas primeilras do curso. 

Quanto ás provas de habilitação, em pa.jz algum teem sido mais lbem r egu

ladjjs . .O -exame de madu·rcza ("R.eifeprüfup.g") acha-se allli admiravelmente or· 

ganizado, , de modo . a dar uma mlêdia a.wroximada da c ultura g'era'i dos estudantes. 

E os seus resultados teem sido tão excellentes, que, em vez de o eliminar, a 

refor ma de 190!1 veiu ainda lhe dar maioo· importancia e realce . 

!Com effeito, so>b o fundamento de alliviar os estuda11tes das recordações do 

c ertas .materias.dada s no inicio do cv·rso gymnaslal, havia no fim do sexto anno 

um E)xame final, a "·AJbschJ.u~sprüfung" que se effectuuva pa·ra a pas~agem d:l 

segunda classe inferior para a segunda superior. Ficava assim r eduzido o -exame 

de· madureza <1ua.si que á .aipreciação d{) 1HE'Paro adqui·rido pelos candi'datos dahl 

por, deante a té o nono e derrp,deiro anno do seu tirocínio escolar. 

O rescripto imperial, ·Porém, de ·26 de Novembro de HJOO ab9liu essa prova 

parcia·l, instituindo de vez o r eg·imen completo .da madureza . 

J>resentemerne, .igualaram-se sob este ponto de vista os tr <: s institutos-typo 

da instrucção secundaria na Prussia. Em todos elles, si a passagem de uma 

classe pa·ra outra só se obtem pela frequencia e pela conta de anno, não ha mais 

>ts antigas dilffer enças nas expedições de diplomas por uns e por outros para 

as hau!lltaçõe!5 ao5 curso!! su.pel'iore~. A presumpção é que cada qual deve ter <J 

mesmo wrlor na sua alta funcção de dotat· as novas gerações de uma cultura 

g 2ral1 capaz de lhes garantir todos os elementos de bom exito na vi da activa , 

Nãio ha duvida que o systema allemão, em grande parte, talvez devido aos 

methodos .praticos, intelligentemente seguidos por um professorado ffua do vul

gar, como o que compõe as escolas g•erman i ca~, tem revelado uma grande superio

ridad-e sobre as organizações gymnasiaes de outros paizes não m enos adeantados. 

INoa propria Inglater·ra e nos Estad'Os Un idos, onde as questões de ensino são 

tratadas CO'Itl especial apuro, peda_gogos notaveis hão proclamado essa verdade. 
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Diversas nações mesmo, como f'ortugal, teem t<Hnado .por molde a legislaçiío 

prussiana solbre instrucção secundaria, e, pa r a não it· m ais longe, e ntre nós não 

faltam enthusiastas nem adeptos ie-r·vorosos de tão admiravel proces&.v de educa

ção intellectual e cív ica, porqu a nto incontestavelmente a ,<\..!'lemanha. representa . () 

ponto culminan te da. c ivi lização <JOnlemporan>ea . 

Hoje, como hontem, toda v ia, estou ainda mais convencido de que o regimen 

pruss:ano, inte llig ntemente appl \cado em nossas instituições de ensino, ser;a 

uma verdadeira salvação para o nosso futuro mental. 

.'Na 'Verdade, nós, n a lAm nica, não podemos de ixar de encarar a causa da 

lnstrucção tamlbem pelo seu aspecto social, além de sua f&.<le propriamen te p_oli

tica . >O que <:l>á, como demonstramos já um dia, a os Esta dos Unidos o seu extra-

ordinari'O .poderio •é o seu in tc•rnacionalis mo mu·.tic l '. Ha a i! i uma verda'deira. 

confederação de colonias. E ' o industrialismo subs titui11do ra d ica.! e a dmi raye l

mente a nacionalidade. E por isso, ·!lá a idéa de plbtri a a ninguem v r 2occu pa 

como questão ca.rdeal, p.orqu e a integrida de da F'ederacão ficou desde logo garan

tida pelo baralh a men to, tão pr'ematuro (!Uão assombroso, de uma mul~i dã o de 

aças e de sei ta~ . 

Pa!·a o su l, po-rém, á par· te o iMexico, onde o perigo da v isinhança e a som

hra de ·Maxlmil :ano trazem sempre vigilante e 'Vivi-do em todo.s os C(}rações 

. .;enli mento patriotiço, ·sem fallar no Chile qu e, a.per tado entre a m .o n tanha e .o 

"Cc!mo, produziu um povo fo c.te e audacioso q ue, em plena exuber-ancia de sua 

formaçã.o opo!itica, ainda a rdent<e conserva o animo a lti-vo dos a rauc.•nios, tornando

"e a todo o instante um a ameaça immin ente contra as na\jões mais • fracas gu~ 

" rodeia m, poder-se~ha porventura prevE.r pc.-ccisa·mcnt e qua.l será um dia , dea n t ~ 

tias infl uencias exoticas da immigração so.bre 'a indole das p<>pulaGões, que os 

htth itam, e dos altos in ter esses commorciaes d a s grandes potencia~. a cles t ina!;ãO 

hi,torica da Argentina e do Equador, o u do -P erú e da Venezuela , ou mesm:v 

d,, nossa oP a tria? 

•De ~acto, s i se podem attribuk c2rtas variantes de caracte t· das papula!;ões 

de nossos diversos Estados lá larga zona de pa.ra!lelo·s occupada pelo nosso im

me nso territorlo; si a adv•ersão aQ cosmopo!iti~mo no n orte, á e:xcepçã o do Ceará, 

,,. explica ain da pela des igual distribuição da hnmi·gração que lá, send9 em pe

rplena lesca.la, 'é Jogo a b sorvida. ao passo que a.qui, no sul, affluindo em massa, 

c-usta mais a adaptar-se, e chega a pesar sd.bre os costumes e a té sobre os des

tillos publicos; si o nosso vastíssimo li ttocal, ab rindo- se a todas a s a mbições 

~xtranbas, ás nossas m esmas, vai ta mbem aos .poucos dilatando e lentamente 

:<~\flu il ando o apêg.o ao só lo dos que ·vivem semeados m a is á .beira m ar ... o qu~ 

nos assegura no presente a integrida de do nosso só lo, o que assig na la apparcn

temente a livr e exi&tencia da n ossa nac 'onalidad e, fraccionad.a, como estlá a sua 

'Jherania, enfraquecidos politica ment<! os a•ltos poder es do rEsta do, si nã o a UNIDADE 

DA LINGUA? 

E essa unida de devemos manter .a todo o transe, dadas a ~ : variaqões topo

grn.phicas da immcnsa á rea do paiz, consideo·adas as infl u encias ethnicas dos in-
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numeras nucloos colonia-es, condensados já em larga s zonas do nosso terrltorio 

e ciosos ao extremo da sua nacionalidade e do seu idioma. e. fi nalmente, attentas 

as d iversidades de clima, (JUe, através de tantos par~tlle l os, diCfe.rencianclo os 

nossos costumes, vão p.-ofundarnentc de virtuando tam~Jem o vernacu:o. 

Não é só a conquista pelas armas ou pelo ouro, os dous unicos meios d'! 

absocpção do im.periallsmo reinante nos povos, que úra disp u ta m a hegemonia na 

politica internacional do mundo moderno: um dos instrumentos mais perigosos 

dos seus inslinctos a vassaladores. 'é a conquista pelo idioma. 

Demais, o expan ioni mo já não pôde ser mais hoje considerado com.o um 

ponto •de mira exolusivo dos ·governos no desejo empol~nte d e dilatarem os do

mínios das nações, que dirigem, ou de lhes augmentanm o poderio ou as rique

zas . .Já passou das cogitações dos estadistas para se alastrar pela ·massa gera: 

dos governados, como uma das modalidades dos s eus instinctos de conservação. 

Tornou-se a consequencia logica das necessidade , não -só da v ida vegetativa dos 

paizcs, cujas -popu>lações já transbordam, como tambem da sua yida de relação, 

deante da crise de hyperproducção, que a cada instante ameaca o seu e<Juilibrlo 

interno, na Juta desesperadora pela aJbertur a de novos mercados ás suas indus

tr!as e ao seu commercio. 

A "unidad-e ~a lingu.:t", pois, upela unidade do en-sino" é ainda utn dos 

-poucos rf'cursos podorosos, que nos :restam, para defender a nossa nacionalidade 

através ,'l o!> vorti~es n•J.aranantes das ambições interoceanioos. 

Com effeito. toclos nós na Ame r ica que, das cinco grandes divisões contl

·nentaes, é a unio::::t ()Ue tem -p;'Ogredido com uma rapidez assombrosa, dadas a mo

t'Osidada e a repulsão das populações indo-africanas para acompanharem o pro

gres.;o OC<'id·e ntal, somoo apenas ouns wvos geographicamente libertados . 

Sob o ponto de vistn espiritual, ni'i<> conseguimos a nossa independencia. Não 

te-mos uma indiv!dua.Jidade propria. Não ~·epresentamos uma solução d cout!· 

nuidad& ao inf.luxo intelleetual ãos nossos colonizadores. 

A JDuropa € a:osim a!ndn o n<>sso padrão v<>litico e m ntal . E, tendo o meio 

Qrofund:tmt'lnte modiCicadl) n nossa hera.nça ethnica e sendo a nossa índole in

clinada sempre aos exaggeros, o resultado é que até hoje ainda não temos con

seguido ser senão um e.rrBmedo grossel.,-o das civilizações do Velho {1\fundo. 

E' exac to que os .Estados Unidos formaram desde •logo uma excepção. O seu 

rapido ~ovoam.-nto e o consequente baralhamento das línguas € das raças que 

para a!li a.ffluirA.rr. em massa d-e todas as -partes do universo; o :;eu industria

lismo avassa.lad:>c, fazendo a vida util.Jtaria empolgar o sentimentalism<1 das mul

tidões sem •delxaJ -o <>ntregue âs grandes expansões e desvarios; tudo isso, ligado 

ao assombr?so cle~envolvimento das osu.tS instituiçbas de ensino, concorr u para 

que a poderosa R epublica adq'Jirisse com uma presteza admiravP.l um typo dis

tincto e caracteri<>tico, sem quaesquer pontos de semelhança com as outras na

ções . 

O povo norte -americano é o unico que, no n<>sso continente, se pód dizer, ••
.pl,;raPe expressiva ·..ie · Boutnty, que tem a sua ~perfeita 11 COnsciencia geographica", 

n'iio se deixando a.ttrahir pelo encanto das causas antigas, vivendo do presente 
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e ainda ma is do futuro, e tendo como que <poo· divisa o verso immo1tal do seu 

grande poeta Lo\•·ei, quando proclamou que o escravo do seu proprio pa&aclo 

não é um h om<ml ! 

Nestas irrequietas c d esvairadas d·enl·OCracias, porém, de o rigem latina, o 

que h a de notavel un icamente são as fo.-ças naturaes. As populações vi v m 

quasi á mercê nos s zus proprio"S instinctos ele conservação, imbuídas de uma 

f8Jlsa icéa sobre livr<l arbítrio, como que convencid·o cada habitante de que pôde 

tudo e a nada dev'~ subordin ar-se, s ubs tituindo .peJo amor es·treito de si m esmo o 

a mor .prop.-ro collecti\•O, c1ue é o attr ibuto essencial do •patriotismo e faz a gran

deza des nagõcs. Da.hi as di fficul cl ades quasi insupe raveis dos raros estadistas, 

que hão el e perto estudado nestlls l'Zgiões o .Problema social do con tinente, em 

organizarem no in te rior a oo·d em, d epois eLe haver organizado a liberda~e, e insti

tuirom nas relações exteriores uma polit!ca internacional, á altura dos povos cu l

tos ~Jue sabem zelar a sua honra, a sua intego·ida de e a sua soberania . [)ah! 

essas ~entativas continuas de pequenos ex ercitos de.Jiberantes quererem impõr-se 

perpetuamente ao,~ gover nos regulares. Da h i, finalmente, essas constantes agi

taçõt!s, a que espirit-os deso~denados e ·inSaciaveis procuram a cada n10111 nto ar

rastR.r paizes R.inda tão novos n uma inevi tavel di•ssolução territorial e política., 

preci pitando-os na.s mais ingr atas discordias intestinas, prégando em nome da 

sa lvação puiblica as tyrann!as militare~ e as dictadu:.-as scienti ficas de trefe

g-os doutores. 

O Bras il, na W'!·dade, parace fa<'Lado a não desmentir as suas gloriosas tra

.lições, continuando a formar uma nação á parte no continente s ul-ame:·icalJO. O 

caudilh;smo nlío tem conseguido implan tar-SP. em os nossos costumes pu-blicas. 

C que urge~ ê que t1os conv cnçan1o el e . que os probl•etnas governamentaes 

da nclualidade não pode'Tl mais ser modelados pelas velltas regras da economia 

política. As questões tornaram-se multo mais complexas e va~iadrts. A sciencia 

das :inanças teve de m cdi.([car as suas a nt!ga.s -formulas diante da multiplici

dade de phenomenos corr. que cada vez mais Ya! tendo de en frentar na pratica. 

Xão podemos assi.-r no presente concentrar todos os esfo:ços sómente em 

deser.vol vcr as forças v i-..as da nação, explorando as nossas riqu ezas natura<-s, 

~brindo novas fonte<s de receita com o prog~esso e o alargamento das nossas in

dustrias e com a trans[ormaçã,o radical e parall<õlo aperfeiçoam nto de todo o 

ltO!SO regimen agricola, e !n nn1a. palavra, promovendo o povoamento do nosso solo 

pela as~lm!l ação i•Jtelligente de .-aças que ele perto venham auxiliar o . nosso fu-

tu ro engrandecimento soc ial . 

Finalmente, no Brasil, como nas grandes nações cultu s da ac tualidade, o 

problema rlo ensino não deve deixar tambem de ser enfrentado comu um proble

ma economlco /los mais sêr 1D;J c vltaeo. 

As rMormats radicaes que se têm feito estes de:·ra de iros a.nnos na Allem:t

nha, na Ft·ança, na Italia, na Austria e até na I nglaterra, em todos os ramos da. 

lns tatcção, !110str::trn eo~sa instante pre occupação dos estélid i&tas. IN a concurrencia 

ínte:naciona l elas industria.s e do commercio, na sua luta encarniçada pela su

premacia nO"n mer\!ados existentes ou pela abertura de outros que possam <l a r 
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escoamento a'Os generos fabris e agríco las, minorando os effeitos alarmante3 des a 

crise de hyperp~o:lucção, que tanto esk'i. impressionando os homens de . govern-o 

nos diCferen te. paizes, o que e.stâ. provado, pois a experiencie. o tem affirmado 

sobejamente, ê que, sob esse ponto de vis ta , as vantagens de u ns povos sob re 

outros provêm, aciu·,a de tu do, da superioridade do seu ensi no publico . 

Esta verdade, aind~. não ha mui tos e.nno·s, eo·a solemnemente proclamada 

pelo ven rand•o Preside nte da "British Association for the Advancement of Sci

ence", em Belfast, quando, ao 1a n1'entar a decadencia das jndustrias chimic.a~ 

na JnglatPrra em confronto com a assombrosa expans1ío a que ti'im chegado na. 

Allérnar.ha, se bem que a m6r parte dellas f lo,·esçam â. sombra de de:scobertas 

de profis.slonnes inglezes, mal a preéiados em seu paiz, attribu ia o facto â. vici·osa 

diffusão do ensino gPral na Grã.J3retll!nlha, o q ue dia a d ia lhe iria diminuindo 

as probabilidad<'s da vantajosamente •lutar no campo industrial com as potencias 

em cr{!e a propagação ·p:evidente e s1lbia da .instrucção em rodos os seus grãos 

lhes garantia uma posição invejavel no continente. O proprio Lord Roseben•, em 

m -êrr.oro.vel discuruo, j ii. decla rnro. u rna vez <ruo, sob o ponto de vista p dago

gico, a sua patrla vivia em um perfeito chaos, desde qu.e lhe faltava um systema 

na .. cionai de ens·lno. 

Por seu lado, um dos mals illust:es membros da Academia Franceza , expli

cando •Pela's n'l.!'smas cau~a-s o decrescimento economico da g,rande iRepublica, ex

clamava em notavel conferencia, em que pedia a reforma lmmediata da in-stru

cção ;lar<t todos <Os departamentos: 

"I' y a de t·r!stes vé!-ités que vous connaissez tous . Nous sommes présente

men~ dépassés, e> t de beaucoup, par d'aut.-es peuples en activité producti\·e. L a 

F ·rance, n'oot plus une puissanoe industrielle ni commercla:le de prémier ordre. 

Nos co!{)u!e.s ne nous sa,uv.erons que si nous savons les exploiter . " 

lo: concluia enumerando OiS malefícios oriundos d<> se dar á mocidade uma 

instcuc<:lio por õ·emais theorica, que de nenhuma ou quasi ne nhuma vantagem 

i·he irla servir nn. vida .pratica. 

T~mbern nos lWtndos Unidos, a questão do ensino avulta cada vez ma is como 

um ~os problemas econ0m!cos de mais <>érios cuidados . 

"A cr!se do tl"abalho hora a l1ora augmenta, e::ocrevia ainda hontcm um dos 

mal.~ not?.,·eis publ;cistns. !Nã.o nos descuidemo das nossas e scolas. ;[!}!las não 

SPrvem só p'lra J;o~r.ecer funcciouarios no Estado ou dis tribuir diplomas acade

nticos. 1-'Rra ln!ar com tantos e tão diversos productores, que de toda a parte 

n oo ·fazem conct:rrencla, os nossos indus trLaes, os nossO<; agrlcnltore.; não podem 

deixa;, fie set· lvnr.lens de sc!er.cia. E, n.cima de tudo, attentemos bem que não 

bnstR mais a os no&;os operar-i os que saibam ler e escrever . ~ 

Ora, se Isto se dâ. em paizes em que, como na Inglaten·a e na grande Re

publica Norte•Ameriennn, os Governos, auxiliados poderosame nte pelas mais p.-o

diglosas crenç:õP.~ de in!cia.tive.. particular, não medem sacrificio.s p.ara eleva.r 'U 

nive! da inatrucçllo em todos os seus ramos, não é difficil ·Prevc~ as graves pne

occupaçõ~s que devem rcsar no espírito superior dos noss~s estadistas, todas as 
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v zcs que voltarem as sua s atten ~ões pa l'a o tr!s lissi rno estaJu de desmorali 

zação e de a trazn ao ens ino pu blico entre nós . 

Bu :iá <.li;;se umfi occasião, e o demon.st~·e i á luz de factos curiosos de nossa 

historitl poli t ica, nue , fo r'llu lando a lei de que a ro rlun a psychica é proporcional 

ao logarithmo da fortuna physica, ;Laplace fallou com um g t·ande ph ilosoph o. 

E' m . .ai.s uma npplicação que a.s sciencias exactas ctearam .ás aiencias s o

claes . B, !lesde qu·e se r ephlla, como exaggeradamente conceb ida, a bheoria de 

lielv·Jtius ao af•f.i;.·r."!a.r que, na origem, todas as in tell igencias são igue..es e rece

hem tudo do exter ior , e que a sua desiguald<lde provém da desigualdade das ac

rtuis icGes e não das -gradações CCI-.ebraes, não se pôde contestar a verdade, hoje 

indis~utive l , de que o homem , producto dos mals d iver~oe e lementos qlct'edt L<v 

rio.s, não se torna ~tm facto~· efficaz na. sociedade, senão depois de haver mo

dlfioa1'J, ou me'S mo, pr ofundamente tra nsformado, a sua natureza innata e m uma 

na tureza a dquirida.. 

A :~ot psycho-physica não destróe, portanto, o print::ipio basico da physio-psy

chologia; e, ·pe l'l contr ario, se;·ve pare. corroborai-o de tal fôt·ma que, sob o ponto 

de vi~ ta do con'junto, fornece as m ais im portantes concl usões soc'o logloas . 

Assim é que ·a natureza do golo em que habitath. as po-pu!a.çõe , a. sua posl

rão nos continbntes. os climas, tanto quanto o.s antecedentes h i-stor icos das ra 

ças quE' a.s .produziram, r,Herecem elementos poderosos para estudar- e a sua in

ao l<l c estabelece;-em -se a s base~ i!!i ~m a ! uncçao social no fu turo. 

-,raos do que n unca devemos hoje sériamente cuidar dos destinos da nossu 

nacionalidade no continente. Esta m os no a lto de um plano inclinado. 

'Urge c;ue no,; fortaleçanr.os para affrontar uma série de cataclysmas que 

já explodiram além, mas virão fatalmente a t-é ilós . 

u:l tactos e~til<O mllls uma vez demonstrando qu~. na actua.lidade, os po ,·o~ 

oulto3 ~ão incontestavelmente os mais fortes e que os mats fo r tes são afinal que 

t·•umpham na vld<t . 

Diante d,e tão sombr ia perspectiva, foi que, depois do largo e rigoroso in

querito que, d"' 1903 a 1905, t ive a. honra de proceder através das nossas institu' 

t;ões de ensino, quer officiaes, quer particula~·e-s, fui forçado a abandonar um 

certo numero cte rtoutr lnas abstractu.s que col•hera na leitu-ra de autores extran

:: ·iro~ e mesmo nacionaes, que. como eu, se haviam inspirado no ·que se tem es

"~lpto e dlscutid sobre m thodos pedagogicos das .gran 5 nações uo mundo ci

Y!Itzado. Iteconhec! 11. tempo ainda que o problema. era muito diverso em o nosso 

meio s ocial. E, por fim, convenci -me sinceramen te de que, no Brasil, o Pod.e•· 

Executivo l<'ed·e ral d eve, o mais possível, concent;·ar em mãos d-e .ferro a. dire cção 

immedin.t.a dos npgocios de inslrucçã.o publica; d irig-il-a e lmpuls iona.l-a. com uma. 

:tssis tencin. continua, enP-r gica e vigilante; em un1a palavr a, !azer sentir a cada 

hora a sua ucção por toda parte na Republica, pouco se lhe dando offender me

llndr~s d~ autonomla.s m a l exe:cltada ~ ou s uppostos preconceitos constt l ucionaes, 

que poi!em ser admirave-is em theoria, mas, na p.ratica, se tornam· nefastos em 

um pai?., como o nosso , !lespovoado, inculto e anarchizado pelo mn.is .baixo e ab· 

~Mvente pa r tidar!<;mo d campanario . 
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Já o diese <leMa tribuna, e o ,-,epito a·inda agora, a triste verdade é que não 

possu:mos mais üe cinco a seis Estados á altura da 'Federaçilo. Os restanto;s não 

passam, de facto, de tcrritorios; e, con1.o territorios, deve1n ser tratados quando 

oo tive~ de agir em nome da salvação da 'Republlca. E a causa ao ensino nito 

tardará. a se tornar, eu o espero, como outr'or a a A boliç:ão, a nossa grande cauEa 

nac ional. - Dm•slt ee ele A bntnches. 

S.JDSSAO DE 16 DE ~OVE;\1iBl V 

O Sr. :<~Iontciru de s~uza: - Sr. Pr.esidente, inrelizmente, occupo a tribuna 

~n1 unt 11nal de ge3sito quando a Cama7a já deve estar fatigada. Mas só ag-ora é 

subm ett!do a debate o projecto n. 2;1 C, de 1917, o mais importa·nte de quantos 

possam preoccnpar o Parlamento de um paiz. Não é, poi", minha a cutva se 

uso da palavra Pm hora tão a<liantada, para fatigar ainda ma1s a attenç~o da 

C amare.. (Nito apotatlos !]traes.) 

D~e)aria e:~ tre tanto, Sr. !Presidente, que todos os SI·.s . [)epu-tados pudessem 

ouvir a minha bem lJOuco autorizada voz (?I tio upoia<Los), ao tratar de um as

sumpto desta 10:-<tezn e <le tanta. relevancia par~L o Brasil, agora que cheguu a 

um momen to decisivo de .sua historia. 

Com n luta que ilclu~llmentc se trava, pode-se dize~ sem erro, entre tooos os 

membros da humanidade, outro.s .horizontes já se vão descortinando para todas as 

naçGes, ncvos c~nün'h'OS teri'mos de encetar, lpelas novrus ci:'o11m-stancias de vi da 

que vão bLII'::;ir in ncgavelment~ para os povos, sendo, po.rtanto, neces..."'ario que ns 

nações, as novas, .sobre lucto, corno o Brasil, se prepa r em para totnar o 1lugar que 

o seu valor lhes deSLlnar. . 

l\este Ins tante, em que a luta attlnge a plenitude, temos diante cte nOs, ao
pendendo ela noss3. .P...s colh~. o can1inho que havemos de segui~: de grandeza, era 

indiffercnça ou de subserviencia. 

( 'ompete, por cor.sequencia, a nós, dei!::de já, visa.r o ruturo para o qual (.1 2' 

vemos caminihar, certos L1e que as gerações vindouras nos tomarão contas se\'·c

ras, ou levantond o louvoces á nossa acçã;o de hoje , ou cobrindo-nos de ma ldi

çõa.s, pelos nossos (! rros e fa lta de previdencia. 

1-'esa portanto sobre nós, representantes da Nação, a mais treme nda das 

r~sponsabilil'!ade~. qual seja a de la:nçar a ·boa, fecuntla e verdudeica s emente que 

vai dar a!'Ylanhã o bom ou o má:n frncto, que decidir dos destinos tlo Brasil. 

O momc!Jtc- é :·ealme 'lte decisivo, nilo preciso d•escrever a situação em Lt ue 

nos encontramus, pa:·a qup n Camara s e ponha á altura do papel LJUe o de,·er 
lhe indlca. 

Nunca, 1Sr. Pres idente, lam1entei tanto, como nesta Gcce...sião
1 0 1ne raHecel 

o dom ÕR palavra, dessa pr,lavra brilhante, flu ente, que convence, persuade e 
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arr aE ta o.s mais 'lncf'edulos ou indifferentes para a victoria de uma id éa, quando 

eu sei qu0 n ella é que está a V•Hdade. 

Enlr~tanto, Sr, Presiden te, como se trata da vida e da grandeza do Brasil, 

como e1; tá em jog·o ~ dc sti:Jo do nosso paiz e eu tenha tanta confiança n.a força e 

b;:il ho da v erda·l<>, sóm~nte escudado no pucloe r da convicção ard.ente que possuo, 

abalau~o-me a vi;· ;:>lei1Ntr •perante os •St'S . . representantes do B rasil as medidas 

que, ten·ho certeza absolu~a, darl!.o os resultad<Js mais elevados e mais grand!o

EOS para a nossa vir! a de naçã.o indep en dente. 

Discute-se uma lei de Gnsi no, é uma questão da educação nacional que desejo 

pô: e m evidl;'ncin. 

Depois de .h avermos hesitado duran'te um longo numero de e.nnos sobre a 

ma,neira 'C\~ ~: ig:fr, ê •fortft :lc r.rop•~ennd~, ·1111 Imprensa, e da campa·n~a que têm 

sust entado ~.s 1 

espLritos m~is iHustrados <ue t oda a Nação, e vo:oes maiiS autoriza

das do Pa:·lame ntu, pouco a pouco foi se creando uma a tmosphera mais benevo

lente em f avor üa icléa que venho defender. 

Os mais aut0r:zados representantes dos poderes pul>licos j á se incorpornram 

na cruza da patriotlcr,. Hoje, Governado:·es e Chefes da Naç1í.o, em mensag ens e 

plataformas, são os prirr.eiros a r eclamar um gesto d•eclslvo por parte. da UniM 

em !avor dn d if!.'lHão du e ns!nu pl'lma~·lo . 

J:<'inalmente, vamos tomando o camln•ho certo pelo qual o Brasil J ev!a ter 

c·nvered:<do, resolutamente, desde os prlmeit·<:> s dias da Republlca. 

Vamo.~ dellb~rar sobre a mais g~>tnd iosa, a mais elevada, d as •leis de que po

ll iamos cogitar. 

J(l. o disse, o moruento é o m>tl;s propicio pa ra l.atar de a ssumpto desta na

tureza ; não se podia escol•her melhor occasillo, visto qu•e a guer~a. assolando a 

'mm.1n ida<!e, nos dft uma lição impressionante do valor dos povos nella envolvi

rios, servinno-nos d e ex emplo para os n ovos rumos e. trilhar. 

Nã-o é <=Ô o prC'sP-ntn Que nos deve p:·eoccupar, devemos estar preparando des

<le ja, a nossa dlrectrlz futura, para que, com flrme:oa e segurança, possamC'S 

vi ver tra.nquillos, logo que a paz venh a reinar sobre a te~ra. E' o que .fazem as 

HaçõEs envolvidas na Juta. Apezar de esraN~m preoccupadas com a propria de

fesa, na qual ti'm empregado o m elhor de suas ene~·gias, apezar de t er em posto 

odas as forças vivas de que podiam •lançar mão na conquista da victoria. nãO 

se d~scuidam dos '])roblemas do seu futu.ro, 

Ainda não ha muitos dias, ;vred·eiros e A1buquerque, esse brilhante chrou!sta, 

assig-nalavrr esse facto en1 u1na de suas chronicas, na "A Noite" . CommRntou 

<·lle a noUcia d ?. um jornal al!emão, >pele. qual se via que esse •paiz, apezar de estar 

jogat,do na luta a qu-e a rrn. st:ou quast toclos os povos da ter.ra a ::iue. ~pro pr:n. vxl~

tencla, estava cogi t an <lo da fundaç!lo d•e cur sos de ensino para a formação dos 

htucos apostolos el a sun <>xpansão commercial. 

A li'm des.s<> facto ele que nos éJJa. con ta M edeiro:s e Albuqu e;·que, constantt.· 

mente o; telegTammas do nc.~sos jornaes nos dão conh'ecimemto Ide que a Ing'la

terr~ . a FrançR, os E stados Unidos, emfim, todos os paizes belligerantes, nosso.:J 
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alliados e in imigo s, nno se esquecem dos probl emas -do futuro, es tudando a ac~ilo 

que hão d2 dc.se·nvolv er posterlorm en te á paz. 

I~mquanto nos campos de batalha se decidem os d estinos de cada um, todo~ 

p:·epat·am a situaçno do seu commercio vindouro, das suas indu trias, do seu des

envolvimento economicu, 

Pois bem, diante de taes exemplos d e pr eviclencia, porque não podemos tam

bem ;,~ensar sêrlamenle sobr e a., questões que dizem r espei to a o futuro da nosEa 

patr:a? Porque ePtramos nn Juta, não pod<'mos d istrahi r a no.ssa a ttençã;o do 

qu·e rn..t.is de pe;·to di.ga respeitn a esse a.ssumpto? M as o problema em deba te j á 

vem ele mui to .antes de termoo tomado attitude na luta; esta apenas vem mos

trar cem mais cla·I"Qzn a nossa. inlprevidenci.e.., obrigando-nos a corrigir o er~o. õe 

é que je~~jamo seguir o caminho que o mais elementar senso con1.mun1 nos in

dlct.. 

Da mesma eõ:·ma que um individuo daria lamentaveJ c6pia do seu estad0 

mental e. pacosando por nma crise em sua vida, o seu pi.rlto não S<' preoc

cu ass:! mais SE'nâ'O con1 a idéc:'l. dessa crtse, ass1n1 as nações, talyez mais do QuL 

os inoividuos, n1.1str~rã.o um estado alarm ante do ~ua organ l ~11çí!o, ~o dlur tt.. dt. 

uma cri.:~ €Rque<·es.c;:e to deu os demais problen1as da sua existencie.. . 

O ~ni!tviduo d~ espi~itn normal, tem equili'brado, tem de coordenar as sua> 

aoc;:ões, par-'.! que n idéa da crise não apague todas as demais e pJssa Cúm ínaior 

segurança venoor os effei~os desta. 

Sen<lo inclefinid:t a vida de um'L nação, maõs que nunca, num momento em 

que ~f. empenhe.. numa guet nt, a maior das crises na existenci a d·2 um povo, el1n 

.Pr~ctsa acudir tanto á sua dP.fesa p.•esente como á SU"- egur.ança e vida futura 

Constitu id:>. de indivíduos ;; tendo appar elhos ou o·rgilos que podem r epartir 

o estt:do de todas ns questõ~s lndispensaveis para sue. ind~structibiliclaoe, a hR· 

c;:ão está em mel'hor condição que :: individuo par· a. ~es'stir. 

l~od.:!mo.s v.q: o ex·e inplo considerantlo o que se passa nu1n pequel'lo n.ggre .. 

gado, numa ffl rnilia. por occasião de un1a crise. Se. por exemplo. auoece grave 

m en te am dos mais esti111ados m em .bros, nem por isso pR:·alyzd.-Sa a vida d 't 

famitia, para s<i se cuidar do doenfe; emquanllo uns dellé se occupam, outro' 

con lir.ua m n(}. demais m:steres dom esticos e nas -r elnções com o exteri'or, afim <Ir· 

qu~ a vid~· si.ga o ze>.: cwrso regular. !Assim deve se;· n a vida da nação. Nem todos 

os s?us filhos 'Podem combater; €mquanto u ns se preoccupa1n mais direetamentt 

com ;; defesa militar de seu territorio, oulJ·o~ pedem perfeit,amente tratar de ou

t~os .assnmptos, cotrJO sej::tm os d-e {)rderr. economica, de instrucção, de navegn

çã.:', ele comm~ercio, etc . 

1) ,~ ste modo respondo a.qui a certos conceitos que já. tenh o ouvido murmu· 

râ.r ::i ~uiza d..? critlcâ. .. D:zen\ elle.:s que a IH:tc_:ão não deve .se occupar neste inF· 

tant~ senão •Jn. gllí'.rra. 

Sr. President<>, d art!lmos mu ito mã p:·ova da nosE·a or ganização, da nn..os •• 

educ.lc;:iío civica e do nosso tp:tLriotismo. se esquecessemos doa dema-is •J)roblemas 

vitaes da nass'l naclon!lli<hde, peta uniea p occnpação de estarmos envolvi ~<Js 

na .?1.tcrrn. 
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O &R. JOSE' Al:GUSTO: - Xenhmn dos paizes em luta se esqueceu a.'nda dos 

fact'Jr:as 6.:~ IJrc·-:;p?r1dade futura 

O SH. Mo1':TE!IRO DJ' S0rzA: Foi o que acabe1 de a~si;;;-nalar. 

O 81<. J osE' A UGUST0: - 'ão só da prosperidade economica, como dos de

mais pr·Jbiemn.s de. ordern social. 

O Sn. MONTJWH> DE SonzA: - E' exacto. Já disse que no cerebro em estado 

<le ecpilibrio, ·ree el>enuo constantemente affluxos ele percepções ele toda a especi·e, 

coordena-s• de accõ:·clo C<lm as suas intensidades, resultando dahi a sua acção 

per feita na v 1cln. Tgual phenomeno deve , ela;: na vida de uma nação; desde qu~ 

c·esst} a cooJ~d":' na::;3o. surg-t' uma crise g ravíssima, pondo m pe-rigo a propria 

exist~ ncia. 

?\ã.o ehegnmos a oo~e estado, ainda que pese a espLritos menos ponderados . 

. \o contJ"8rio do qu<> pen!;'am, é este momento bem opportuno pa:·a tratarmos da 

ques tão d·~ instrucçã•o publica, que é o primord!a.l de todos os problemas, cuja 

>olução tanto nos 5erve pa1·a hoje como para amanhã. 

l'rão dev·emos interromper o cu:-so normal da nossa existencia, abandonar 

;ra•ba!ho~ desta n:\.tureztl , maxin1é ~Sendo elle condição essencial da nossa vida 

Ot' povo ind?penclf'P.t2 . 

O SR. JOSE' AUGUSTO:- •FJ' o preparo do factor principal que é o homem. 

O Sn. MON1'E!RO DE SOt'ZA: - Encerro est>ts ligeiras considerações pa~a en-

·,u· no assumpt') que me traz á tribuna. Procurarei desenvolver a minha argu

men tação elo modo mais !);·eve que me fôr possível, apezar da materia comportar 

tl'na lar.gn di<;cussd.o; ma~ niio desejo fat:gar a a.tte nção dos collegal'l nu e neste 

.. illal de sesf:ão. rr.esn1o cançados, a inda s dig·nnnl de rn e ouvir. 

O .SR. JOSE' AUGUSTO: - , .... Ex. não nos ca.nFct; RO C'Olltrario, é ouvido com 

mui lo 1 razcr e provei to . 

0 SH. MONTEIRO DE SoT.:ZA; - · A ·!<ra d<2cido pela. .bondade de Y. Ex. Julgand<> 

fjlll! , para levar a ccmvicqão ao espirito dos m·eus collegos de nada valeriam as 

minhas 1):tiavra , sem apoios valiosos d autoridad<:s de competencia irrecusavel, 

t ro .:..c , para a tribuna .. r;s documentos necessarios que aqui estão, afim de servi

l' • To de ba~e ás minhas as,;erções. 'Em um assumpto destes não podemos deixar 

cl lado o exemplo de outros paizes, afim de pouparmos longos annos de experien

chs e dispendio. qur- elle~ fizeram para attingic· ao g.ráo de prosperidade >e m que 

" "t io . Ainda não ha muitos annos, ·em a.lgunt; delles a. situação do ensino pu

lJI; ·: 1) e dA. educ~H}ãc. podia ser pouco mais ou meno-s comparada á nossa actua1, 

n.~o S?ntlo, portanto, descabida a altenção que prestarmos ao modo por que della 

' " sahim m, app!icando iat">lligentemente os methodos que a pratica demonstrou 

s rem v aliosos . Eis opor qu p, serei forçado a lP-r os tt'echos de opiniões diversas. 

Xii o Yai nist:o desE'jos d e exhibição, que meus collegas sabem não estar no meu 

ff' ititJ. Os l!VI'O!j qne !103 vão mostrar a orientação ou o caminho a seguir, são 

inuilo eonhecic1os, não tr'trão no'vidades p-arn ·os n1eus collegas, apenas avivarão 

a 1 m branQa d~ eyolu~ão q11 e tem soff:·ido o problema nos paizes mais adianta dos 

11(1 educação pop•1l:,_r. , ,_~1! I 
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ICom~cemos por demonstrar que a tendencia de todas as nações onde hoje 

flore~ce a civiliz>tção em seu apogeu, é para a formação de centros nacionaes in

cumbidos de promover, animar e dirigi;- o desenvolvimento da educação. E' e. 

nação rE'preser.tadrr pelos seus poderes publicos mais elevados que se vai asse

nho"ee.ndo d ensino publico, como elemeonto essencial do seu, adiantamento e da 

sua propria exist<'ncia. Não h a mais 11m só paiz civilizado que se desinteresse 

das questões de in.strucç'ío como factor poderoso da educação nacional, impri

mindo-E,~ a convenient>J direcção <' unidade. 1\fesmo aquel-les que, por sua in

doJ.c e rormação hi-"~Orica. deix:tvam esse encargo ao interesse particular, a des

peito <las doutrinas ou doo costuffi.es, Yi1·am pouco a pouco a ingerencia dos po

de;·e~ publicas m t:.l maler .a ir invadindo e SU'bstiluindo a acção particular ; ao 

principio, pelos pode::es mais re,;triclpC'O, e, por ultimo, pelos mais elevados. A 

evolução era fatal: com as crescentes necessidades da vida, se mpre proporcional 

ao desenvolvinnmto da civilize.çdo modernaJ com exigencias cada Yez maiores. o 
particul.1:-, m.Psmo s0 associando a outros, jã não podia mais prover por si só ás 

expensas dJl lNns estabelec!Inentos de instrucção e educação, ao alcance de to

dos, o prC\blem-'1. r:omplica-se ainda mais para a acção particular quando pen

sannos na complex'dude de conh€<:imentcs que se exige do educador moderno. 

E' e vido:nte que s6 essa poderosa associação, o Estado, pôde man.tc:r ao rulcance 

de l!Jd(' o mtL'11o. ricos on pobres, escolas ou estabelecimento de educação e en

sino bem apra.:-elhaoos, com exce!J-entes m'estres e sem a preoccupação exclush·n 

do lllcro. preoc opRçào que não pôde abandor.ar a iniciativa particular. 

J"á vai long-e a Epooo em que da escola só se exigia o modesto papel de ut'

!ídade individual do ensino da leitura, escripta e taboada. •Então era 

possiv I ddxar essa ta:e(a ao cuidado particular e, mesmo quando o plodé'r p•I

blico ;ntervinba no poder de caracter mai •regionll!l, era como simples auxilia•. 

J"oá nesse case c::>meçava a. appa cer a necessidade da interv-enção publica, por

que nos centros de ma ior população era insufficlente a acçã.o particwlar. Eis por 

que, depois de-sta. ~urgio a ingerencia da autoridade local e que d.epois se foi a!a~

ge.n·io até .a ma is .. dta, õ~ t<,áa a na~ào, como se dá em no sos dias . 

• -\ss im, do modesto papel da escola creada pelas associações religiosas, q e 

nella ' 'iam o melhor instntmet•to para ar:el.Ja nhar prosel y~os, ~urgiram esses po

dero os C" ntros d ~ eduocção rle que hoje se serv m as •naçõ~s civilizadas opara 3~· 

segw·::~rem a .sna ;rrandez.1. e •prosperidade. I() valor dellas, dependendo do va:or 

dos inclividuos qu(' a f ol'>r.am, não pôde mais "e desinteressar das in-stitu it;õ s 
e do3 methodos de e n.sino e educação. 

Este prin cipio, f{' rmula do !'ela prime ira vez pelos apostolos dos grandes 

ideaes tl2. ;·evolução f rn:nceza. que decla.raram a instrucção materia. de "seniro 

publico ", inserio1J.o um art'go a. esse respeito n a Con tiluiç;ão de 1791, foi ·ganh;m· 

.do •terreno á med ida que a civilização avançou, mesmo no- paizes de for maç1o 

ma i.> pq rti cul:l ri·sta . 

Serã. nesto;e po;tanto qu(' irei tomar os e_'\."t:mplos em que m e devo bas~ar, 

dei. ando 'de ci•ar ar;uelles cuja indole se assemelhe ·ã. nossa, aquelles em que os 

pod~;res ccntraes é que pn n em das us J)rov:dencias de caracter publico. Deste 
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modo nil!o nos P!)d·~ I'á N>Star duvida a'lguma quanto á gene.raHdade do ~>ri>netpro 

que desejamos ~>eja. a.dopta:.lo ·por nós, ao ·termos d·e legisla.- em identico aS<lumpto. 

Vamos ver o qne se paO>sa na Inglntel"ra, no.s Estados Unidos e na Suissa, 

e!';St\.'5 tra-s paizes n1ais individualistas, 'Cuja organização se as,senta n'o mais am

plo respeito á autonomia !)articula-r ~u •local. 

Em 1852, o emin~nta <Senador Ruy Barbosa, no seu celebre pa~ecer, como 

r e-!at.;r da Commi·ssãr.> de ln<'tru~ção Publica da Ce.ma.ra , com aquella pr'o.fidencia 

•tue to:'loe J•he adm ir<Im, accentuava a tendenc'a a :que ha pouco me ~referi, apoian

<lo sua !lrgum<;lntação em copiosa documentação. ·Referindo-se á Inglaterra, e is 

o que rttzin ~s. T~x. : 

"O dasicle?"(ttHJn, pois, h'Oje na I.onglater.ra longe ele consistir no pensa

mento de <'streita.:- a esphera do Estado e descentr·alizar, .municipaliza-r, in

•.ilvrdua·lizar a dnstrucção publica, esbá pelo contral·io em •·obust cer a au

tiJridade central, harmo·nizando, ·Por · uma administração unificada e effi 

c.a/., . a. di.-e·~ção do ensino. 'Verificou-sê ali i que a intervenção do Governo, 

:ong-e de arrefecer o concu~so dos particulã..t!es, o estimulou .quasi ·PO.r toda 

a parte . 

.:IIJ:r. Cum.in, inspector das esco'Ias · de · Bri to1, demonstrou, inedián•te 

factos, qua o subsidio official incitara os part'i:cula.r és a .refo'rçal·e m e núrl

lip!icare.m as sua,s Ji.berrulidades. 0 m€smO a 'veriguou-se em Darenf.ort" e 

~m muitas outra:s localidnd~s. 

M. •Sevior sustenta que as subvenções do The souro tende-m a desen

volve ~ a cooperação dos i•nd:'viduos, e todas as autoridades ouvidas no i·n

rJ.U-i'<rito •cls 1'81518-1861 convêm nas vantagens da interferenciá do Governo . 

.O Cardea.\ vViseman ccmfe!i<'e. v a os serviços devidos á inte rvenção 'do 

Governo() . "Devemos", dizia elle, "ao concu.rso do ·Estado ·a possibilidade 

de liorma r um corpo de bons mestres e a o~·ganização das esco1as 111orma,es, 

<:le que tão g.rande precisão ti.nhrumos" . 

Forster, emfim, o 1Jene trante espirito, o adie.ntadissimo estadi-sta, a 

que se de ve a ·reforma •fundam ental de 1870, declarava então, no Pao\a

mento, que as peiores escolas eram a,s !sentas de acção beneficiadora do 

Governo." 

R e.qpondendo á <!ritica, que invocaYa contra .sua argum entação a opinião 

do philoso.pho inglez J. Stuart Mil!. escr-eveu o emin~nte .re lato;: que a opinião 

deste ·srubio não era contrar:a a:o espirito do seu projecto e t~rminou a r efuta 
ção d,;oste modo: 

"Sob o re.gimen da liberdade, acontecer'lá semp:·e <JUe, não s e tendo e':" mira 

o fi M, não se acerte, jámais, com os meios de obtel-o, ou que, concebendo a,:; pes

soas ·preci.~ada.s de ·inst!"ucção apenas uma idéa, já. imp.e!'feita, j á e.rronea, das 

suas proprias necegsidades, a offerta solicita·da ao mercado v ela . p:·ocura exis

tente sej't cousa totalmente díversa do 'CJUe ..,e carec~. Qua'lque r Governo um 

Pouco civilizado e de boas intenções pôd e, sem presúmpção, acred itar-se provido 
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de un1a instrucção supe~·ior á media da sociedade gove rnada, e ter-se po •· capa z 

de offerecer U!lla educação e um il'llllino melhores do que o povo, entregue a si 

me<>rno , reclamaria . E', portanto, a educação uma das causas que, podemo l-o 

a dmittir como 1)rinci•pio, o Governo · deve di.stri·buir ao 'POVO. Ella cons ti t ue um 

dos casos a que não se app!icam n ecessa~iam ente os ·motivos dn regra da não 

inter vençiW, a que ne m .t<:>dos e ses motivos são applicaveis." 

Ne •n se cuid·e que o illus tre eco nom'sta , nestas pa•lavras, e tabe lecess~ ·~ma 

excepção pa not a s na ções de ord.em infed or entre as ~fUe ·hoje existem. Elle abra n

g ia a. sua g.rande patria na c1 asse <1. s 1POVOS entre O·S quaes assiste in evitavel

m ntc ~o Governo o papel ·p~·eponderan.te no de<>e nYolvi•m ento da educação po

pula r . A ·prov:;, eil-a: " Tão di<'cutida tem sido es tes ultimas tempos a ~ducação 

cu teada, n a Inglaterra , pelas subscrLpgões particulares", d:"Z eHe, "qu e seri a 

excu sa d'J faze r-se !hJUi minuc•osa critica , Só & quõ di·r e!, e v de que estou conven

c ido, é que, ainda no .t oca nte á quantida de, e<l1a ~. " e durante muito te mpc. con ti 

nua;.·á a SPru, insufficiente, ao paEso que, na .qualidade, posto hajn ce r ta t e nden

cia a melhorar, não ê ~boa "senão accidentalm€nte", e, "en1 g-er al , tão ruim chega 

a s er, i]Ue de ·instniCção tem a penas o nome •· . 

Poderiam objecta.r-me que de 1882 pa ra cá a attitude da Ingla terra mu

dare.. ret~(H)edera e que, 'POr consequenoia , a direeüiz assignalada p lo Conse

lheiro Ruy Ba<rbosa não deve mais ser invoeruda. . e m .nossos dia.s . <O!Jras .poste

riores, POI'ém, 111os vão dar provas do contrario, most:·ando que ca·da yez mais se 

accentú'l a !'énile!lcia dos •poderes •nacionaeo!' pa~a influirem sobre o en. i·no t>u

blico, tentando unifi·cal-o, ainda que respeite a autonomia ·particular e r egional. 

S.ou [lrCl penso a acreditar que dep oi.s da g ueDra, d,epois dessa transformação por 

q ue e s tJ.i o pas~ando o.s costumes da socie dade ·ing'leza, o Go vemo na cional a:cabe 

assentando d ef initivamente o seu do minio tut-e la r sobre mate;i& de ens ino e edu

caçãc . 

Pelo estac-o a que chegou a acção govepnarn ental hoje , póde.-se prever da 

sua a.tti tucle <lB an.arrhã, n1axiiné tenrlo l'OlTilJido j'á, d-epois da g1uer.J·a, oam algu

mas de suas secuhres tradições, 
A ·adminis traç;i,o actual es tá estabelecidll. do modo que se egue, conforme 

con,.t~ do Di-C'ciona rio Pedagog ico de Buisson, ediçlLo de 1•911: 

"Les auto:·itês cen.tr:t!es. 

Le Boa.rd of Education es t l'autorité su!)€1rleu r e centra le cha.rgée de la sur

veHI.tnce de to'.lt ce qui concerne ~' êducation en A:ng'letel'l·e et dans le Pa,ys d e. 

Ga lles. IJ a. été émbH en 189 9, et a pri·s la ·place du depar.tement d ' éducation (y 

compris le depa:tem ent ;l e science et arl). Le Boa.rd or Educati.on est com]>osé 

d ' un préo!' ident, qui est membre du •gotwernement: du Lord préside.nt du Çonseil 

privé d c.:o: p:·incipau' sécretnii:es d'E' tat, du premier commissaire de la Trésorerie 

e t du. ohanceNer de l'IF..ohequier. Il ne fuut pas craire, cependant, que le Board 

se .r éuni sse pour la «urvei:lance des a Halr.es or-dina:i:·es •de ce minist re de l 'épu

ca tia n • E<lucat'on Qffice). I .-es (J].l<!l<ltion.s polltlques ·les · Pl~•s im.J><Hrantes qui se 

ratt2 hant il. ia a :lmini ~ tration 'Cl c J'jnl~ truction publique. y comtwis la prépaza t ion 

d(ls " oilJ.~ ". son -portés natnrellement devant le cal>inet a uque l appartiennent tous 
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J•es rnembres du Bon:·d. :.1-lais le travail ordina.ire du Board est executé par un 

personne -de fonctionna:res ·qui •clir!<ge nt un sécretaiire .permanent et un sécretaire 

pa rlementai·r e, tolJs cleux Jirectement :~sponsabl es deva·n t le ·Pl1ésddent du Board. 

L'oífiC(l du Bo•lrd of Eclucation est divisé en trois secHons. 

La section ~ l ~mentni rc s'cccupe ele la surYeilla•nce de l'a~dministration et de 

<'i nspection de l'é-ducwt'on élémentair.:l, ainsi que -de la IIJl"éparation et de l'exa

:nen Jes ·institut"urs et institut;·ice<s et eles "pupi•l teaohers" ( élêves-ma1tres et 

·'leves-mattress~s) . 

La ·Section sccondait<e s'occupe de ce qui wppartient à l'administration et à 

l'i nspection des é'coles secondaires et •dles fondations wffectées à l'é<lucation . . 

La. section technolo.,;ique s 'occupe de l'adml.nistration et de l'inspection des 

instt tutio.ns techniquc-s t. eles classes du so.Lr qui reçoivent des ",g,·a.nts" du gou

\'~ rn ement, ·ainsi q11e c1e ·c e qui ooncerne le 'Mttsée Victor ia and .A lbe;·t, les col

lêges J·c.yuux de sc:e·nce et d'ar t, et l 'ootreprise -de la carte géologique . A l'exce

r-tion des colll'ges ;·oyaux do& science et d'art le Boat•d of Educat·o.n n'entr etient 

d n 'administre lui -même aucun établissement d'éducation. Chacune des trois 

scc tions du Boat·.d a à sa tête un sécr.etaire assista:nt prl'nci·pal (Principal assis

tant 3Ccretary), qv.i est subordonn€ ·à son to'ur au sécretaire IJ) rmanent. Il. y a 

en outre une d ivi<Jion ponr les a-f.faires cou.te-ntie.uses, une section médi'cale, et 

un bu:·ea~t d:e di~e'Ction des enquêtes spec'ales et odes r~J.>Ports speciaux · (Offi<::e 

or director Qf special inquiries an d special r aports). 

Les ]JOUVOi!'S õ.u Board af <Educa·tion résultent: •lo, des I.Educations Acts, 

d.• 1"8í0 a 1907: 2°, odes ·Endowed •Sohools- A.cts e t des .Cha ritable Trusts Aots (cer

tnõ ns pouvoi rs résultant de ces acts, et accordés o;cigiJnall'ement à la commiss'on 

d•· charité, lui ayant été transf<érés par une ordre rendu en Conseil); 3°, du fait 

qn 'il ad::ninistre les "g.ranrs" votés paT le Parlement en ofuveur de 1'-éduca

ticn . La tenda nce doe la l'égis<lation depttis 1870 a 6Vé d'"ccroire tr ês "'lll!l'idemen t 

les droits et les pouvoirs dtt B!Oa·rd of Education. Un comité ·con ul·ta:tif de dix

nevf me-mbt·es (don.t <tuat.re son t act·uellement des Jiemmes) est nom1J:l'é, en vertu 

d'un s t:üute, par le président, pou~ donnet· son avis au 'Board sur toutes le s ma

tiêre~ ·s·,H· lesquelles celui-ci peut le consultar. 

Le Boat·d of Bducation n' a .pa.s d'nutorité sur les un:,·e.rsités. excepté en ce 

qui ccncerne les sections péclagogiques (on 'l'ain'ng Coleges) subvention.née par 

le gouv-ern emf·nt qu'I 'PeU\'Cn t exi..steq· dan s lt:ur sein. 

D' une maniêrê géné t-a!e, l(l Boa;·d ne possMe a ucun droit de s·urveillance 

dir~c te .'> ur l'éclucll.!·!on second ai re Sttpêr:eu re (higer seeondary educat!on) ni suq

lrs un i ve r"i lés . ~f:lis tou t:es 1<*: ·parties de I' é-duca tion ang!aise ressen tent indi

rrctement, sinon cli recteme-nt, l 'influen'Ce clu Boa;·d. 

L 'autorité centrale pnur les écoles el e refot:me et etablissements cor.rectl~n

nels (Reoformatories and Industr ial .Schools) est !e 'N!inis!Jére de l'Intérieur (Hoi!De 

Orrice ), •POUT les <é-coles l'incligents instituées en vert-u de la loi des pauvres (:Pour 

law ;;chools) , J.e LO'Cal Gove~nment Boar. L e iMinistêt•e de la Guet·re · (VYar Of

fice) es t l'autorité centrale pour les écoles de l'armée; l'am.ira-u té, pour les divers 
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établiss~ments d'érlucation, y compris les Roynl dockyard schools, qui se rap

poo-lent à la flotte. 
C'est la Trésori:J'ie qu i admi·nistre le "grants" annuel accor•dé par le Par

lement cn faveur de.s cO'llêges universitai:·es en Grande-Bretagne et en faveur {les 

trois collêges universitair.es ~u Pays ~e Calles. La répa•rtition de ce "grant " 

e.st falte sur le IJ)réavis d'un comité spécial designé par la 'l'réso:·e,·ie; et des 

inspecteurs nomrnél'\ IJ)!l.T la 'l'ré>orerie visitent de temps <\ nutre les col!é;;'es qui 

partlcipent aux "grants", et font apport sur leu~ activité. 

)1ais lts o·a.pports annuels des universités et des ·colléges u ni veTsitaires en 

question son pul>liés sous l'autorité do Board of Education. 

ün coonité du Conseil privé étudie toures les p1·opositions tendan à amende" 

les chartes et Les estatutes des universités, ainsi que les statutes des collê~: 

d'Oxic•rd et de Cambrldge. 
Pour l'administration <lu "grant·J en faYeur de l',instru1ctio.n supêrietll'e agr : ~ 

cole, l'auto~ité ~traJe est le •Board of Agricultura and tl)e IFisheries (Bureau 

de l'ag.rlcuolture et df-s p<ocheries) . . , 

Cotno vêm os meus ooll.ega .. , a educação na Inglaterra está subordi·nada a 

um conselho que vale po~ um verd:!.lleiro ~Iinisterio de I•nstrucção Publicn. De

prehende-ee dahi que a .tendencia para centralizar tem ocamiJ]hado bastante da 

época t>m que Ruy Barb~a ass\gna!a,·a esse facto, IJ)ara a actualidade de que 

nos dá. noticia Bui~son. 

Devo ainda. assi;;nalar que houve uma •tentativa mais avançada, regulando 

a difficnlrlade religiosa resultante da situação privilegiada que ainda mantem 

a Ig1 ej::t ingleza nas escolas dos districtos "uraes, submettendo essas escolas a 

certas condicões <>statuldas pelo "Boa rd o f Education". Essa tentativa ai n la 

não log·ron vencer a força da tradição, pelo que foi re-tirada da discussão pelo 

Governo ... 

Em um livro muito mais moderno ncont~amos em -synthese as relações do 

Estado com a ilcçiio particularista em assumpto de instrucção: é a obra d3 

\Paul 1Descamps, "La fcr:1ation socia!.e de l'anglais ·moderne" . 
"A iniciativa ·privada fez m uito palas escolas na Inglaterra, e é 'POr isso q:Je 

neste ·paiz o conjunto do systema escolar pa~ccc". diz o original, "inorganisé" . 

Isto é, o autor qniz dizer que parece não existi r . .. 

O .f:lR .• To~F' Aur.uSTO: - Que não h a ·unid::tde de vistas. 

ú SI<. ~10NTF.1Ro I>E Sou:r.A - ... não haver unidade de vistas, como bem 

interJH'e ta o nobre D " putaclo. 

Continúa o au~or: "A iniciath·a privada, todavia, foi impotente para asse

gura.~· o ensino primarlo universal. Dahi a intervenção dos. 1>oderes publicos . 

.!\Ias a mane'ra por que e-sta intervenção se fez na Inglaterra diffe1·e .profun· 

damente daquella que se dá 11<! continente: primei•ramente. !lez-se tardia e timida

mente; em "eguida o .Estado contentou-se m regulam~entar, v'giar e subvl'ncio

nar, mas deixou as escolas publicas nas mãos dos poderes locaes. 

E1Pfim, cousa mais curiQSa Rinda, fez•se appello ás forças p;:ivadas para 

administrar a>S escola.s publicas de concerto com os .poderes locaes". 
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o tSR . JOSE' AUGUSTO:- Muito bem, esta é a boa tendencia . 

O SR MOTEIRO DE SouzA: - "Na Inglaterra não ha opposição, mu.s co

ope~ação entre •as forças publicas e as privadas, os poderes locaes e o Estado 

Quando este ultimo in.te,·veio no domínio <Ia educação 'certos observadores super

ficlrues grita.rllllll que a Inglaterra cambava para o estatismo. !Se fol'mos ao fun
do da;:; cou~as, veremos que se .trata de ·uma cooperação <Io Estado, dos po

deres locaes e da.s :forças privadas na obra <Ia educação". 

E' isto p;:ecisamente r1u·e pôde ser levado a effeito en tre nós, de a-ccôrdo com 
a nossa organização politica . O canünho que a Inglruterra seguio nas questõe.'!! 

de ensino e educação é um ensinamento qu·e nos pode;:á evitar experilencias <Ioes

necessar<.ias. A orga-nização. A organizaçã.o de que nos dá noliciru Buisson 

mostra que hoje existe a!li um vierdadeiro Mi111isterio cooperando com os po

det.es publicas locaes e cfrm a iniciativa paTticular. Essa cooper~ção '!la ad

mlnist;:ação tende •a unificar os tresultados ori'lln<I{)s das i•niciativas esparsws, 

cvitaiJldo :u.ma a·bsorpção do •Estado ctue poderia prejudicar as demais forças 

vivas da nação. 

O SR . .TOSE' AuGusTO: - Todas as forças cooperam ;para o mesmo fim. 

0 SR, MONTEIRO DE SOUZA: - Nem é po.ssivel que o Estado, em questão de 

educação, seja o '\lntco e exclusivo a se Jl~eoccupar . A educação, .por sua propria 

natureza, dever.-do <>e exercitar desde a mais tenra. Lnfanct.a, não pôde ser do do

mínio unico e privado dos poderes publlcos nacionaes; por força, tem de ser re

pa·rtida entre todos os "'lementos que constituem a sociedade. 
Aqui, ent~e nós, atê ha pouco tempo causava indignação aos nossos consti

luc'onalista• a i:lêa de que a Nação, pelos seus poderes federacs, interviesse em 

mút!e ria de ensmo ]>ri mario. Creio, porém, que esse fetichismo retrogrado já esta 

muito ai>randado e desappa·rece;:á <Ie vez se meditarem no que se o;Jassa no paiz 

citadc. e no que ·nos servio de modelo á organizaçãJo polltic.a vi.gente. 

tDeixemos, ~ortanto, a Inglaterra e !Passemos para os Estados Unidos, nação 
filha dos costumes 1ng1ezes, mas que em vi<rtude de sua <formação e constitui 

ção como naçã.o teve <Ie dar ás suas instituições um cunho ainda male individua
lista . Antigas colonla·s, sem ligação ou dependel!lcia alguma entre si, pois cada 

uma g-ozava -da autonomia administrativa que lhe concedia a met;:opole, em vi·r

tude dessa autonomia <requintaram os costumes trazidos. Assim con.stiltuidas for 

maram a actnal poderosa nação americana, que, tendo mais ou menos a idade da 
nossa •Patria. chegou, entretamto, a um tal @l'áo <Ie desenvolvimento que no.s pôde 

dar lições em todos os ramos da vida •hu-mana, especialmente neste assumpto de 

lnst~cçiio e 'de mebhoàos e<Iucatlvos. (M~~ito bem.) 

Que admira-vel progresso têm <feito os ®sta,dos Uniào.s nesta .ma teria! Graças 
aos seus metbodos, hoje podemos nos deliciar com a ingenua satisfação de um dos 

antig-os governadores colonlaes, Berkley, facto q'lle já foi referi-do a-qui pelo Sr. 

Raul Alves, na segunda di,scussão do projecto. Aquelle gove:mador, dando contaa 

do e;ta.do da lnstrucção, rendia .graça.s a Deus por níl!> haver escolas .gratuitas 

nem ·!mpren.sa na colonla e esper ava que mão as teria mesmo -dentro ·de um se

cuJo. "Deus nos presN"Ve de uma e de out;oa", dizia elle, pois acreditava que eram 
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instrumentos de "ctesobediencia, her>esia, .sectarismo", caben<lo '' imprensa eS'pe
ciaJ,mente o papel dlL 1)ropaganda de libe!Los diffarnatorio.ll corubra o mel•hor Go

verno. Imagine-se o espa'llto desse governador se hoje l'OOusci•tasse, diante da 

preoccu·pação dos seus successores em desenvolver a instituição que tanto temor 

lhe cau.;ava. 

O t;a JOSE' AUGUSTO: - Os dirigentes dos Estados Unidos, aliás, sempre 

viram crc~e a educação era a base de todo o progresso nacional . 

O Sa. 1!\oiON'l'Em.o DE SouzA: - !Não ha duvid.a que •se collocam á a I tu ;·a das 

necessidades da nação, dah<i a rwpidez com que tem ·progredido . Um oocriJ>tor 

americano assim aprecia a evolução da <ma p atria : "A historia da maneira pela 

qual as instituições individuacs üa época P·rlmitiva das colonias <:;e desenvolveram 

até so torna"en1 os organismos coherentes e completos dos Esta.dos modernos da 

Uniãú, revela uma notavel faculdade de adaptação ãs necessidades variaveis da 

vida americana e uma tendencia constante para a unificação e opara a adopção 

de uma norma comm.u.m, tendencia que, (>ffi larga medida, não se preoccupa co-m 

as f·ronteiras dos Estados". 

Essa tenden~ia é bem patente em materia de ensino. As nece·ssidades pu

blica< mostra;·aom I]Ue os poderes pub!lcos não podia.m se des inte ressar do a.ssum

pto e por isso do domínio privado passou a occnpar tambem a abtenção da.s auto

ridades regionaes, estaduaes, e por fim a da pt·opria União. As questÕ€s ds edu

cação ::;.eguiram uma evolução semelhante lá da lnglaterra, com a difíerença que 

a acção do Estado aqui é muito mais accentuada e pl~pondel'ante. 

No jil. citado parecer do em.hnente brasileiro Sr. C<mselheiro Ruy Barbosa 

encontl·o copiosa docum erutação para demon.strar que naquelle paiz é bem notavel 

o caminho para a centralização elos esfo;·ços em me.teria de educaçã.o, aspt.ran

do-sa alé a crP:1ção Cie um l\1ini.ste·rio Nacional d e ·Lnstrucção !Publica. 

"Entretanto, diz elle, paiz onde a espontaneidade J•nclividua\ disponha de tão 

portentooos força~ como na JJ1glaterra e seja cap-az de empr~hendimentos tão 

gjgantescos, ~não conhecemos nenhum, a não ser a grande federação republicnnn 
da America do Norte. " 

Pois € nesse paiz que elle nos vai dar contas da tendencia centralizadora d·:> 

Est~tcl·> IWéga.das pela'; proprias autoridades encatTegadas dos serviços de instru
cção : 

"A rwopri a idéit da instituição de um l\1inisterio do Ensino Publico principia 

a fazer proi'elytos <>ntre os pedagogos amer·icanos. Assim, na Associação de Edu

cação Nacional (National Educati<m Association), entidade de cert; caracter of

ficia'l 11aquel.Le paiz, em sessão de 11 de Dezemb~o de 1<877 o Dl'. Ha.ncock, super

tntendentle das "clty schools, em IDajton, Ohio, apoiado por 'l\1. C. !A.. Apgar, su

perintendente da iniS'tTucçio publica, por parte do •Estado ern Foreton, New Jer

sey, e ~J:'lr outras 3-ntoridades escola•res, pronunciava-se "manifestando o desejo 

de ser estabelecida e m Washington uma universidade 'llacionn.t doe educação ··, 

com o seu representante no gabinet<J federal. 

Ao "eu ver a inst~ucção publica necessita de unificação e do estimulo com 

que a nação a possa ampJia.r; cada Estado conviria que tivesse uma d.i•rectoria da 
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ins.trucção, cujos membros poderiam ser o Governador e ou tros altos runcciona

rios do Estado. Essa roepa;·tição nomearia o superintendente do Estado, ao qual 

comp,'til'ia a attrLbuiçõ.o de designar o super:ntendênte de cada condado e talvez 

os superintendentes "!e cada cidnde. 

M. Lernuou, su·perintendente do Estado nas escolas d e Topeka, Kansas, di

zia no mesmo Cong1'r.sso: "Estamos persuadidos de que cumpre assegu rrur a to

.las as criançaq <' d<'senvo!vimento ,physico, mo<al e intellectual, que o nosso Go

\'erno defe<nde atê quanto ã. sua conservação, da intelligencia do povo; que nunca 

f"' .. poderá eduec'tr a grande tna.ioria das crianças u senão e·m escolas organ izadas, 

c!mtrasteadas e, em larga ·parte, custeadas pelo Estado", qun o Estado ~arece de 

:tdoptar arnp,las di•sposições para a instrucção escolar da l]lue<icla em sua tota

lidade . 

u\~ . Gilson, ex-superintendente escolar do Estado na Carolina do Sul, de

mons tro11, na me sma assembléa, a necessidade de uma repartição central do en 

'ino ·publico em cada Estado, comoposta do Governador, do "a.ttorney genera1" e 

mais tres membros escolhidos pelo p:::imelro. 

Mas ainda ninguem dLscernio e qualificou melhor os graves inconvenie ntoes da 

:tbstenção do Governo central na gerencia dos interesses do ensino. os desgraça

•'os e ffe itos da a.usenci~ de uma so!lda e comprehensiva orgA.nização nacional das 

Jotituições Pnsinan-tes, de qu e o maior dos pedagogistas am'l ~icanos, o patria,roha 

•hs refo rmas da in~trucção popular nos Estados Unidos. o venera,·el Horac ·o 

.lfann . 

Depois de ter ~rcorrido, em uma .:.xcursão escolar. a Inglate~ra, a França 

a Allerl"anha, ell~ mui sériamemte advertio contra esse perigo a opinião do seu 

p tiz . "On•l e o Gov·erno dP-ixou de .estabelecer um systema de educação, tudo 

r•n·oe nc sabor da iniciativa pa.rtlcular. Em taes casos, um di·minuto numero de 

l'omens - sempre uma fraca min<>ria - que aoprecia o valor da instrucção, fun

<h escolas ada·pta.das ã.s suas convenienc'as particulares. A maioria fica ao des· 

amparo, smn meioo equivalentes de educaçã.o ; ~ assim se cria o vulgo na igno

rnncia. A h\ faz a o:::igem nas maiores irregularidade.s sociaes . .. Os mest.res p.ri 

vados constituem outro obstaculo ã.s reformas. B em que rivaes entre si, o inte 

resse os impelle a oooncertarem os seus esforços contra a lntroducç.ão de qualquer 

nova cla!!'Se de escolas, C•tja ex:istencia enf:ruqueceria o ,patrocínio reservado ex. 

alusivamente a elles . . . Eis ainda outro damno. 

O ~ystema local, ou _antes a ausencia de systema, longe de ser applicado me

nos (}ispendlosamentP, é mais caro do que o systema. geral. . . Accresce a esses 

outro 71tais formld!wel, proveniente da ausencia de um systema nacional e da 

falta dessa flscallzaçãQ que lhe é inherente. Que,ro fallar mo caracter dos liv:os 

de estudo, que infames autores e instituidores indignos se conchavam para vul 

garizar nas e..<;Colas. como meio de attrahir uma. infa.ncia cor:ompida ... "Taes 

algurr:as das funestas consequencias resulta.ntcs da negligencia do · Estado em 

instltulr para o povo um systema geral de educação" e do abandono da "mais 

importante de todas as funcções do Governo" â especulação de 1ndividuos ir-
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respousavels (and f:om leaving thls mast important of ali functions of a go

vernn.ent to the speculat'on o[ irresponsable ment) ". 

Fica .assim ,provad<J que de ha muito se sente a n ecess idade doa •poderes pu

blicos naclonaes a·mericanos intervi•rem francamente .por m eio de centros di r i·gen

tes nos uominios da educação nacional. Enume;:-ando os paizes que possuem Mi

nistc:ivs de Inst!"'Ucçã.o Publica, termina Ruy Barbosa dizendo: "Nos Esta(]os 

Unidos já d esde Hl6•6 se começava a generalizar o sentimento da necessidade de 

crear -se uma Secretaria de Estado, que presida- aos interesses d<> e'nsino. E st a 

asse:ção vem ldocumentaua PQr 'Uma t!'Bnscripção que é a seguinte: 

''Indeed the want of a central bureau a.s a. dep·ar.tment <>f a Secretaryship 

of tbe !InterioT, t<> pre.!!icle, over tbe interest of education - "IMimistrey of Pu

blic JnstructiO<n, o: somebhin.g analog<>us to our own committee o:f the !Prl·vy 

Council - in spitc of the :1-ntccedent dislike to centralization, appeared "to be 

mlllki:r,g itself wide'ly f el i in the Uniied States" . Ja1pes Fraser: "'Re.po,rt on the 

common school 5'yostem of the United States and of the provinces of Upper amd 

Lower Canada. !•London, 1866, prug. 59 . )" 

E-'<se testemun!w n os 'n[orma dos sentimen.tos que vã.o gan•hando t erreno no 

paiz elasslco da iniciativa partícula;:-. O paiz ela autonomia. local por excellen

cia, t en Je para a <:reação ele uma .repartiçã.o central que presida e unifique os 

trGJbalhos da instrucção publica e da educação '!lac!onal. 

l<:st;a. é a sol'H)ií•o .n~ tural . 

Da mesma fôrma que esses dous paizes de formação diversa, de ca:acter 

e educaçã.o polltka inieir:1mente clifferentes do nosso, caminham para a. fundação 

do Min;si€·ri<> da l1,strucç..'í.o Publica, e já po.ssuem repartições que de certo m odo 

dão uma direcção uniformizado~a ao ensino e educação nacional, nôs tambem paro 

lá. h a vemos de caminhar. 

0 SR. iRAMIRO BR AGA : - Aqui já surgi.o a idéa. 

-o ISR. MONTEmo DE \SOl:'ZA : - E' uma prova do que affirm<>. 

O tSR. JOSE' Aucosro: -- E lá. sã<> povos de iniciativa pa.rticuJ.arista; a In

tervenção do !Estado ·é sempre mínima, ao contrM"io do que se d.á entr-e nOs . 

O SR. MONTEIRO nFJ SouzA: - Nós, que tudo espe:amos da acção governa· 

mental, com mais fac!iida.-:le chf'garemos J.á ; o meu projecto .. . 

O SR. JosE' Aucusro: - O que admiTa ê que não tenhamos cuidado a.!nc1a 

di....so sénam-e-nt<'. 

O :SR. MoNTEIRO n!" SouzA: - O meu projecto prepara o tem·eno para di as 

melhores. Feli?,m<'nte o :tmbiente actual já ê muito mais favora-vel. A cor:ente 

dos que reclamam a a~ção poderosa do pod'S'l' central Blttlngúo os .propri<>B diri

gentes da Na<:lt<> . 

Y. Ex. vê, Sr . Pre-sidente, que a mais a:lta autoridade do nosso paiz, o actual 

P~e.s1llen te da iRepublica, Dr. ivencesláo Braz, tomou a iniciativa. do movimento 

parti.nclo do alto, quando, em sua m ensagem, 'le 3 de Maio deste anno, pedio a 

attençü.o elo Poder L egislativo r.>ara o assumpto. O nosso candidato á p1·esidencia 

da R epubUca pF,ra o qullld·ricnni<> futuro, Sr. Dr . Rodrig'lles .Alves, em sua pia h 

forma, ~ida ·ha PQucos dias, tratou {la ,.,eceS3idade d<> poder c·entral ampa~ar for-
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tement-e os oulroo poder~;s, r ara superar as maiores difficuldades com que lu ta 
a diffusito do ensino entre :nós. 

Isso prova que os governos repub licanos desejam emprehender sériamenle 

n. reforma salutar da nossa educação nacional. •E' traba·lhando no mre• mo sentido 

rtue est•)U abusando da attenção dos meus collegas. 
rSr. Prcsic1e:n1e, jli. de 'h a muito ms adverte V. Ex . de que a hora estiá ter

minada para os n0~os tr::>.balbcs; po~ isso, suependo ars m''Tlhas considerações, 

pedi•ndo " V. Ex. qne me reserve a palavra pa>ra continuar amanhã a discussão 
deste magno assumpto. (ll'bdto bem; mtlito ba11t. O O?'ador é cttmprinwntado.) 

SESSAO DEl 22 DE NOVEMBRO 

O .Sr . l\1on teiro de Souza: - 1S r. Presidente, reenceto as considerações que 

tue comecei na ultima sossão, a c:-espeito do pl'ojecto em debate. Poderia mA li

mitar a dar m·cu voto <âos ·medidas propostas, pró ou contra, sem tomrur parte na 

•liscussão, sE nã.o tivesse um gra'Ddoe amor a esta questão e se um dever de pa

triotismo me não obrigasse a tomar pa:te activa na discuss..'í.o, tentando demon~
trar á Camara aquillo que penso ser necessario, imprescindível pa,ra podennos 

fa zer uma lei •eff'icien te. 

O meu illustre collega Se:-. José Augusto, por pccasião de discutlr este mesmo 

J>rojecto, no segundo turno, r1eclarou á Camara que estava certo de que ia se·r 

"pprov~tdo o su.bstitutivo da digna Commlssão <le Instrucção Publica. Essa af.flr

mação, partida de um membro da rCommissão, seria um motivo SU'fficiente pa~a 

qne eu não mais viesse abusar da paciencia da Casa; mas não ~posso crer, não 

~credito absolutamente que a Camrura esteja !firme n•esse proposi•to, aberrante 

dos costumes e da ra?.ão de se: de um Parlamento. Penso que foi apenas u m erro 
rlc ju>gamento do nosso prezado collega, pois a Ca-mara dos [)eputados, em uma 

lei dessa natureza, em que não pôde haver paixão alguma, em que não ba ques

tão le politica partidaria, em que não pôde predomina.r outro sentimento senão 

'' esturlo calmo e ponderado, no terreno scientiflco e dos p:incipios, certamente 
não terá de antemão formulado seu juizo, antes de ter debatido a ques tão, ou

rindo todos os argumento, pró e contra o pr.ojecto. 

E, 1Sr. Presidente, como eu já tinha projecto sob:e o ássumpto e possua 

alguma experiencia, já como professor, já como direotor de esta'belecimentos de 
:nstrucç~o publica, qurundo me nãÕ bastasse a qualidade de representante da Na

~<io, achei que meu dever m e impunha a obrigação de vi: trazer esta contri·bul

~ão :I>~ssoal â Camara do-" Deputados, certo de que ella Ieva11á em conta os ar

:;umer.tos por nós rupresentados aqui, para então deli!berar com perl!eito conheci

men to tla questão. 

E ' isto, Sr. P:esidente, que me anima a continuar na discussão do caso. 

Dada esta JigeiTa explicação, reeonceto a demonstração que comecei na ul
tima sessão. 
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.Creto ter demonstrado sem deixar duvidas (fa-rei um li'g-eiro I'esumo do meu 
anterior di·scu~so) que o momento comporta perfeitamente, e a.t~ exig-e, o estudo 

e adopção de uma lei da nahu·eza desta, ora em debate. 

D emonstrei não terem .razãio aquelles qu e arg·umentava.m, dizendo que, por 

e~tarmos envo·lvido.s na guerra, de outra cousa nL'ío deviamo.s cogita.;.- enão de 

assun-:ptos que mais dinectamente dissessem res'!lei.to á g-uerra. 

:Mostrei como os paizes a diantados, especialm8'11te os de f'()rmação .particula

rhsta. cada vez mais procu:·am agir directamente sobre o ensino da mocidade . 

>VIuilo proposit2damente tomei rpara exemplo esses paizes, -r,oLs que, demonstra

do o caso em :·elação a el'les, ,provada ficaria a universalidade do principio. Isto é, 

todas as nações c i vilizada.s crêa·n1 orgãos nacionaes, por meio dos quaes animam 

e di;·ig-e•11 a educa(;ão do seu povo . Em todos predomina o espiri to de fazer con

vergir ou encami·n'har a acção dos estabelecimentos de ensino, notadamente os da 

i nati·ucç:io prim~ria para a educação, vizando a prosperidade nacional. 

Para isso citei h·echos que apo!!liVam a minha these em relação á Ingla

te:ra, onde existe hoj e um verdadeiro -:l'[inisterio de Instrucção Publica, procuran 

do systematizar a educação, e fo•rçosamen·te aca.bará vencendo a ve·lha tradiçã ·.> 

ing·leza. como est!l foi venci da em outros assumrpfos. 

1-i av i:~. iniciado a mi nha d e·monstração relativamente aos •Estados Unidos da 

America do :-.rorte, quando findou a hora dos ;,ossos trabalhos. Havia já lido al

guns tr~chos do magist;:al trabalho de Ruy Barbosa. pelos quaes .se via que no 

paiz cuj'l fot111ação pa.rti'> das ~radições ingle zas dava-se o mesmo rphenomeno. 

Isto é, tanto 'Jla I nglaterra corno nos Estado,;; Unidos as velhas tradições iam 

ce'dendo >diante das nec'*lsidades rnodel'nas da Nação . 

O Sn. BARBOSA LIM.A: - Nesses paizes ha a forte collaboração do elemenlv 

religioso. Aprende-se a le~· para poder ler a Bíblia. 

O Sn. MONTEIRO DFJ •SouzA: - Não ha duvi da, foi assim que se começou. 

ü SR. BARBOSA LIMA: - E ainda é hoje, através das mil e uma s u bdivisõeF 

dos schismas ·protestantes. 

O ·Sn. ALVARO BAPTISTA: - Na Inglatena ns fam.ilias se occupam propria

nl ente da in~c;trucção pri·m~rin., ha até os conselhos el e familia, com grande van~ 

tag-en, pa;·a dissemlnaçã.o do ensino. 

O SR. BARBOSA ·LIMA· - E' o typo materno de John Rusk in insinuando a 

ler a Bib2! ?. desde os seis amnos. 

O ::;a . 1'.1vNTErRo DE ISOTJZA: - R ealmente, Sr . • Presidente, foi essa a geneeis 

do desenvolvimento ela 1nf<tr·ucçã.o publica. A preoccu'!lação r'<lligiosa fol a crea

dom. das ~colas de E'nsino. tendo a R eforma dado g;:ande i•mpulso ao ensino j;o

pular d<L l'eituil'a, ]Y.!)a necessidade que prég-ou, de cada um aprender as verc1ades 

da ·S ua fé. •'J'anlo e.n um como em outro dos casos, a que se referem os mems no

bres e dislihc·t'ls am;gos, S;·s. \Barbosa Lima e ,>\,]varo Baptista, .portanto, foi 1l 

princi;}JO de ser ,-, .ecessario ap.render a ler para poder -procurar na Biblia a sal

vaçãv da a lma, que i•ncu-tio na rfamHia o deve;: da i•nstrucção. Tendo a cvllização 

nor<te-americana a mesma fonte qU:e a da IngJoatena, a g-enoois de educação é 
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identica, ou uma s6 em ambas. Eis por que a família occu}Xlu o lugar preponde• 

ran te a que se refer<'m os meus dstinctos co Ilegais. 

O SR . ALvARo BAPTISTA: -Acho que a familia cada vez mais 'exercerá p~~

ponde rante influ•encia soLr·~ a questão do ensino, pri•nci·palm ente primario, e so

bre a educação . 

<0 ISR. 'MONTI'HltO DE 'SOUZA: - Pe·rdã.o. tDisling-am<JS, . . Elm •toda que-stão de 

~~ducação, a fa1nilia 1exerr.erá sempre unHt pl·eponderancia ·ineg·ualavel . IJDm ilna
teria de iucs· ~rucçí'ío. !'.em aempre. 

o SR. Ar.VAJ!o BAPTISTA: - De instrucçã•J primaria.? O pro'jecto em clis

russão verna sobr" .isso. Não desejo absoluta.mrtnte dnte~romper V. •Ex., a qu1em 

c·stou ouvi01do com muita attenção; de passage n, vou expendendo a lg'Umru;; idêas. 

O SR. MONTEIRO DE SouzA : - Havemos de ch•egar a esse pon.to, para o qual 

àevemos pre.star toda a noBsa attenção: se temos c1e encarar apenan nma ques

tão de inslrucção ou se ·a da educação. 

O SR. JOSE' '.o.\.TIGUSTO : - Aliâ:s, a instrucção deve ter finalidade ed uca

tiva. 

O Sn. ?.10NTEIR'J DE SouzA: - S im, deve, mas ao que pa.rece deseja-se c~ear 

es tabelec;mentos de mera instrucção, sem nenhuma outra pr'eoccupação mais. Se 

assim fôr, então é pref.erivel -não tràltarmos desta questão; deixemos rus i·niciat-i

,·as particulares ou publicas se desenvolvel'em como até hoje, cada um cui-dam.do 

,;e -promover a sua instrucç.ão como lhe fôr posslvel . . . Não adiantemos, porém, 

argumentos ... 

o SR. GlLBElRTO AliiADO : 

cçao, o orna~. se completará. 

Sempre é bom começa.r. Comecemos pela instru-

O SR. •:VIONTEIP..o DE Soc;z_, : Escola<.~ p~imarias para ensinar a ler e a es-

creve>r ,-.xis tem per todo o paiz. 

O S<t. GlLBJJRTO AMADO: - Em numero deficiente. 

0 SR, JOSE' AUGUSTO : - Não está j)rovado que ... 

O iSR. GILBBRTO AMADO: - Pelo menos no meu Estado. 

O IS'R. Josl!: AUGUSTO: - Evidentemente. 
( 

O Sn. MoNTEmo DE S ouzA: - QuaLquer de meus callega.s talvez passa diz.:r 

"i é exacto ou não que nos Estados de cada um tenham fechado escolas .por falta 

rl•J f rectucncia. 

0 R. GILBElRTO AMADO: - \Não apoiado; em Sergipe, não . 

O SR. ALVARO IBAPTISTA: - !Mas a falta de frequencia pôde não indicar qu~ 

as escolas seja.m em numero sufficlente 

0 ISR. MoN~'EffiO DE SOUZA: -'E que indica então na opinião de V. Ex.? 

O SR. ALVARO •BAPTISTA: - Pôde indicar a má situação da escola, p.or 

~xemplo. 

O ISR. BARBOSA LIMA: - Podem ser escolas eleitoc.'aes, creadas a.penas para 

::trranjar empvegos . 

0 .SR. JOSÉ ·AUGUSTO: 'E' possível ainda que haJja, por parte das famílias , 

incomprehensão do problema educ3 tiovo. 

O 'SR. !MoNTEIRO DE SouzA: - E' justamente vor n.ãQ corresponderem a este 
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>requisito que quasi sempre são abandonadas. Mas, rSr . Presidente, estou me des

viando, levado pa.t·a um terreno que pretendo abordar daqui a pouco . 

Permittam os meus Hlusbr-es collegas que continue a demonstrar o caminho 

seguido pelas differentes nações, a que já me referi, na ma teria em debate. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - V. Ex. estJá fazen'do um !estudo da evolução 

do ensino primario. 
O ISn. MoNTEIRO DE !SouzA: - Não. Quero justifica'!' as medidas que propo

nho, tomando como .exemplo aquillo que s e passou e .se estiá •passando n os demais 

paizes, especialmente em paizes de .formação particularista. afim de provar que 

essas medidas nos evitarão cahir em erros . 

O SR. ALVARO •BAPTISTA: - O que V. Ex . propõe não é governamental, 

portanto . .. 

O iSR. MoNTEIRO DE !SouzA: - Não acredito que em ma t eria desta natureza 

o ~vern:0 queiTa intervir nas nossas delioerações; por isso continúo. 

·Na ultima sessão citei trechos do parecer de :Ruy Brurbosa quando. deLxando 

a Inglaterra, passei a tratar dos Estados Unidos. Por elles vimos que a tendencla 

alli tambem se accentuava para a centralização das questões da ensino e educa

ção. De simples iniciativa r,;articular foram fazendo a vreoccupa~.:ão tambem 

das autoridades locaes, em seguida das estaduaes e por d'im da União. Os poderes 

ma;s el<evados õ.a n ação :procuram unificar todos os esforços esparsos, encami

nhando a educação nacional para melhorar ainda mais a situação moral, politica 

e industrial da poderosa nação ame.-icana. 

Esse documento se refere a uma época atrazada de alguns annos. De então 

para os nossos dias a lendencia não so1'freu modifi~ação. lElm um livro muito re

cente, edição de 1917, A1ne1•i can Gov~rnm~nt wnà Po!itics por Cha.rles !Beard, 

encontramos expostas as razões dessa tendencia. Ella reside principalmente na 

poderosa faculdade de adapta ção do joven povo ás necessidades da civilização 

moderna sem as preoccupações formrullsticas e embaraçosas que tanto nos pre

judicam. 

E' assim que alli foram cr·eadas r epartic;:ões e serviços publicas que nunca 

13xistlram uma vez que o desenvolvimento socirul :ou e.conomico mostraram a sua 

necessidade. Diz ell e : "As the •bu•·dens o f ou r commonwealth governments have 

increased with the growth of the population. industries, cities, and corp.oretion;. 

the legislatures have crea ted n ew oHices, boa•rds, and commissions charged with 

ca:rrying in to efifect regulations d eating with specilfic matters . .. " Cita mais 

adoo.nte como exemplo o Estado de INova York. onde "we have a state ·engi neel 

and surveyor, a ·supe.-intendent of 'nsurance, a superintendent of excise. a su

perintendent o f · public WOI'ks, a commissioner o f education" e outros. 

São as exigencias da IVida n1.od e rna que teem dado a norma de proceder 

aos dirigentes daquelle paiz; e. da. multiplicidade de ac;:ão dos Estados, muni 

cipios e districtos, foi que nasceu a idéa de unificação de esforços, sem emba 

raçar, entretanto, todas as iniciativas. De um modo geral, p6de-s3 dizer que a s 

questões de educação, que ao principio eram da unica e exclusiva preoccupação 

pa>rticula.-, a que ha pouco se referiu o Sr. Alvaro Baptista, tal como o foi n a 
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Ingla terra, passaram aos cuidados aas aucor1aades regionaes, concorrendo m ais 

tarde as do ·Estado e as da União. Da h i tamoom a div:ersidade dos apparelh;Os 

admlnistrado.res ou fisoaes. Os BoGII·ds o! E 'cV!bccotion, eleitos pelos paes ou no

meados pelas auto·ridades region•aes, a.s supel'intendencias de educação, enca.t:'re

gados pelo !Estado da di•recção da educação, quando esfa já havia deixado de 

ser da exc1usi'Va a ttenção do pa.rticular ou dos poderP..s regionacs, e par fim 

a creaçã.o do •BWI'O!uu ot E<nttJcati01~, ctue, pelo estudo das questões de edu<oação 

e pelas .suas publicações, muito tem feito pela unificação dos esforcos de tão 

dltferentes o•ngens; são essas linhas g·eraes da evolução por que o ens ino passou 

:.tlll do domlnio particular para o do Estado. 

O 1SR . .ALVARO BAPTISTA: - jMas aqui no 'Brasil a evolução foi outra. 

O .SR. !MoNTEIRO DE SouzA: - Tambern as nossas tra dições são outras e 

muito mais propi-cias ,para uma centralização. Por isso é que estou me detendo 

,,estas citações; desejo demonstrar a e.fJ'Icacla da. 1·epartição que eu proponho. 

Si mostro que em um terreno não apropriado uma tal semente tem dado resul

tados, com maioria razão, em um ·bom terreno, essa semente produzirá excel

!entes rructos. 

Desejo que entr e nós o papel da escola evolua como aconteceu nos Estado5 

l' nidos depoi s que deixou de ser da exclusiv·a attenQão do particular . 1So•b este 

J•o nto de vista poderia ler uma pagina anima.do•·a do autor que tenho citado, da 

qual, para não ifatiga-r os collegas, aplenas leio este p eriodo ela !Pagi·na 624: "[ndeed, 

lhe schools o f ou r cities are slowly becoming social centl'es; the playground anel 

recrea tional features a.re •be ing developpled; vacation schools, affording social Ji;fe 

to the chlldren of the congested centre . are .-a.pidly multiplying; and ther., is a 

,onstant sca.-ching among education-alist for lb•etter metll.Ods in instruc tion and 

for more effectiv:e woays for raisin•g through the school system the standards, 

note only o.f intellectu!III l!mt of physical a nd moral life, in ou"' crowded cities ". 

Como v eem os col'legas o papel da escola já não é mais aquelle ha pouco 

t'"signalado a.qui, instituição m·ead·a pa.-.a se aprender a ler a Btblia, ainda que 

Ido esteja intei ramente fóra da fiscalização dos contribuintes, especialmente as 

e.•colas ruracs: o poder publico dell a se utiliza para daT á sociedade esse caracter 

'lUP torna o !Americano capaz de todos os esfo-rços ·para a 'Prosperidade. 

Essa vigila ncia que o partícula.- exerce s obre a .boa a.pplicaçà6 da s .suas 

r ·ntribuições ·e portanto sobre a escola está bem enquadrada na indole do povo 

'"'le ricano e certamente fracassaria entre nós si tcntassemos experimentar. 

O tAmericamo exercita esse deve r ~oncorrendo com o seu voto para a ele ição 

<h· commissões incumbidas de fiscalizar directamente as escolas, nos Jogares em 

11ue os Boa1·ds são por esse modo constituído>;. 

O ,SR. 1BARBOSA LIMA: - !São chefes de familia. qu e estão convencidns de qut 

niLo ensinar os filho~ é peccado. T eem m edo do inferno. 

O SR . . MoNTEJJ'IRO DE SouzA: - E' o que int'ellzmente não acontece entre nós. 

Em diversos Jogares as commissões são nomeadas pela autoridai).e. em vez ele 
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ele! tas; esta fôrma .está mais de accôt·do com a nossa índole. D e modo g·eral: 

"IA 'board of education is created by Iaw, whose mem'bres are Gclected :by th~ 

people, serve without pay, and h ave full Uegal ·power tD establish anel control 

:free public schools d'or a.ll chilclren of school .a:ge within the limits of th e city". 

E' este o typo da commissão local, 1JO•r intennleclio elas -quaes o contribuinte zela 

pela instrucção ele seus :filhos. 

Finalmente, para termina .. a minha demonstração da tendencia cent-ra1iza. 

dora na .administração actual dos Estados Unlilos - vejam bem ·os meus nll'bre~ 

collegas - lerei ainda um trecho elo a utor que venho citando. Por elle se nota 

qne os estadistas daquelle paiz verificaram que lê -cada vez mais llleceb'6arl.o qu~ 

o Estado se encarregue de um certo numero de serviços que não podem mais 

estar sõmente a cargo ·da imiciati'va pa-rticular, dado o seu g•:a.11de desenvolvimento 

Estão nesse numero os serviços de instrucç:ão publica. iDe facto o servico de obra~ 

publicas, por exemplo, como a -conservação 'da.s estradas, pontes, >etc .. com o des

envolvirn:en to ·da vida moderna, :poderia ser peT\Ceito si estilvesse a cargo ido zelo 

particu1ar? Evidentemoote só o poder puJ>lico podei'ã manter esse e outros ser· 

viços que pela indole ou tr·adição do p.ovo .pod-eriam fica r sdb os cu idados dos mais 

directamente interessados. 

"Und.ottbtedly a ohange has been oom.irng in zntblio sontim,ent in• U1vitec~ State.1 

dtt?·ing t h e past twenty-five yecws " , diz aquelle autor, que depois de enumerar 

a natureza dessa mudanQa de orientação Em relaç:ão ·á educação e outrlls serviços, 

assim termina: "show that we w>·e abanc~onling ou1· old. 1·ecloless i.ncUNwtmtünn &nll 

?·a1n1U11nt ·ind.iv i~d.ítalism ". 

Eis o trecho a que me refe•·i e qu e é uma synthese feita pelo a utor acima 

a respeito das tendencia s centralizadoras ela aclministraçàll americana. Como é 

um capitulo ·rJe!<lueno, vou lel-o ma integra: 

CENTR.ALIZATION OP' ADMINIBTRATION 

"LLocal autonomy, or exemption of communities from interferenc;, 

on the part ll•f aentra l <tutho·rities, was one o.f the sh1JJboleths of a. cer

tain •school of publicists in the rrúneteenth century. 

It originated in Fra:nce and England, wl1ere the nsmg bourgeoisle 

found the centrali.zed mo11aJrchica·1 institnti:ons, principally ·in the olllndr 

of tha landed classe~ pa-rticular!y irksome •anó indemocratic 

It was heartily approved in the Unitecl States, where economic con 

ditions, specia:lly :before the industrial revolution, favored a highly de· 

ve!oped localism, and it hardened into a do-gma. to the e:ffect that inter

ference with •local institutions wa;s a spooies of ll·riginal sin to be foughl 

on princitple and on ai] occasions. 

IUnd·er •the circom·stanc'es 'lliiJdou(bteclly, this .dogma ha.d its jus

tification, •but circomstan-ces nave changed since 1'8150, Affairs that were 

once of purely Iooal concerne have become od' state-wide and even na t io-
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na! importance . .rt does not matter much to neighboring counties whe

ther any particular county keeps the woods cut along the roadside or 

a'll<l'\vs the pound iences to ·fali into decay, but in these days of swif. 

and constant intercommunication it does matter w•hether the coun ty 

salfeguaJrds it.s inha'bitants against contagious odiseaeses, assesses its pro

·perty \for state taxation fa'r.ly, d<eeps its hi!gihways in arder, allow the 

children to g~.·ow u•p in i1gnorrunce, or opermits manwfactories to pollute 
the sto:eams . 

As a result o.f increasing state-wide interests, ther·e has come in

evi trubly a d emand for more state supervision over local institutions. W~ 

now have sta.te JJoards of health wlth large '!)owers over local sanitaQ'y 

arrangements, food and dairy products, water supp!ies. and othe!' 

matters affecting t11e 'health od' inspectors generaly. We have sta ~e 

factot·y and mining inspectol's, railway commiossions, highway boards, 

charity anel correctional •boards and o<fficers, t ax supervisors, texcise 

commissionlers, and eelucational od'ficials. 

Only recently Ohio has sought to standardize the whole system of 

loca l finances and to secll!·e effidency and ih<:>nestry in local financiai 

aelministration :by instituting a state btl'reau of inspection. 

State legislatures are more an d more SUJ'bjec ting loca] authoriUes 

to uniform standards in the matter of education, sanitation, hioghways, 

and financ es. 

Consequently, thrDug'h both Jegislative and executive centralization. 

local authorities ru·e ooming to assume a lmos t purely administrative 

positions, as the subo·rdinate ·authorities, canying out a state-wide wil! 

on ali matters of fundam~mtal importance. 

The r esult has 1been .goDd - a sterud and persistent elevation of 

the sta ndards o f -civilization throughout ou r states. " 

'Por con<>equencia, Sr. :Presidente, quando em um [laiz do maximo resp<eito á. 

au tonomia local e á iniciativa t>at·ticular se prussa essa transfOQ·macão oriund'l 

rla sua adaptação âs condições ela vida social moderna, não é demais que leu desej e 

crear entre nós, povo <d e tradições centra:lizadoras, uma instituição que se in

cumba d·e uni.ficar os esforços esparsos em matetia de educação e ~nsino, pondo 

10 mesmo tempo ao alcance de todos os estabelecimentos modelos para lhes ser

Yirem de guia. 

Passemos a outro nobre povo qu e tanto teni feito pela educação de seus 

filhos, •a ISu issa . 

iNo <diccionario de Pedrugogia. ele IF . Buisson, encontramos o seguinte, á 

pagina 1.941: 

"IEn 118•7<4, la constituti= de la Sulsse subit une révision importante, 
inSpirée parla nécessité el'augmenter la force et les pouvoi-rs de la Con

fédération. 
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Comme l'id,.;ar était Ie promoteur du mouvement, on sentlt !e besoln 

ele proclamer certains principes généraux dans le domaine de 1'inst.ruction 

publique et un artide (·27) ainsi conçu .fut inséré <l.ans la nouvelle 

charte fédérale: "•La IConfédération a le d•roit de créer, outre !'écol~ 

polytcchnic!ue exislante, une université fédérale et d'autres établisse

ments d'instruction supérieurc, ou de subventi{)nner des étalblissement5 de 

ce gem·e. ·Les cantons pour-voi~mt á •l'instruction primaire, qui ldoit être 

suffisante et placése exclusivement sous la direction de l'autorité divile. 

·Elle est oblilgatoire et, dans lles écoles pu'bll.ques, gratuitas. 

Lcs écoles publiques d<>ioyent pouvoir être frequentée par Ies adhé

rents de <toubes les conlfessions, sam-s qu'ils aient à sou1lfrlr d'aucune 

façon dans leur •lib erté de consclen<:e au de croyence. La Confédératlon 

prendra Ies .mesures néce.ssair es contre les cantons rqul :ne SaJtisferail!nt 

pas à ces obligations". 

Quem conhece a historia da formação politica desse paio:, vê que foi um 

ll.V,lllÇo extraordinario a intromissão d·o poder federal 'em materia de instrucção 

publica, mataria qu-a estava aos <:uidados de poderes ciosos de sua autonomia. 

0 'SR . .Josl!: AUGUSTO: - Aos !Cantões ... 

O ISR. ·MoNTEmo DE SouzA: ~ Como se vio, pela reforma constitucion·al, a 

Con!fEdleração, além de crear um certo numero de estabelecimentos, estatuio 'prin

cipias geraes em relação ao ensino prima,.io, te ol:}rigou os Cantões a proverem 

esse ensino, esta'beledendo o principio da sanccão contra aquelles que se doescui 

dussem desse dever ou ind'ringissem os demais preceitos. 'l'.<Iais .recentemente um 

novo artigo introduzido m 19(}2 dá á IConlfederação a faculdade de auxiliar os 

Cantões nlesse serviço e o !Parlamento no anno seguinte IJ)romulgou a lei executiva 

do novo prece:to CO I1stitucional. 

Na !Suissa a ilederação respeita. o direito dos !Cantões no que diz reS'peito 

>lo ensino superior e médio; em I"elação ao ensino pdmario se res-ervou o direito 

de f;ooalizar o·s ·au.xilios concedidos e estabele<:e principias geraoes que os Can

tões são obrigados a cumprir . .Entre nós tamblem o ensino primall'iO é de com

pet ncia <los • stados, mas não ha como na 'Suissa a devida sancção contra 

aqu•elles que se de cuidar-em de cumprir esse dever. A mod'elar [Republica foi 

até á db<rigatoriedade do ens imo. 

O ISR. J3ARBOSA LIMA.: - Ha aqui em alguns Estados. 

O SR. :MoNTEmo DE 'Sou zA: - !Sem que Venhamos primeiro escola-s em numern 

sufflci nte , !llão podemos estabelecer o 10nsino obrigatorio; tudo ficará .sempre 
no papel. 

Ko meu Estado, por exemplo, já cogitamos dlesse assumpto. Incumbido, um :> 

vez, de fazer a refot-n1a. da instrucção publica a !li, o distlncto Governador que 

então administraYa o Estado, pediu-me que nã.o esquecesse esse ponto. Estand6 

de accôrdo com o principio que patrioticamente m-e pedia o Governador, pon· 

derei-lh)e, entretanto, que primeiramente occorria ao Estado o dever de manter 

escolas em todos os pontos onde houvesse um certo numero de cria.ncas em 
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idade escola r. Como as leis de sa natureza não são feitas para proauzlt~em effelto 

,omente no momento em que são arganizadllls, mas para terem exist-encia .perma· 

ne nlle, organizei um regulamento adequado, tornando obrigatoria a Í'l'equen cia es

colar, ou o -ensino de certo numero .de mater ias n todas as crianc:as em idnd e 

,,scolar ; estabelecia penalidades para os paes. tutores, patrõies, que não m a n

dassem seus lfi1hos, tutelados ou >e'Illpregados, á esco1a mais fProxima, assim 'Como 

,·statui o m-eio d l;(e <fazer o recenseamento escolar, indispensavel para a boa 

e'(ecução ·da lei. 10reio que este recenseamento foi o que de mellhor se obtev.e 

a prat:<Ja, 'Poi-s não me consta t-er havi-do uma só app!icação da p ena contra os 

I''~- ou responsaveis desidiosos . 
• Depois -dos exemplos da Inglat-erra, Estados Unidos e Suissa, passemos a um 

outro paiz de natureza intekamente -diversa daquelles, mas que constllu c um 

o·po digno de observação e que desmentiu por completo as theorias dos anbhropo

,0c'ologos que, nega11do a eilfi<Jiencia da educação para a formac:ão dos cat·acteres 

~redominantes de um povo, attri•buem tudo á hereditariedade das qualidades 'es-

1,eciflcas da raça. Refiro-me ao J a.pão, cuja histO'I'ia é uma lição para os paizes 

>'In situação igual á nossa. Como '.la.bemos, vi.via ainda não fazem muitos annos, 

··m plena idade mêdla, qullllldo entendeu transformar-se completamente. de modo 

" igualar osua vida âJs velhas civilizações europêas. 

A revolução d:oi completa e, em poucos annos, do ve!.ho feudalismo, &Urgiu um 
pn iz moderno, tendo adquirLdo da noite para o dia toda a civilização e progre oo 

que outras nações levaram seculos a conquistar. Para attingir esse resultado 

sua educação t eV>e de soffrer tam!bem a mais radical transformação. exet·cendo 

a escola um papel preponderante, quoe mai.s se accen tuou, depois da creação do 

).linisterio da Instrucção Publica, conforme IDOS diz iFr ideJ, na sua o·bra - "La 

JJcdagogie dans h~s opays etrangers " -Paris, 190.0: '"ISi bem que começ'ada desdle 

a •Rt'stau<"ação, a instrucção publica no Japão. não tom'()u um surto particuiM"

men te rapido s inão em 1871, pela !nstLt.uicão de um ministerio esplecial, e em 

1372, em consequenc!a do decr-ete. imperial que promulgou o pr imeiro codl·go 
1lo ensino ,primaria". 

!Ainda qu e dJesde 618 o Japão tooha avançado :bastante, em materia de 

instrucção pu.blica, o seu vertiginoso progresso ·se acoentuou depois que instituiu 

o ministerio 'dirigente, repartição centralizaldora da educação nacional, d·eixando 

de lado o conrelh'() como a.dminlstradar. Parà mais claneza. leio o seguinte tr-e<Jho 

do citado lLvr{) de IBui·sson, no artigo sob o titulo: "L'éducation au Ja.pon depuis 

la IRestauration de 1'8618" : 

"Immêdiatement aprêa la restauration de J'autorité impêriale. le 

gouve<"Illement confia 1a direction de tout Cle qui concernait !'instruction 

publ'que à un <Jonseil d'lêducatlon, qui resta en fonction durant qua 

tlre ans, d·e 18~8 à 1•8'711 : "'la prêsildence de ce consei1 tfut ·donnée à 

Yõtô Yamanouchi, princle de Tosa. Vêcole des Jangwes êtrangêre5 et 

l'êcole de m'êdecine, fondêes durant les derniêres années du shogunat 

et qui avaient êtê fermées ~ndant Ja guerre civile, ful\ent rouvertes et 
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adO'J)tées par le .gouYern em ent, ·l'ancien tCollége de IConrfucius fut rouYert 

'êga~ement et il fut ques tion d e r econsti.tuer l'ancicnne uni·versité impé

riale; touterfo1s ce project n e reçut pas d 'éXJécutiom Divers ·reglem>mts 

relatifs à l' enseignement élém entaire, secon•dairte et superieur furent 

pu']jll'és, /Mais cettJe •premiere organisalion n'eut lquune xistance JHO

"-ri'Soire, et en l 187rl, le g·ouvernement, selbbant le ib esoin cl'im~primer une 
impulsion plu s vigoureu•se à l 'léduca tion national e remplaQa le ConseP 

d' êducation pa:r un mlnistê re de l ' ins truction pulb'lique . " 

E is ahl, 1Sr. Presidente, o valor qUIS .póde ter para o J)rogresso d!esse serviço 

pulblico a centra•lização, sob a direcção de um a dminisbrador consciente do seu 

papeL JDlla estabel<Jdel\á a unidad e de vistas e, 1)0r cons:equencia, a continui·da de de 

esforços - tão necessarios pa·ra leis dessa natureza. Depois , Sr . Pt·esidente, 

pretendo tira r as lllaçqes quando tiver de estudar o projecbO . 

.A tendencia, portan to, nos paizes !que •citei, r<llpito novannente, ê para uni r, 

para collocat· sob uma -só autoridade, ou ·diliecção cen~ral , a administraç:ão e 

vigilancia do ser viço d•e insbl-ucção primaria, Ido :;jerviço de educacão; nunca 

para d igpensar, nunca para deixa:l-·o entregue exclusivamJen!Je iás a utocidades 

locaes ou aos cuidados particula:rles. E foi muito propositadamente que tomlel 

esses palzes de fo rmação particularista, VQn(!UiC os outros que teem a mesma 

índole que nós, os paizles como a França, a Italia, etc., os da chamada ·raça 

latina, ou a inda outros d e organização política i'de ntica á nossa, não precisam 

ser lembrados. 

1Repito: O Estado não ,pôde, não deve, sa· indllfferente ás t1uestões de edu

cação. Eu frlzo sempre a palavra educação - e aqui entramos no ponto a que 

ha pouco me rteferí ~ por1que .para o JDsta do a escola é o principal elemento 

de educação. Hoje a escola não tem mais o papel exclusivo de ensinar a ler 

-e a esorever. Por ter se amJ>lla'do o s eu papel ê que o.s mais altos poderes da 

nação não medem ·sacrilfícios para manter o fim de enslntlll' .. , 

O iSR. CBENTO DE !MIRANDA : - Ler, escrever e tra:balb:a r. 

0 SR. IMiONTEJIRO DE 'SOUZA: - Sim. Trruballi.ar, OU antes, com O fim die 

educar o individuo. 

0 ISR . . BARBOSA LIMA dá um a•parte 

O ISR. MoNTEIRo DE SouzA: - Qurundo m e refiro á educação, se i perfeita· 

mente quiio lata é a accepção clesta pala'Vlra. A educaçiio do individuo começa 

desde a mais tien ra ida de e até que mol're não dei~a d-e estar sempre edu

ca ndo~se .. . 

O 'SIR. BARBOSA LIMA: - Ou deseducanldo-se. (Risos.) 

0 ISR. MONTEIRO DE SOUZA: - !Pois sim, A 1educação ,pôde •Set' positiva OU 

negativa . 

O .SR. BARBOSA LIMA : - Basta chamar a attenção d-e V. Ex. pa.ra a men

talidade teutonica que de!;lencadeou ·solbre o mundo o flagello que alhl está, como 

resultado da •sua formação, por conta 'do Estado, segundo a conce·pcil.o JJ,e• 

ge11ana. 
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o SR. MONTEIRO DE !SouzA: - :Mas o qu e não tem duvida é que a nação allemà 

formou um ideal seu, embora errado. 

0 ISR. BARBOSA LIMA: - Exhumou um idieal. 

o <SR. il.\I[ONTEIRO DE :SouzA: - p ois b em, mesmo assim, com esse i&eal qu~ 

3 humanidade havia sepultado ha muitos seculoo, com sse id:eal :retogra!do, no

<lemos aTgumentar 'Para demonstra..· que a •educação pôde mod!flca.r completa · 

mente o caracter d e um 'POVO. Está provadt> á ~;v.i dencia que o aNemão ·de hoje 

,,iJsolutamente não se ;pm1ece com o allemão ·sonhador Ide outr'ora ... 

O SR. BARBOSA •LIMA: -Do "Herman e Dorotl:téa". 

o \SR. MoNTEIRO DE .SouzA: - Ou druquetl e velho all:emão classico que escre

Yia um trabrado sobt•e a folha ou so•bre uma idéa . .. 

O SR. (BARBOSA L IMA: - iFaz-m1e lembra·r tEça dle Que iroz - o Topsius ~ 

.1ue tinha escripto dous g r a ndes e compactos volumes sobre a exlpr;essão phy

:donomica do -lagarto. (Risos. ) 

O Sn. MoNTEIRO DE SouzA: - O a llemão d e hoje não se parece mais co·m 

.sses typos caricaturados pela critica. );!ão é só com o all;emão que se dá isso. 

Ou tros 'POVos t eem ,so<ffri-do a pode.-osa i nfluenci~ da e ducação. Se-gundo Cola

·'"nni, no seu estudo sobre as a:aças supa ·iores e inferior;es, Pearson aífirma que 

os I•ng.Jezes da época d e tElisabeth pareciam com os H espanh6es de então : "eram 

o.\•entureiros, indolentes, poucv prop.,n s()s á industria. üutt-o hlstot'iador "do 

-<eculo XVJl1JI escr:eveu que em todos os grws da sociedrude e r a m elles grossei·ros 

comrrl!e ltiam uma quantidade eno rm e l:lc d elictos, apeza r da crueza da legislação 

penal de então. Russell-<Garni-er nos diz qu;e os Escassezes da época era.m "/otlfl"· 

J,··.~?, pcwessC'ltX., vinàicati.fs.J S()U.1"1tois_, sang'lllitJtMres . .. " 

Ora, Sr. Presidente. nem os Inglezes, nem os Escoss:e:>Jes de <hoje se parecem 

""tis com oesse retrato elos seus antepassados; a di,ffer ença ê absoluta, proa: a 

tlle ll ;t épOCJ . 

O SR. JosÉ AuGus·.ro: - Quer diz:er que a educação modificou, cr eou um 

novo typo. 

O SR. :M:oNTEIRO DE !SOUZA: - •r at não se daria si. a. h ereditariedade fosse 

"" elemento IJ)reponderante •e devesse ser consi:derada ... 

0 iSR. JOSÉ AUGUSTO: - Um factor decisÍV<l. 

0 SR. MONTEIRO DE SOUZA: ~ E de importancla c a pital . A eduCaGão modi

fir.ou -sensivelmente o caracter tanto do AI1emão, como do Inglez ou do Escassez, 

<le qUJe fallamos, de modo a se reconhecer mais nos typos de agora o retrato que 

a historin dos seus a ntepassados nos pintou. Em todos o~ povoe, t!na.lm:ente, 

iremos encontrar a m esma diffe.-ença, cuja origem está nos seus methodos de 

educação. 

L-\.inda na ultima sessão referi o facto do gov;erna d or de uma das coloniaM 

inglezas, que d epots f01rma,ram os E stados Unidos, pelo qual se pôde aqullata.r 

quanto mudou a orientação do povo americano 'de !hoje para a época em que 

esse governador dava ·gt·aças a ID eu s plela falta de imprensa e de esco!BJS, na 
colonla . 

Quan t<l mais aJPerfeiçoados os methodos de eduoat;i!.o tanto mais ra.piliaa 
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serão as differença.s, no :r;rogresso das nações. Por consequencia, a 1educação 

é um tfactor d.a maio<r relevancia na formação do caract-er, nella tendo papel 

de impoctancia incontestavel a escola. Foi ·por meio della que a LA.llemanha mo

d if icou inteiramente ·a sociedade. Porque não podemos nós usar elos mesmos 

meios que ella assim como a In~glaterra e os Estados Unidos usa·ram para darmos 

á nossa sociedade ideaes mais ndbres '9 os mais -elevados :r;ossiveis? 

Os Estados cream escolas, mantêm estabelecimentos de ensino e dirigem a 

educação nacional, nã.o ma :s com a idéa particulrurista ou a-eligiosa, do exclusivo 

proveito do individuo ou da p.-opa.ganda de doutrinas, emfim, fundo em vista 

sómente o interesse privado; a concepção do ensino publico hoje ~ para orient aT 

a educação da soci-edade para os id ea!es que a civilização moderna tem m·eado. 

<Cada nacionalida de tem os .seus ideaoo, forma·dos pouco a ·pouco, segundo 

as suas necessidades, sun•s condições de vida. su.a histeria, com Qs quaes seus 

systemas de -e ducnção elevem se desenvolver. Esta·, bem e<rilentada, •POr m eio do 

ensino, apressa a evolução, di .. igindo a corrente dos espiritos na dil<ec~:ão desr

jad.a pelas aspirações naturaes d a sociedade ou modificando-a quanto r>ossl v· I 

para os da humanidade. 

IA. modioficção póde-se dar pela inflwencia que exerce na direcção do pa:z 

uma certa part•e do seu povo que, po<r ci•rcumstancias di.versas, mais se distancia 

em aperfeiçoamento e constitue a élite da soc:<edade. Esta, él:ite estuda e dá ao 

ensino o-s meios com que va;e agl·r na directt'iz da ·sociedade. combatendo os vicios 

e erros que devam desapparecer ou aperf-eiçoando e cultiva<ndo as boas qualidades. 

E' dest·a modo que o Estado orienta a educação 'para traçar a sua so·rle 

futura, no interesse, segura.nça e p,.ogresso da nacionalidade. Os ideaes dE; uma 

nacionalidade repousam hoje na força e valor de toda a nação, que, por isso 

deV'C estar prepa•·ada pa·ra. a sua defesa. Si a nação não estiá nessas condições 

de quasi nada valer'á um -exercito, que póde desa.pparecer de um dia pa .. a outro 

em uma ·ba·talha, como outr'ora acontecia, quando por traz do exercito :r;erma

n<ente não estava toda a nação prep!llrada devlda.mente. 

1S6 por uma educação :bem dirigida, portanto, podwâ a nação a-ssegurar a 

paz e tranqulllidade de que necessita para o seu progresso. 

A'bsolutamence, não r>r'égo jdeaes d<e força conquistadora, não desejo que 

a humanidade volte lá situação que a Allemanha tentou renovM, e que produ ziu 

essa trem-enda luta. que !envolveu quasi todos os põvos da terra. 

O 'Sn. BENTO DE MIRANDA : - Isso aqui, mesmo que qu!zessemos, no meio 
americano, não medraria. 

0 SR. MONTEIRO DE SOUZA: - Importa, portanto, dar uma. direcção inte!l!

g·ente, humana á e ducação nacional, tendo em vista os interesses superiores da 

nossa sociedade. Desde que a accão exclusiva, da famllia cesse. quando começa 

o trabal•ho da escola, d evoe o Estado pôr á disposição da criança esta;b'elecimentos 

que a eduquem pa.-a a vida pratica. Sob este ponto d~e vista ainda temos muito 

que fazer, tornando-se por isso urgente a creação - de um oentro nacional que 

se incumba da di-l'ecção geral do ensino, propag!linda, estudos dos metiflodos, en-
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· orajamenlo d >1s inic iat ivas ele todas as or igens, etc . Si fosSiemo.s ver o que se 

1n ssa na maioria da$ nossas escolas . en contra ríamos em pleno viço os v elhos 

methodos de ensi no liv<·esco, sem attracti vo algum p a r a a criança Qtl.e f ica 

.,0nvencida d·e <JU e -estuda pa ra a escola e não para. a .vida. Dahi o a b andono 

,ias escolas pelos que m ais preciEiilm de lia, isto é, da gra nde maioria do povo, 

o professora-do, sobretudo, ca r ece desse c entro ori-entador, pois na su a qua s : tota -

dade age como si a cab eça de uma c riança fosse um ar-mazem, com varias esca· 

11 ;nhos, onde s e pód·e accumula.r um c erto numero de scienclas, ca da· um a no 

' ccani n110 r espectivo. Para ell es o ideal da in strucção con si-st e e<m a<rmaZlClll!Jr 

M cerebro das pobres cr ianças o maior numero possível rd·e m a-teria.s, g rande 

c(,pia d·e noções. 

•O <SR. BARBOSA LIMA: - Em todo o pro·blema de instrucção, ha dous as, 

pre tos que se completam: o logico e 0 s c ientifico. Quando s e faz um <e du cando 

p•.>t·cor<rer es tas séries de noções, é por- uma n ecessidade logica p a-r a o d es . nvol

Yi manto do instrumento, que é o cerebro. 

O S<R. :MONTEIRO DE Sou zA : - Não me fiz comprch ender pelo nobre D epu

>.do . Não c rit'co que se ensinem taes e quaes m a1 erlas. com tanto que estas 

t• nham uma ·subordinação logLoa pa·ra ... 

O 'SR. BARBOSA LIMA: - Para uma finalidade. 

O SR. 1\ILONTEIRO DE !SouzA -. . . um fim d et;;rminado, parra a educação . 

Sem essa final idade, é accumular-se na cabeça de uma et'iança inutilida<ies, 

:'t·m valor algum prat ico para ella·. 

o 'SR. BARBOSA LIMA: -E' Ulll Sl!•·menage p·edan tesco. 

o rSR. MoNTEmo DE SOUZA: - o nobre D ep utado conhec.e os trabalh~s >el a 

l' . I. c ., li vros framcezes, que hoje estão 'â>s mãos dos nossos estuda ntes . Ahi 
o o <mconlra.m uma imme nsida d·e de proble m a·s, muitos •formulados em ~xam ~s, 

Y•crdadei•ros québra-cabeças. qu e nunca terão applicação ... 

O SR. BENTO DE :MIRANDA: - Mas são n ecessarios para a gymnastica do 

~ pirilo, 'Para o desenvol v imento das ·facuLdades . (Apoiac~os.) 

O SR. 1\lfoNTEmo DE SouzA: - A .gymnastica cer ebral se obter ia sem t er-mo!l 

necessidade de cançar o cerebro com questões tão complicadas ;; com as que 

se gasta t empo que poderia se•· mais u tilmente aproveitado. A ma th€m 3 tica, po•r 

Ri >6 já é uma methodologia . .já vale como m ethodo para dese nvolver a facul

d:J.Je do raciocínio, o espír ito logico. 

Sr. ~residente , a s ;escol•as. por consequencia, de vem ter como fim preparar 

a vida, educar a oriança par a podei' viver no seu meio. 

Qual o fim da in s trucção, sinão formar mane i•ras de agi r, e maneiros d& 

1"·nsa r c tra nsformar essas m a n·eiras de agir e d;; pensa t· em habitos. para 

Jl•Jcler adap tar m eln10r o individuo ao m e io em que t em de existir? 

Si fugirmo.s deste pr;ncipio cr eio comm etteremos um g rave err;>. IIrem os 

~rear escolas que serão v erdadeiras inutil idades para a sociedade. 

·A proposito lembro~me de um facto que ha t empos m< foi narrad~ pe!() 

meu il lustre coll>ega, o r epresentante da tB arhia, tSr. Raul -A:lves . :Em uma c ' dade 

<lo interior do seu Estado fundou•s;; uma socied·a de litterhi'la; esta creou urna 
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pequena bibliotheca e um curso noctumo, que começaram a S!lr frequentados 

pelos moços do Jogar. 
Intelligentes, como são em geral os nossos jovens patrícios. em pouco tempc 

aquella: sociedade tinha 111es desenvolvido ele tal fôrma o gosto litteavrio que, no 

fim de a lguns annos havia a local: clade gau1ho algum; litteratos, po etas. orado· 

r .;s e p·erdido alguns tn1•balha dores. 'Nen11Um quiz mais se entregar ás modestas 

occupaçõe~ que o meio lhe off-erecia, nem p J dia dar applicaç;ào u til aos seus 

conhecimento!:\ . · 

•Eram parasitas que VlVlam preoccupa.dos com a~ questões Ltte<·aria•s, dia· 

cutindo entre si os assumptos de histeria, philosophia, etc. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Parnasianos e n:ephe!Lbatas . 

O SR. JOSÉ AuGUSTO: - .Allli a instru{!ç;ão fez !l!al. 

O SR. :MoNTEmo DE SouzA· - A escola nesse case nàc; trnU1 1. cog· tadr. dt.. 

sua •finalidade - <educa •·. A instrucção que deu só serv•u pa1a pô t-os em des

a:ccôrdo com o meio Em que estavam viv<endo, sem saberem se aproveitar da sua 

cultura, deixando-os inteiramente deslxados. verdadei-ras verrugas implantada3 

no organismo ela pequena soc:edade s~rtaneja. 

Por conseque ncia, quando as escolas não têm va lor efficiente, em vez de 

sere m proveitosas, tornam-se pre jud·iciaes para o indivii.duo e pa ra a sociedade. 

Hoje, ~ cousa já sabi·da, que •não brusta ma·is ensin.aJr a "ler e •escreve r para 

fechar prisões . Muitas v·ezes a instrucção apri·rnorada em um cat·acte r mão pro

duz um e lemento perigosíssimo pa.ra a sociedade. 

Não se pense ICjue, ma•nLfestando-me deste modo a respeito das escolas que 

charna~·ei livnescas, !Pretenda .cahir no erro opposto, das •escolas meramente pro

d'issiona.es. A este r esp.eito tenho notado que reina uma certa confusão nos cs

piritos daqu~lles que pretendem regenerar a no ssa educação profissiona. lizando 

as nossas ·escolas primarias . 

Entro, vor isso, desde j á neste assumplo ICJUe talvez conviesse f.!.()a r pâra 

mais adeante. Entretanto, servirá p.ara deixar mais claro o meu pensamento soL•·e 
o. valor da escola como elemento de educação. 

Quando não se estuda o problema da instrucçã.o sob o ponto Ü i' vista r.·al, 

•scientifico, 'incorre-se no errOJ ele preteml'er passar de uma educação •inte ira.mento 

filtero.ria ; segundo as .antigas co.ncepções, para um systema completamente op

\POSto, que fôrma sômente .p.rof.issionaes. Nem a escola exclusivamente dest!nada 

a 1iormar obrei<"ps, .profi.ssionaes, n em a esco"'a unicamente destinada a d'ormar 

sonhadores. ou méros le ttrados, é a V'erdadeira esco·:a pel•a qual uma democracia 

. d va formar o _e:a.racter dos indiv·i·ducs que a compõem. 

A confusão nasceu de uma apreciação superficial ou e rro de observação . 

P e lo :facto de ultimamente se terem desenvolvido ·brusta.nte as e scola s industrbes 

ou proCissionaes, ·em d-iversos •P<lizes, ·entre os .quaea a Allemanha, os Estados 

Unidos e a lnglaterra, . imaginou-se CJue o desenvolvimento e a eff·!ciencia da 

,- :n"?;tr ucção naque lles paizes · resultaram dessas escolas . L<;SO, absolutamente, não 

4:: Yf\rdade. 

Q.ua.nto .aos methodos de educação (]Uem está com a v erdad·e são os Estado• 
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t:nidos, cujas escolas vão da.n do os me.hor-es t·esultados po.>sivehs, forma-ndo ( ss~ 

!,Cração de homens empr€1h endedores para (JU{em todfll a espeoie de tra'ba·· 

1110 di•gno, intelleclual ou manual gosa de igual apt•eço, 

As escoloa.s primarias, .alli , ·em s ua ma;oria, educam a creança para o tra· 

Joalho, de IW.rte 1ue ma!_,; tal'de e Ji.a poderá, se o e ntender se espr,cializat· em 

pmu esco1a !J) rafls.slona l ou seguir utna caflreira lib'er.a l, pa-ssando com a m:aior 

f1c ilidade de uma para outra especie ele occupação. Os tral>a.hos manuaes têm 

.ns e scolas americanas um Jogar saliente, não sómr•nte com o espirito pratico 

q•Ie car.actariza esse povo, mas tambam com o .i.ntuito aiLamenle e•ducalivo qu.e "' 

"leantada pedagogia da quelle paiz nelle>!j .reconhee~ . 

Em um ,pa iz e m que as creanças d-esde os s ~us primeiros pas5vs escolares 

· nham apd'l'·endido •a digni•fica r o trabalho, naturalmente as escolas profissionae, 

' ·w de ter um grande desenvolvo'mento, como complem: nto ela escola .r:•·ima ría. 

Vê-se, por consequ-encla, que a .escola profiss iona-l tem o se u valor como 

rotabelecimento technico cl estina.do a d ar aos que se -destinam a uma !P-rofissão 

indus trial, commercial ,ou a um officio ma nual , a necessaria pra.fica, e não como 

um systrma ba•sico de e dueação nao'onal. 

As -escolas profissionaes devem ser -equiparadas ás escolas n orma.es. ás clt 

l Jire ito, da ii\fedicina, IDngenharia, e tc., qu e ·são esco las technica'.'!, desti-nadas a 

··orm~>.r pro(issionars dedicados ao ens ino, ao dire! to, á medicina, á re>ngenharl <t . 

'j ulto para Ufila~· co1no pa.ra -as outr.as .a escola pri1maria ê. que dá a base 

'l< tructiva ind is1 nsavel. Como a grande nw.ioria da ·nação :pôde seguir as 

' r reiras lib zr aes, é prec:so que a esc()la ,prmaria, i·nstituida p-at·a a e ducaçã-o d 

t••rlos, tambem cogite do d·aEtino dessa grande parcella . Da m esma fôrma que 

.. iste uma instrucção .Jw imaria li tt~ro -scie!lti fic~ .tambem ha uma technico-pro

' ':•.•iona l. Assim o papel -e ducacion i·EJt a da escola (ica ma;s adequado ao seu fim, 

fi•J:I!ldo ministra •essa instrucção jP rima.ri a compl eta. 

Eis porqu e os t•·abalhos manuazs hoj e são ind ispensaveis nas esco:as pu

b:l,as, desde os ja rdins de infancioa até os cursos d·e ensino ·secunda rio. 

Introduzidos nas escolas com fins m Er amente utilita rios passarf!.m a ser 

um exceliente faotor de -educação e como tal a,s escolas amerLcanas d<eram-lh-e 

unt cunho especia l e um desnnv<Jlvimento que não tinhann nos paizes onde foram 

iniciados. e de onde foram ·transplan tados ']Iara os EstadoB Unidos. Dos dous 
sy,. temas America fez um ad·equado aos seus m ethodos de erusino. .Como 

~o •ab z os dous systemas, um que v eiu da Suecia -e 'dos paizes do norte d·a Eu• 

ro•oct e outr.:. da Russia e da Aw;tna, pelas suas orLgens e ofins d·iffer em pro

fundamente. Q · qu·e veiu da Suecia originou-se do seguinte. Como nos pa izes es

r. ndi•na.vos a .grande mdustrla ·es tivesse .pouco desenvolvida, ·o trabalho manual 

duran te muito te mpo cons tituía uma indus.tria purame nte doll'>estica. 

Et·om o~ propr !os oamwnez~ quo oonstruiam os set~s utensll!os, seu m-obi-

1\rt~>'o, seus vehiculos. 1nst>·umentos õe ·lavour~, •e tc. Com a inbroducção de ma 

chi.nismos, porém, €sse -esta do de cousas modHicou~se, de sorte que a industria 

domestica começou a Çl·ec:i11·ar e -a d·e.;a,p.parecet•, aua si , Então, educadores e n ten

<leram fa~er a sua r-esurreição, creando escalas .em. que s e . e nsinass :~n esses · tra-
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tJa lhos domesticos conh ecidos pela designação - s!ojcL. •Não hav e·n do uma eepe

cialização de offo'ci<> ou pre>fissão, nesse e nõioo, cujo fim €l'a dar destreza d•• 

mão, <> ma ne jo dos instrumentos rudime ntares e um co·~ h ecim ento ge r a l do 

trabalho, verificou-se que possuía um g rande valo<· como elem3nto g era.! d' 

oE'ducação. Da Suecia po uco a pouco foi-se tra nspla ntando para outros paizes que 

unham conhecimento dos seu s bons r ultados. As croeança·s sobretudo rec~blam 

a !nnovação com o maior ·prazer e espontaneamente buscavam as escolas onde 

se praticavam os trabalhos manuaes; •isso lhes despertava a imag inação e a na

tural ac tiviéLadoe que tocLo't a ct·ea nç·a !POssue; era uma <>ccupação agJ·adav el que 

dava expa n são a multiplas facu'ldades boa.s que a in fanci'<l. possue em germen . 

Por outro loado o systema vindo da Russ!a., ·O m ethodo de De!la-Voss, tem 

accentuadamente .ten dencia.s 1:echnicas, tdestina-se á educação profissional, pelo 

que busca r evela r as ap tidões e depois des znvolvel-as. Os seus exercícios obede

cem a uma technica rigorosa e exigem o emprego dos mais variados instrumen

tO<;. 

O modo de executar o TI'l€511110 exercício mos tJ·a a difif-erenÇ'<L dos dous s yoste

ma•S, Emquan[o pelo slojcL o .alumno s er ra por exemplo, uma taboa com o 

Intuito de ·executa r mn objecto derermin~do, pelo outro essa. operação se r ed uz a 

~nsinar o a lumno a se rrar bem, com a m a ior perfeição possível, a:pnend·endo assim 

a man eoj a.r com peric!a a. .serra. Da m esrr.oa fórn•a ao facetar uma taboa, !Pelo 

_primeiro method11 executa-se -esse trabalho p or set· neces.sario para o uten

~th!o que s e pre tende ·executa'!', emquanto que, pelo segundo é n ecessario que o 

trabalho seja ex ecutado á plaina, com .toda a perfe ição posslvel. A dHfetcen~a. 

portanto, dos dous é bem accentuada, ain da que os ex er c1C'io.s possam ser com

muns. 

Os educadores americanos, obE•decen.do a o princ ipio de que a acção é que 

.desenvolve a vontade, forma ram o s·eu systema empreg1and0 ú slojcL de pref~

rencia •nas prim eiras i da des, quando só des e-j a m obter a que11e fim; e o outro 

<JUando deseja m dar uma tendeno'.a techn!ca ao ·ensino, corno prep.a r o a traua · 

lhos mais oadeanta•dos do dominio IPTOfissional. D esse modo conseguem form3r 

-esseS homens .adJnir-a.wis, de vontade en-er.gica, de iniciativas a rroja da s, que 

.agem com fi rmeza, podendo ser J~oje o operario de uma fab rica, amamhã o com

lnero'.ante arrojado, ou o financei ro, o po!itlco, o diplomata , etc . C<'eio, rnes.no, 

<tu.e um dos diplomatas americanos, dos mais brilba.ntes qu-e passaram p ·3IO nosso 

paiz, foi tiraào d a carrei·r a do cornmercio. 

Do exposto vê-se quo o valor da escola esM, nos s eus m ethodos, adaptado> 

ao ;fim que e·:•! a vi sa. Se m e demoro n es te ponto é porque desejo mostrar o ca

lnimho a seguh:-,nos, d•esde que •queiramos !fazer ~a l.guma cousa de conve niente 

para .a boa e ducação da mocidade bra.sile'ra. 

Não confund·amos, portanto, o valor educativo dos trabalhe>s rnwnuaes com 

~ e nsino •JJ.ro fio.ssiona l. O que importa é fo rmarmos escolas que .eduquem o noss~ 

!POVO ; o resto, o ensino profissional, por ·si mesmo se i~pe>ffi e se desenvolverá, 

f ormando os bons operarios modernos, os commerciamtes, ar tista.s, e demais 
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profi.s&'·ona·es das carrei.ras 11beraes ou manuaes. S.em .ssa base é perderm os 

tempo ·na tentativa d<o construi<r um edifício começado pd o tecto. S em um depa'C

tamento administrativo e teohnico incumbido de guiar os esforços de todos para 

o bom oanninho, muito f.acil ' serão os erros e o sacrific'o das meliHl<I-.es concepções, 

pois não bal!lta cr2ar esco1as, é preci·so qu ellas oorre•pondam •ãs necessidades 

da vida do individuo e da soc1cda:de . 

'l'ratando -do criterio de uma ·boa instrucção, na sua obra L es iclées mocLe>·ncs 
w r les enfants, éU.z o brl>lhante ~sy-cho·:o.gista Ji1·amcez Alfrec1 Binet: " Gera lmente 

< na obra mais importante que menos se .pensa; tarnbem acon~ece que, pela ne

c~s.si dade, ella acabe poJ· •Se impor á attenção. E' isso que se vê nes te momento; 

"' •necessida de de cont•·6be que assignalamos começa a s urgir. " O autor <ref er e-se 

10 papel da esco:a como pr~paração á vida. "De uma parte, continúa ellc, c.e

cln ro u-se nos meios primarios o que sa chama uma crise de con•::ncliza.gem, que 

põe em causa os programmas da instrucção •nas escolas; e de outra prurte desde 

nnüto te1npo, croo.m-se ·sco1as l echnioas, cursos, officinas, mil n1odos diversos 

de da r ao jovem aprendiz o ensino }Jrofis.s·iJona l. ". .JDstá bem d·e':>in·eado o phe

LO me no que se passa e ntre nós; depois de Jonga indif1'e r ença pe lo problema do 

·nsl·no, a a ttenção publica começou a reclamar, porém, sem descer ao fundo a .. 
,tuestão, rA r ece desejar que passemos a sub-stituir a.s nossas ·escola-s !Primarias 

pe las esco las pr<o.fi sslónaes, como se isso r esolve·sse por si só a questão. ( Gon 

tiu1ia a. leitu1·a.) ... "ne m os :::mpr.e se con ·eguiu o resultado, aconteceu, nHJsniO, 

muitas v 2, es, erra r o caminho, de modo qu e, escolas Sll,l>eTlo!'es, mantidas com 

••ra ndle13 dLspendioBz não •Serviram1 sinão p.a11a forlTha.r funccion:aTios, ern v ez 

>la ob<'eiros·•; (s1tSpenclenclu u. le·iwra). Note a Cam.ara, se não é jus ta•l!len t e o 

nuc se tem da do aqui, de escolas agro nomicas, com<rnerciaes e outras terem 

formado a penas runccionarios publico~. lSSQ continu~rã, so nito dermos ao ensl· 

no a. di.recção compet~nte. 

(Uontintía tt Lebtttnt) .. , "mas não imP'Jrta; se o r em edio nã.o se encontrou. 

c. mal tor·nou-s ~ conhecido e comp.rehendeu•se que para julgar a escola é p r eciso 

olhar para .a vida. O •nmsmo acontece com todrus essas obras de instruc~rl.o e 

educação post-€$COlar, com as quaes muito se t em despendido j•á, e que. m""' .. 

mo essas, muitas vezes nã o ClJrr .: sponderan1 ao seu fim , provando bem que, só 

''~ .pGde compniliender a ut!~idade de .ju 'gar o ensino, como preparação á vida 

r~al". (S1tS1Jende a le'it1tnt). Veja-se o que aconteceu no caso que ha pouco 

referi. no interior da Ba·hla. Peço a atte nçãu dos coll egas para est e ],}<:riodo: 

(Conttmía a leit11ra)... "Po1rco a po1tco abandona1'-Se-ha esta-s icléas y,ene
•·osas, ?lias verdac~e;.,·ann e71te mu~to schernaticas, segU71tio as quaes rt ;,·,s tru· 
~.e,ci o é 1t>n bem em si, e a. lei tn•·a vaLe como m.ontlização; co·m1n·e1tende

sc ncío se>· a instntcçci.o sinão 11m n•eio, umt "~e·io eLe q?te se se1·ve 7JC11rct to,~uw 

mclho1· a aclajJtação do incUvid110 ct0 seu meio; .por consequencia, não ha instrucçã" 

rrcomm endave'l por si m esma, corno uma verdade unioa; a j.nstrucção sendo um 

meio deve varla1r cotn as p 2ssoa1S, os ten1,p1era1nentos, os tneios econornicos :nos 

iiL'a s o incli\·irJuo di :;,putao·á sna viela. Em laga r el e um a especie ele estudo ab

••racto dO.!! pro;;ra rnmas, fa1·-s e-ha cada vez mais um es tudo de a juôta me nto e 
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modificar-. ·e-ha a instrucção á v:sta dos fins bem d~terminados que se queira 

atting·ir" . 

Ninguem poderia com mais s implicidade pintar a complex:dade do proble· 

ma, cO'Tno o .Gez o conhecido sabia francez . 

O no~so distincto collega, o Sr. Raul Al\res, quando discutiu o projecto em 

de!Jate, sallentou o va:nr do eus lno prof issiona l, Mem procurar, porém, destaz~r 

a confusão que elle tem despedado e nt<t·e nós e que e u desejo <fazer desa.Ima-

TI!C ê r. 

Mesmo entre espiritos dedicados ao estudo da;, questões de lnstruc~,;tl.·) pu 

blica tenho ·notado essa confusão. Cr·eio que ella, em g.r.ande parte, é d :vida f1 

forte i tnpressão que causou 12 ntre nós a obra tantaJS vezes citada aqui, de O. 

Buyse, "Methodos Am ericanos de Educação", na qua:l faz um cop'oso estudo 

•sobre as escolas pr.ofissionaes, cursos techJlicos, e tc . A leitura pouco o ttenta de•sn 

obra pôde nos fazer Cl'er que o aperfeiçoamento da instrucção a mericana r e

sulta das suas Escolas profissionaes, que, como j•á vimos, só tem tido um grand' 

desenvolvimento, d-evido ao valor de escola. primari-a, onde •Se tira todo o pro

veitr• possivel do car·acter educativo dos u·abalhos manuaes. 

A observação supel"f'icial do que se passa •nos Estados Unidos appllcacla '1" 
nossas nee<<sidades, pode1·ia n0s lev·ar a um caminho ionteirament errado e d 

consequencias desastrosas. D1riamos: o Brasil, ~aiz novo, precisa desenvo! Vl'J' 

o seu coJnmercio, a 1sua industri·a, sua lavoura~ etc. ; ora~ os ·Estados Unidos. 

pelas· suas escolas pr()fLssiona<?s atting-iram ao grão de _ prosper idade e,m que e• 

tão, portanto, profissiona::izemos as •nossrus escolas primarias. C~hiria.mos a-

sim •em oul:ro erro; i<'iamos formar s·ómen te operar'os. Por conseque.nc!.a., inci di 

riamos no vicio contrario do que lamentamos, tsto é, de serem as nossas "'

colas unica e exclusivamente .Jitterarla-s passarian10s para a.- de um utllitarlsmu 

estre ito, -d•est'nada a [Qrmar opena.rios. •Se fOisse .pQssivel a existencia de lal 

typo de educaçilo pl'imaria não sei a <~ue ·n1vel baixaria a m~ntalidade da na~ão. 

Dig-o, se fosse possivel, porque não s al se tal escola chegaria a ter aluiiiinos, pois 

ahl Jlasce outra ·questão a considerar, a difficuldade da escolha de uma tPro

fiss!w, pela crlan(;a, qun ai nda na da sa.be da vida. Se a criança não está uas 

condições de escolher o officio ou profissão a seguir no futuro, ao criterlo de 

quem ficaria es.<a escolha? Do profeswt·? Dos paes? SenclQ estes o1>erarlos, podia 

ser que escolhessem a propria profissão e, então, r estabc.Jecerioamos o c<mdemn.l 

do systema, já quasi Inteiramente aesappa rec :·do em. alguns palzes da E:urop:,, 

o systema da successão profi·ssional de paes a rilhos, sem att ~nder á capacidade 
de cada um. 

Eis os a.esasLres a que seriamos levados, pela observação descuidada d~ 

!Problema . Cet·to não é esse um idaal de educação, especió! lmente de ·educaçiio rle-

1lllocrattca, õJem lo; o e dá nos Estail'ls Unidos, como vou prova r pelo proprlo 
livro de Buyse a que já me ref-e.-J. 

Outros confundem uma t ecnn ica eJe.tr.1 ~ntar, tecl1nlca educativa, qua se pOlie 

dar a todas as cria.nça•s, com o começo do ensino profissional. O grande valor 
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oduca tivo {los methodos americanos constsCe em <Lesevolver em e.>tes na cdança, 

gualrr.ente, as faculdades de acquisição e criação dt: conh2cilnentos. E • por isso 

<:!Ue, ao lado õas rnaterlas tendentes a dar os eLemento-s de a,cquürlção de co

:•hecimentos, s1e co ll ocam os exercicios .systematicos de desenho, modelagem, 

traba lhos em madeir a, «tn .ferro, etc., com u intuito d" facultar ao alumno. a 

t:ansformaçãc do pensamento em acção, de passar das idéas e dos scntirnen:v.~ 

;, rep!'csentação material dessas idéas e séntimentos. 's a dessa educação ,prima

ria. ti!, a n"'~t'l i,c.::. tart. .. e o en•.siniJ pror;.ss iona l s 2:cundario e s•uperior toda a .:,ua pa

~ nça, fa]-o c.: n1o :.gual·mente o faz-em Qs cursos scientificos ou lilterario:;, ~uan

io para ~llPs <'e dirigirem os esi1.1da-ntes sah!do,s das escolas elemen~re.,. 

Exp!ica-.s' a. <'azao porque Buy~e <Ledicou tão larga attenção ao elflS'DO t!O

dm ico e profissional. Conservador õo Museo provinci al do ensino technico ele 

llainaut e dircctur da escola industrial super'or de Charleroi, inclo aos P.stai.loJ 

l nidos em missão de estuõos, evicl·entemente seu espirito f.oi atrah i~o para as 

u;, o!as que tratavam da s11a especiali dada . Do mesmo modo que o medico sefia 

nltrahido para os serviços hosp'-talarf'\5 e para .oo n11ethodos da ensilflO das e.scola.s 

d" Medicina, dedicou elle um cuidado espec11il .p.are. o ensino profissiona,l; in·~ 

n m por isso <'!eixou de assignalar IJ.<>....m claramente na sua obra o ve.rda'<'l·~iro 

c'"'ho da educação americana, o valor das su•as e'õColll.b, 

No ultimo capHulo da sua obra, ao concl u'.- o estu do, dá-no ' em synthe se 

o cao-acter da educação ame ricana, deduzida dos gra•nd ~s sentimentos que ani

n.,tm esse grande povo. O i'<'léal éLa educação é simples e democratico, "a tod.os, 

<1'7. e1le, deve a le'soo.la a;brir uma chanc.e igu·al para v.enc~r e offe rece.r os meios 

<1 a.lquirir 'llma cultura superior. Esta pt·eoccupação fundamental domina o re

;; ,nen d·a . lnstrucção em g.e ral e technica -no.s Estados Unid.os. Os ame;icanos 

x·,rr,bam o nosso enshno "de eclnccw as c•·iançns pm·a wm o!tioio ~Jtenn·inacLo: o 

frllto elo minei1·o é destinacLo á m·inc•, ;0 filho •eLo tectLão tome• a rn·ofissão do pae 

e •u.c~ eSllCranças ncío vü.o além eLo misté•· eLe tece•·. Nn mnio1· 1Jan·te cULs vez es 

o íi lho ope•·a•·io etwope!b entl·n na s1mda q1~e lhe foi l"·epa.·c.cLcE, cLescle o nasci

"' 11to e especiaUza,-se na.s escolas eLe officf.os o•·ga.niza•<k•s, seumuLo a tm·mula 
ollnncí". Tal e ducaçã·o offemde o sentimJnto ameri.ca·no CJU.e quer !L escol, pu

hl!ea. não creando barreira algulna ao dCSP.nvolvimento <'La crian~a. m a·s abrindo

llle as vias de 215cenção cl·esde a l>af;;e até o cume. Por conseq11.1encia, nem as es

colas publicas, nem as escolas privadas, aclmittem o principio da especialização ; 

.-Il" é uma ·nocã.o contra•-ia :;. men talidade •americalfla. Tanto o estu<lli el e urna 

PI'..lfissão manual, como o·s ·estudos g-era1es escolare:s, repousan] sobt·e uma la.rgt" 

instrucção Lundamenta.J.". 

Portanto. é no proprio livi'O de Buy.se que e ncontramos o vercladairo cara

ct•·r da escola americana, na qua·l "a ed uoação é cone blda pa ra !ormat· ca.ra· 

ct·res , home·ns completos. seguros de si me~mos. con ' cienUs da sua força, 

lJrrnarados .para a vida independ-ente". 

O americano a.s.>im educado n eses estabelecimentos jree to the. 7Jeo11le te1n 

d'ante de si todas as carreka•s poss·iveis, não achando difficulda<l e alguma em 
ap, rfeiçoa.r seus conhecimentos, segundo a tendencia ·elo seu eS!Pit'ito. 
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As universiãades, cunsos technicos ou profiission a.e<s, bibllothecas, e tc. cor. 

tinuarão a obr·a da escola primaria s empre obedecndo aos princípios geraes 

que dominam a -ed ucação naquelle pa·iz. 

Só n s ta phase da -educaçã.o é que o e nsino profissional, especializado, tem 

cabimento e attinge 1ao seu max.im.o desenvoh,imento, graças ao !J'<'I.pel e duca

~ivo QUe o.s trabalhos manua.es exerceram ·na fonnaçã.o dv esp'·rito da creança. 

Pa•·a que não reste a minima duvi-da s.ob.re isso leio os seguinte~s concei oo~ 

de L. Ca.!lerier. insertos no arr;i.go sob o titulo - Estudo psycho log·ico dos m e

thodo<~ de pnsmo - de L' Année P edc<gogique, de 1911: 

"Os trabru!hos manuaes e rus artes e le m entares ·eram outr'.ot·a ap.reclados 

como 1m aio de educação dos sentiodo.s. Hoj.e sã.o conside<"ados como agentes do 

ensino .é de formação. A actividade indivlduaJ d<iri gida sobre um ojjjecto. obriga 

11. conslde raT esse objecto, impõe seu conhecimento. 

A potencia deste m e thodo ·eXlJ) llca~.se pelas leis formuladas mais acima, no

tadamente (lei de facil'idade ele evocação ) pelo papel proepo n<le rante das asso

ci•açõea de imagens mentaes; pelo interesse que desperta á activielaele i•ndivJdual; 

p,e.lo numero dos esEorços de a t tençã.tJ (lei da multivlici.cJade das associações) , 

dirigielOis para o mesmo fim; fi na .lmente, (•lei de prolongação) , pelo f acto de 

todas as associações s a completarem , totalizando a acção ens·inada . 

Os conh ecimentos adqui r idos por es te m ethoelo são de valor muito desigu~.J. 

segundo os individuas e os meio•s; tambem mão tei,ia .el!e o successo immen€o que 

gosa actualmente s i os tra,balhos 111anuaes nã.o possuíssem uma outra virtude 

pedagogica de outra lm,portancia : sua influen cia pa.t·a a formação psycho'ogica e 

moral do individuo. nobadamente no d.ese<nvolvim.ento de sua attenção e •na 

acquisição de h abi t<Ys de tr.abalho, de espírit o d~ c..nstancl·~> parE< uma pers••· 

verança ·relativame nte facil. Vê-se nelle um elemen to de formação do ca.ra.cü t• 

·e un1a escola para a vida." 

As le'ls a que s e refere o ar tigo, são as seguintes : 

LEIS DOS METHODOS DE ENSINO 

"1.• Fcu: iHc!a d e de evocação elas asrociações de que e!las rodeiam a norãe> 

ensln'-!.da . 

B s ta fac ilidade d - .evocação encon tra -se espec'almence : 

Na.s associações de lmagene m lln taes; 

Nas a,ssociações cuja evocação é es timulada pelo inte r esse ; 

Na.~ a ssociações cuja evocaçã.o 15e torna ha bito . 

2.0 MuUi1Jliciclacle da,s associações d que 'é cet·cada a noçã.o ensinaaa . 

a.o A te ndenc::t da associação a 1WO/ongm· ou comp leta.· a noção ensinad"'. 

E '·s, Sr. Presid"'nte, explicado sci enti fica mente, po r uma aQltoridadc compe· 

t~ r<ie, O grande Valo r educabiVO <los trabaiJ10S •nanuaeo; e qu e, por COII~eguin(e, 

n iio d everr. ser confundidos com os trabalh os technicos destinados a ens ina r um:t 
determinada profissão . 
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Quem já se dedicou ao mistér do ensino ou este ja fami liarizado com as 

quels tões que lhe d ize-m r esp e·i to, sabe as d ifCic u·: dades com que se lu ta par a ea

si•nar as noções abst~·actfus e o ;esforço que se eX'ig>e do a lurr:mo [)ara :a retenção 

dessas noções. seg·undo os m thoclos a·inda e"-iat~nbes nas nos·.;as escolas, po r 

isso verá que os conceitos de Callerie1·, em relação a o trabalhos m a uua e:j, o a! 

leJ I:j p o1 elle formuladas s ão de uma evide ncia cnmplet>< . 

An t -,s de );Jã ::;sa r para o exame do projecto ~m debate. deseja r ia explanar 

ma is m inuciosam . nte o m e u peJJsamento so·bre o caracter educativo que deve po·s

suir a .escola elementa.r ou o ensino prima·l'io p"ra a sua efficiencia, mos tra ndo 

quanto tem mudado a o rientação -do ens-ino n es tes ultimas annos, confo rme pcr-o 

metti ha pouco aos nobr es cor.egas que me a p-.Ir t ear a m ; m a:s a argumentação ja. 

Hdcluz ida pt·ova bem a natur.eza ela escola e os melhoclos que cleseja.ria f ossem 

seguidos nas escol as elo nosso pa'·z . Dispon·clo ele po uco tem po pa.ra t~rminar a:s 

m inhas considerações, não posso mais lêt· a esse r espeito um valioso estudo do 

notave l pedagog-o americano, J'oh n Dewey, urna elas maioTes autoridades em 

materm de educação, estudo que tem por titulo A eclucaçâ.o sob o po11to ele vista 

social, inserto em L ·~1 nnée Peclagogiq•~e do a nno de 1 9 1~ . Nao 11e·i>isto, porém, 

em tr.a.duzir algu ns t rechos . illste po•· exemplo , re"poncle a observações ha .pouco 

fei tas em apa rt e e apoia R. minha affirmativa em r elação á mu dança que sof

fre u a O·!'ientação americana em ma t eria de educção. 

"Ao ah·orecer do s 2Ct!l.o XIX quas i todos os homens -de Estado ame

ricanos acreditavam que um governo r epublicano 111ão pôde se mante·r 

.Jenão pe la cultura intell ~ ctual dos çidaclãos. Todo gov•er no r .epresen ta

tivo e·s taria destin.ado ã r:oina e os m embros do Estado que escolh em 

o.s leg'sl.a clores (e entre os quaes são escd:11idos os ultimas) não fo·ssem 

sufflci entemente instruidos. 

Experim entava-se uma verdadeira repulsão por toda a centralização. 

"O n1•e lhor g-ov.erno era o que menos g-overnas.s·e" . A idéa de un1 exer ... 

cito .per ma.n an te, em u ma palav.ra, t oda a m edida t endente a reforçar o 

poder mate1·ial da autoeidade, era mal vLsta pela nação. Para .a massa 

dos cidadãos, o idêa l, o consi·sti'a na obecli encia voluntaria ã lei volunta

riamen te aceita, obediencia espontanea e não imposta pela autoridade . 

Depois, a experiencia mostrou a utop ia cl·este idéal e a nec 2ssidade de 

tomar por fund'amento •a .educação . Esperava-:ee tudo ela cultura. Acre

ditou-se 1i;ngenua me nte no ·sab er todo-poderoso par a gover nar a acção, 

na i<nfaHibi•licla.de da escola pat·a procurar o saber. De sorte que os pon

tos ele vista socioa·l e rtacional foram identificados Jnconscientemente . 

Viu-se na educação uma ne cessidade pa triot ica , a •salvação da r epubl'ca. 

E spe1•ava-;;e clella a supppes.são do crime, da miseria, o desabrocha·r de 

un-ja geração de cidadão.s leaes e autonon1o.s .. , etc., etc. 

De ~ ois elo autor e.> tudnr as tendencias da e;co'a nesse perio ,;o. quando a 
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educação e2colar atti'Ilgio um alto cunho Individualista, em que f\al':ava m uito do 

successo da cada um e pouco dOs dev·~ re~ publi.cos. ou sociaes, accrescenta: 

"Essa época tocou .ao •seu fim. O sólo estava habitado, s ous recur · 

sos explOI'>Ldos e estabeleceu-se uma gra·nde desig ualdade na r.ep.artição 

da fortuna. Desde .então. não .sómente a idéa el e que cada um póde 

f.azer fortuna tornau-se ab urdo , como apparecer.am os privilegias, ten

do o ar-o1o da lei, da administração civil e dos tribunaes . .ks divisões 

de cla.s&es, as lutas socia e:s ele qeu s.e supponha .o paiz im1Inunizado, tor· 
naram.,se particu·:armente as peras. Desde essa época, que se póde col

Jocm' nas duas ultimas decadas do seculo findo, uma nova philosophia 

pe~a.gogica surgiu; procurou-se uma theoria que fossa d·.;mocr.atica, no 

sentido social da palavra e não nacionalist a ou in di vl duallbta. •· 

Entra ·em segui-da n u estudo e desenvolvimento da sua these, que t <:r mma 

com as s eguintes apreciações em N>lacão ao pape.} dos ex : rclcios manuaes como 

factores da educação sacia:, para o qual chamo a. attenção dos que s e interessam 

pel.a educação e s eJ·ve ao m i!'Bmo t<'lmpo de justificação á instituição que propo

nho de um conselho te chnico, incumbido exclusivamente do estudo d·as que·stões 

.peda.g;ogicas. 

O papel da escola d·ep~dendo muito <'La ·di·r <lcção intel"'ige nte que .se imprimir 

no seu ensino, d-esde que desejamos crear mode los de escolas e inf.uir p 3la Pl'<.o 

r,ugan(Ja nas qu" f icam fóra (lu, alçada f·ede ra l c com a~ qua c.s vamos coop : r ar na 

educação nacional be.m orientada, e•sse conselho é i•ndispensavel. D e tudo q ue 

já temos dito se verifi{)a não s er tão sim')}l•es 0 traball1o desse corpo, do qual se 

exigem estudos especialíss imos, conUnuos e da mais .alta relevancia scientiiica. 

A ell e ·Incumbirá o transplante, a ad·aptação, a observação até m esmo a creaçil.o 

de processos ·e m ethodos mais adequados ao papel educativo do ensino nacional .. . 

Volto ao trabalho de Dewey. Diz elle: 

''" l i. muda.nça 1~1ais in1portante introduzida na educação, p.e-la con· 

cepção social , reside, provaVIelnl e·nte, nos exercicios conhecidos sob o 

r.oma de t.·aba.lhos manm:e• ~ en. niv<:._ differ.entl de educação ind1cS

~rial. ·Con1.o sr.u no1ne o 1ind=ca, pr.ocurou-se, a.ntes ele tudo, nos tra ba .. 

1hos manuaes un1 m eio de e x•e rcita.r a mã.o e algumas v:azE-s d€ fazer 

a.ppe';•Jo .aos irYtincto:s Jnotorf'.s ela crennça. Esp-rava-sc del!es, tam

be m uma pr~paraçãc ã.s carrekas que pedem cer t11 dext,.,eza de mãos. 

1A:as ·no pon lf, de v1sta soc1a1\ esta pra u ca. dos trabalhos n1anuaes deY~ 

s er constderad;~ como um<i. verdadeir a pro[iS'São em miniatura. analoga 

aos n1i'Eté_re•<; do adulto qu.:, são a base da vida soc:al. Como .ootes mis

téres ella fórma um centro em torne. do qual gr avitam todas as nossa., 

noções; desperta problemas que obrig,am a ref!.ectir e a resolv-a1·. Como 

elles, tambem pód·~ . habilme nte ·dirigida, .provocar na cr·eança esforço> 

ta cteam'~ntos uteis, precioswa exper iencias ele co.operação social". 



-285-

Estabelece em egu·lda. a clistincção entre esse trabalhe ·soc ial em miniatura 

o do ad ulto. e diz: 

"Além da h abilidade ondq ui r id·a e dos en sinos que se de durem d~ 

uma pratica intell'ig•ente da jardinag.em, da tecelagem .. do trabalho em 

madeira -c metaes, da cozinha, etc., os h abitos formados ao contactc, d~ 

um trabalho prod uctivo exer citado sobr e urna base larga e liberal, :>ào 

podem deixar de imprimir um car actc(' a ltamen!:<:l humanl! a6 trabalho 

clú a lumno. 

Outr'or.a, em mat•er'a doe educação profLssional, •estimava-&3 que o.' 

homens se preparassem para se tornarem rendeiros, engenh~E:iros, archl ... 

t ectos, ca rpinte!.-os, ~te . Hoj e <1· concepção é outra : cada um dev•e c-1n· 

sagral·-se a um traba•lho qu•e, direota ou indirectamente, contribua •.,ar& 

enriqu ecer os inler-<sses d-a communidade. qu•e a largue a vi da da collecti

v!dad-e. Se imputa que, sob o ponto de visro social, um ind·ividu0 eEpe

cialmen~e dotado possa se tornar as lronomo, pintor, etc., é precizo qu·:> 

estejam pt·eparados a se tornarem bons r e-ndeiros. bon~ m ecanicos, bom, 

carpinteiros, aqu ell es que para isso possuir-em o dom n atural. D 2sde 1\ 

m omenlq .em que os hom<ens devam ser catPazes de se tornarem utel ~ aos 

outros, pel0 seu trabalho. dev-~m estar preparados a fazel-o i•nk!li~e'l 

t em ente, ao m esmo te mpo. com a habilidade techn'ca necassaria c cmn 

a intell1gencia maiJS •larga, que perceba as r-a:ações exist•entes entre 11.s 

cousas e, ·notadamente, entre o acto individual e os inter.esses collectivow. 

Logo ,que se cesse de oppõr um ao outro, o conheci.mento puro e a actl

viclade pura, o problema el a •educação profissional se tra-nsforma. Seu 

nm não é mais ele Pl'e.parar o homem para um reglmen industrial esta

,b ~ !eiido, mas faz e•· appello á industria , aos trabalhos prO'fissionaes. 

cflnl1 unTa fór·n1a .P :dagogica. 

Por este meio lcvantar-se-ha o nível intellertual da artividadoe pra

tica, e ê o r Pgimen industr ia l qu e, em ultima a:lçad-a. se achar á trll.:l·S

formado". 

Fil1almente depois· de decla r a r que é pr eciso uma r econstrucçâ<;. r adicai dos 

princip'os pedagogicos 'CJUe se preciza fazer, sob a •nov.a concepção. ter mina do 

s ·s-ui-nte modo c ·seu es tudo esse notave: sclentista americano: 

"En1qua.nto a scienc.,a, longe de 1n1pt~e6nar livremente a vida pra

tica d e cada um e ele cada dia, er·a a p ropri ed•acle de alguns, emquanto 

a profi<'São de sabio ·;;e collocava ac1ma de todas as outras, n edu~aç:õ.o 

acaclemica e livresca corre;;pondia ã.s 'necessidades correntes. Era h ·~lla 

e pr ecisos pelas s uas prome.-sas, s enão pelos seus resultados. Com!)t.·e

hende-se que f.o:::se g lorifi cada áb expensas das outras e que a e•lue~1ção 

quasi que exclusivam ente lhe fo'se consagrada. De resto. a tradição e a 
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aprend izag .. "om " ncarreg.avam-se s uffic ien temente de conduzi.,. ás outra;; 

pro(Lssves qu e fo rmam a.s camad as do edificio social. Hoje, porém , 

a s ituação é diffe rente. A scienci•a tornou- e experimental; os pl'lOC"?·s 

.sos industl"ia.es mão consistem mai•s em simttllP-s manejos t ra nsmittidos d ; 

geração em !l'aração; r ecet'rem a o·s methodos da scie nc ia. Não é po:<"i-

vel m a is 0 dual'ismo .dos -tempos passa.dos. A salvação das socled'ld!, 

demooratica.s dap.endz el o de.sapparecimen to de uma oligarchia. a rn di s 

exclus ivista de todas, tambem a mais J'X'rigosn , que prete>!dia monop~ 

liza r em proYeito de al.guns JltriviJ.e.g:ados, os benefic'ios da inte~flig {,. JH!Ift 

e dos m elhor;:>;; methodo~. cmquant0 os traba lhos praticos. exigindo um 

m·e·nor esforço do espírito e m eno-s iniciativ.a pertnaneciam a cargo d(, 

g r&•nde nume1·o. Essas distincções ·clesapparecerão defi n !tiva m en-te no db 

em que, sob a innuencia da educação, a scieucia e a actividade pratich 

se encontrem unidru; pa ra sempre um1a á outr.a•. Es.~e ê o principio, · 

lei, q ue dom~na toda o. conoc11ção soc:ia•l do fim da educação e que !lel h< 

u~riva d'irectatnente ". 

Qll e mundo de ldéas, Sr. Pres ic1enfe. se depara n as pal.avras desse a utor ! 

Um dos mestres em assumptos de educação, exercendo sua actividade em u·1· 
J>ll l "- ond.J e.!!s i! ptublt>ll'lll tanto t em progr eclido, mostt,a-nos entretanto, quf 

a!·nda temos d eant& ele mós vastos idéaes, depend.endo de estÚdos incessantos ,~ 

que não podem s er r eso lvidos s6n,l2nte com a CJ·eação d <:> ~>igumas <l·eztnas 

esr.olas cuja finalidacle unica seja combater 6 analpha oet ismo J)elo ensino d~ 

l ei tut·a e da <.-scripta. , . 
:-Jote-·se Lem, qu~; o !tUtor pregu r c.formrcd ern urn pal1> cujru~ escolas j:l. 

são achniraveis i'nstrllmentob de E:ducaçãú 

.A.s escolas anterioanas têm tal valor eduoa•tivo qu-e lá, apezar da gran (L~ 

corrente em~gra to!'i a .qu e para aque lle palz se d'rige, muito maior do quz aqu8 a 

qu e pa r a Pós tem vindo, não ex is te o p'er igo que en tre nós se deu. das colonbs 

allernãs serem ·"Um corpo estranl1o, enldstado na noss...:'l organizaaão n 'J.clon:t'. 

As escolas pu blicas em .poQucos annos modificam completamente essa massa •lc 

(' iel aelãos es~ran!l'eiros que estão 1110.' EMados Unidos, tracnsformando os seus 

filhos e m pouco tempo em c'dadãos america•nos, amant es do seu palz ou do pai" 

:de ~ ua adopção e por cons~quenc ia faz endo os pt·oprios paes d<> certo modo 

as.s itni :aclo..s á s ua nova patria . 

O SR. JosE' AUGUSTo - A escola americaniza os immigrantes, 

O Stt. MoNTEmo DE SouzA - D.e facto . sabidos em geral ele um paiz oncte 

a vida s e lhes tornou ingrata, pÔr 1s.s.o que fora1n obrlga dos a ~migrar , a~ 

"'hegareln aos Estados UnHdos, encontram do u rr.1a org·a n·izaçã.o comp1eta.n1·:nlç, 

differen te, a vidla facil, escola..;; a dm.i r a veis onde os seus Hlhos podem se educn" 

para a Yicl'l. mod ec·na que lite~ dará os meios el a succ .sso, ev identem ente em 
pouco tem -o ell<:>s s.e encontram completamente tran sforma dos . As rRcolas f:l 

zetn o Yercl a dc iro papEl d e a~5l milador.e·s elo itrlm·ir.T an te . D .:! 111 0do C(Uf\ Sr. rt·'~~ 

sHI. ente, ao JilhJ do imn1igrant~. no fin1 el e a lgum t en1J)O, s i ... e lh e perguntar 
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de qn e pa;7. é , elle dirá sempre : sou americano . E o dirá orgu :ho~o da sua 

•nova patria, que aprendeu a amar nas escolas e nas s·uas in·stituições . 

Li em um livro de Charles . , agner a. narraçlo que elle faz d·e uma visita 

a escola ·P·U•blic.a amedcana. Foi para e lle a scena maie tocante quan>Clo viu a ar

dente e patriolica convicção com que o r ebento de muitos povos entoava o hymno 

a mericano. Conta tambem QUe, pergun tan do a. uma crez.nça; descandente de 

f 1·ancez.e~1 se era da terra, o menino respondeu altivo, cheio de si: sou a1H 1e· 

1'1CCtn O! 

Posso dar o m eu tes t<:Jm~I •nho r>essoal. Vi o facto confi rmado com u1r.<a pe

quena patricia nossa, utna creança de de z a doze annos, qu,~, tendo estado 

algum tempo em Barbad os, ·foi r es idir depois em Nova Yorlc .Ao sa•lür de Bar

bados, onde e·;: llver a mais de um anno fr.equentando um colleglo, continuava a 

sE r a mesma brazileirinha o que fazia garbi de dizer que e ra da t erra de Sanh 

('ruz. Al·guns m ezes depois de te.· sta,clo .em uma escolla americana, nota.va "" 

com toda a nitiC!ez a transoormação por que ia passando o sentimento dessa 

crea nça; o seu am or pela patr'!y, amer lcan1t crc·scia emquanto o nativo la "~ 

diluindo ao influ:x;o >dos novos S<:lntimentos . A escola ia exercendo o seu poderoso 

lnfluxo assimi<lador. E, se para mim, quando ·lhe tocava ·na tecla, do !Palrioti <~

mo, ella n ã o respon d ia como o menino de que falia Cltar:es Wagner, era por

que trata v a com quem ~a co nh ecia bem . mns e u no tava jà & que ~ ~ pa.r.sava no 

~eu lnnmo. A q mmhá..~ oa la vr as sobre a sua patria. s empra mais a rdente, 

quando estamos lo-nge clella., :iá não .encontravam n enhum enthusia smo no seu 

j uvenil coração. 

Se com e·sta. cr eança, que se não expatriara pela necessidad e de s~us pae;; 

ganh a r.em a vida, ou para os quaes a pa•t ria se t ocnasse ingrata, em tão pouco 

tempo se clava tal transformação, Iimag'ine -se o que não acon tecerá com o im

migrante forçado Delas dlfficuldades cl~ vida. 

Sr. Presidente, da m esm a fórma que a nação americana, apezar de poder 

so orgulhar da s suas escolas, não se descuida do problem~a da educação, pro

curando aperfeiçoal-a cad~. vez m ais, caminhando para uma cen tra lização m a is 

e!r!ciente e unificadora, d ~ modo a da r uma d ' recção gerá.! á educação do povo; 

da m esma fórma que o inglez de <hoje sacrjfica o seu tão forte sentimento tra

tlicionalista para que a nação diri ja as Institu ições elo e·nsino , cam'crt ha ndo pàra 

n orienooção mod t-rna; nós pode remo·s con1 eçar a agir eobre- a ed ucação do povo 

Lrasilei ro, lançando mãos dessa r.oderosa a rma que é a e scola, para, e m pouco 

tempo1 formar um 1.1ovo paiz. 

Como o .Tapã o em poucos a nnos conseguiu modificar inte iramente o seu 

'aracter .secular, a manhã, transformados, poderemos, ern os temores dê hoj e, 

olhar tranquillos par:. o tu turc. ela nossa nacionaliclaae . 

Como é a.dmi r av.el ouvir palavra • como es ta s, de b ·anqmiJ,. segw·a nça sobre 

o P<>dtr de urrJ. novo pala·vr a tt à~ ~~ . Cha mberla in , em um1 disourso pronun ciad o

em Lo'ndre·s a 18 de Novam·bro de 18·95! El ias t<·adu7. em uma onvicção profun. 

da que os acontecimentos d oo nossos dias estão confi r mam do. 
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"Cr.aio ·nesta raça, a maio1· elas ,.a.çc.s cU?·igcntes qtte o munclo já 

mn.1s cinh~ce'l.t; cr-eio nesta raça ang-lo-sa_...;::on:.a, altiva, tenaz, resoluta, 

confiante e1n si mesn1a, .que n enhun1 clim® ne1n rnudança alguma pude-, 

ria abastardar e que lornar-< e-ha infa,T:ivelm.ente a força dominanü; <! 1 

futura historia e da civil'ização universal . . . 

'l.'enho fé •no futuro dest ~ Impe-ri·o vasto como o mundo, do qual um 

lnglez não podei'Iá fal!ar sem um estremecimento cl .e enthushlsmú · . 

Compar.~m-s~ es tas arden tes palavras de tChamberla•in com a;que llas dv 

escrlptor do s eculo )1,\T]II, € .se verá o papel ex<lrcido pela .educaçãc. na forma

ção do caract<lr de um povo. 

Oxa·lá pos~~mos um dia dizer o mesmo da nação brasilei ra ; pa<·a i-sso obtet 

deY<>mos s-eguir os exemplos qu e ten•ho apontado e não foi para outra causa que 

d<lmorei as mlnl1as consid erações Pobre a questãp •dos methodo,; de ensino e na 

tu:reza e valor das escolas pub1icas. 

Entremos a·gora no exame do projecto en. d<lb:ile . 

Depois de um longo tempu d€ ;ndiffeunçr. € h esitnções, cujas causa não 

vem a t>ello a.ssig·nalar, concretirou-se ~ idéa ela ·nação cooperar cvm o·s P O· 

deres locaes •e particula:res na grande questão do ensino. 

Se, porém, .Sr. Presidente, o nosso ideal não vai além da Cl·eação ile al

gumas escolas a mais, escolas simplesmEnte ,Jitt-e rarias, para ensinar a ler e es

crever, sem n€nl1uma preoccupação pelo lado educativo dellas, então, m<llhor 

será nada fazer a União; deixemos .que os poderes loca·es .; pllrticular.es 5e 

•incumb.am ele formar as e cola:s que as suas neceBs>ilarles ~u orLentação exi

gir.em e seg-undo os r ecursos ele que pu~em dispot 

lVIas, se a nação tem d-3 ag-k, deve faz.el-o como cooperador, unificador, im

priminao uma direcção intelligente á e·d ucação nacional. com id~aes mais e leva

dos do que os qu.e podem -ter os pod.e<r.es pubhcos Jocae.s, cuja indole é a satisfa

ção ele necessidades de caracter rt!Stricto, r egional. 

Tendo r.ecurso!::, espj1era <le acção, poder de · sug.gestões, muito maior-es du 

"(!ll€ o.s Ecrtado~. mnnic:·pios ou parUculares, póde funda~ eosta,beleclmentos idea 's 

áe ensino e ·e duca~i'lo que sirvam ele mocl€lo .aos demais. Deste modo, sem invn· 

dir attribaiçõe-s alhE>ias, !1Ciffi e mbaraçn.r a acçd.o c],e ninguem, cooperará com lO

dos na grande ohra, tendo ainda campos de eO\."J)er iencia p"opria para o eslu do 

dos p.rc..blemas que cli z2m rf'sp·eito a OO<a cleJ:cada questão. Fóra cla·hi sua a-cção 

só serv;rá para r Ptardar a solução d.o P''oblema, se não fôr ana-rohizar ai-ncl:< 

mais a .educaGão nacioPal. 
E i1em se diga que pelo facto de só se crear um pequeno numero cl'e esla

b'elecimentos, nã0 tenham elles valor· algum; tal não S€ diga. Po·rque o Estado 

·de S. •Paulo, pr,r e!Cemplo, com o desenvolvimento que tem dado á sua ins tou

cção puolica. tem fe ilo, só com 0 valor sugg-estivo da sua acção, com o seu pa

triotico exemplo, muito mais pela instrucçã.o •publica do resto do paiz, do que 
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se ti•/esse talve z creado ou subvencionado escolas d·e simples leitu-ra e escr ipta 

em outros territo:ios do .paiz. 

Só'1'1e!ltf! a noticia que corre, de que S. Paulo tem .elevado sua instrucção 

publ ica a um !tlto grão de prosJ)'ericlade e de que sua Escoêa Normal é de prj 

m!eka o:dem, e basta para que os outros Estados mrundem professores estu dar 

a arganizaç~.o e f11·nccionamento da instrucçã.o publica naquelle Estado. Outros 

mandam buscar professores formadoo 'J)or aquellR escola para o desenvolvimento 

do se li enGino ·pub!jco. 

Cre'o que até a União já tem lançado mão de profes.so•·es paulistas- para o 

Eonsi.no nas suas escohs technicas ... 

O SR. JOSE' AUGUSTO: - Perfeitamente; •nas ·e~ co:as de Aprendizes Ma.·inhei 

ros, a Uniã.o empregou muitas vezes pr.ofesores paulistas . 

O SR. ::VIo:>rTEu·:o DE SOtiZ., : - Ora, St: um simples •Estado da ·F ede ração pôde 

exerce: ta! lnflu,~r.cia, wbre os outros, m ·uito maior resultado obterá a União 

se quizer f!l.zer alg".tm~ cou~a de ut:I pelo prog:res:;-o da <O'ducRção nacional, creando 

instiLutos que siva>rn rle exemplo dentro dos propr.ios Estados e tomando a di

recçãn da •educaç:ío. 

Dstou certo de que, se assim o fizer, immediatamente vecemos o ·progresso 

rla instrucç;ão publica se accentuar em todos os Estados e começar o movJm~ento 

..:onvengcn te de torlas as iniciativas para os ideaes de uma educação ade<Juada 

~o povo b~aeil eiro . 

Veil'lmos se o Qu-e .está em discussão C(}rresponde a algum dos objectivos que 

tenho assigna•larlo. 

O substitu.tivo a. alguns projectos submetticlos ao estudo ela nobce Commis-são 

Je Instrucção Publica. e que foi relatado pelo meu presado amigo .Sr. [Ramiro 

Braga, a meu ver, nüo corresponde à espectat:va dos i·nteressados nas questões 

de e.nsino. 

Lamento que o meu vresado collega se ' tenha deixado leya~ ce.rtamente por 

•ssas Lo flu!encias externas que aconselha,m como sendo preciso começa r por "fa

ze-r é:dguJna cousa ", e-tii vez de .se -encarar resolutamente o probl ema_ en1 toda a 

sua extensão e verdade. 

3. Ex., estuda•ndo a qu·estão, como oom ce-rteza a estudo-u, deve te;: notado 

n .te a razão está commigo. S . ·Ex. h a de ter verifica•do que o problema não é 

t:io simples como se te-m jma•ginado; que baste crear escola.s para ter a solução . 

E' lamentavel qn'e a Commissão competent~ . tendo de armar a União dos 

meio,; necess?rJcs pn:•a ella exercer sua acção no desenvolvimento da educação 

nac:onal, o fizesS<' com elementos tão faceis d e serem completamente improfí

cuos na -pra-tica, de modo a •nasc<O'r, amanhã, no esp!r ito publico e á vista dos 

rnl'tos ou nullos re~ulta>dos, a idéa ele que a intromissão do . Governo F ederal no 

ensino ori'!na.rio é urn Pl'incipio inconvenlent~, 

Tenho um ex2'1'::t!)lo bem r ecente na celebre defesa da borracha, em que, de 

um pr;·nC!IPHl bom ~e fez uma. npfJliCação mâ.; en1 consequencia disso, nós, reprH-

'llntant.es •d<J Amazo•1-as e Pará, hoje encontra.rlamos a hostilidade publica, se 

ten taósemos ~e no1·ar as -me-dida~ Qtte em prlnclpto ernm excellentes para a defesa 
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econo1nica do spgundo producto da exportação do Brasil. Toda a vez que se tenta 

·p·edir qualquer auxilto de ampuro a <::ssa i ndustria, logo se nos responde: - Pois 

ja. nã::. ex 'slio u i l1a fé.'- mos.._t. der- '~l da bl)rl'i:lt..:h&.. '! .A_ União já. não g·~, stou n1.ilhares 

de co.1tos com clla scrn r esultado a·~gum'! 

'Temo qut com n ~nt:ada da União no ctamiuto do ensinu primario uào ve

nha a sue ceder o rme.s-mv . .r'\Jguma experiie•ncia. que r.e n~ho das co usas do m t: u paiz 

dão-n•e o receio lr: que a U11lao ao enveredar por ... 

O Stt . .Jose' AT!GUSTO: - Por esse bom camjnho. 

O Sn . 1\llON'l'F.lino DE SOUZA - ... esse bom czvminho, o de conco.rr:e.r cotn seu 

poderoso P fortt• conti-ngente pa~a o levan-tamento da instrucção e da educação 

nacional, uão venha a fracassarr-. acabando por abamdonat~.· a idêa, de sorte que, 

m a is tarde, ao qner ,pr retornai-o, se não ven11a dizer: "Quando a União e nt ~·ou 

n esse serviço, foi 11rrla d sgrnça. . . não vale mais a pe-na gastar niss o a renda 

puLlic.t; .Jeixen;c,s de vez essa questão " . 

O tra•balho da digna Commissão clP- Instruc~ão Publica, a m eu ve r. não 

co"r~sponde fts é'Olucões qu,. o probfern~o. exlg., " pód" nos •leva,r ao fi<m que r e

ceie . ;,ras embora em u1t!mo tu1·no, é air.da tempo de e m endar a mão adapta ndo 

.o l.;uma causa mais efficie nte. 

O :::iR. RAMmo BRAGA: - Ha já emendas da propria Commissão. 

O :::iR. UONTETRO DE .SouzA: - Dá chega remos . 

.Os dist\nctos collegas, .Srs. Josê Augusto e RmLl Ah,es, já estudaram o su b

E.Li~utivo apr.e<s~ntado pela Commissão, critica ndo-o sob diversos aspectos, nt' 
sorte que ni'w tenho •necess·idade de me d~mo~ar no se u exame. 

ExJ~;Le no ".Jornal do Commerc:o ", de 27 de .-\.g osto do nnno corr.ante, u;.:

artigv dú Sr. Vi o:: ter Vía:J,,, que tem s e espeCJalizado no assumpto, tornando- e 

in ca·nsave i na imprensa pela victoria da idéa. Ta.nto tem e~le se ba.tido por ell~. 

que podemos cono;iél e:al-o como um elos maiores fnctores da modificação do s en

t,;-mento pub'•lco omT'ora contrario á intromissã-o da União ... 

•O SR .. JOSE' Al.'GUsTo: - V. Ex. diz bem, é um elos benenteritos da ~ru

zada . 

O SR .• 10N'!'Emo DE ·SOUZA - ... no ensino primario. A sua opinião, DOl' 

Isso, é valiosa. Examinando o projE><'to da Commissão, diz: 

"O projeeto do ·s:.·. Ramiro ·Braga ~~ assim, o mais vago e defi:::i ente 

dos que lêm apparcc ido ultimamente. Abandona o ensino o!Ormal fe-Jera! 

e e;;tf.!.bPlece em seu lugar concuTSOS. Não trata de um fun •lo es·,olar, de 

un c~.:nsr-lho gernl , d-e- éreolas normaes. Entrega a dkecção dos s~ : vi~cs 

creaclos a0 Conselho Superior de •Ensino, cuja missão é diversa e cuj.I 

comnosi{:ào ·não garante a execução de um programma Cl ·... renovac;ão e 

c;enção e.v.~tematica e s e.guida. Ass:m, o projecto que os !l irigentes ~a 

pol!ti~a <ii>Oiora'll rarece qne tem por fim a di<ffus ão do eY\~in·J braEi

leiro nas zonas onde predomin• m os elementos germa,!licoo: . ror isso. 

~esprezou tudo mais e é dPfici<mte. T odo o mundo sabe hoje que não 

ha ensino efficiente sem docencia habilitada. O pr.,jecL J n~o trata da 
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~und:u;:ão de escc.l:JB norma.es, ·e dete~·tnin a conc ur,r.::o de Estado para a 110-

meação d~ ~,rofessor. Não cuida \lo conselho 011 junta de ensino nor

mal e prima rio. Esee conselho é, entretanto, um orgão que não convém es

qu•ecer. E ' preciso que seja molda,do sobre os "Bureau o f lDd•ucation" d l 

l!niâo e dos diver•o• •Estados, pa:·ticulares da America elo Norte, mas p oc 

i$~0 n1 esmo, convém que seja COJnposlo de profissionaes que sintoam e com-

prehenda.m a sua missão. Não q~1eremos um conselho burocratico ou de 

profes~o.:e. ~: ~ sim de PI'Ofi·Esionaes que possam fu·ndar, dirigir e fisca1i

Z3.r escolas que e<tuderr. as suas possibilidades de combate ao analpha

ootismo, reGumindo dados e observações e apresentando nov!lJS sugges-

Todos devem transigi.,. para. facilitar a acce itação de uma fo•·mula 

conciliadora . Mas não é possivel ceder quanto ao conselho e ao en

s•no p:·i:-nario. Cnmo tt·atar a sério de crear novas escola.s sem cuidar 

do rreparo elo~ professor~s? Como entregRr a cam·panha con tra o ana:

r>habetis'l1v a uma corporação como o Conselho Superior d Ensino, que 

V·n1 outra missão e tem out~as preferencias"? 

Foi es.•a a apreciação feita pelo Sr. Victor Viana, a accrescen.tar ás outras 

uroduzid» · pe!os -mPus nobres collegas que já discutiram o as"umpto antes 

lf' mim. 

0>1·. Presidente. um do" a;·gum~ntos que me cala-ram no espirito foi o aqui 

articuiado r,elo m<:>u digno amigo, ISr. Raul Alves, de que o substitutivo da Com

:n issão noo. ia co!loca.r n 90 annos de distancia do estado a.ctual da mruteria. Se 

h~m .Te recot~~Jo, ~ Ex., compnrou o refel'ido substitutivo com a organização 

11:·uposta po1· ·Pe·lco I, concluindo que nesse sentido não tinhamos av~~:nçado muito. 

O SH. R·' MJRO BRAGA: - E V. Ex. e,;tá de accôrdo com essa a,preciação? 

O Sn. MO~TRJRO DE SouzA: Eu disse que esse argumento ca•lou em meu 

:pirilO. 

O SR . .ro~E' A ncusTO: - )les~a pa1·te, não tem razão a c:·itica feita. O pro

cto da Cornmis<>ilr:. tPm oontos d E: vista novos, qu nem podirum ser previstos 

:1 f!U.:lla <roca. 

O SR. ~ONTE!Ro DEl .Sou:>:A: - O .illustre •·ep:·esentRnte bahiano foi buscA. r 

":t collecçfl<:> das le' s do Imperio o projecto de Pedro I ·' creando as escola.s de pr:

nw iras lett-rA.s, QU'"' foss.em necessarias, em lodas as cidades, villas e lugares 

ma i8 pr,pulosos ·· ... 

v Sr.. HAMrno BRAGA : - Naturalmente. V. Ex., conhece essa lei. que é de 

1 ~ 27. Eu uesejaria saber :1 sua opi·nião. V. 'Ex. estJá de a'Ccôrdo com <'S"a ap:·e

·:i:tç;ão'! 

O SH. MONTF.l~O DE SoUZA - . . . e, comparando-o com o substitutivo da 

f'ommissão, decl~co 1 que este se acha bastante atrazado. Xã.o tive opportuni

.lade, po~ém. ;lê '!Crifica.r o fundamen.to ela asserção. Apenas as palaVI'>1S rle 

S. Ex. ~alaram e:n meu espirito, por não te~em sido contrariadas até o nre

' enle. 
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A. v~rdaL1P, por~n1, é CtUC un1a nação co1no a no sa, q ue vai inte t vi·r pela pri

Jneira. VP:.t. no f'!lSÍ'h.• prhna.r!n, do r1ua1 a lé hoj e se ar:.·ece iou ele to 1nar con t a, um;L 

n::tçào que reEolvp ~;oopernr com o~ G:stados, os poderes •municipaes e com os 

parti-culare~~ ness'l ~,u !=:.tão de ensino. fazel-o com o substit u t ivo apresen•tado pela 

Comn .. issã-o, é nos collocat· em um g;:nnde atrazo, diante elo que se pa~sa nos ou

tros pA.ize-s. 

E examinnn.:1o ~1 pl'oje-cto. ver-se-·ha que uão resolve a Clttestão. 

E~lOll cf' r~to de que o honr·ado Relator da Commissão verificará que real

ment:-t não tE:m grnnõe con~istencia â fó:,ma dada . Penso mesmo q ue S. Ex . ce

deu, talve:r.:. nfln :1 ill.spirac:iies apenas d~ seus 2-Stuclo~, mas quiz fa?.er uma con 

ce..ssà0 aos qu e ~1eseja•11 qu~ se v:l ent-t·ando, dig-a.mos assim, con1 pés de lã 

no asstunpto. 

O S1{. RAMITI0 Bl~AGA: - Kão cedi absolutamente a inspiração alguma dessa 

or·den .. O que f1z foi obrn pessonl. E' o resu l tado de min1hn meditHção sobre n 

a,<;sumpto. 

10 S1t. :\10~TEIPO DE Sol:ZA: - Qu-ando digo - inspirHção - me refiro, não 

a sug,~estü0:-:. ele iiH~ivid'ttO A ou do individuo 8, mas a. sugg·estõeR do meio. pol'

que todos que r.> o;;;tanlo..~ tPatanrlo eles l:) a·ssun1pto sabemos que se- diz 1_Jor nh i: 

"Con-o va.mos crear uma cou .~H g-t·andiosa? 1~' p;·eci !=-;o começar de vagarinho : 

f:1çar .os primeit·o uma coqga mais morlestR; depois se Rubü·á Utll pouco lllHi~.:;" . 

O SI<. RAMIP.O Bn•G.I: - F.' um modo ele ver individual. 

O SR. 1\10NT~ I H0 DE SOTJ:l ~\ : - iReCiro~me, portanto. •a ugg-estõ1l.s do tncio. 

n:1o a inspiraç(h:)~ deste 011 dantu:.J:.e determinado ·indivi-duo ... 

3ugp;..:- Rtõe:::: ele mPiü, pQrque ~e otl\·e po;· nh i todos os dias fa li a r ... 

O SH. R.AMF10 BRAGA:- Rf:~Hhllt:) nte, eu ouço 1anta cou a! 

O SR. :MONT"'TR;) om SorzA .. . cru e impc:>rta começar por "qualquer cou~n" 

Como >ynthes<'. " ~precia~~., elo pl'Ojecto. no artigo d e Victor Vian n, é bem f: i. 

sante. J"':lle nota oc::: d feito~ f'Jtle e-xiste-m ne-s!=;a org·an i zação. e os aponta. Não (• 

pr·ecrso in•istir neste ponto . ..\ propria Cammissão de Fi•nançrus, qu an do exam i

nou a nla.t e: ria, ncceitnva o suh!':titutivo apf>'nas como base para estudo. e não com 

ca•racte~ definitivo. 

O SP.. R o\ MrRO BRAGA: - :'\Tem " Com missão de I nslr ucção Publica fez finco

pé sobre.- o suhRtl~t~ti\'o . 1'D'. apenas. uma base. pa 1·a ~sobre ella a. Camara deli b('· 

l'Hl' r1a mt>l!l1or ff.lrtT!::l.. _~\bBolulamPnte n Commissão não R<e encnstellou no Ruh ~tl 

tutivo. ::vre ~:no e11~ um :=n:=-f:unlpto de tanta releva·ncia ningt1em póde ter ponto~ 

dP Yi ~ta pC'nsoat'lf'. 

·O '::;n. )'f0~TJ~rRn nr.: RotrzA: - J"iJu . h FI pouco. decla~·ei q ue nbsolutament~ 

não 1 o:::so acredita'· que :::. Commissão esteja nlltnida senão ele boa vontnde. al'im 

de cliP...:< ~:~n10S n 11111 f"Ccôrclo final. 

O Sn. RAM r no BRAGA: - Sem :luvirla. nenhuma. 

(: Sn. :>fOXTFJJP.O og Sorz.\: -De m~neira alguma quer·o deprim ir· o trabnll"' 

do 1Tieu ill!.tslre rftlle-ga . Co:ll() disse. havendo diversos pro j ectos a estu dn~·. uns 

dez ou doze se;;t1r~e11~nte. a Commlssão não pscolheu ne-nhum clell es: tomou da-
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qui, dalu, certa~ n,f'rlidas e Lorn1ou as-s in1 o seu substitutivo, a que falta, por i.>:;so, 

uma certa. unidn.<le de conjunto, uma orientação seg·ura para poder vive-;: . 

i:;ub'>J'UO nou e.,;~a creaçiio da serviços novos aos cu.idados do actual CO'nselho 

~upe:io r do liJ-nsino. Ora, contra o actual Con.Ee lllo Supe~·ior, h a co usa de qua;l.ro 

'l U circo dias, na ultima discussão dos orçamentos nesta Casa, o nobre co ueg e::c. 

v io, pôde- se diz~1·, toda a Ca,ma.·a se levanta:·. -sem que uma unica "oz se fizesse 

ouv1r para defen lel -o; foi quando se vo~aram no ocçannen to do l ·n<terlor as emen

das relativas ao ensino secundat'io e SU!>erior. 'Todos os oradores que naquella 

occasião ~nca ·minh:::tran1 votações ou apartcararm o.s ora'do:::es. ·e n1anifeslaram 

...:on tra a ~cção '"1\l Conselho !:iuperlor do l~nsina. Imagine V . Ex. agora, Sr . 

Pres idente, esse Consellho Su1perior, aclnlinlstrallclo o ensino p!.'ltna•rio, para o 

qual não fol cr~HJo! Calcule-se <> <1ue não fará ee~e Conselho cuja instituiçáO n" 
.t dequada a outra onlem de ~ rviços, pelo que apenas se reun e pouc<l.S vezes 1110 

111110, c;">~ado pa!'a zel?.r, quasi como junta de recursos, pela ·execução da actual re

forma de onsino ·Secundaria e superior, ensino que oposstt P -suas congregações con

-u ltiva5 e technica~. calcule-se, incumbido a inda mais de uma fu·ncçã.o permanenle 

,. administ!:ativa, comn é a instituicloFt pelo meu cHstincto amigo R e1ator da, Conl

rn:ssão de lnst.rucção Pub!ica.! 

A critica desapaixon ada de Victor VIana, com a qual estou de accõ:·do, diz . 

·'() projecto é va.gn e deficiente". E' vago, t::lm. porque, faltando-lhe a unidade 

•le or J e.n•ta~ão a que me r eferi ha pouco. deixa indeterminado o modo de creação 

·' subvenciona.m ento de escohts pela vastidi'to do nosso nec3ssitado territor1o, u 

modo poc q11e o Conselho vai administrar o serv iço. como promoverá o desenvol

,.imenlo elo e<nslno, etc . Tudo está Lndeclso, faltando as direcções geraes para a 

regular:u~ntaçno , é por isso vago. m S . l:!1x. ~clbe entre nós o que significa isso: 

'tmanhã. sujeito ac arbltrio do _Vlinistrú. á interpretação dos memiHos do Con

-<el ho, tka:'lt mno. eousa horrorosa. 

O ~.~. J OSE' AI'GUSTO: - i\las não lia lei no Bras! I que consiga escapar 

1lesta s1t ua:;â.o. 

O S,!. :.VlONTEII:o UE SOUZA: - Conronne ... JJJ" nla ls a critica: "Aban don a 

1 enslno ltor m al fcderq.l e estabelece l."Jn ·eu IugaT CUitCUl'SOS , .. ~~ outro de feno 

ravlseiJno do projecto essa r esu;-reiçào doB coneurso :o, cujo valor não ha quem 

n:io ~on!1 eça entre nt'is . Se para certa OTd ern de func~;óes ainda se póde tolerar 

e:;se l!l'ltPrfo d(l' escolha. !J:.oa a do p~·ofessor- prhnarlo, como unica prova de ca

,,acidade, 'Ó da 1·á. resulta.Oo"' mll.os. O pJ·otessor que vai ter nas mitos esse dell

''" ~o •nstrnrn ento -- P educaçao - f'6 pôd e adquirir a necessari·a habilitaçãio re n

do pas!='a clo pela l~sco l a No~tnal ern Ion!:ro apre•ndizado. Se mesmo nesta hypothese 

.1inda ha pcs ·oa.::) que, e1nborn com hnb:litação scientifica não dão um bom pro

f,·sso.-, quanto rmtis fttzendo a e-scolha pelo processo ge1·al dos nossos chamados 

r•oncursos. Mesmo para a reg-encia das escolas nas faltas temporarias do PNJ

essor, j evem se" preferidos os no!'malistas e na absoluta falta destes seria prc-

feriv~ l delxa.r "o c:-lterlo .1o fiscal. do dlrector da Instrucção, de qualquer nuto

l'ida de competen te .. . 

O ~R . R-"-MIRO BRAGA: - Ou da. política. 
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O SH. ~loN~'EllHO DM SOUZA - ... ou cht politica. Seria talvez prde:·ivbl 

1nesnw J~O ao chamâ.Jo concu r so, pelo menos have1·ia alguem responsavc:. 

O Sn . .TOSE' A IIGUS1'0: - Prefe t·ivel seria a fo rmaçiio profissional. 

O Sn. l\10NTgrP.o Dl!l \SOUZA: - Sem duvida. 

O ~R. T{A>rmo Bt>AGA: - Vou dar a razão de se;: do dlsposi•tivo sob t' e o con

eursu. O pmje~t" clP rnuclo g-eral estabelece que os prof.essoJ·es para a-s escolas 

..sejH.m os v!ndo~ das escolas normn es dos Esraaos; mas, co1no estabelece ainda 

qu., nus oscolas d e nucleo~ -:olonlacs se ensine lambem n limgua dos respectivos 

p·tize~ e CO'llO a~ Escola . ..:; ~ormaes pos.san1 não dãr pessoa·l habilitado paza en

~inar· a ling·ua extrangelra, instittulo o concurso. para recrutan1ento de p ssoal 

doce11 tt desses nuc leo:s, na U.thc:: t?ncta de professorado outro. 

O SR. l\iONTErHo lJ}J Sc,uzA: - Neste caso, se:·ia mu,ito melhor que o nobre 

R ela to r esta·belPCt~s.se e!'4S:e concurso entr·e normal1slas, para os que tive~sen1 d~ 

leccionar 110::1 uucleoe C!olontae:!. 

o f'H. R<\.MI'tO BBAGA: 

certas ltn~-uas extran:;reira .. ::, . 

l\1.as se Rs nossas Escolas NIQrmae_c, não en~inam 

O italiano, por exemplo, o japon'ez - oncle apa-

nhar em no~so p:·()(essoraclo quem seja capaz, llabilitado por Escola Normal, de 

ensina!-os'l Juslam'.'nte pnr>L e8te caso foi que a Commiss!ilo estabeleceu a ]ll'ovi

clencia de concurso. 

O Sn. i\ l o~·TEll.o DE ISnnz_, : - ~relhor seria o concurso par;l professores deK

E:ls linguat; a fir:1 dt- leccionaren1 etn taes escolas sómente a ling·ua extrang-ei:-cl. 

o sn. Tt.HJtnO B'lAQ,O . . - Se encontrarmos um PI'Ofessor qne leccione tud ~. 

parn qUP <'Ollnrar cl.1ns profes~ores na mesma escola? 

C ~R. ~viONTE I ItO 01' Souz: - ISe!"á clififcil•imo obter pes>'oa·l habilitnclo 

p lo processo que " Commiseiio propô~ . 

O SB. RUHRO BRAGA: - Talvez nii!:' seja tão clifficil; se V. E>.. acha qu• 

:ltê a poliric:lgcm ou Inelhur a politica ~e dave envolver em tudo isso . . . 

O SH . l\10NTEI~o DE S..JU7A: -- Nem politlca, nem politicng-em. 1'\f"ão ton1 ·· 

como doutrinn m.inha n r~~posta ao aparte do meu nobre amig·o. Deus me ·livre 

que [o~se !ldvog-ar uma l!ll he:·esin ! 

O Sfl. H.AMT'lO 8HAGA: - :ltesmo po1·que V. Ex . jã foi director ela Inslru

cção. 

O i';H . M'>KTFTPO DE SouzA: - Fui dir<'c tnr da Jnsh,ucção qu e sempre pm

t!'f'tou .:!Ontra a intr'lmls~1l.o da poli•tlca. nu:·ante o tempo que dirig·l " Instrucção. 

a politJca alli niio ,:\ntrou , e felizmente. justiça ~eja feita, encontrei Go,·eJ~nndon':-: 

que na 1nir.•ha geEtilo nunca rne forç:a1·a·m :t clobrnr ás couvenle-ncias partidnria ~. 

Logo que houYe nma tentativ n.. p:-eferi deix:1r o cnrg·o a subalternizal-o ás in· 

jtmc<:õ os politicns. 

Repito, o prof<'.sso r pt·imario eleve ser formado por uma escol:l normal. 

O SR. JOSEJ' Al Tt.USTO: - Deve ter forma~ão profission>tl. 

O SI<. HA~·mo BRAGA: - D Pve . E isso é principio elo p:·ojecto. 

O SR . MoKTt:TRu nr.: Sou7A: -Não estã claro, desde que ~odmibte tambem 

" concurso como pr.:·Y::t el e habili ta~ãc. c-r o caso das 'escolas es trubelecicl a.s em cen· 

t1·os col~uia<>s, pod.,t.l ser creaclos professores especines çla, lingua extrangeira do-
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f essor ao l'.rnalista, qu'tn<'lo este nilo possa tam bem s~ incumbir daquelle enca l'go. 

E este ~erfi o tneio de se tornar a escola n1-1cional p{ficienLe nos nucleos coloniaes. 

Desde lfl!C tenhamoq boas escola.<, na" quaes, além da educação commum a to 

das as wcol:t<'l nac'onaes, Re ensin~ a lln;; ua do colono, este não porá d u vida al

·~uma <Til J)l'OC~lr~l-:13 para as eus filhos, pnis o que elle d eseja é que estes não 

esqueçam a lingu!l. cl P seu3 ·pais, pouco se pceoccupan do que a e ·cola exerça sua 

infl uenc.ia assi m lla·· l ~nra pa l a n nova pal1~ a. Po1· consequenc ia. <:om t:Scola.s 1nal 

organizacla.s, regida~ nor professot·e-s que não te•nhnm C~)mprehens~o da sua nlis

~ão. m".smo ensina11do a lingua da população colonial, nadH teremos adiantado 

á ~itu'Jçd.o de Rgo!'::t. 

D~ ixemo,, <'le ua,·te outr os cl efeitns apontados por Victor Viana nn sua cri 

tiC'a ft•:ta sem pa ixão, como lodo nó' o fax~mos em assumpto d·e>ta natureza, 

pois o que d e;~ejn.moz é que . . 

O Sn . . Tos"' Aucn;s1.:>: - Que se Caça o melhor . 

O Sh. ) l OXTEl'<O DF. Sot.·zA: Per·reitam ente . E estou co·nvencielo de que 

1. Commissl!o de 1·n&trncç;io Publica não teYe outrc intuito. O projecto por e lia 

organizado parA hase de estudos ela Camara. j(L foi longamente e tuclado pelos 

oradores qn.e n1c p:·Pc?clera.:n na tribuna, a lérn de Victor Viana, cujn opinião, ha 

:louco li. Passo por is.~o:o ~'-s emencl•as. mstas, que deviam corresponder ás justn~ 

arguiGões feitag 'la cliscussã.o anterior. etn •nada nlteram os defeitos apontados. 

l'ma das em enda~. elas du '" unicas que cont(,m mnteria nova. dix : 

·'O Governo sô pe:·mitt:rá o funccionamento das escolas em que o 

ensino ele torla$ c.tS disciplinas (õr mipistrndo em linS"l.la nn.cional. n 

Concl!le .. s~ clec::ta fnlenrla que o Go\·E-rno não perm ittlrú o funcclonam·ento das 

P~colas em qne al~1 tna discipl ina fôr nlinistt·adn em lingun ext·ra•ngeira. )..Tão sei 

~f' ~XPJ es~o h Pm o pensatnen to da Com missão. que assignou a emenda por sua 

maio!iH . pois s(l l!'lf' fH!tnm as as~ig11;tturas elos St·s. Josê Au.:Iusto e Raul Alves. 

o SR. R.'\~'\ lHO BnAG.·\: NA~ Cl't--':ldas por elle. Governo. rrodas estas n1edl-

1l :l~ ~e deduzem. ><? coneat':lnnm . O projecto é um todo harmonico e lr·ata de esco

lar-; :-;ubvel'lcionB.cl-.:ts. 

O SR. lVloXT!Jt no DE Sot-zA: - Nilo é isso !]Ue se deduz da emenda. que como 

·Ma, estabelece urr. pr !•ncip'o gernl. não carecendo de interJ)I·etaçi'i.o. A emenda 

constitue um artigo inclepencl&nte l ' e'tfi lwrn clar·o o p;·inc i pio ab o luto: "O Go

' ·erno ::ó pern1 it tirfl. o funcciona.m .:- nlo ... ", quando peln inte rpreta<:ão do collegn. 

deveria di:.-: ?r : n f']ovt=-rno $1"'l auxiliar[t, ou, só permlttirá a ubvenção ... 

(l Si:. RAMTRO BRAGA: - O projecto trata de subvenção de •·scolas; as es

colas que tivPt'etn ttuxilio serão obrigarlas ao E"n-.c::i•no na lingua nacional. 

O Sn. :VIOXTEJ!l'l OB ~01'7.A: - );!a da clls'o se deduz ela emenda. Como estã re

dlg!cl;;. é um a d isposiçi:ío altentalor:a r, liberdade elo pen><amento, de que a liber

rlarh" de Pnsino P tlm corolla 1·io. 

C· SR .. TOSF.' ,.\rcus-ro:- n p:·ojecto RHul All'es. nn s .io da ommissão, es-
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tabelet•ia o prind!l iO da obrigato:·iedade do ensino em lingua portugueza, de toda 

<: qualctuer materi:l, em qualquer escola publica ou parlicular, mandando que o 

Governo f~chasse as escolas, até particulares, não subvencionadas por elle, em 

que ISSO não fo~••• observado. D ecla:-e!-me contrario a tal providencia, que é 

inconstitucional. 

O SR. MONTEtr:o DE SOUZA: - Seria inexequivel . No rnomenlo aclual, o 

GG'{erno poderia mandar ~ec.har as escolas a.llemàJs, por exemp lo ; mas em época 

normal, de paz. não o poileria fazer. Toda disposiçã.o cont1·aria á li v:·e mani r es

tação do pensamento, é Lnexequive l por sua propr.ia natureza. Está neste caso 11. 

disposição que a Commlssio de Instrucçào Publica apresentou. 

O Sn. RAMIRO BRAGA : - Trata-se das escolas que recebem auxiHo do Go-

verno. 

O SR. MONTEmo DE SouzA: - Então a Com missão d v e emendar essa 

emenda . porque como est.'\. é uma mon.st:·uosidade. 

O SR. RAM IRO BRAGA: - !Mas está fazendo parte de um proj ecto de creação 

e subve,lçã.o d·e escolas: fórma com o resto do substi~utivo um todo harmonico. 

um systema logico. 

O SR. 'MOI<TFJIRo DE SOU?.A: - Note V. Ex. que o projecto tem um para

~ra p.ho Lornando obrigato:.·io o ensino da lingu-a nacional. en1quanto que a emen

da n1.o Y•ai te1· essE: caractet· de paragrapho. ·subordinativo, m as de arti-go <espe

cial, destacado, estabelecendo um principio qu e diz: "O GoveJ'no rsó pe:·mittil·& 

o funcciomtm ento d•as csc:>l as. etc ... " 

O SR. RAMrRo BRAGA: - ~L\.o m eno~ fique consignado que o meu pensam ento 

é quanto ãs escO'las subvenciona-das. 

O .SH. 'l\{ONTEIRO DE SouzA: - Mas não é sómente neste ponto que a emenda 

da C~mmissão pec~a. Consigna elloa que o funccionamento drus escolas só seja 

permit:iilo -quarodo o ensino ·'ele torlas as clisci1>Nnas fô•· minisf1·ac~o em !inguo 

na.cio 'i.~1l". Perg·unto, se em uma dessas escolas. corno nas dos nucleos coloniafl~. 

houv.:- r ..ie ~e t"' !lSinar · allernão. italiano, ~·usso? Terá a escola I((Ue ensin ar essas ~..: 

outras i'ngua~ c.n1 portugurez'? 

O SR. NICANO!> '1'\ASCIMENTO: -Isso não é uma novida,de: no Brasil todas 

ns lingur~ -s se e-nsinam e1n portugu Pz . . . 

O SR. 'MONTEIRo DE SouzA: - Po:· consequencioa esta emenda em nada m P· 

!hora o •projecto. A outra referente a trabalhos manuaes. que devia ser geral. 

tornando-o!:: Qlbriga tot·ios a todas fl~~ escolas, subordina-os á localização da e~· 

col•a. 

Est:undo finda a .ho:·a dos nossos tra;balhos, re-stringirei as minhas conside

:·ações, I'~dindo um pouco de tol~rancia por parte da !Mesa. 

i:>r. President<', ba,seado no." principios ·que tenho cibado nas consider a

ções f eitas ha P••uco. e nos exemplos dos paizes ne-lla.s cibados, formulei um sub

<bitut•vo 3.0 projecro da Commissão, aproveitando o trabalho que aop:·esentei em 

1914. O rr.eu projecto ~SHL délnt•·o dos principias con.stitucion aes, não embar.t 

çnnt1o a acção 1os IF,}stnd ~~t:.. Jnun~icipiQs ou particul·ares. ao contrario. cooperan d.: 
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con1 elle..s ~.ps~::-t. l"lb:·~ que =t todos deve interessar e estabelecendo a necessaria 

~.:u nllL·.:dLú rara a rlircclriz C!Ut os altos ir:tere..sses da nação J'eclan ,anl. 

Como n 111 1 .smo tem de vollnr á Com1ni.ssão püra en1itti r parecer e toda a 

al'gilJTI!='Jl laçãc r11~c. <tp;~ el.sen te i constitue uma ge-ral justificação clelle. farei por 

ora uma lig·~ira (xplan?..çãn das suas idéas principaes, d ixando á intellit-:'"nte 

t'OilllJ 1 tenci:-1 da Con11ni~sclo a. apreci·ação dos demai-s pontos. 

l:1conlest:l\·elmente ê indi.SI><"Il-'HYel que haja uma autoridad tiuperior se 

mcur!lbinclo clt! IJt·omover o cl esenYolv imertto do prog:·es~o deste r an1o da adm;

nis tração pubJkal á cuja r ecessidade nenhu1n paiz adiantado tem deixado de at

tender. mesmo os d e iudol r· 11HliS infensa :1 ct~ntralizaç:ão ele serviços publicas, 

t.: nnfu;_· , ) ~e dcmon~tl'ei. 

Por isso . no mEl_: sulJ'stitutivo, lH'Oponho a creação de uma repH rtição ele en -

~i' "' ]Jllhlico e ec1ucn.~ão . cem sêde no Districto F ederal, ce.ntro da adminis-

l'aç;ICJ ·la Unif10. Como seu titulo indica. não ;::e tra tn Són1en t e d ·' crear e 

ri :-:calb~at· o fnnc('ji0'1 3.meJ:lo de escolas primarias .• A... ·questão do ensino, por &i 

...,() , Sr. P:·.o~ iclente. nacl;1 \'ale .~..;e não C{)ltnO un1 fuctor da edUCê.lç;ão. O que .se r e

t·lamb e só ·a sin1 s~ ju!-:t:flca a entrada da 1Tnião. é crear t' dil"igir escola qu'? 

··<luquem o povL; e não simplesn1ente que ensinem a ler e a escrever. como já 

l··moJJ :-:trei. 

C' SP. .. l os" · -'· "GHS'iO: - Com instrucç:io educn.li,•n . 

O SH. )fOi'TF.IHO DE S0r·z.\: - Como pel:1 no~sa organização politica os 1Ds

ta rlo..-. não J;O cl t?-nt st··: ohri~Ados a prPstar contas dos seu.~ trrubalhos á l.;nião, con1 

·~!-= H :·epartição CiP10 um rl e lf"g:Hlo d :lll :.l e m ~aclH ~~~~tacl o . para alli exercer sua 

•'nncção como Jnediarlor entre a ·união .~ o ·li;staclo. Ol·.::.:ão informativo da repar-

t; fi<J. e mais tacde, como fi scal c dirigen t E-. quando se fundem "'s labelecimentos 

Ll••gsa 1·ep·1 rt i ~ão no~ 1·especti v o.:; 1Estaclo- . 

·xão é . nor consf'iiU nl'iH, urna Périe rl e reparti<;:õe.:-:. como pensan1 os qu·e nã0 
1··ra n1 cem atten"":"3o o p1·ojectn. Se empl'ego o lern1o - deiegaciH - é porque a 

'l~de da ju~·isdicç:ão tdo c1 P1Pg-:tdo chnnut-se dele~ac:a. Sem maior exam(• do pro

.kcto inut~inou-!-'P qu :.:' e~:-a~ cl el eg·ac ias et·:tln repartições com o con1plicado a.ppa

l'elham.'!!to de dele~ado. :'lffictae.s-. amanuenses, porteiros, continuaR . . . 

() S.<. .J •)SJ'' A llGliS'to: - Sub-delegado;; ... 

U S.H. :VJOX'l'~Jno nv:: SOG7.A - ... emfim. um ninho de Eunccionarios. Essa 

'nc t·epação "'"·gio quanc\0 publ'quei o pt·imeit·o projecto e apeza;· d·e ter substi

uido a dEsi:.;naç:io, ·a}lezar !le te1· em artigo r spec inl salientado bem o meu pen

;tmento. em J•p l:;jç;cto :trJ app:.1relhan1ento des. A~ delegacin~ . ainda se pensa quf! 

rh,.~ejo ''~ tabelece:-, Pm carta Estado, !Ãm&. r~r>a.:ttçã() tJant~Jtaria 

Finalmen-te. ess.1 re[J<I.'·tição é o centro, a machina propul.<;ora tle todo o ap. 

•arelho da ~nstruc<::la e d" ed•1eação nacional. cr·eado pela União. 

Para 'tuxi liat· é c:ea·jo um Conselho - porque ent endo que um só indiYi

·luo. r:lirigindo SP rVi(!o~ d~?-S..."'a natureza. nio póclP att~ncler a milhnt·es de questi')e!"! 

qm• sun.:;en1 con .~tantf-m''nlP, maxinré ns rle IH\U!rezn pedagogica. 

l?ica, pois o Conselho incumbido especialmente da~< que.'\lões pedn.gogicn". 
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deixando eu bem claro, bem patente no projecto •que o mesmo Conselho não tem 

a mir1ima jngerencin nu pa~:te admi.n i strativa . 

O SR. JOSE' AUGUSTO: - ::-<ão é orgão administPativo, é technico . 

O SR. M•JH1EIRO DEl SouzA: - Nó~ todos srubernos que re5ultad01s diio os 

COI"! ~E>lhos como tH6ão.::; adn1inistrativos; toda a administração subordinada a um 

conselho l1a ele ser un1a ans.rchia. 

Como, 1Sr. Presid~nt·e, ninguem trabalha 'Tatuillrumente, o meu projeclo co

gita de 1·en~u:nfJrar oH !nenlb!~o,s desse ConseN1o. Exe'l'cendo e11es, naturalnl t'nte, 

sua•s func~ões ~·Jncomitct•ll 1tenlente com outras. no commercio, na i ndust~·ia, 'lO 

jornnlismo, no profe~ot~ado, a remun•"ração p:·oposta ser.,á apE'·nrus um auxili<J 

que, cstimtl'lando de algum C!. sorte o funccionario, fazendo que e !I e desempenhe 

com amor as suas attrib:1ições. facultará ao ,nesmo, no n1 inimo, se se tratat·. 

con10 dE:. c0 ~· to ge trat-a1·á, de um especialilsla na materia, os recursos necessarios 

para a ~r,cquLsição õe lirv:os con1 os 'QlHl es nperfeiçoE~ os seu.s est1.1dos . Fixei en1 

300 mil l'éis os vencimer.tos men~aes des!>es membros de, Conselho; pod r m o~ 

n1eSn10S >Eer elev'ldo3 a mais, conforn1e o tr·abalho e as condições financeiros c1 n 

paiz . Dél&rmin ci a penas o 01 de nado inicial , pam tel·mos uma idêa j usta da de.,. 

peza a fJ.zer POnl eé.:::e ~conse1J1o, cujo:: membros são em numero reduzido, mas 

que poderá ser augo·!ll.entaiClo mais tarde. pelo Poder Executivo. quando as exi

gencias Cn s~rviço r.J ex,ig·i~·enl . 

Uma ·Jez ap•,rovl:do n nrojecto, não quiz deixar tudo ao arbitrio do Gover

no, para isso estabeleci o medo d l· su iniciarem os serviços de que o mesmo co

::çita: o Gove!'nc instiLuir:1 p :·inle'Ír!lrrentc a repartição, nomeando o d trector, vl

ce-dtrector. etc. Depo;s de~ta estar constituida, já de accõrdo com o d·irecto t 

do servi (;o, org-anlz.1ná o Consel·ho. l\1fais ta:·de, se-n1 açodamento. 1nas amadora

elo e.;tudo pr•évio, o>stes dou' orgãos. C'l.c.ta um na oophera àe sua acção, irão pro

IJOndo a in.stal'laç~o clo.s prh1eiros E:stai>elecimentos apparelhadOci com todos o' 

ape-rfci :;; oarr.·~ ntoc:; possiveis, as pritneiras e colas norn1aes, e tc. 

Pouf'o a po-.Jco :tssim irá .se estabelecendo o serviço, com loda a regulari

dade e efficaC'ia, -•em clispendios inuteis, como acon-tece quando. faltando a dP

\' ida orden1, se c··uninha fl.s apal'Pad·elas, en1 cam'PO novo, dependendo m uitas vo~• 

zes elo 1nic10 ::1 S'Jrt'? d0 um trnibalho. Como sP vê, elle se irraJdi·a do centro parn 

a perip!lf.l'.t'ia, ele accôrdo c0rn a. nossa indole, Isto é, insti tuindo-se pr imeiramen tP 

a repartição ~entral que vai diri.gir a acçã.o. esta funda as escolas modelo n n~ 

crupitaes ãoe EstRrlos. as e.scolas normaes. a escola nor1nal superior; depo i ~. 

quar,ao •hcuver conver.áPnc1a. irão sendo c~·eadas outl'as escolas, primeiro, nns 

cidad es 1"1ais import~.nte~. depois, successlvamente, se estendendo pe las oulrn'' 

loéaiid.:..de" metws populosa~ : e assim ror diante, tan to quanto permittirem " ' 

recursos da União üU os nuxilios dos propr tos Estados. 

Refiro-me aos :tuxilios dos Estados. po~que p()de acontecer que tenao n 

Un·iàü montado um servi~o de instrucção vali oso, algum Es~a.do queira e.ntror 

em ni:.Cül·clo para ·aquf·lla dieigir a sua i nstrucçâo pu·bltica, pagando a contribui 

ção que ro" e.•tipuiHda. A repa·rtiçiío Lerá ainda a seu cargo o estu do e acç'i'l 

pa ra n ~soimil~çãn do:'.s populaçõe.<: dos n~tcleos colonlaes, p~ra n que tnmbPiH 
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poder[t ,.~ ntt·ar en1 con1binRção con, os governos estatt'uaes Sob çu ja a_dministra ... 

ção est iverem as colon las . 

V1bLC n.s5tm , er&.:. sua!. Hnha~ geraes, o proj ecto que org.a...n tzel tem u ma gra .... 

rle dt.oe de el:tRticidHcle. ::>Odendo servi r tanto para um serv iço modesto. como 

pa t·a unm obt·a de grandes proporçõeJ . Quem estudar com o espn·tto ae.sprev"

nido, clesapa lxonaaambnte, o su'bstitutivo qu e a~tresente i , verificará que se Ih~ 

t>ócl ~ dar a amplitude que se quizPr , desde o inicio do serV1ço, no mom.,nto pr~ 

sente, ~ervlço d e recurso." modestos. até para daqui' ha. m u itos •annos, quando o 

J>aiz ttver a sua i ·nRtn.tcç~.o em pleno floresci m en to, com milha:·es de estabeleci

mentos ~ob os cuida.dos da Unià-o . Uma boa lei orga:niz.adora de ensino deve 

t et· es>e caracter de durabil idade para dar bons fructos; as o·eformas constant~~ 

tias I ' is muito .:asuisticas prejudkam o desenvolvimento, atroJ)hl.am e matam 

:i ei' \' igo~ clt>sla natureza. Esse é o ma1l congenito de muitas àas nossas ·leis que. 

ain da bem nfLo forarn pos·taH em execução. já exigen1 r e forma.s. Isso seria fatnl 

se a Camara ad0pta•sse o proj e>c t.o da <Commissão, emquanto que o sub<titutivo 

l Stá or:~anizado de !'oodo R :tão ter necessidade de soffrer modi ficacões em sua' 

Ji nhnc fundn m ent•es, <tualquer que seja o grão de progrooso a que tenha attin

>: ido o serviço. 

~ssa t•eparti ç:ão. comü eu a concebo e organizei. vale por urn v·erda deiro 

~!i nist.cric de Jnstrucção Publica, com todas as su>ts van tagens, mas sem os in

·'onve nien tes de te. Com Pila faremos o qu~ todos os paizes têm feito. Citei já 

espec ial m•mtP o qu e se fez na Japão, Ingl:üe•rra e Estados Unidos, o primeiro com 

n )f! n isterin ela f nstrucçã o Publica, o se~undo com o secretario que preside a 

( ~ses ::·erviGOS. e o· ultimo cow o "Bureau or Education ". orgão informativo, r.s

tatis lico e clf' ad•!Tlin i sLraqão res t~icta e a " National . ssociation o f Education ". 

formado de profeR~or<'s. tratHndo dos estudos rel ativos as quE>stões de educa

r:à o, .sob o ponto de Yi~ta tecl1n i co . 

• \ repartição ·. 1\I P proponho tem as mesma" funcções que aquellas in.stitui 

•:ii •'s. s<m os d~f<'ito s de U!Tl ).finistcrio entre nóR. Se c:·eassemos formalmente 

l' m ~finiste rio viriam lo~·o as dispend!osas organ izaqões, com os secretarias, of

fíciaes d g-abiYJete. officiaes. escr ipturnrio8, au tomoveis. etc., etc., emfim. uma 

complicada. organizaGfi.o })a!'a gaudio da politicagem, sem m Plho;· ef,ficiencia. 

H;~ja vi8ta o qll f> se deu na et·eação elo Ministerio da Agricultura. de in· 

uilos modestos. que depois se tor·nou um e&ban j ador dos dinheii'Os publicos. 

U ma repartição nas condiçõe:::; da qu e proponho, nunca d ~"svil'ltuará o seu 

J>apel por influencin da politicagem . O di r ector. que é d e livre nomeação e de

:nissãu do Poder Execut-ivo. poderá ainda f i car suje i to aos embates da politica , 

mas o seu su bsti tuto tmmedlato. o v:ce- director , sendo funccionao·io vitalicio. 

tledic~ r-.se-ha u nicamente aos estudos e á causa da instrucção p ublica: será o 

fu nccionario que ~stabelece a unidade e contin nidade dos set·vi<;os da repart ição. 

r~ ... az t'r o director vita lício S€'Tia p:·ej udicar esse sel"viço publico nutn ca'5o de con-

tli cto Pntt·e o li\[i nistr o ou o Presidente da Rep ub·Jica e a sua clirecção . 

O outro org·"i,o dr, re<par ti<;>io. n conselho. dedicado exclusivarmente ás ques · 

t<•e~ tPchnicns ,Je pcclngo;:ia. com m embro . .s nomeadas po:· tempo determinado, 
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que poderão ser entrétanto r econd uúdc•s inrle[inidament~. não sen<lo far tamente 

remu r.erad(J para c.c.!\stltu:r cc...nv1dat1Ya sinecura da politic~g·e nll ficará indepen

cl~,.-ontr tla F- m ::rnol:>ras d es-ta 1?1 ro,·ço~amente se preoccupará com a sua clelica.cla 

funCGàO. 

Ü~ ÓOU9 01•gãos ela r epartiç:iú . funcCiOtl(LilclO harmonicamente, COillO niío púde 

d-eixar de ser. visto nã.o poder h a Yer conflicto d e nttri'buiçõe,s entr e e!! Ps, for

GOSanlc:lte contribui.--fi.o par-a qu e e:ssa r epartição PI'oduza os bon s fru<!tos que 

delln a naGão pód (\ esperar. 

T~ e:.·pito. o n1e r1to da rep~u ti~iío é valer por um ·verdadeiro )lfinisterio. se1n 

os -'leus defeitos e por Isso. tem toda a expansibilidacle de uma !<'i el e P"incipio~ 

g-era.e $ adaptando-se H uatureza e recursos da obra que a nação exi·g·ir d el\a , no 

presente ou no futuro. 

N &o é un1 apparelho r;aro . com n j á f: tem feito acr edita-;-: es le é um ponto 

que fa~o ·ques too d !" frizar b em . 

.,:iP exa minarmos o projecto deti dnmente Vf\ l'i1ficaren1os que um ch fe m esmo 

pa.go .... om o un1 J\rlinislro. l!·m vice-director. t;·C'~~ ou quatt·o e mpregados de secr·c-

lar·ia que };oJ en. se!' tirados dentr e os actuae~ addidos. un1 dactylog~apho. OH 

mE'm..,ro~ rio consel'h .. e Qs 22 delegados. mesmo que sejam r emun e1·ados com 60 0 ~ 

ou 700 $. confoPme o Estado em que :·eR icl:lm. n ão tf'ndo necessidade de !-<E' t ran};

portar. ga~·t::tr dinheiro f- m pa~sage n\5 e njud3s el e cu.~ to, etc .. não pod eJ~á set tão 

caro " HJ)I}n r elh amen lo a tlm in,isl!'ativo d es ta r epartição, quando compa:·ado com 

o .... ubstitutivo c: a C'omrni s~ii.o . en1 cl1 bate . Não ~~e rú . pottanto. este o aspecto pet., 

qual po.s.sa ser con dPtnn !..ld.O. n1:1x im é pp!os que subscreverrum o pt·ojecto em cli ~ 

cussão. poiR que e!-;te. se não tem os delegados. crên un1a po:·ção de l'isca <'ls em 

nume1·u i!Jimita rlo P qu(-Lnto á Secr eta ri a . "e fosse acceito o ser v iço elo actual 

Conselho Suprrior el o Enqino em hreve ve1·iamos a qui o pedido ele m·eação de 

lu~?:nres na :::u:1 S Pc·r Pta :·ia. aug n1 er~t.o de vf'nci·tnentos. pe lo a ug-m en to d e servi<;O'' 

novo•;, f'innlm :? n t e UtT1 irrecu snvel dispe ndio r quiva lPn l e ao do n1 eu pro jecto . 

nepoks el e inRta ll a cl a " r·ep,ntiçiio , pa1·a manter eff identemente as escola ,, 

con1 os Eeus gabinet~ !=; ele c1 P~e nho. t r a ba lhos tnanun es -e dema;i~s utensílios. como 

é prt?ciso, nas condi~ões quF~ j~l tenho Jnencionndo. evid en t emenlp a União tet·rt 

<l P !!r.l~tq ~ rnai s ah~_·u 1mr. con . ..:a. porém tanto como o faria com outro qunlqUPJ 

que ,·e nh :-t :t aclrptat~, porf}U f' não se pôde acltn i tfir um bom ~nsino bal'alo .. . 

O SR . .TOSE' A llSUSTO: - l\ poiaclo. 

(.) SR. :~VfO!'\TfiJ I PO DE 80l.'?.:A - quando se q ue•· rtu e ell t> <"!"ja efficient~ ,. 

tenhn f''P.1 v i~t?l forn1ar ciclad 5os C'aJ)fl zes. 

A propos'to lembro o que St' d eu com o philosopho Aristippa. cliscipulo r!.• 

Soc•·ates. Um di« :'ci convidado por um bu:•guez para .«e incu mbir ela educação 

el e seu Eilho. Ouvi rlo o pre~o qu E' o philosoph o pedia pelo seu trabahho. exclam o11 

a dmira do o burg-n e:~: 1 00 "dr"'tchm a.F:"? ! Por es te preço compro un1 e c r-avo !., 1·: · 

sabido qtH: naq ueJl e te1npo 1h avia nn G t·ecia e!'ic;-avos ~empreg·a àos no m i!Stér rl -l 

ensino. 

~~Tistipp:::.~ rP~pondeu: - 11 Nf'm h H duv!ch1 n (;knhunln. vo('[' ~ahe luc l·;t ndn. 

porqu E-- <"\11 Y€7. f! e tnn escl'avo. t·erií dous", 
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Não podemc .,~ ob ter uma boa ins trucção quando estamos preoccupados com 

a questao do dinheiro . Qualqu er q ue sej a o l"·oj ecto, o m eu, o da Commissão ou 

qualque r outro qu·e se a,presen te, forçooanH·nte ha de custar algum dinheiro 

Se qaizer:;nos a lgur.1R. cousa efficiente , se quiz e:. rn1o s bo-as escolas, bons profess•J

res, mest;·es a ba,li zados e ca,pa,zes do trabalho que dell-es vai exigir a Nação, s" 

quizermos ter excPll en tes dirigentes, uma repartição dedicada ao serv iço. agin

do intelligPntemen te e a contento do pfl.iz . evidentemente teremos de gastar a:

;.;uma co usa. D e graça ?. que nào po deremos crbtel-o; ba.ra to só se deseja;·mo.; 

obter os resultados que 6. philosopho grego ironi can1ente assignalou na s ua res 

postt~ no burg u.ez . 

l' ac:o questão ne deixar este ponto fóra de q ualquer duvida - que o me~ 

ncojecto não <ler á mais caro do que qualquer outro - porque, ain da ha poucos 

:lias. quanrlo o entreguei á M esa. um jornal desta Capital, a "Ga.zeta de 1 'oti 

cia,·•. ao noticia:· stm apresen t ação. declarou-o dispendioso, tão dispendioso que 

erêa :·eparti çiies nos Estados, dizi a ell e. 

Absolu tamente não leu o proj ecto; ·e o nz.e.sse, verificaria que não creio 

""rfr,artiçôr'• •· n-o.s ·Nstaclos, sa I•VD se como taJl forem cons ideTa.das as escolas com 

as pr• tuena" bi•blioDhPcas annexltB ·e indl spen savei.s, porque as blb"liotllecas são 

erviços de inst!·ncção 1'post-scolar". para a continuação el a ob:·a f'ducativa co 

" eçada ]"elo ensino prlmario da escola . 

L'esclc> R e-scola pnmaria deve a c i"iança se acostumar a consulta~ rr bll.>lio

heca. h1t•ito ai nda rr.uito pouco espalh-ado entr e nôs . "J;;ntra.ndo, por consoquen

ri a. bibl!oNwcn como dependencia da escola, não const itue uma repartição, e 

'Íl' ixei JSEO bPm pa tente na r edacção do projecto. 

Fina.lrne nte. :tl<.;,uns declaran1 o meu p:-ojecto - burocrata. 

:l-Tas. Sr. Pr;J'icle•ll c, o que é um projecto burocrata? 

Qnanrlo é r:u e um ser·vi~o f: burocrata t' qunndo é que o não é? 

E ' admiravel como c~rtas pala:rra.s cr~am em torno de .·i um determinado 

res tig io; ,·alem a• vezes mais do que a a lavanca de A1·chimed es, porque esta 

•'·rJ a .~apr.-, de move.- ~ rr.~' · " ' s' ti ve!f!, um p-:mt-J d<!o ap-oio, emquanto que ellas 

~·:111 a po1o a l,;;u!:-~ movem o mundo . O prestigio de taP$ pala.v ra s, gene:icas, ab

...:trac tas g-a11ha tal asocndt- ncla •' pode ;· no e....~ irí to que. sem · terem uma signi!ica

f'ilo precisR. ce:·ta. movetn , entreta.nto, sociedades. povos. o mundo inteiro. 

b..sta no ca8J1 e!Ürê' n;') 'i . a palavra ·' burocrac1a" ou ··burocrata., . Basta jo

~a r a r·a.l av ~·a sobre aig·um serviço para que- este, sem mais exam·e, g·a nh e logo 

c pa rn sempr e "-~ fóros dP cotwa con demnada, imprestavel, di.spendiosa e inutil. 

üma rfpartição qne tenhl1 um cr rlo numero ele em prega dos para seus ser

viços é bu:·oc ratica? Porque? Porque possue empr egados? Nesse caso todos >~ 

~··n·iç .,j H p:trticulares úu J)'...lb1ico.c:; o srtv . 

.". Pmprexa l e boncls, por exemplo. CIU <· tem ·empregados, escripturarios. fis

c· ae~:: . :-r C;eb~dO I'E' S . fJtalicantes, thesourei:·os. e tc .. ê então tN11a verdruc~eira burocra.

t·la. Quem il~á r·nndt'n1nar o se-1·viço ele boncl!=t. partieular. por ser un1a burocra

r' a' O se:·yic;o elo.• hanco" l n g-lezes. francezes, itallnnos. P o flanco do Brasil , 
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que exige. thesoureiroS:, escripturarios, amanuenses, praticantes, empr-~gado:::; aga

loatlos, e~c., etc., ta.moe.z,_ s~n., bu rocratko~ 

gn1 boa fé r,,nguem será. capaz de dl•clara.· em que ê burocraticu, onde esta 

a tnu·JcraClb. do }J!"OJecto . Entretanto, já encontrei essu arguiçào, priinelro fut . 

mulada por uma ap~eciação. aliás lisonjeira, aepo:s r petida por outros que 

têm delle .-s~ oc<:I>paclo. Se fot•m<Js, entr-etanto. ao fundo t.la questão não encon · 

trnre:11o..; nadtl. o e~pantalho ê umn put•a formula verbal . .Nà.o admtra, quandt• 

p~n..!!J.d.:·rno nv eftei'..t. n1a.~!CI ; qut. prOOLlZlra n, as pa1av;·as: libec<lade, igualdade. 

frater:tidade, direitos, justir;a. etc .. nn Jtlstoria da hurrhtntdade, St'Til <!Ue os ~;eu ' 

rnnrl::rres ~oubes~em a. s:gnif1ca.çãc.. precisa de cad~ uma. 

L .}Ut. c·ltflnt~unc ... uu:ocra<-\a é a p;·edon1tnfiilcia de e1npre:;ados . . . 

Ü Sll. JOS0 AUGL'STO: 

cionar1os sem funcção. 

O excesso de funcciona.lismo. a crenção de func. 

O Sn. :.'lloNTErno o;; SouzA: - . . . publicos no ~,·emo. Não se diga. I]JOr-

tanto qu e este proj ecto é bu.rocralico. Por ter delegaclo, nos J!:staclos? :<\ l as o' 

deJ~g·aclos no~ EstadOr-t :-:ão funccionurios indispensaveis para o s~viço; essl: 

Hgentes dn. Pnião tanto são necessar·ios que a i1lustre Commissão no seu prc'

}ecto crêa um corpo el e fiscaEli'. Forçosamente a n.]Jarlição h a de ter emp•·ega

do~ c1essa natureza; mn.-s cleix·ei perfeitnrncnte cla.ro qu. tt~ delegacias S'e'rão r··

giclas s6mente poz· um Cuncclomnio - o delegado. 

:Mais algumas palavras ,obre o orgão pensante. scienliCico ou technlco d'' 

repartição. Creada esta. o conselho >erá o incumbido dk> pz-omo,·er <' contra-

tar a eft\lciencia das escolas parn a sua alta finalidade . .!'Ob o ponto de ,·i•ta 

technico. 

?\uma atmosphera ·d<' so~g'Q, calma. tranquillidadic~, sem preoccupa.çôL 

administrativas. porlnnto. sem paixõQs. s6mente cuidando do aspecto scienlifi co 

ãa qu<óStão e do ideal que o en<ino publico viaa. esse conselho sef'ft o apparell 

mdispensav.·l pa ,-a verirlca•· a effici<'ncia elos methodos que Corem ensaiados 

adoptndos nas escolas. 

Xo:-; illstaclos Unidos nãc' exisLe um tYPO 1.1nico, cxclu~ivo, de methodo~ d 

ensino, nas suas escola . Todas ellas -ensaiam os methodos julgados mai,.; com

petentt'R. ou os que m.ais lha, agradam ou mais adec1undo.; ao meio local . O< 

orgãoH nascidos para verifiCilr os eCfeitos de.•ses methodos constatam o seu vn

lor e p la propaganda, pelo ~n,ino , mo.<tram as ~uas nlll tagen" ~ defeito-. 

Deste modo. apemr dn div-er.-idadi - ele iniciativa_. a uniformirlad ~ vae se e't •

belecrndo na mar cha dn educnção americana. 

K;se de\'e ser o papel do conselho annexado á t'<.'parrição. Para i'so te•·'• 

O!' n1 e io~ de propagand.a. nos boletins, revistaB. memorias e demais publicaç1j ·:-: 

rla reparlição, fornecidos gn1tuitamênte. Todos quntltoR queiram. além dos pro

f s~ore-s federae.<::, ~esta-duafls e- nlttnicipaes, que receberão obrigatorian1enlt' e~r· 

holetin<. com r e;:rula1·idadé, acabnrão por se intere.«"ar pela grande obra sori<ll 

dn educação. 

PodPrli. acontecer CJltn a indiffercn~a acolhn os primeiJ·os numeras, mas urn 

:11·tign lldo por acaf"o hojP. outro an1nnhã. as r .. eferencias ele um nmie;o. cl r uma 
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not icia., terminal·ão por impõr a sua léilunl assidua e a proveitamento das sua,; 

lições. 

o projecto está· de a ccõrdo com a. nossa ~ducação, com a inclole do no.so 

povo . 

Por ma is que isso nos pe:-5c, não cie rá e1n poucos annos qu e ha.ven1os de 

li ;cnsform a r o oo.racter do povo. Só depois de t ermos escol as efficient\!>, 'tra

Lalhanclo unifot·n1em ente para o tn esmo fin1, depois de alguns annos d pacien

e continuo esfOI'ÇO, é qu~ r.>od e remo ir notan do ce r ta.; modificações nos nos

'us habito, e costumes geraes. 

i'as condições actuaes é preciso uma t·epal'tição correspon dendo ás nossas 

ntdições . .\ repartição qu·e uniformise •todas a s aspirações, todo, os esforço,; 

, ando dir.ecção geral ás conentcs •ecl uca tivas originadas em todas a·s esphe

""' de iniciativas pa rlicula l'es ou publicas, e,tá de accôrdo com o nosso ca

l' te le r, quando não llOtl\rl'Sse outras razõ·ea para o seu funclan1ento . 

A nos~rl indo\(• .actunl é prestigiar sómente as instituições do g·overno; e 

uanto mai, a lto o governo mais a lto o pt·estigio. 

Em taés condições, a U nião, incu mbindo-se de um .;erviço, dará a este um 

prestigio maior aos olhos d1eo todo o mundo ; a s cscohls federne~ s-ervirão, por 

1'-tllSCQUenci.a., de ince·ntivo VAliOSO J)Ura 0Q EstadOS, llllll1jcipios r6 particula l'e-S. 

,IJ t·e tu do se <>ssas escola., forem modelar.es. 

O caracter do nos!o<O povo não - in fi::•nso ao progTesso; ao contrHrio, a ssi

il a, acceita con1 a J11aio1· fac ilid.a.d· e procura imitn,r lodas as boas idéas ; o 

'•'"' lhe fnlla é o dom ela iniciativa; de.;;de que esta sej a provocada . os ."eu,; 

t··~ultados ,erão .surprehen dente,.; e rapidos. 

Já me r e:liÚi á influ encia qu e S. Pau lo tem exercido no pniz, com o eles

' 11\'0lv imen to que deu â sua instntcGão •publica, como prova de que o po vo bra

'il<> iro precisrr de qu e alguem se encarregue de lhe mostrar pra licnm ente o ca

lir~ !lo n segu ir. 

Os outros Estndos tambetn caminhan1. mrüs ou m enor:; hesitante:; alguns, 

eo m hiatos out t·os. or·a ava-nçando, om estac>onando . Se, porém. a União tomar 

·1 fr ente do movimento com a rdor e intell igencin, .agindo ao alca nce d a .obser

;tc:ão clirecta de cada um. n enhum Estado deixará de imitai-a, a doptan do os 

~:.•t hodos que tiverem visto ser efficientes . 

Por ~ua VGZ. os putioulareE; ségu irão <-1. 111esrna nonna. d·C'sde que vejan1 o 

1 tiur das e.•colas fecl er aes, dispensando •experienci•as propl'ia•. T endo dian te 
1:l: ~ i exemplo~ palpaveis. liçõ_ês claras e positivas. não deH xarão de aeguir n. 

!·oa orientftGão dada pela União. 

Só desse modo a intervenção ela União no ensino primaria ser á valiosa. 

'llitlC'a interv indo pa r a se substituir á .acção dos poderes régionne~, t:..1n cujo 

,-aso esta iria se r estring indo cada vez n1a is. deixando sobre os hombros dn 

!~nHio un1 pe!'lo oacima ·das ~uas fotças . 

O seu pnp-el, portnnto. deve Mr o de incéntivar e an imar o d esenvolvimen

to de todus as in.ici a tivas, cooperar com cllas e ·coord imar 6s esfô t'(los -esparsos 
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dos poderes publico> reg-ionaes ou dos particulares, para o ideal supremo da 

educação nacional. 
Finalmente, Sr. Presitl<?nl-e, (>«stou abusando por demais da paciencia dos 

co! legas) , pod er in terminar as minhas considerações, citando as F-·eguintes Pi.l 

la ,..-.as ele Ruy Barbosa, na conclu>ão do seu magistral parece r de 1882, sohr. 

a re lorma da instrucção publica do Imperio. 

Dixia elle : 

u Assiln a llun1ie os debates, dê cujo seio deve emergir a r eforma. 

esse patriotismo profundo e essa a lt íssima comprehen<>ão elos devere• do 

E ::;tado, qu e reclan1a. nest e gr ande seculo, a sol ução elos proble1nas clv 

ens ino. 
Sem uma r esolução decidida a vasto.s r.;acr ificios e a tJ:·ansfonna

ções radicaes, não vos aventure is ás difficuldades da que stão. .\J ,•Ihor 

é não encetai-a . do que falsea r-lhe o caminh'o . 

Antes o s tct-tu q11o, com todas a.s suas mi&eri-as. do que uma r e

[orma avara, abortiva, sem ~l·evação, cl .Psorientada do rumo scientificu 

e libera l do nosso tempo. 

Si, porém, vos achaes sériamente de libera dos a lnn çar as ba se;; d<· 

um systema de educação naciona l. m ero aes iaV>·nfnm atê hoje entr.

nós, cumpre transpordes o limite das consideraçõe, ordinru·ias. medi n

do unicamente pela exten'3ão elo vo;;so amor da patl·ia a audacia ela.~ 

vossas deliberações." 

Dada& as differenças de tempo e condições, a.pc•za•· d e não te rmos fica do 

e<tacionarios , nind a hoj e poderia. applicar ao caso em cli<;;cussão as palavras do 

grandE! mestr e . Pa1·odiando-o posso dizer : si t emos medo de atacar o problem •t 

por conside r ações de ordem financeira, 1e<ntão me lhor será não avança nnos; ptw 

Pmqua nto. perman eçamo:-. no statu quo. 

:-\ão clesejo qu e amanhã se venha dizer se r máo o principio por n ós <Hll·o

gaclo aqui e hoje vencedor na opi~ião publica, o ela intervenção da União "" 

ensino primaria. por não o termos ~ab i·do pôr •em execução. com r eceios de or

dem financei1·a ou de qualqu <' r outrn natureza, ou ainda. pela sua falsa apre

ciação . 

Foi por is•o que, submettenelo ao estu do ela Commissão c! ~ Instrucção I'n

blica o meu p1·ojecto ~;ub.stitutivo ao qu.e e!la organizou, me d•emorei n a sua jus

tificação. pois estou convencido de que e lla, a desp ei to de t e r projecto seu. le

vará em con.sid·eração os m flus argun1entos para qu e não tom en1os caminho er~ 

rado. sacrifi cando assim a id êa partilhada por todos nós . 

Estou certo da boa vontade da Commis;;;ão para fazermo, nlguma cousa de 

utll. Orgão. como é, ela maioria da Camara, r epresentando, po t· isso, os nosso< 

sentimentos. cr ea cl n para o e• tudo el e qucstõ·es especia es e para a ; r·e lações com 

os outroa poderes, eJJa, pesan do o valor das provas e.presenta.das nas discu•sões. 
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"" en canega;-á de aplainar todas as di[ficuldacle" que surgirem contra a accei

tHÇflo das 111 edicl.as que forem julgacla!,) efficienté.s. 

Terminando estas consid erações que, infelizmenLe, contra os n1 e-:.1s halJito~. 

t ui obrig·aclo a est ender clemor·aclamenle, abusando da paciencia dos m eu.· coi le

gas (nüo a1Júiados) ... 

O Sn . . Tosl!: ~1-\.UGUSTO: 'ontinuaJnos a ouvir V. ~x. com o prazer de 

, .. l.Hnpre . 

O Sa. l\10NTEWO DE SouzA: devo cl1zer qlllc' m e J)arece chegado o 

rnotn ento en1. qu e todas as paixões e sentimentos de ord·etn secundada cl even1 SL' 

ca lar. pa•ra que a pau·i·a só l€scute a voz da sabia previdencia. 

'l'oclos nós qu;, guardamos uma pa.r cclla ele r esponsabili-dades nos de.,tin<>s 

da nação, não de vemos visa r out ro ponto sinão - o idea l ele uma p.atria grau

rle, prospera é f el i z. 

Outto não foi o n1ovo1 da 111inha acção uo .-.:ub 1nettei· ao e5 tudo e de li ber a 

l;ào ela C arnara dos Srs. DepuDaclo ~ o substituti vo qwe .elaborei. ·pois em mate

ria de ta . magnitude eu não poderia me aprec;entar a vós sinão despido de 

qnalquer Yaiclade ou pn~uccupa ção de orclen1 pessoal. 

O SR. R.\M JHO BRAGA: - Qu e aliás, nesse assumpto, ningu em t em. 

0 SR. MONTE LHO DE SOUZA: - X em é po.ssi vel te r, por certo. 

Entreg-ando á decisão da Camara o r.esult;.Jclo cl·e alguma experi encia qu i? 

.Hlqu iri neRsos questões d e instrucção publica e do muito ;Jmor que sempre ele

cliquei á educa ção ela mocidade, tenho a mais absoluta confian ça. n a sua r eal 

,.fficacia . 

Fallo com a mais PL'<'funda convicção; affi1·mo . sem temo•· de que 9 fu

rJtro venha desvan ecer a r:: egur.ança ela minha certeza . que a formula por min1 

l'roposta. •execulncla com eleme n tar dósa de pntrioti.-mo, fa1·á n grandezn da 

'\ a~ão BmsiJ.eira . 

Si os n1eus collega s ouviren1 a rninh ~ Y07.. a voz do mais obscut·o dos 

:eus ·parP:-; (neto Ct-1JOia.dos), assim como o J apão en1 poucos a nnos avançou s-e

eu los ele civilização, a maior das nações da Am erica do Sul será tambem a 

ma is prospera e feliz das nações do globo . 

Então. os nossoo filhos, talv.ez m esmo a g e t·ação de hoj e, vejan1 ainda 

nqui llo que eu espero e pr~sjnto. e• pera nça qu e tambem está bem ardente no 

fund o do coraçãQ de quantos m e honram com sua abtenção. 

A nação qu e hoj e< começa a affirroação de sua existencia el e povo alt i vo, 

depois ela. paz que ha ele reinnr sobre a tJen·a. dará fus velhJa;S nacionrrlidacles e 

., todo.s os paizes o •ex -emplo d·e um povo forte no -a mor da libe.rdade e da justi

~a. g-ra ncl t:1 no proo-r.esso da~ suas industria.s, rico no seu trabalho fecunclo. 

<·ioso da sua independencia e tl'anquHlo de seu fu turo! 

O Brasil. coheso, invulneravP.I, cotwaça.clo no valor das suas inBtituiçõê'sJ 

<lo seu Governo e da s•1a ;;·ente varonil. te•-á o Jogar qu e lhe compete• na futura 

historia da human i•cl.ad·e: - potente garantia da. paz f ecunda e1~tre os povo~ da 

(raternidade unl :t:er ;;a 1. 
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h: i· o que a .>.'\ação d.ll vás espera. (.llttitu br•m I Jl uilo bem I O o.-n<lur ,: 

CIIIIIJH"ÍIIIC?Itnclo.) 

SUBSTITUTIVO ;\0 l'ROJECTO N. 21-C, DE 1917 

O Cong•·esso Nacional r <>solve 

Art. 1.• Pa1·a OH fins da p r imeira part do n. 2, do artigo 35. ela Consti

tuição Federal, ê CI'ea<da a Repartição Geral elo Ensino I ublico e E d ucação 

Xacional, com sêde no Districto f<'<.'rleral e delegados .m cael~ uma das capitae.• 

,los Estado'. 

Art. 2.• Esta r e partição te1·á por fim e.studllJI: e levar .a effeito o desenvo l

vimL' nto da educação nacional, para o que se occupará. principalm«>lle de: 

a) colligil' estatísticas e docum<>ntos mo.stmndo as condições e o pi'Ogres"'' 

à<\ educação no Districto F <> deral e nos E:sta dos da Republicn; 

b) di\·ulgar informãções relativa::; á O!~gunização e funcciona.menlo das es 

colas e s~·,temas €>ScolaJ•es. bem como os methodos de ensino, quer da Repu. 

blicll , quer de paizes e,trangeiros, de modo a p~rm i ttir ao povo brasileiro o e;;

tabelecimenlo de systemas efficientes na õ<ua educação nacional; 

c) Informar annualmente o Congresso. por m•' io dé minucio·o t•elatorio. ilo 

resultado das suas investigações e trabalhos. bem como dao medidas que ju -

g-u e necessa rias P<-lra ~ervir á causa da educa~ão e os fin6 para que foi cread:1 

2. r~partição : 

d) publicar boletins mensaes ou quinzenae-\ rela tcwios especlaes. memorin 

etc .. que fornecerá gr::~tuita e ob1·ig-atoriamente a todos os profes;;ores publico

da R epublica e áA pes~oas que os solicitarem. !:>em como fornecer por L"'C I'J· 

pto as informaçõe, que lhe forem pedida·s pelos estabelecimentos dl' n. i> ' 

do paiz; 

c) mantel' uma bibliolh · ca publica de educação c enl"ino. na sêde da re

t•nrlição e ouh·a instructiva na séde de ooda uma de suas delegacia-. a carg·o 

do respectivo delegado, que será o bibliothecario ; 

J) manter um est.abeltclmento. externato de en"ino primario. modelo, paro 

cada sexo. n:1s capitaes dos Estado>. devendo o ensino desnes estabeleciment<.•.· 

abranger uma instrucção g-éral indil'pensavel n todas as p rofissõe da vida , <t•> 

e =-.->ercici o c cumprimen'o dh devere.-; impostos ao, cidadãos fla nossa patri:J. ' 

começar pelo .Ta1·dim da Tnfancia e com o numero <le professo! s n<<:essnrios ,, 

compatíveis com a dotação orçamE'ntn> ia e f}receitos da mais adeantadn P• • 

dugogin; 

g) quando houver fundo sufficie nte, ou quando os Estados quizerem oct•or

r • r á, re. f}eclivas despezas, crear e. tabelccimentos sem elh a n te" ao da letm f, 

nas cidades mais po-pulosas do intel'ior dos Estados. afim de se1·virem d,, mo

delo nos institutos estaduaes. munic ipnes ou particular es, deven do lll11'oveitar no 

magisterio destas escolas. como nas da lettra !, normalistas dos respectivo.-
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Estado.s ou de outros, onde a in trucçã:o se haja mais notori a m ente desenvol

vido ; 

h) crear nos nucleos coloniaes escolas que, além de observar , m as presc ri

pções da letra f e g, mante.rão tambe,m uma aul a da lingua dominante na 

,['egião; 

i ) fundar uma escola normal superior, na séde da r 0parti çã:o, dota ndo-a de· 

todos os r <•quisi tos pédagogicos mais aperfeiçoados para s u a real effi c iencia; 

j) crear e custear escol as normaes nos E tados que as não possuam ou 

não possam m a nte l-as nas condições julgadas ~ficazes P<'la Repartição Geral 

do Ensino; 

k) manter a nnexas aos estabelecimentos dao tErtras g e h , pequen as biblio

t hecas c~ escolhidos livros mais uteis e algun.s de leita n res, as quaes serão fran

queadas, fóra das hora;; escol a rEs, a quan tos désejarem, ficando cada uma 

<lessa·s sob a direcção de um dos profe.3õ0r es , designados pela deJ.egacia re

spectiva; 

l) incumbir-se d e contractar, por conta dos Estados, municipalidade- , as

sociações instructivas ou e.stabel'ecimentos pa•·ticular·es de ensino, qu·e o soli

ci tarem, professores >úU especialista s para os r espectivos magisterios, quer no 

estra ngei ro, quer den tro do paiz, sem onu.s algum para a União; 

m) a nimar o desenvol vim'<·nto da iniciativa p a rti cular, e elos p odea-es pu

blicas locaes na creação e m a nutenção de estabelecimentos que sejam valiosos 

·''émentos para o florescimento da educação naciona l. 

Art. 13. 0 A r.epan:tiçã.o se·rá a d1nini1strada por um directo r geral. un1 vice

cli rector e tantos funccivna rio;; auxil iares quantos forem nece.ssarios na r egula

mentação da presente lei ou creados posteriormente pelo Congresso. 

§ 1.• O dl rector g .. ral será de livre nomeação do· Pt,esid ~nte da R epublica, 

.J. ntre as pessoas de notaria capacidade no assumpto, e servirá emquanto sem 

lesempenhar as suas funcçõr·s. 

§ 2.• O vioe-direc tor ecrá nomeado nas mesmas condiçaes do -director ge

' "L mas só poderá ser demittido, a pedido, ou depois <'!e processo a dmini tr'a

' i\· o em que fiqu e provado ser prejudicial ao serviço publico. 

·§ 3.• Os demais fu ncc ionarios, d EIJ)Ois do primel•·o provimento, par occa

·' iào da installação deste serviço, serão nomeado> em primeira instancia por 

concurso, e nas vagas sup er iores por accesso de antiguidade. 

Art. 4.• As dele=cias estadu aes,. em numero de vi'"te e duas, s =ndo <duas 

.ra o Acre e Juruá, com sédes em Senna Madureira e Cruzeiro do Sul, serão 

r·egidas por um delega.do em cada uma . d-e nomeação do Pn·.sidente da R epu

b~ica, median te proposta, justi fica da, do director geral, dentre os cidadãos de 

notoria capacida de no assumpto , residenbEIS nas capitaes do.s E s'tados para os 

quaes forém nomeados. 

§ 1.• Nessas delegacias não haverá outro funccionario, além 'd o d elega•Jo , 

podendo este ser auxiliado por um servente-zelador, quando a ·bibliotheca de 

(Jue trata a letra e, do art. 2•, 'POSsu ir n u m ero de livro.s que ·exija para a sua 
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limpeza e conservação esse auxiliar, med·iante autorizaçã{) do director ~a re

partição geral . 
§ 2.• Aos delegados incumbirá colher dados estatísticos no Estado em que 

.servirem, informando minuciosamente á repartição geral de tudo quanto oc

corr,•· em relação ao ensino e educação, publico ou particular, propondo medi

das que j ulgar conveni'~ntes ou suggerinclo icléas para a m elhor efficiencia da 

repartição, ernfirn, cumprir todas as detérminações da directoria da repartição. 

Art. 5.• Os professores aerão nomeados p e•la directoria geral, que poderâ 

ouvir os del'egados estaduaes, e em seus impeclimento.s serão substituídos por 

prof<<Ssores inl!erinos, nomeados pelos delegados. 
Art. 6.• Para auxiliar a directoria da Repar tição Geral do Ensino Publico 

.e Educação Nacional fica instituído um Conselho de Educação :\'acionai, corn

·;Josto de quatro vogaes, noméados pelo Presidente da Republica, dentre os cl

lladiios noto r iame nte dedicados á causa do ens ino ''' educação, preferindo-se 

membros do rnagisterio, publico ou particular. de qualquer gráo . 

1 .• Este Conselho, que se l!'.eunirá ordinariarn~'l1te urna vez por s amana, 

sob a pre&idmJCia do clil'ector !?lera! ela repartição, como membro nato do mes

mo, e extraordinariamente quando fôr com·ocado pelo seu presidente, terá por 

fim: 
a) estudar e -dar parecer sobre as questões pedagogicas ou socio-pedago

gicas que lhe forem subrnettidas pelo direct.or geral; 

b) oestuda•· os meios mais adequados para a. diffusão do ensino publico e 

educação no paiz ; 

c) dar parece1· sobre os regulamentos e instrucções que as congregaçõoo 

uos li'Stabelecirnentos ele cnsino organizarem, antes ela directoria geral, subrnet

tel -os ·á a'!)]Jrovação elo Governo, bem como propôr rus alterações que ju lgar con

venientes ou que a cxperiencia de terminar durante- a execução do mesmos; 

d) crear e regulamentar prernios para os melhores trabalho- el e psycholo

gia 'J)edagogica, educação oe ensino e da.r parecer sobre os trabalhos pedagogl

cos ou didacticos que lhe forem subm.ettidos á apreciação pelos interessados; 

e ) finalme nte, prestar todo o auxilio po ;;ivel â directoria gJ<Ta.l ela repar

tição na l>OOquiza dos meios mais adequados para o desenvolv im.ento da edu

cação 'l'lacional, propondo-lhe as m~didas que julga•r -con.,;nientes para a re

partição melhór cumprir a sua funcção. 

§ 2.• oQ num€ro ele vogaes elo conselho poderá ser augmentado, quando as 

con,·eniencias do ;.eniço o exigirem. 

§ 3.• .Q mandato elo prirneil!'o conselho se1·á ode tres annos e o dos subsc

quentes de um, podendo a reconducção de seus membros ser indefi·nida. 

§ 4.• Na constituição do coru;elho o Governo -collocará pelo menos um me

dico que satisroça as exig€ncias desta lei. 

~ 5.• Installacla -a Escola Normal Superior o director des ta será membro 

nato do conselho. 

6.• Nenhuma inger·encia aclminl.strativa. terá o Cons~lho ele Educação, 

quer na re~artição, quer nos serviços clell.a. oclependentes, correspondendo-se 
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s empre por intermedio da directoria geral com as au :oridades publicas ou corn 

os '!Jarticu lares. 

•§ 7.• As funcções d·e membro do conselho não são incompatíveis com 

qualquer outra funcção publica ou particular. 

§ 8.• O.s membros do conselho <terão uma gratificação m ensa l de 300$, que 

não soffrerá d-esconto algum, salvo o proveni~enw das faltas de comparecimento 

ás sessões, em cuja hypothese perderão, os vogaes·, tantas vez "' a gr-atifica

ção ·dividida pelo numero de s "ssões havidas no m ez, quan ':as forem as faltas 

que -derem . 

.Art. 7.• Na execução da presente lei o Pod·EII' Executivo começará pela 

Inauguração da m•partição e do conselho, os quaE!s, já no ex~rcicio de suas 

funcções, .irão 1Jropondo a installação dos d m a is insti•tutos, cuja reg>ulamen

tação inicialmente •lhes competirá fazer e submetter á UJpprovação elo Gove rno, 

nos tE!rmo.s da mesma lei. 

Art. 8.• PUII'a occorne·r ás d·e&-pezas com o presente serviço fica o. Poder 

Executivo autorizado a crear no Thesouro Na<eional um coft-e especial, no 

qual r ecolherá as rendas proveni~ntes de: 

I, doações, legados, qu•e<r s;jam em dinheiro, que r em bens d'e raiz ; 

II, dotações orçamentaria;s ·especiaE!s; 

Ill, outras rendas que forem creadas por lei. 

Art . 9.• Para o inicio do presente Sõrviço fica o Poder Executivo autori

zado a d espender a•nnualm~nte até 0,5 % da R eceita Geral da Republica. 

Art. 10. A regulamentação da pres·enbil lei erá subme ttida á approvação 

elo Congresso , e considerar-se-ha approvada si no prazo ·de 60 odias, d·epoi.s de 

tomar della conhecimento, o :Poder Legi:slativo não dér pa11;oer contrario ao 

todu .ou a qualquer de suas parte~. 

Art. 11. Revogam-se a& di&posições em contrario . 

Sala das sessões, 9 de Novembro d·e 1917. - A. llfontciro d.e Souza. 

SESSÃlO DE 26 DE NOVEMBRO 

O r. Rn.mi ro Bt·n.ga: - Não se faz mister, Sr. Presidente, encarecer a 

relevancia do assumpto que se dJ o•babe: e lia está na con ciencia oda nação. 

Ao 1nlciar a explanaçãu de motivos, pelo~ quues a Commissão de Instru

cção Publica fixou sua preferencia sobre o tr?\JaH1o que s ·e -discute, 1e- ao começar 

a defesa do proj ecto, uma declaração gostooo.men ~e fa~o: não tenho vaidades 

infan tis, não t"nho pontos de vista pessoaes, não nutro, n em cultivo hyperlro

phias d e amor proprio, que seriam ridículas; antes, por decoro m ental proprio, 

zelando os cr·editos intellectuaes da Commissão de que sou apagadissimo 
membro ... 

<Ü SR. JOSÉ AuGusTO: - Um dos mais brilhant: s. (A)Joiaclos) . 

0 f'n .. RAMTRO BRAGA: - Agraodeço a VV. EEx. 
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. .. e tambem os da Con1·misoão de Finanças, que unanimem en te subscreveu 

o projecto, tendo como Relator o formoso esp írito acepilhado p;·Jo e:;tud'O e 

amadurecido pela intelligente reflexão de Felix Pacheco, aqui k·stou para fa

zer a defesa de um trabalho taxado de tut rogra do, que no·s afasta cerca de 

um seculo da nossn época, e que sõmente a nimia generosidade, pois que ga

lhardia houve, d.- um dos seus opposit'Ores, não o fez coevo do período paleo

li t11 i co. 

•Certo, Sr . PresidentE:, não venho faZI<r uma ana•lyse microsce>pic.a, esta

belecer um confronto, um estudo parane:'o entre as disposições desse projecto 

que quizeram á viva força enquadrar na IJEi ele 1"5 de outubro de 1827, desse 

Jossil, dt.;sa especiEi de megaterio, com o outro projecto do :;-eculo XX, cler

nier c1·;. "1' to (Lato, todo elle !ardendo, entresachado, das mais fre oos no

vidades. 

SI tal intento tivesse, bastaria a fa lt·a de a&sisb:ncia, por circumstancias 

imperiosas, do distincto prolator do voto em separa do, para delle me demo ver. 

A minha nttitude na tribuna não é essa . ~ão venl1o f=er um trabalho de 

dissecação, mns sim mostrar que o projr. cto da Commissão de In.strucção Pu

blica é uma obra logica, não é um trabalho de fancaria, não o an ima, não o 

entumescé, não o empola o fito scenographioo. 

O SR. EPHIGENIO SALLES : - A!poiado. 

O SR. RAMIRo BRAGA: - Diligenciarei, Sr. Presidente, quanto •em mim 

"POSSa, e<m poupar a generosa e complacenbE< attenção dos que me ouv·em. 

Não empr~hender-ei uma viagwn através da his toria antiga, média, m'oderna e 

-contemporanea dos vario.s povos; mesmo da instrucção no nosso paiz não fa

rei o histot·ico ~xhaustivamente feit'O pelo illustre Deputado bahiano, Sr. Raul 

Alves, cuja a usencia forçada sou o primeiro a sincerame.nte lamentar. 

Não enxertarei nestas mi·nhas considerações citações eruditas, trechos va

rios e multiplos de autores r eputados e, mesmo, nã0 reputados, o que me se

ria faci'llimo. visto como a Camara ha de me fazer a justiça de r econhecer que 

eu não defrontaria assumpto de tanta magnitude e relevancia si me não ti

vesse a•pero: biodo e apparelhado intellectualmente em copiosa le itura e demo

rada r eflexão. 

De ha multo forceja o Legis lativo em dar solução ao problema do comba

te ao a.nalphabetismo, em levar o auxilio da União para addici'onal -o ás forças 

individuaes, col'lectivas, municipaes e estadurufs, na bôa carrnpanha contra o 

obscurantismo, dando ao povo brasileiro essa 1nstrucção basica e el•ementar que 

E!scla.rece o espirito e habili.ta o inclhriduo a empreh12nder, em melhoria de con

dições, a lucta pela existencia, tornando-o apto ao melhor desenvolvimen to das 

faculda.des em que se !Exercitar a sua actividade. 

Espíritos de alt!L r esponsabilidade que por aqu i passaram é que, felizmen

te, ainda aqui se acham, e detiveram no meditar sobre o assumpto Je trouxe

ram par·a b decidir da Camara as inspi.rações do seu alevantado patriotismo e 

os fructo.s de sua ésclarecida sabedoria. 

Trabalhos formk>sos 1€' bel'lissimo-s, photogrmphias qué rsão de vasta cu!-
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tura e intell igente operosidad•e, guardam os nossos Annaes, que tambem são 

reJl'QBitorios de proJectos bellisslmos, indicativos, na sua u-rdidura, das altas pre

occupações patriotioas de pnt claros parlamentares. 

Demorando &ob t-e elle.s o m •eu olhar r eflexivo, perguntei d e mim para com

migo, nos meus :so•Jiiloquios: porque, deante de material tão vasto, de suggk~

tôes tão scintillantés, havia pa.rado a Camana. e não <'!·era um pas.so <decisivo na 

larga estrada que parece vnc e lla o r a palmiJohar? 

Conclui então qur? o Legislativo ficára peno e entravado justamente pe:n 

magtlificencin, rrwgestacle e ~>umptuosidade desstJS projectos. Eram construcções 

magnificenbes, nlgumas mes-mo quasi cyclopicas, qu e, si attcndiam aos multi

ylo> aspectos do problema da inst.rucção em si m esmo, e m seu vastis.;;imo d es

dobramento, e espraiar na comJYlexi·dade, na vastidão de med·idas e providen

cias collateraes, não ~ncaravam outros altos intet'E&;es tambem de sulJicla mon

ta ê valia, a que o home m publico é ourigado a a:er-se. E assim pensando, 

resolvi seguir rumo diametralmente oppo to e faz ar da •s implicidade· a V'i.rtude 

Inspiradora do trabalho qu·e é hoje da Commissão rue lnstrucção Publica . 

~E' um inicio mod&~to, trop g·o e manco, seJa. 

·O Sn. EPHIGEN 10 SALLES : - l\1as pratico. 

O Sn. RAMIRO BRAGA: - ... mas pratico. como diz V . Ex., que póde ser 

amplla-do com o transcorrer dos tempos, r C!fundindo de accôrdo com ati neces

sidades ela pratica e os ensinam entos da Exper>encia. mas que tem essa pre

excellcncia, es.'a qualidade indispu tave l e irretorquivell - a de tornar victorio·~o, 

real, o principio do qual se podem d esentranhar r ,sultados beiHssimos e fructos 

opimos da int-ervenção da União no ensino primaria, tornando o assumpto de 

legislação permanente do Congres;;o. 

E' simples d a mais, dizem os espiritos que u,em a voluptuosidad·e cte se 

enrodilharéril em complexidades rebri•lhantes e algumas vezes ele )Jcchisbeque

l€: Qlle, por causa mes.mo dessa complexidade. nada re::.olvem. 

Mas, quando o preclaro Presidente- da Comi11Jssão d a Instrucção Publica, 

a quem não me farto de render as hQI11enagen.s do m eu s ubido apreço e acata

mento e a quem a ?\ação tambem deverá, caso -esse projecto passe victorioso

nas duas Casas do Congr>isso, um largo serviço, pelo zelo, empenJ:>o e carinho 

com que o acompanha, qua.ndo o preclaro Sr. Antero Be>telho nos convidou 

para a mcmoravel reunião t:m que nos deu conta dos a n ce io;; do seu e;pirito e 

das suas preoccupações p.atrioticas, levando-nos, ao mesmo tempo. a s,gurança 

de qué o honrado Presid ente da Republica 'lstava interessado no combate ao 

nnalph abetismo e vi~ava precipuamenb~ a situação do.s brasi•le iros, filho s de 

estrangeiro , qu e se educam e se instruem no desconhecimento da no sa lin

gua. élle pediu á Commissão que ap,, scntasse um projecto, alve jnndo es.ses 

dou& pontos. E é pr ciso que isso fique bem claro, bem •patente, sem a menor 

duvida: o proj eclo da Com missão de Instrucção Publica tem _ por objf'ctivo e 

f-SCopo combater o analphabeli mo, disseminando o en.sino primanio. e curar da 

situação dos brasileiros. filhos de estrangei ros. que se educam, se in>truem no 
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desconhecimento da nossa lingtm, sem o espirito da no.ssa nacionalidadé e que 

perman?cem estrang·eirOEJ dentro .ele sua proprin pa,tr.ia. 
E aqui, só com o discriminar o objectivo do projecto, fica d·esde já respon

dida a impetuosa censura dos que, com ares victoriosos, dogmaticamente , as

setteiam, frecham hervadamente, invcsbEm com animo estraçalhante contra o 

projecto e exclamam trepidantes de goso: mao como? 
Quando na AJle,manha, na I"glatérra, nos Estados Unjdos, na Abyssinia, 

na Hottentotia, na Zululandia, a instrucção é o utilitarismo, como se concebe 

qllle no Brasil. em pleno seculo XX, se venha apresentar um projecto de instru

cção primaria, sem cuidar do enoino profissional? 
E' o caso, s·enr.ores, <lo cListing,o do fradesco •e mansueto personagem de 

Pinhairo Chagas. 
A inslnJCção elementar e a instrucção profissional são cousas clifferentes, 

não confundamos criterios distinctos, não amalgamemos pontos de vista di

V€rsos, não l'eunamos em um s6 projecto cousas que se podem mutuamente 

prejudicar. 
Em primeiro Jogar, farei notar a essa censura que o proj,, cto da Cornmio

são de Instrucção Publica, mandando crear e subvencionar escolas, não deu a 

estas escolas <Ostructura pedagogica. Eôta e tructura '!lóde ser dada pelos corn

p etE:n teo e, si querem enquadrar nella o ensino profissional, podem faze l-o. 

;Ma,, em segundo Jogar, fare i notar q•1•e a instrucção elementax, es:'a cultru·a, 

esse prepaTo geral do espirito, é o supedaneo, é o alicerce sobre o t~al ha de 

firrnar-s•~ o ensino profissional para dar saus fructos. Farei maio notar que, 

em todos os paizeo, e agora não sei •Si na Hotentotia •e na Zululandia - o 

ensino profissional chegou ao auge, depojs de todos esses paiz·es terem dado o 

m elhor d·e seus !E sforços, o melhor de seus carinhos á instrucção elementar. 

Não desco,heço, não nego o valor educativo dos trabalhos manuaes. E 

desconhecet· s eu valor não p .. de, quem tenha lido a magnifica ob1•a de Buyse, 

<lirector da escola de Charleroi: os methodos americanos de educação. Mas 

<lahi a dar a .preeminência nessas escolas creadws p€1o projecto ao ensino pro

fissional, afastando para segundo plano, <Oclypsando ·a cultura e o prepa.ro ge

ral de •eopirito é que vae uma grande dlstancia. 

O projecto ela Commiosão de Instrucção Publica é um projecto de des

analphahetizacão, e se lhe querem tirar este intuito, estll orilmtação eii<O ts

tará de~virtuac1o, visto como onde seriam crea;das 30, supponhamos, da.s es

colas por elle aconselhadas, só póde s er creada urna ouffickmtemente appa!·e

lhada para dar educação profissional, sob pena de fazermos desta '1m ar

remedo, un1a caricatura, uma rillicularia. 

Accre.sce ainda a circurnstancia, que não é imponderavel, que não é des

pn zivel, d·e que o ensino profissional está a cargo do Min!Herio • da Agricu l

tura e que as escol•as creadas por est€ projecto vão ficar sob a direcção do 

Min!:sterio do Interior. E quem conhece os nossos habHos administrativo;; bem 

póde ver quaes as consequtmcias funestas que dahi podem ·promanar. 

Para acabar com essa questão dos que querem confundir o en>ino ele-
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mentar com o en.sino profi sional, vou ler uma pagina que paJ'ece OE scripta para 

a actualiclade deste debate . E' o livro "Educação e lnstru cção ", de Gréard. 

Este autor perféitan1.ente discr~i·n1ina, traça as divisarias, nítidas, incon 

fundiV'Eis, ~mtr·e a;; duas especies de in strucção : 

"Mesmo em se collocando exclusivamcnute no ponto ele vista da 

instrucção profissional, corre o risco ele ficar em inferioridade mani

f esta aquelle cujo <esp.trlto não haja l'ecebiclo •esse Pl'eparo geral. Os . 

!nclustriaes podem facilmente dar testemunho cli>so : o apréndlz mu

•Jiclo el e um conjtincto de noçõe.s e lemE·ntares b em dirigidas, clepres

su 1oma a cleanteira em r elação 1i.quelle que para a officina traz, 

como bagage m unica, certos habitos de trabalho manual . 

A lei de 19 d·e Maio de 1874, obrigando as cr ean9as ele m enos 

dE' 1~ annos, empregadas nas of.ticinas e manufactura s, a seguirem qs. 
exercícios •oscolares, simul.tan·eamente com o trabalho da fabrica, t em 

pu r obj ecto ou preveni r, ou destruir determinados abusos. 

Creou, ou antes regularjzou uma tolerancia . s ·e r'ia funesto de

duzir da h i um principio ela educaçà'O . IE' o caso d·e " dos males o m-e

nor": longe de er un1 id·eal. A escola, em primeiro lugar, e por tan

to tem•po quanto seja preci so para O desenvol vimento das forças phy

c;lcas, intcHEotuaes e moraes da creança; ·a a·prendizagem en1 segui

da, com a cont inu ação e extensão de estudos que ella comp01'ta, tal 

é a ord•, m natural e logica. 

).lo dia em que a pratica dos officios, sob a forma de exerclctos 

profissionaes, tiver tomado, na escoln, .o Jogar do traba lho racional da 

-escola, os bancos das aul·as f icarão prematurament-e desertos . 

Ma l acon>elhados pelo inteJ'asse, premidos talvez peJa · n ecessidade, 

os paes qu ererão .tirar immediatamente proveito, a troco de infimo 

salario, da habilidade manual que a creança tive r maid ou menos 

<ldquirido, farão com que e'lla r enuncie a qualqu er -es tudo, inclusive a 

qualquer e.stu do ·profi ional intelligente ; obrigai-a-hão a seguir um 

officio que excr oE:r1i. por força da rotina; ou, si conseguir um dia 

1.riumphar da su,q, ignorancia, será á custa ele enoPmes sacritficios de 

tempo. d a esforço, de lu cro, qtl'e lhe teriam sido poupados por uma 

direcção ma i; acertada, aclop.tada de inicio. 

"Assim, con sagrar ao apl'EndJzado uma parte do tempo que a· lei 

com :sabedoria des tinou aos <estu dos primarias propriamente ditos, não 

seria apenas empobl'eo~r e.s>se t;hesouro de ICOnhécimJ<ln•!·os ed·ucativos 

que hoj•a mai que nunca é de conven iencia opulentar; seria desferir 

sobre a propria educa ção profissional um gol:pe funesto, poi.s · que tal 

educação nada póde edificar de solido para o futuro da creança, em

quanto não repousa sobre os alicerces, solidamente <estabelecidos, de 

uma boa educação geral. Mais ainda, em consequéncia ·desta confu

são das duas ·educações, igualmente n ecessarias, que se poclem prepar>tr 
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umn. pela outra, mn.s que não devem sér confundidas uma com a 

outra, o resultado s-eria simples1nente. na maioria dos casos, mutilai

as ambas, não ficando .a creança tempo bastant na escola, nem para 

faz·er ahi estudo.s sérios, nem para se formar sériamente em uma 

profissão. , 

Eis a •pagina de Gréard que, como ha pouco disse, parece e&cripta justa

m·en.te para >fSte d-ebale. 

r>o nderacla es'a censura, Sr . Presidente, passemos ás outra.;; criticas que 

aqui e fóra da qui teo.m apparecido conb·a o proj-ecto . 

E' uma simples autorização, escl'<veram. A cri·tica ahi é sómente pelo 

pendor e go&to de cri.ticar. Não vale a pena demorar ne'sta tec!a. 

Basta -uma sim-pl€S e perfunctoria le!.tura, para que se evidenci•e cle.sde 

logo a inanidade da arguição. Quem quizer -arg·uir, lendo primeiro o que argue, 

logo verá ·que o projecto manda C!'iar e subvencionar escolas. Portanto não é 

uma autorizaÇão. 

Urn.a segunda censura, é vago e esta censura encontrou aqui éco, com elln 

~e identificou cotn o illu.stre Deputado amazonense qu.o;: 1
, na sessão passada, nos 

troux·~ o seu valioso contingente em prol da qu es tão que debatemos . Ma ,, 

vago por •qu e? 

Não basta B • . m ente affirmar, é mi&~r dar os motivos e muito mais vnn

tajoao do que i~ to, o correcti v o, o remedio. Ma'S, vago porque não precisa, não 

-determina os pontos em que devem ser C!'.aclas as escolas. 

Mas ahi está justnmente, a meu ver, neste vnsto campo de acção, qué 

ene deixa ao Executivo, ncst:.a elasticidade do projecto, uma de sua:s virtude'. 

Aliâls, neste particwlar, a suggestão mais interessante que tenho lido foi a do 

illusb·e Deputado bahiano o Sr. Raul Alves, que manda crear escolas com 

,m u~eus, laborato ri·os. biblio.theca<S, postos, zoov:chnicos, campos de demonstra-

ção, fazendas annexas em cada séàe de munici·pio. 

T <>mos 1. 22 munici'pio.s. Basta que cada um dos meus colleg-as r eflicta 

sobre o vulto extraordinario das àespezas .reclamadas :pela in!Stallação e manu- · 

tenção de&sas escolas para que logo veja que essa lei ficaria em companhia <le 

muitas outras a que o Executivo não dá. réx ecução. E mesn10 qué fosse possi

';et esse vuJ.tuoso sacrifício do '.rhesouro, pergunto eu:_ eNe re,ol veria o pro

blema? Traria extraordinaria vantagem ao combate ao analphabetismo? S· r ia 

a pedra philosopha l que nos levaria para um melhor estado ocia I? E os di s

trictos, a zona rural, o .sertão brasileiro? Pois não é ahi j-ustamente que mais 

se faz sentir a no' cessidade de escolas, poi:s 11ão é ahi que eMas não exi>tem ? 

A solução deste problema nunca será dada em bloco; será, si assim poi'SO 

dizer , dada fragmentariamente, aos 'POUcos, por -uma acção lenta, continuado, 

persistente, paulatinamenre ampliada. 

Precisamos resistir contra e•se pendor exagerado da mentalidade latina de 

' querer tudo re<"olvoór de chofre, dé uma assentada, .de um jacto. de uma ar t·e

rnet.tirlo. Como l emos honestitlacl e ele proposito oe pur~za de •intençõEs devemos 
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lambem r;,conht cer t aes attributos ao Poder Execu tivo, da ndo-lh e um largo 

campo de acção para que e lle inic ie as providencias quanto a essé grande 

J,Jrob l·e ma . 

Enten de o Execu.tivo de começar pda creação de esco las nos nucleos co

loniae ? Qu e o faça e batamos pa•lma - pela realidade de sua intervenção . 

Bntende a mpliar o ben õricio a outras zonas d'O terri.torio brasil eiro , que o 

faça e r edobremos os nossos app lau:sos. 

O que não vejo é o utro m eio pratico ele dar reaJi.dade a es ta longa aspi. 

ração dos esp ir itos patrioticos que afincadamente estudam e •Se interessam pelos 

nus<o.> aLtos problemas nacionae!. 

Precisamos nunCll perde r de vis ta um ponto: a União vae auÃ-i liar e não 

tomar a si o nca rgo àa instrucçã·o primaria e o a uxili3. como pódc, da melhor 

fórma, de accôrdo co1n os I"~ ~ cur.sos orçan1entario~. e não ao sabor de concei

tos doutrina rias. da poutos de v ista theoricos. 

U ma outra objecção qu e tem sido feita ·ao projecto é que eHe manda 

aproveitar o ·pro~E\5sorado existente -e não trata da crilação de uma escola 

normal mod·i·lo, qu e ser i•a um .manancial de pcdag>ago, e.scorreitos, acabados, 

perf eitos, ultimo mod!!lo . 

Começo, Sr. P r esid•, nte, por não comprehender bem e não atinar com a 

logica dos que dizem - o problema é urgente, inadi avel, pr!!cisa ser atacado 

já e Já, ma~ , primeiro , va tnos formar e espera r uma fornada de professoi"-.; s 

nec )Jlns ttlt•·a que lhe venha dar solu~ão . 

Jr;to faz-m e lembrar a llta<l!·e inJe Nce elo Trova<Lo>·, em que o tenor can ta o 

c01'ro a s<t lv ar-te. mas que. fica em scena mui tissimo pr eoccu pa,do em dar o <Ló 

de peito; pouco _ .•e importando que a progen itora s : salve ou vã. desta para 

melhor . 

• ão se diz por que esta escola normal modelo com um p t·ofessorado, com 

um cor po docen te da m t>>m a con;;titu i~ão menta l latina do nos.so infundiria 

este qui<L mara\'ilhoso que daria aos s2us diplomados missão apostolar, trans

forma n do-·o em remecl io efficiente contra o a nalphabetismo . 

O programma que eu li p.a ra c rca~ão de uma destas maravilhas não o;ei 

S9 en 1 coÕfronto con1 03 que t!dllo ~. não sahiria. corrido de verg-onha e de peior . 

parti tl o. Si ne''e ha o ens ino da agronomia, da pecu aria, lições sobre o modo 

c! tmbalhar a terra. nelle não vejo que se cogite da CPiação de uma cad;, ira de 

methodologia n em de uma outra de psychalogia . Não vejo nada ·disto, mas es" 

tou em qu;, a bachnrelice, que tão clesancada tem sido, e.star ia vingada, exul

taria .. :om mais um annel a rebrilhar nos dcuos é talvez mais um titulo de 

doutor com o substitu lo el e professor em borla e capello . 

Escolas normaes para inslrucção geral do professorado, nós já •bimos e 

bon" por to elos os Estados . O qu e nos falta são instituto;s p rofis.sionaes para 

n formação do professorado, com um curso mu i ~o r eduzido ém que só se cuide 

exclusivamente el e cultura profiss ional e em qwe b futuro profe .. eor es tej a em 

contacto com a r ealidade praticando e ex rcitando sob v istas icloneas a pro

fi~são a que é-i? vne ded:car. 
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Não <desconho;ço, e ninguem desconhece, o valor extraordinario do profes

sor. E' elle quem faz a escola, a escola ê a sua alma -e e !la vale o que e !I e 

vRier. Um professor por mais sabio e erudito que s~·ja, de cerebro bastamente 

armazenado, com os mais solidos e scin.U11antes conhecimentos livrescos, sabido 

da melhor Escola Normal Modelo, realiEando um programma baseado na scien

cia pedagogica, si não ti'V'i l' methodo de ensino, sentimento nítido de sua aJ.ta 

r esponsabilidade, um conjuncto d e altas qualidades moraes, nada de prove!

~oso fará e nada d e duradouro transmittiJ'á a séu.s alumnos; ao passo que o 

modesto pedagogo, que não aspire a encyclopedi.sta rle limitado, porêm solido 

preparo, que tenha um bom methodo de ensino, fará proc'ligios, maravilhas, em

bora ·tenha ao seu dispôr ·um pessimo progra.mma. 

üs programmas nada valem; o fundamento da instrucção, da •Educação ê 

o rnethodo de ensino . 

O Sn. JOSÉ AUGUSTO: - A questão do ensino é essenci:clrnente urna ques

tão do professor. 

O SR. RA:MIRO BRAGA: - Perfeitamente, ê a principal, •e não são essas es

cola.:; normaes reclamadas que vão transformar a mentalidade do professorado. 

Ponderadas <stas censuras, Sr. Presidente, chego agora ao ponto criticado 

do projeoto que attribue a missão directora e orien:adora da instrucção prima

ria ao Conselho Superior de Ensino. Ah:i a ato arda tem sido grande; a ma tina

da quasi ensurd ecedora. 

Ao Conselho Superior d·~ Ensino contrapõe-se o Con.selho Kacional ele Edu

cação que, creio eu, nasceu na imprensa sob um signo feliz . O nome sôa b em; 

d escor tina perspectivas douradas e brilhantes, e essa idéa ·bEm sompre nave.

gado na. imprensa mar a lto, cle.safioando r ecifes e parceis, velas enfunadas e 

pandas. 

Ma> só o facto de.Na ~ ncontrar aqui, no seio do Congresso, com ella se 

identificando o no.soo douto colleg·a, Sr. José Augusto ... 

.0 SR. JOSÉ AUGUSTO: - Bondade: de V . Ex. 

•o Sn. RA:M.IRO BRAGA : - ... cuja reconhecida autoridade ê 'POr todos reco

nhecida e proclamada (apo1iaàos ge1·aes) é á qua.l a Carnara ·i.nteirn. faz justiça, 

rendendo-lhe as hom, nag>ans de apreço e consideração que merece; só o facto 

dessa Jdéa ter sido aqui pcrfilhadn. pelo meu nobre collega., me põe em situa

ção óc constrangimento oe quasi me leva á convicção de que realmente eu é 

que eslou em erro. l\~as, como do oproprio eno, quando bem intencionado, al

g·unla co usa ele util e prestadio se pó de desentranhar, eu clal'EA, en1 primeiro lo

g·ar, os motivos por que a Cotnmissão no Conselho rSuperior de JDn..sino fixou a 

sua 1Jreferencia; e, cn1 &ogundo, considerarei as criticas feitas contra essa pre

:feréncla. 

Vn.rios mo li vos d eterminaram essa fixação. Passa'l-os-ei r a:pidamente em 

revista, .senão na ordem d•e sua importancia, pelo menos á .medida que elles 

me forem acudindo ao espírito, no desenrolar dessas desvaliosas considerações 

(mtoitos não a.poiaclos) justificativas do projecto. 
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Em primeiro Jogar, Sr. Presidente, n ão foram •-xtranhas ao decidir da 

Com·ln i.t;são as razões de urgéncia e fin&.nceira. 

•J1i sinto que m e fr echam com o secliço e estafado estribHho: em materia 

tle instru cção publica não se eleve encarar o dinheiro; e tod-a a economi-a é 

.•urdida usura. :lllas ha o desp2rdiçar e o gastar com intellig-encia e propriedade. 

St j1i temos uma r epartição creacla , organiza::la, funccionando bem, para 

que vamos crear uma outra da n do-lhe funcções que são d a primeira e aftri

bnindo-lhe serviços que a e.s.ta pode m ·pHfeitamente competir? 

Além da funcção fiscalizadora tem o Conselho Superior ele Ensino pelo seu 

art. 13 a mis~ão de promover ll. r eforma e me<lhoramin to elo e nsino, submet

t .. ndo os s eus planos 1i apreciação elo Governo, d esde que tragam augmento ele 

dnspeza. 

Alênl ài .s~ o, pela sua organizaç:ão in t•:= rna, para seu n1elhor funccionatnen

to, tem o Conselho Supe rior juntas compostas ·de tres m embros: ha u ma jun ta 

pnra o ensino superior .e. outra ·1l'ara o •ensino secundanio . 

Por qu e não haver uma jun ta para o en ino prima rio? 

Duas vantagens vejo p•do m enos, Sr. Prasiclente: a prime ira é que os 

m 1mbro.s são em menor nun1ero, as discu&sões IJn a is promptas, as soluções mais 

r~Lplclas, o agk n1enos demorado; e tn segundo loga.r , não h a croo.Ç!ã'O de despeza. 

Como segundo motivo, no nosso •é·spirito pesou ll unificação do ~erviço . 

,Po is não é elem en ta r a vantagem da unidade d e direcção e d e ori-e ntação 

do ensino? 

Si j1i t emos um con,;elho e ncarregado do ensino sup<rior e do ensino se
cundaria, para. qu e crearmos u1n OLl tro para o e nsino pritnario? 

Xão seri a isso uma superfetação? 

Para que ssa dicholornia qua.ndo s ão elementares as vanta~ !JlS da uni

fic.lção? 

Poia não se cogitou até d a creação ele um M>nister io de Instrucção, para 

enfeixar todo; esses serviços? 

E' preciso, Sr. Pl'esiden te, que a instrucção obedeça a um plano geral, de 

fórma qu e todos os seu s ramos, todos os seuo> grãos se hal' monizem, se com

plPlem. se engren em. se ujnstem. E' preciso que haja contintlitdad~:-, e para i sso 

ê necessario espíri to de unidade de acção. 

A dichotomia, . portanto, é financeiramenb~ um d ecoperdicio, e sob o ponto 

de vista pedn gogico - eu m e p ermUto a liberdade de dizer - é um eno, 

porquan to a instrucção em todos os seus r a mos e g11áos deve s ;r harmonica e 

obctlecer !í unidade de direcção. A unificação elo serviço é umll. vantag';!m. 

Ei::. a seg-unda consideração qu e pesou no ~spirito da Con1missão. 

A terceira foi a de que nó.s queriamos coloJocar a in strucção e m um m eio 

sereno e tranquillo, hos t i.l 1is incursões da politica subalte rna, e, qualqu1E r que 

fosse a compos ição elo conselho nllcional de educação, parece qu e sobre clle 

mais facilmenb~ se f~riam sentir certas influencias poderosa.s .e extranh.as aos 

in teresses ela instrucção primaria. 

P or ell e a politica subalterna ou certos inter esses d e de terminadas zonas 
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d.a. Federação po·de•·iam •Encontrnr brecha por onde p netra;;sem e, quiçá, se 

e::çpandissEm. E a instrucção e a politica, como todos nós sabemos, ão cousas 

que hm·le-nt ele se t•·onve•· ensemble... abrem-se .sscolas, fecham -se escola,, ; 

nomean1 ~e profe&ores; den1ittmn-se proft~ssores, ao sabor de un1a pol iticagem 

subal.terna, de um criterio qu·e sé ceva e ó se satisfaz em paixões politicas 

ululant,s e ferozes. 

Foram e.ssas as tres razõês, e parece que todas ell<ts procedentes, pelas 

quaes a Commissão de Instrucção fixou s ua preferencia na •'.-scalha do Conse

lho Superior ele Ensino, como orgão orientador ela instrucção primaria . 

Vejamos agora, Sr . Presidente, as criticas feitas contra essa preferencia . 

Diz-s~ - preciS'an1os entregar o ensi no a. compet-entoo. Mas, pergunto: si 

não achamos competencia no Conselho Superior cl Ensino, que é constitu ido 

pe~o escol do professorado do Collegio Pedro II e das faculdades superiores, 

ond;; encontrai -a? Porqwe ferretear com a marca .de incompeten tes homens que 

outra c.'OU<"a não teêm feito sinão dedicarem sua actividade, o melhor de sua 

mentalidade , seus diuturnos esforços á causa do ensino? Tirar-lhes a compe

l . ncia para tmnsferil -a a quem'! Para galardoar quem? Para dal-a aos pu

blicistas? 'ão se póde negar a muitos classe; publici.stas éssa competencia hau

rida nos livros. em vasta e copiosa leitura; mas, porque negar a'O no c::o pro

f es•orado o desconhecimento .cl.•ERses trabalhos. a elles que outra cousa não fa . 

zen1 stnão se dedicar no ensino? Pois, en1 confronto com esses doutrinart.os 

- e não ha no qualificativo a menor intenção pejoNttiva - não teem os nos

sos prof•i SSorC<" a vantagem do tirocínio ]Jrofissional? Por que então negar

lhes compelencia? Onde então buscai-a? 

Uma outra c3nsura: o Conselho Superior dé Ensino não é um orgão prr· 

n1anente. não tern as _s.uas sessõc::; continuas. Não ha duvi·da algutna que p·.:!1a 

sua lei organica :~:: He só se reune duas vezes por 'B.nno : em Fevereiro e Agosto . 

Mas, tambcm não ha duvida que, ;Jelo art. 14, elle póde se reunir todas as 

vcz.es nece:=saria.s e con1 qualquer nun1ero. 

Agora. pergunto eu : qual a vantagom, qual a necessidade, aqui no cen

tro, ae un1 org·ão com s e.ssões cont!nua.s e constantes.? P<>rque o orgão cenlral, 

qlHLJquer que elle ~eja, ha de mover-se, ha d•e- tomar as suas deliberaçõês de 

a ccordo com as informações transmitticlas pelos depo>itarios de sua confiança, 

pelos fiscaes em contacto permanent•e com as escolas. 

O conselho, o orgão •director, qualquer que s ja, não ha dé intervir dia · 

riamente nas eo;cola.s. sob pena deJI.e- e transformar em um anarchisador elo 

enslno. Dá-lhe s org·aniznçll.o, estructura pedagogica, reco1nmenda. quaes os me

thodos e de ixa que e lias funccion. m sob idonea fiscalização. 

Sendo H.ssim. qual a n ecessidade, aqui, no centro, rl e !Uln orgão con1 sef'=~ões 

continua~? PM~a que os s eus n1embros se ~rcunam e façam litter.atura solJr~· o 

ensino? Mas •esta já nós a t-Emos tropical, escachoante. Quasi que não ha uma 

pessoa que n1~neje uma pen11a, que não S2' consid ere u1n orientador em n1ateria 

de mstrucção, um oraculo em cousas do ensino. Para que esses membro' se 

reunam e depois v>Enha m dizer: - nó.s estivemos reunidos porque somos apos· 
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tolos, em virtude de nossa missão aposlolar e t5ara deliberar sobre questões 

de ensino . mas não üeliberâ.tnos causa nenhurna: rtm pritn eiro log·ar porque 

•·rawos muitos e em segundo log·ar porque nada havia .sobre qu e deliberar. 

Portanto, pergunto: Qual a necessiclad!,· clessas sessões constantes, con

t:nuas? 

A grande importancia não estã no centro e sim na peripheria, <! do corpo 

d•' professorado sobretudo e da fiscalizaçã.o em seguida que depend =m o Yalor, 

a proficuidade e a eíficiencia elo ens'ino . 

O org-ão dit~ector , qua lqueJ' qu e e lle seja, será propul..sor. In1pritne o movi

me nto e fica á espera que este se desanvol va em sua nc tuação ben efica . 

Não v •·jo, portanto. senhores, qual a necessidade de um orgão com sessões 

co!ls tantes e continuas . visto cotno ( n1ais un1a vez accentúo m u p nsan1ento) 

a proficuida de, o valor, a effici encin. do ensino dependem sobretudo da pe

ritJherfa. 

Cons id,:rada e a censura, Sr. Presidente, passe1nos a outra. cr itica fe ita 

ao projecto. Critica? Não digo betn, u1na aggressão violenta que so ffri. 

O SR. JOSÉ AUG USTO: - O que mostra qu e c'tamos em tempo de guerra ... 

O SR. RAMIRo BRAGA: - Foi .a sêguinle: o autor elo projecto, por incapa 

cidade ou po.r preguiça inu,·Llectual , não cu idou da situação dos brasileiros fi

lhos de es trangeiros . 

E - zás - r ecebi eu uma saraivada ele cousas contundenta . . Fui ape

dr·, jaclo . 

Mas bas ta soletrar o portuguez para ver que no proj<i<:to ha uma la rga 

parte, que é justamente destina el a a e.sse assumpto. 

Eu ins pirei a solução do caso no ensinamento a mer icano já. transplantado 

e nccli matado no Estado de Santa Catharina, onc1Je- tem da do bons resu11tados 

qué pleitea m pela ampliação do processo. 

E m Santa Catharina, e fol go em estar presente um ele seus m a is distinctos 

represmta n tes, visto como posso invocar um testemunho autorizado a r espei

.io. as escolas brasileiras dos nuclcos coloni-aes, em que se ensina o a,!lemão se 

povôam á m edid a qu e a matricula escola r d ecreso~ n as escolas a llemãs . 

Em Santa Catharina, a ntes da adopção dessa providencia, isto é, elo ensi

no elo a ll emão nas escolas que teém por fito justamente nacionaliza r os brasi

len·os f,iJhos d·~ -estrn.n geiros, as escolas elos nucleos coloniaes viviam abanclo

nnUas . 

H oje todas ella.s se povoa m justamente porque os a llemães comprehende

ram que os seus filhos podiam aprend er a lingua de orig><m, sem clispendio. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO: - Sem que o professor conheça o allemão é impos

sível o seu commercio in tellectua.J com o a lumno que não conheo~ outra lingua . 

O SR. RAMIRO BRAGA: - E' es te ju stamente o e pirito a que obédece o 
Projecto. 

Não ha entre os pr.<sen tes qu em acredite qu e. pelo facto a e manaa,rmos 

ensinar nas escol·as allemãs uma hora d e g•rammatica ()U .de geographia, naclo

·nalizamos a respectiva população infantil. 
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Ella sahirá das escolas mal sabendo o portuguez e conhecendo mui rud i

rnentarmente a nossa g.,ographia, mas •absolutamente não sahirá indentificada 

com a nossa nacionalidade, que ê o principal. 
Sua educação continua a ser feita nos livros al1emães, seu <Jspirito clvico 

nas tradições •allemãs, na historlia allemã. 
Continuam allemães quando o nosso intuito ê chamai-os 'á nossa commu

nhão, incorporai-os á nossa nacionalidade, impedindo que continue <Jstrangeil a 

dentro da. eua Pal:.ria. Esta obra de nacionalização não <pôde ser violenta, não 

pôde ser um trabalho de compressão, mas ha de ser de habilidade, de carinho 

e de inteHig.t:ncia. 

O SR. BARBOSA RODRIGUES: - P.rincipalmen te de suggestão social. 

O SR. RANIIRO BRAGA: - Sim: o <J nsino erá um dos factores. Mas além 

destes ha outro; que escapam ás disposições elo projecto. 

'Ü SR. JOslil AUGUSTO: Muito bem. 

O SR. RAMIRO BRAGA : - Daqui digo lisamente <: com toda a t•·an paren

cia d 'alma: <lU absolutamente não entôo n sse côro qu e diz que o Estado de 

Santa ·Catharina não tem curado devidamente deste problema . Faço justiça a 

-esse Estado. Elle despencle mais da quarta parte elo .seu orçamento em mate

ria de ensino . 'l'em uma organização que, si não ê modelar, ê muito adeantada 

e honra a direcção daquelle Estado. 

O Sa. Joslil .AUGUSTO: - Relativamente é o Estado que mais dcspenrl~ 

com a instrucção. 

O SR. R AMIRO BRAGA : - Relativam<nte é aquellê que mais despende em 

lnstrucção e que maior numero de matriculas offerece. 

Como ia dizendo. Sr. Presidente, inspirei a solução do ca.so no ensinamen .. 

to amerka.no. Os E .•tado; Unidos tiveram que defrontar o problema e o r esol

veram com habilidade após varios fracassos. .A principio elles começaram pe

dindo •ao CongJrPSEo uma lei que tornasse obrigatorio nessas escolas o en;,ino 

do ingl ez. Foi-lhes conc~ dida a l;,i. F'iscaes sé espalharam zelando pe'lo cum

primento dessa lei que realmente foi executada. O resultado foi n enhum. 

Resolveram os -amedcanos estabel•ec<Or ao lado de cada escol·a allemã uma 

esco1a americana n1ais sumptuosa, con1 maior conforto, com tnaior attracção. 
O problema continuou insoluvel da mesma fórma. 

Continuaram os Estados Unidos a estudai-o e então resolveram o seguin

t e: en.sina.r o all-<mão nas •escolas americanas, que tinham justamente por obje

Ctivo amerioonizar os filhas dos allemães, e a medida deu fructos excellentes, 

fecha•·am-se as escolas allemãs, porque os pae~ comprehenderam qu e podiam 

Instruir e <Jd\}car <;eu s fillto~ no conhecim<Jnto da lingua de origem .sem despeza 

e assim o americanos r.e.so lveram habilmente esse problema e não mais perma

n eceu a colonização !tllemã, como um kysto no organismo nacional. 

O Sa . BARBOSA Ln1A: - Mas não foi preciso fazer -a me ma cou sa em re
lação :l. colonização italiana. 

O SR. Joslil AurusTO: A attitude do italia no fóra da patria ê mui to dlf-
f erente da do allernão. 
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O SR. ~AMIRo BRAGA: - Não se pódé desconhecer que o allemão tem urna 

grande organização social, ·e <*lPirito por assim dizer de predo.minio e con

quista. Mas n ão .seria com medidas violentas e de compressão que h averiamos 

cie incorporal-Oti a. J1ossa uacionuHcla d~. Devemos dar graças em ler o exemplo 

americãno já fructificado, com resulta.dos esplendidos em sá.nta Catharina, para 

desse exemplo tirarmos ensinam entos para nosso paiz . 

O SI<. JosÉ AUGUSTO: - Outras medidas ficadam no decreto, porque nau 

poderiam 8êr executadas . 

O SF.. RAMThO BRAGA: ··- Muito belll. D <cretar o ensino obrigatorio ue 

portuguez e geogra•phia nessas escolas e mandar f echai-as? 

Pergu!1to eu ao esp irJlo liberal de meus collegas: é u.ma medida permittl

da ? No dla seg>uinte <s:aria o Supremo Tribunal concedendo hc•beas C01"PL!8 e 

que r esultado pratico c valios o pa1r a nós l'e ria esse ensino de duas horas de 

portuguez e g.eographi a? Pois então nacionaliza-se uma raça poderosa e betn 

urganizad(l. com grarn n1atica e g t: ograph1a'! Nâ..0. Precisanw~ incuti-e ne11a u 

e.spirito de nossa nacionalidade, precisamos fazel-a ama-nte de nossa hilstoria, 

l,recisamos dar-lhe a nossa educação civica, precisamus fazer dessas escolas 

rentro de attracção, onde os allemães reconheçam que, sem cle~pezas, os ,~·eu.s 

fil hos teem a hi instrucção e eclucação "j)erfeitas . 

.() Sn. BARBOSA LIMA : 

a llemães . .. 
Si os professnres nesse convívio náo se tornarerh 

O SR- RAMII<O BRAGA: - Si fôrmo.s as"im, será a bancarrota do caracter 
nacional. 

O l:>R. JOSÉ AuGUSTO: - E' preciso faz er com que a escola concorra par:.L 
modificar o ambiente soc ial, nacionalizando-o. 

·O SI<. BARBOSA LIMA: - Sahem de duas horas de ensino, através do idlo

<:la allemão, d~ cousas brazileiras; mas, vão dali pa.t"a o ambiente domestico, 

on de só .se fala e se pratica o e.llemão; o ambiente domestico reage contra os 

J•os>os processos e reage com a cumplicidade velha dos nossos politicantes qu e 

Lomeiam officiaes da Guarda Nacional allemães que mal falle.m o portuguez . 

(l problema é mais complexo, infelizmente, clEtVido a esses r.ossos politicantes. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - ReconheÇo a complexidade do problema, de cuja 

f'.11 UÇ;ão dou a.penas um dos factores e de grande im"Portancia . 

Não -terminarei .esta parte, Sr. Presidente, s-em mai.s uma vez proceder á 

leitu ra de trechos de um relatorio onde veem consignada-s todas as m Edidas a 
que ha pouco me referi. 

E, fazendo listo, só o faço no intuito ele melhor divulga r esta .!lrovi<lencla 
1[, tomada . 

Eis como proc'ederam os americanos; conforme se lê ·io traba.lho: o es
tra ugeiro e a escola do Sr. Oscar Thompson: 

"Sobre este assumpto, como a inda em outros, já nos teem servido 

de ·ex-emplo o.s paizes estrangeiros e, para o caso, reprodclzirci o que 
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•e passou en tre mim e o chefe elo The U nitecl Stat s Bureau of 

Eclucation, SLr Wmiam Harris. 
· Foi durante o tempo em que esse i Ilustre educador (considerado 

na Am e rica um c!os m • Ih ores phi losophos), exerceu o ca rgo el e su

perintendente das escolas na c idade ele S. L ulis, State o f i\'l;is;;ouri, 

que a co:onia allemã estabeleceu e•colas para seus filhos, educando-os, 

-t>n. ple-na An.cricu como ~i est-.ve!::-'.SCln 111 u. Allen1anha. 

Por isso, não poJia sahir de '\Va;oh ington sem om•il-o e consegui 

para esse fi1n un1a aucliencin.. 

Diss3-lhe ·Jogo q•ue meu principal interesse er a ,aber como tinha 

resolvido, CJuanclo superintendente das escolas de '8. Louis, a impor

tanto questão do en~ino corn u. colonia a.llemã. 

- Quan<\10 assumi. disse elle, a :o:uperintendencia do en::.ino en1 

S. Louis. as escolas allemãs estavam est<tb.Jecidas por toda parte. com 

organização iclentica e a'é em muitos pontos eram ..;uperiores á g

colas publicas. 

-~ nova g .- ração ameJ·icana-allemã estava crescendo allemã, foient 

saber falia r inglez. 

Er~n. lJreciso, pois. intervir tn detnora. A maioria da população 

ele S . Louis era, naquelle tempo, ele ali mães . Já Unhamos visto que 

a Pen;,ylvania e o Ohio se conservaram allemãs por tres ou quatro 

gerações e que, nes.es Estados, as tentativas para obrigar a colonia 

allemã a aprend r inglez tinham sido infructiferas. 

Era, pois, preciso começar, e comEce i pedindo ao ng;rcsso uma 

lei, tornando obrigatorio o en. i no do inglez em todas as e>colas e 

collegios estrang-eiros. 

Puz, obtida. a le i, meu auxiliares em campo. fiscalizando cuida

dosam ente o seu cumprimento. 

Todas as escola , de facto. passaram a ter profe,sore.; ele inglez, 

mas os alumnos continuavam a fallar allemão e só nas aulas de in

glez estudavam in. ufficientemEnte a nossa lingua. O espirlto da edu

cação continuava all emão, o alumnos não aprendinm a fa.lhLJ.· o in

glez e o Pl'Oblem'l. não el'tava r esolvido . 

Naqu lias colonias fnzia-~e o allemão : Deixei a inspecção de lado 

e continuei a es'·udar o assumpto. 

R esolv i no\'il t ntativa; levantei ao lado de cada escola all em!I. 

umn escola amoricnna bem organizada. e que for;se ca])az ele excad - 1-a 

em resultados. A tentativa ain da desta ve?. não foi ,_atlsfactorla. 

L embrei-me, então, de mandar e;;tudal' o allemão nas escolas pu

b licas elo bairro teutonico, justamente naque'las cuja missão era ame

ricanizar os filhos do<> teutonicos. 

O resultado não •e fez esper a.r. Os allemãf>s compJ·, h endi'J'am que 

não tinham necessidade ele despender dinheiro com n educação dos !i

lhos. Havia a !li, no bairro, escolas americanas, bEm organizada~. onlle 
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seus filhos aprenaeriam a lingua do paiz e tamoem a Ungua da patr!a 

de seus •paes, e de· onde elles sahia.m com uma educação perfeitamente 

americana sem despeza alguma. Poucos dias de vida tlveran. desde 

esse momento as escolas allemãs; desappareceram logo." 

ü SR. SIMÕES LOPEM: - Parece que ersbe i: o caminho. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Justamente o p.rojecto da Commissão de Instru

cção Publlcl!:, visando 11 instrucção e educação nos nucleos co loniaes, basPou-se 

no ensinamento arnericnno. 
Demais e. mais, o projecto não visa .e specialmente os allemã.es; o projectu 

yisa justamente nacionalizar todos os filhoa <lc estrangeiros, sejam quaes fo

rem eiles. Não é uma medida de excepçã.o, é uma medida gerai . 

.Q SR. SIMÕES LO'PES: - P ·erfeitamente; aSl!im é que deve ser, como medida 

geral. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Eis, .Sr. Presidente, Q'espondidas 6S varias cen-· 

su1·as que foram feitas ao trabalho da Commissã.o . 

O SR. .ANTHERO BOTELHO: - V. Ex. foi brilhantissimo relator da Com

missão. 

10 SR. RAMIRO BRAGA: - Brilhantissimo é nimia •bondad•e de V. Ex. 

Considerei uma a uma as criticas e censuras feitaM, Cre•io que não del

,;cl de mencionar nenhuma cle11as. 

Nada mais tenho a dizer, e eis-me ch egado ao t< rn.o da jornadn qu e me 

PI'opuz. Bom ou mão, soffrivel ou pe.<simo. o trabalho ela Commissão de Instru

t.;ão Publica tem a vLrtude de ser um inicio, de trazer esse problema para o 

t ,.,,eno pratico •e eile consubstanaia um ai to f!.Dhelo patriotioo. 

O projecto não é uma -abstracção erudita, não se aloondora !Ls regiõea do 

Y:sionari mo, mas desce ao t erra a terra da realidade; trata do que é factivel, do 

:1ue póde ser feito e não do que se deveria f:tzer; <porque no dominio do que 

•~ deve fazer muitas aspirações nacionaes teem sido procrastinadas até hoje. 

Senhor&, a oreança não é um adulto em ponto pequeno, não é uma minia

tu ra , uma reducção deste; ella tem os seus d·ireito~; •e a sua psychologia pro .. 

pria ; e é sobre essa que ha de basear-se o ensino, si qu<izer faz-er alguma cousa 

de util, proveitoso e duradouro. 

Que eSBas e.sCO<las sejam viv,eiros desses pequeninos e adoraveis entes, que, 

ao deixai-as, ao transpõr seus humbraes definitivamente para a luta da exis· 

tencla, venham para esta como seres humanos integrQs e não mutilados; quu 

não sejam simples receptaculo de oonhecimentos alheios e de idéas já. !eitaM, 

ma.s que. a <par do desenvolvimento do espirito e da cultura da intelligoncia, 

valham pelo que o homem vale, valham pelo que deixamos da nossa exLsten

cia, vafuam pêlo caracter . 

'Üs povos, consoante o ensinamento da Historia, se deafibram, se desvl

rlllzam, succumbem e desapparecem, não pe•lo enfraquecimento da intelligen

cia, e sim pelo aviltamento de caracter . (M~tito be,m,; mmita bem. · O o11a.dor f! 

vivamumte Jelioitad.o. ) 
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··· o Sr . )lnuricio de :r. ace rdu: - Sr. Presidente, entro rNtlmente intimidado 

neste debate, depois das palavras, a um tempo cheias de sabedoria, dé ensina

mentos .e de patdotismo, com que acaba ele encarar meu q uerido amigo e ta

lentoso co I lega de bancada, o Sr. Ramiro Braga, o problema que, em 191~. 

provocO'll de minha parte um discurso qu me atrevo a. chamar a rninl1a ver

dadeira estréa na vida publica nacional e que mereceu do eminen te e saudoso 

mestre, o illustre compa~ricio Alberto TOd.-nes, a. bondade de voltar as emas 

v1stas para o seu humilde conterraneo; e, mais elo que isso, fez com que o 

Deputado pelo seu Estado lhe merecesse a confinnç'L de o tornar depositaria de 

-onslnamentos pertinente;; a uma fé, e a uma escola nova, que surgia removen
do os e colhos do chauvinismo, elo baixo nacionali!'mo, para affirmar, de uma 

v.ez por todas, em uma época ele transfusão social elas classes, a necessidade 

organlca da refu.são nacional elos elementos que povoam o nosso solo . 

1Preci..o cli?-er, Sr. Prosiclen te, qu·e, ne sa ol'lentacão, fuí an-ras~adk> aos 

mais duros .embates contra tendencias absorventes do capitalismo, instrumento 

e Deus ex-machina elo militarismo, e mais ameaçadot· para nó;; do que para os 

paizes eu•·o1leus onde creon, frontei ras a dentro, os fan tasmas, aquat,belados na 

c'tserna, do poder armado, que fizeram corr~r durante tempO risco a paz do~ 

povos, .e actualmenoo fazem correr sangue generoso em to'dllJs ea ter ras; mais 

do que na Europa perigoso pa.ra nós, digo, porque representa um factor estra

n he., absorvente e conquistador . 

Chegue\ ness>o campar.h" "- tet o~ applauso.!> de elementos cujo conforto 

moral me veiu compensar õaR injurlae, elos cloestos, com que o vozerio dos in

tere. ados procurava abafar a justiça da ~!!2.ha icl€.a . ~ó!! '"~"istiamos na épo
ca a ·todas as correntes empy.-ica•. e lallavamos em nome de uma geração novn, 

decidida a assumir quant..> antes a dii'~cção moral, ao me<Smo tempo que poll

tica, dos nos:;os destinos, até então entregues a meros• devaneios e divagações 
Ernprehendiamob uma obra sem paixões ou interes.ses. 

A esse t,empo não se tinlut ainda condimentado a infeliz divergencia euro

pén.; não se considerava nar1uelle continent-e o allemão como barba.ro, segundo 

o euphenlismo moderno; era um povo supet·ior, traba lhador, emprehendedor , 

rico, forte, intelligente, admiravelmente governado, que realizava o surto de 

uma raça; e nós eramos um pOvo incipiente, fraco, empobrecido, pesslmamen

t<e governado, si não perfeitamente desgovernado, que a inda não tinha podido 

siquér formar uma nacionalidade com os caracteri>ticos essenciaes a esse ele
mento poli tlco . 

Discursos, polemicas e artigos, mostravam então (e bem me r<JCOr do, quan

do discuti o caso da B1·emcn, em 1912) que nosso criterio não era o de perse

guição a uma raça, e, muito m enos, o de desconhecimenro da u tilida.de da col

.aboração de braços, de int ellifl'encias e elementos dessa raça . Não; a nossa. 

questão ei'll a de .resistir justamente a esses méthodos em;pyricos, que tinham 

procurado, sem discernimento, sem ori.entação, dar â. patrla u m povoamento 

que não se com11aclecia com os iclcaes, a tendenclas, e, sobr etudo, a continui
dade da nossa. formação hiBtorica. Salientei, então, que eu não via 0 perigo 
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allemão, como não VIa o perigo americano, como não vejo o perigo inglez, nerrl 

o perigo francez e ouuos. 

O que vlamo.s era a questão allemã, essa que, desde 1890, o Se:-. Lauro MiiJ!er, 

descendenbe de allemães, presidindo um Estado, procurava resolver !por meio de 

netos de sua administração, e que, infelizmente os Governos subsequentes, quer 

estaduaes, quer federwes, preoccupados com a polilicalha, foram deixando e re

legando para plano Inferior, acabando Hnabne nte pot· se transformar m um 

problema que não póde ser resolvido, como querem os entendidos modernos da 

questão rul'lemã, que antes viviam silenciosos deanle delle, por meio de rancores 

e de impulsos mais ou menos ins<opitavei;, da ferocia humana, e slm tem de s er 

solvLdo com serenidade, com ju tiça, para que IJ){)ssa ser ded'Lnitivam emte d1rlrn!do 

entre nós. Se assim não fot·, substiluir.;mos a questão ullemã pelo 1perigo .alie

mão, não o per·igo da inv&são e da aggTessão extrangeira, porque a AllemiM!ha 

estará esgotad.a por muitos annos. mas o perigo de crear dentro do territonio um 
verda.deiro anti-semiili;mo de nova espe:cie, o odio entre t-aças, que vil-ã envene

nar para todo o sempre a harmonia e a paz entre brasileb·os, e que sobretudo 

repugna {Lquelles que comprehendem que a re.SJ){)nsabilidude menos cabe a essas 

populações extrange:olras do que .ao:s proprios brasi·lelros genuínos, por não terem 

dado s eu esforço e voltado as sua s vistas para n solução de tM caso . Foram 

d les que de1xarnm que o,s interestiados na obra da propagação do al!emanismo 

<·ontLnuas.>em a agir paci.ficamente, imp . dindo a a·bsorpção pelo tcrritorio, pelos 

cos tumes e pela nacionalidade, dO::! oe.lementos estranhos !para aqui V'indos, quando 

todos reconhecíamos que aJS respon~a,bilidades cabiaJn mai,s a estes :factores 

nossos, de governacão, do que aus outros que fizeram uma obra., a qual é fructo 

di recto, imrnediato, do abandonu em que os de!xámos, obra, pelo menos, de se 

mstrulrem na sua lLngua, já q\le &. 11'l!strucção na portugueza não se l'hes dava, 

obra de se incorporarem pe!v 1diotru1. ao sentimento de a.ff.ecto á !Patria. allemã, 
á que o civismo bra.sileiro nã.o tratava senão de revoltas, de pronunciamentos. 

d~ commoçi:íes e de outras qu<stões dessa ordem, não dando motivo âs populações 
afa.;tadas desses pt·oblemas vara se inte ressarem pela vida nacional. 

Repugnava~nos, portamto, des.ferir sobre a cabeça dos involuntarlos c ulpa

tios de!:lSe verdadeiro pece!l.do or,gtnal, de terem nascido allemães, que é o que 

~a procura dmprovizar dentro do nosso paiz, o golpe com qu.e, o rancor de iiili!)ro 

v! sa.tas dos ultimos teill,Pús procura ferir as nacionalidades. 

Foi por isso , Sr. Presidente,, que , de.;de que romipeu a guerra, nãe assomei 

mais á tribuna para abordar a questão allemã, sabendo perfeitamente que a obr a 

de s erenidade, de alto conceito, de observaçõe,s para os homens de Estado, se

ria perturbada peiLat! paixões malsãs, desbrag.adas no momento A reinantes em 

Virtude do embate mllitar d'O Occidente. Não mals subi á tribuna Drura assignalar 

,. Questão allemã, ~n!Lo incidentemente, quando as matarias de que se tratava 

Unham 'POr força de ta.ngencial-a. Foi até ten1 uma de~sas occasiões, sobre o caso 

de Ubnites, que tlve a OIPiPortunidade de conc .. -orrer :Para que u S1~. Lebon Regls 

pronunciasse o discurso que tenho em mãos d que me foi <>fl.1etrtado por S. E x . 

Aigora, poré!n, que mediante projectos dos Srs. Pernetta, José Augusto, M on· 
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teiro de Souza e outros Devutados, que se interessara.tn pelo obrigatorl dade uo 

ensino ela l!ngua nacional, que .de5de 1912 eu propuzera., e (la higtorLa e geog:ra

phia patriab e m ;,odlm•le requerimento meu, para que tae.s proje<'tos fossem irll 

n\.ediatamente discutidos, tendo ai•nda em vista outms informaçlies, como R !lo 

Sr . Bar bosa Lima, que accrescentava que o ensli<o foss., t.nmbem ministrado en. 
vernaculo - o probelma tomou toda a actualidad e e pôde ser encarado, graças 

á. altura em que o debate foi collo=do, quer pelos que irrnpugnam o parecer do 

meu ho nrado amigo e collega, quer !Jl.Or S. Ex., r ep·licando, pôde s :Jr estudado 

Independente das paixões do momento, com verda!leiro criterlo nacio.nal, - ou 

me .J'eliclto, Sr. Presidente, de 6'11contrar em um momento de tanta emoção, que 

deve abalar até certo ponto a cla reza das concepções no respe1tante aos allemães 

n u Su l, a serenidade •que se.mpra presidiu no )>adarnento, descia c lmperio, ao 

exam., das questões que verdadeiramente toca1r. ,. ex:istencia e formação do 

B rasil novo. 

A minha intervenção no deba te é apena!' umv collat..oração, para fornec<•r 

alguns pormeno•·es que robusteçam no presente as affirmações que de longa data 

Yimos fazendo, e infelizmente se foram confirmando. ';)OU~ a ponce, at~ aa con

l oMsões das m ensagens -pre.siclenciaes e oclos proJJl'io~ governadores dos Estados, en
tre os quaes se encontra o Sr. Schmidt que, ou por ser forçado -pela corrente 

da opinião nacional no momento, ou porque esteja de motu-p,·op?io entrando 

no conhecimento e:>.:>acto ua. questiLo, rligo wm justJ.ça, é o governador qu& ve:tn 

r eagindo contra a germanização do Sul. 

Póde-se discordar de S. Ex., ·dizer 4ue elle não faz até os limites que nôs 

deseja vamos essa reacçào; mas o que não se pôd.e é empanar a evidencia, que 

ahl fica , do seu gesto interv<!ntlvo no ~ob1erru.. alie.mão do Sul 

Mas se assim rendo juEtiça até certo ponto ao Sr. Schmidt, não deixarei de 

a ttribuir ao mesmo Sr. Schmidt, Senador, aos D eputados desse Estado, a todos 

ud qu._ " guvernaram, a todos quant•>~ devia aH<'ICtar 1.1. colonização germaaica, 

uma notavel parcella de culpa por na.u terem intervindo em ea>c.ca mai,s remota 

nessa grava questão; foi a sua a t t:ltude de inexplicavel snenclo, ou então de 

contt·adicta immediata a qualquer denuncia dessa natureza, que afastou sempre 

a possibilidade, quer do Governo Federal intervit·, ou mesmo do Congresso irytervir 

por sua voaz. 

Esta culpa a Historia lhes dará . 

Dir~se-ha que elles teriam tido em vista, na sua época, o quo ua sua época 

tanto em vista. era tido o progresso material, a immlgração de braços e de 

capita-ea . 

.)lão ·quero a.ttribulr a outrus motivos senão a oesse de escola poilitica a resls

tencia que os representantes de taes 'Estados oppunham aos que criticavam a sua 

situação, como o Sr. Barl.oo,o,a Lima que, ruinda ha aias, repetia, nem tin1la senílo 

necessidade de repet ir, co.rrL muito briJiho, os cMceltos que havia emittido sobre a 

questão allemã. Ella rubi está. sempre e actual. 

•Se na actualidade a questão aUemã ~ara nó.s não póde mais vir a s~r o que 

ua E uropa se chlll'rul. o perigo allemão, é preciso que tambern confessemos que 
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l10uve, dentro do Bra.si'l, uma quesltão a1lemã, que houve, tJobre o Bra&l, um p s

rlgo aàlemão. 

rO Sr. Leboo Regia, em seu discurso. lporcurou não s6 mostrar o caracter pa.

clflco desSllis 'J)opuJações como a rpaulatina, lenta e pouco consideravel ge.-manlza 

ção dos Estados do Sul. Nôs não temos senão que oa.brir o livro de Chér.adame 

e confrontar !hs palavras de Guilherme I1!I com as do ISr. L ebWl Regia, para ver 

que a AHemanha -·<\.mtarctica, denunciada desc1e remotrus épocas em a rtigos d e 

Imprensa, e , ultlmoa.mente, confirmada no livro de Ta111nenbec.g, era esse :Proposlto 

que transuda de todos os di.scursos e affl.l'maçõea do 1mperad•or dos a.Ilemães. Foi 

o lmperadoT da Allemanha quem affirmou, em 1914, que a. A'ilemanha devia 

man'ter os rraços que traziam, como lllexos fortes, a'J)pendicu1adrus é prezas ao 

organismo d•a rpatri.a dlistante .as zonas de !Jnfluencla, o -mte•·~=d bcasllelro, e 
outras regoiões que c001slderavra anne.xad.as. 

0 SR. BARBOSA !LIMA - E a. vLsita da P®~the1· a Itajruhy tem Gignlf!cação 

perf·ei tamente analog.a á da visita a Ag.ad1r. 

O SR. MAURICio o g LACERDA - V. Ex. lembr a •bem. Eu me recordo de q u,, 

os discursos trocados entre colonos oallemães e officiaes daquel!e navio foram 

re ferentes á nossa !1·ota, ao nosso 1mple•·acLor e á nossa 7Jatl'ia.. Chegou-'Se, como 

n& casr, da Bremen, a fazer o recrutamento dentro do nosso territorio. AI! choan

cellarias se •empe.nharam em desmentlclos; entretanto, o sim'J)Ies confronto de 

ca tas dos despachos do commandante desse navio com ·a data. do recrutamento 

mostrava que el·les tinham an-oa.ncado á força do territOTio brasileiro um estran

geiro r esiden be, protegido pelas nossa:s leis . 

Tem-se, !POrtanto, Sr. 'Presidente, que ~nfessar que lllão só existia então 

:... questão a1Jemã, como esses documentos, dos quae,;; o do Conde de Luxburg ê 

apena s uma :Pallida. sombra, todos elles testemurnlham q_ue a qu-estão oa.llemã., quo 
era, para nós, um;a questão de população, de ltlcOrDomia. interna, ta.mbem se tra

duz ia em questão de politica externa, a qllill vamos dizer sem r ebuço, se tra·nsfor

mou em verdadeiro perigo para a nossa 1nderpendencia. 

Dir-se-ha. que, esgotada.· a Allem.anha, oess.a esse perigo. Não quero exam>nar 

<:sse ponto d e vista. Deixo m esmo de IP.al'te esse ·ex>ame e aceito a affirmação 

de que, esgotada a A l·l ema.nha., militar e economicamente, JJOr muitos annoa a 

bUa obra de re'J)aração, que não é tão <'lifficll como querem crer, depois dos 

horrores da guerra, ·dure tão largo tempo que nôs possamos, de.ntro .desse t empo. 

recuperar o que perdemos, e, quando tivesse de apparecer uma conquista. pelas 

armas oaJàemriis, nós já pudessemos contar com um corpo a.u.'<lli.ar Implanta do 

dentro da. nosas patria. 

!Citei , Sr. Pr€Sidente, e agora. bem me recor<'lo , que, em 191.3, ·o ·m illlist ro russo, 

indo vi<>itar .a.a colonLas do sul, col001las d·ita.s ~russas, e d·irJgindo a palavra. aos co

lonos, localizados no Paraná, em idioma slavo, não conseguiu ser dos mesmos 

romprehen1ido . Afinal, fal!a.ndo~Thes em a.IIemrão, e, s u p]l"Ondo tratar-se de ju

deu!l, dirigindo-se-lhes l!m j®·gon, obtev•e, em allemão puríssimo, a r esposta ;dos 

colonos e apurou, nesta língua., que se trrutava reahnente de suibditos do tzar . 

Foi quando o ministro russo, voltando-se ;para o Governador, que er a então u 
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Sr. Vicente .l\Iachado, lhe disse: - Estes colonos são deEcendenles, netos ou bis

netos dos introduzidos na Russia por Pedro o Grande, quando este quiz ab.-:ir uma 

janella do dmperio oriental para o occidente europeu, e que até hoje ccmservam 

na Russia, na conJusão ele ~·aças ~ de linguas que alli existe, a sua nacionalida

de a!lemã ; Lallam allemão nas suas igrejas, nas escolas e ma.ntêm o seu cornmer

c!o e economia sempre de;pend8ntes do gov.erno 3il1emlro; e esses colonos assim 

traJnspo:;los para outro meio conUnuav>am a resistir e a guardar a sua .naciona

lidade de ocigem . 

.El o núnistro ru&so concluio: "Os Srs. introduziram no estomago do pruiz ver
dade1ros pedrouços indigerive!s". 

Os Estados Unidos, antes de nOs, como acabou de salientar o honr::..d<> Dep1.1 

tado, pl'ocuraram solver o lProblema, solução que não foi sómente difficultada 
pela resistencia allemã, mas, sobretudo pela cot·rupção pol"itica r.einante nas altas 

cspheras elo paiz, que fez cle]Pnder muitas vezes a intervenção do governo ame

ricano elo capitalismo. clo5 int~.~esses dos colonos a llemães espalihados em seu 
territorio. 

Tive, Sr. Presidente, a fortuna de obt er informações directas de Blumenau A 

Jo'l.nville, no momento exacto em que se começou a r eacção COJ1tt·a o chamadc. 

germa·n'ismo do sul, r~acção esta sobre a qual, aliâJs, o :paiz já esUt instruido, s<> 

be<m que !mpel'feita e mancnment~. por alguns trabalhos de' occasião, mas, em 

outros perfeitamente elucidados estão os espíritos por informações insuspeitas 

como os que nos trouxe o Sr. l\Ianoel Duarte. Existem, entretanto, Sr. Pt·esident~ 
no sul, questões que ij)recizo trazer com minuciaJs ao conhecimento àa Camar1. 

para mostra•· que não basta intcn'r com o projecto do •Dobre Deputado, que 

precizo que aquel!es aos quaes esse pro jecto j á não alcança, que já passaran 

pelas escolas e àel"las sahiram, se Incorporaram ao·s elementos maiores da nação 

sejam reincorporados de facto ã organização patria, sem brutalidades desnc

cessal'ias, sem vlolencias, sem for\:ar, sobretudo, :pontos da questão que, uma W ! 

!orçados. r epetiriam e multiplicariam a mesma em variadas e mu!tiplas face~ 

que a tornariam mais diOficil d-aqui a tempos. 

Não m e quero ater a informações apaixonadas . 

·Por exemplo: a Lnformação relativa .a um barbeiro que afflxava 6rE1 B!U!n•· 

nau o e dital, ou oousa que o Ynlha. dizendo que não fazia a barba a negros " 
hrll!sll e iros. A Camara lpreciza não dar valot· FI. essas exputações ridlcula.~ <~~ 

um éb•·io. Trata-se de um bat·b iro que toma os seus piCões regulamentar s ~ 

prussianos e que, tendo pregado esse lettreiTo e chamado pelo juiz de clireiio, 

declarou que prefa·ia todos 01 sacrificios a transigir com essa convicção. E' po ·

tanto, um ca·so indiV'idual, que não tem a significação gr.ave que lhe dão . 

.Agora, porém, depois da il<claração de guerra, um padre em Santa Catlv

rina. do :pulpito declaJrou que nl!. su::;. lgTeja mão se rezará. o terÇO emquanto 

Allemanha •não vencer. (Riso.) 

Esta e outras xplosões demonstr3Jm que existe 11.1ma ob•·a persistente, e 

•ao mesmo tempo minaz, a zombar, ainda neste momento, das nossas tentatlya ; 

naclonalizador.as, tentativas, allãs, que reputo virem tão tarde que, para serem 
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completas. revestem um caracter de tal com{l>lexidade que afinal se receia venh;;.m 

•a fracassar . 

Quanto ao ideal .pan~germanico, tive occasião de ·l êr a esta 1Camara, ~.-n 

191:1, f> catechisrno que se ceferic1 âs ·nacionalidades femininas, entre .as quaes s e 

conbava.m a polaca, a brasiuelra, a suissa, e tod-as as de pequenos Estados, com o 

devendo ser masculinamente apossad.as ']J€Ua brutaHdad-e militar da conquish. 

a l!emã. e se dizia que, se o a llemãfl nã<> devia .deixar d e r tconhecer, n? fund<>. ,. 

ju.stiça da resistenci•a dessa.s raças aos conquistadores e á co11quista, praticar actoH 

consentaneos com esses r ·econhectmentos da justiça .de tal resistencia seria fi

nalmente um.a injustiça contra o crescimento .do imper io :alle.mão. 

E então se traçava, em perguntas e respostas, o mappa mo1•al da questão, 

aco.mpanhado, como ·está, na obra ·de Tannm:rberg, do mappa da conquista territo · 

ria! que - os •nobres -Deputados podem vêr - não é mais, nas •linhas de fren~e . 

no actua·l momento, do KJue a !Propaganda pan-germanica em 18915 e 1911. O pan

germ.a.Illismo traçava uma linha de conquista que, na Russia ia até Rlga, ab•·angia 

as províncias balticas, os tres ,gove rnos russo.s de Kov111o, Vilna, Groclno, de.; 

C'i a pela Rum.ania, tomava os Balka·ns, entrava em Veneza, ia pelo T agliamen t.J . 

vinha até a Suissa, alcançava além da fmnteira ela Alsacia e Lorena, e, depois, 

acomiJ)an1l andOI J Somme. comprehendiG. a Belgica e 2. Hollan da. 

Só estão salvas até •rugora desta linha a Ho~landa e a Suissa. 

A Unha mili~ar é, neste momento, o plano de can1panha pan-get·manica. 

Tambem a America não fõra .por eiJes esqueci dá. 

Estando nós. poptanto, neste plano, não devennos, no instante, deixar de 

curar da questão, e , curando .da questão, devemos vêr que o perigo chamado alle

mão foi debatido Jleia classe mi!ita.r do ·Occidente, e ponderar que foi o ap'Pa

relho alle.mã.o que impla·ntou a questão l\16l'manica entre nós. 

Tudo isto fico·u bem .as.signalado pelo Sr. Manoel Duar te . 

A maeihina pan.,germandsta se compõe de escolas, padres e jornalis:as. 

As escolas, todos os interessados no assum,pto sabiam de longa data, até 

mesmo por .denuncia de um Deput-ado ca tharlnoose, eram subsidiadas directa

mente pelo governo ·a,l.lernão. Os padres, além de verdadeiros emissarios do gv

n rno allemão, antes da questão das cong•regações · religiosas em França, se 

:orn aram vea·dadeiros soldados, depois que esta questão provocou a wppro>..'im.aç3.-) 

r·ntre o Vaticano e BerNm, recebendo Berlim, em troca elo alpoio contPa a França, 

zona.s de influencia, da ndo-lhe o Vaticano nomeações ele padres allemães, che- · 

g-ando mesmo .a haver bispos em varias Estados, entre {)S quaes o Rio Grande 

do Sul, cuja ·nacionalidade impressionou de tal modo as pastoraes .do nosso clero 

que a ultima, subscripta pelos pretiados meri-dionaes, inclusive D. João Beck~r. 

parece ex.cluffivamente destinada a salvaguardar os b ens .das congregações rei.'· 

glosas e as !Pessoas dos •aHemã.es, em uma fórma maLs ou menos capciosa e. diga .. 

mos com certa applicação, - jesuítica. 

Os escrl·bas a1S'salada dos, como é sabido tiveram semp!'e á sua testa E ugen 

Fouquet. 

Sobre e~ te Sr . Eugen Fouquct tenho o depoimento de pessoa, cujo •l ... m'l 
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não posso denunciar â. Catna!'3., que me communica ter ouvido do Sr. Fouque!, 

quando de passagem !por Blumenau, a confissão de que ê um agente allemã1>, 
a serviço do Impenio, .para a propagand!a do pan'{l'ermani.sano, 1sto ê, paJ''I. u 

Incorporação de Santa CatharLna, Paranê. e Rio G«-ande do Sul ao Impe~io 

a.Jiemão. 
Eis o depoimento. que traduzirei: 

"21 Ide Novembro de 1917. - Exmo. &. D®utado :Mauricio de Lacerda. ~ 

Tendo tido a satl&fação de ler nos jornaes que V. Ex. tenciona pedir informa

ções ao Governo acerca de certo allemão~bras:lledro que vive em Blumenau, cha

ma-do Euge n Fouquet, tomo a liberdade de lhe escrever acerca do que, .por ex

periencia, con'heço quanto .a esse perigoso individuo. Em Ma,io ultimo, quando 

estive durante 'Uma semana. em um hotel daquella loca·lidade, Fouquet, no seu 

Urwa!d.sbote. escr.eveu contra mim, dizendo que eu era, indubitavelmoente, pessoa 

m enos ibonesta, etc . A·ssim procedeu •POilque, no seu entender, eu sabia mais d • 

que convi·nha sobre as intrigas aHe mãs e.rn Santa Catharina, e o facto é fJU'' 

elle tinha razão neste ponto. 

Como era natural, immecliatamente procurei esse Fouquet, e verifiquei qu~ 

ê um prussiano arrogante e blasonador, conforme me haviam dito. Não teve 

outro remedio senão r etractar-se. quando eu o ameacei de processai-o, mas per

deu a caàma e disse muitas cousas que, .fóra de qu estão, lamentará ter dito. 
l'cnso .que V. Ex. terá inteyesse em saber que Fouquet m.e disse : "Nós, os an~

mães -(sic) sabt>mos o que estamos .a f.az;er aqui. Posso l'he gar antir que a paz 

que se fiz.()r •será uma paz puramenta germanica, e o 'POVo do BrasH e o do.; 

Estados Unidos verão o que lhes acontecerá!" 

Accrescentou multa cousa do mesmo jaez, mas, penso eu, só isso deve ser 

sutficlente wara .Jeval-o á ca-deia. 

Não ha dU\ida que Fouquet, caracter muito ousado, ê, por causa da grande 

influencia da sua folha, o mais temível linlmigo que o Brasil tem em Santa Cn

tiharlna. E' ~riginario de famllia franceza, mas, segundo me dizem, prusstan1zada 
ha muitliiS gerações o 

INo Hotel, em Blumenau, encontravam-se numerosos a11emães (aJlemães pu 

ros, não teuto-brasileiros) que não se dav.am ao tl'abalho de occultar a sua host

!idade ao BrasH e aos alliados, falando em a:lta voz na mesa, em uma sala eh<·a 

de gente e insultando a Inglaterra c a Norte-America. Protestei e elles se e,_ 
co1 ~rizara·m ! 

Inquestlonav~lmente, no pensar desses a11emães de Blumenau, inclusiv• Fo1-

quet, dentro em breve o s ul do Brasil será 'Urna colonia da corõa g~manle< . 

Acredito que a grande massa elos teuto•bra,sileiros ficaria perfeitamente tran

quilla se aHi ·não houv.esse homens tão !perigosos como Fouquet. 

íDe certo prestará. V. Ex. um grande serviço á patria brasileira, se cons~

gulr seja e lle collocado em Jogar s eguro, s endo suspensa a public-ação de sua fo lha. 

tJempre sediciosa. quer publicada em allemão, quer em portuguez. 

Tive occasião de estar eom muitos desses allemães e os conheço bem, por

que fallo perfeitamente allemão c ouvi mais do que esses pensavam. 

Caso V. Ex . queira conversar comm.igo sobre o assumpto, terei prazer em 
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procurai-o no logar e 111a occasião que de.signar. •Se V. Ex. quizer mostrar-lhe

hei parte do relatorio acerca desses teuto-brasiJeiros, escr'i'PtO por essa ocoasião, 
isto é, em iMaio . 

Se V. Ex. desejar, ,pod•erel procurai-o com uma apresentação do embaixador 

dos Estados Unid(}S, 1>aiz de que sou cidadão, mas o meu nome não deve ser dado 
á publlictda-de." 

'So'bre as escolas, o Sr. Manoel Duarte já. me offereceu opoprtunidade de r e

querer a publicação, mos Annall8 da Carnara, de seu artigo quanto ao en-sino em 
ISantla Cabharina. 

A providencia tornada pelo Governo do Sr. Wenceslá.o, de mandar fuchar as 

escolas que não ensinassem em Vlerna-culo ou não ensinassem o vernaculo, d:o! 

encontrar, por .exernp·lo, em B'lumenau, a maioria dellas no caso de terem cerrad.aa 

as suas portas. Os seus professores, allemãies, funccionil>rio.s do impe!'lio wllemão, 

r &tribuidos pelo erario anernão, :alguns •dos quaes tro.nsferidos d.a Argentina ,para 

o Brasil na mesma obra de preparo e resguardo das creanças aMemãs contra a 

1rrfluencia dos rnleios nacionaes, e que, voltando da Argentina fallando o hes

panhol, em Santa Catharlna s6 faliam o a:llemão, esses professores, que ruguardant 

tempo, fazendo estagio na America, afim de serem 111omea.dos para as esco.las 

contin·entaes all'emãs, esses professores, ·Por mais que se obriguem a ensinar o 

vernaculo, não o poderão fazer, visto que as lj)roprias g·camrnatlcas portugueza.s 

de taes escolas .são em a1lemã.o. A geographia economica é rt:oda e lla feita de ac

côrdv com o espírito ·pan-german~co. Não ha a m•enor refarencia ao Brasil nem 

a bJ-.aSileiros. O Brasil entra alli corno um accidente geographico. 

A !Patria, ensinam esses professores, é a A!'le rnanha, o Brasil é a.penas a pa

tria physica, o 'berço natal. "Amar a Allemíanha e ter sympathia pelo Brasil." 

Isso ouVIem tamb€ml no IM' de seus maiores, que lhes tranSIIlllttem ao entendi

mento toda a tendencia para esse credo. 

Nas esco.la;s, os professores, funccionarioo do imlperio g.ermanico, alli estão 

para v'lgilanten1ente .prepararem o mona! da-s creanças ; e, qua•ndo 'esta.s chegam il. 

a dolescencia, alli estará o padre catholico a'l'lemão, que Sua Sruntidade. por uma 

questão de politica temporal, collocou a s eTVilço do imperio .aUemão, e alll estara. 

o pa·stor protestante, ambos na obra de catecbese, de suggestão, de persuasã.1 

a llernã, de taa modo que, quando o Gove rno doe Santa Catharina !procura reagir, 

abrindo escolas, encontra o facto, ha pouco denunciado pelo nobre Deputado l:'Ju. 

minense relativamente aos a.ctos do governo americano, de um tral:íalho silencioso, 

mas forte, para evitar a &bertura dessas escolas. 

Ao contrario do que se deu em varies munici·pios do Estado, o Go''erno ca · 

tharinênse lutou com difficuldades para obter em Blumenau o terreno necessario 

1t construcção do edid'Icio do grUIPo escolar "Luiz Delfino". TeVle de o pagar 

caro e. no mesmo dia em que a compra se e'ffectuava, um outro terreno era :Ld

(]Uirldo peJa escola allernã que, temlerosa da · concurrencia da escala braslleira, cui

dava de .tniciar a construcção de um grande ediflcio que suppJ.a,ntasse o do gru'P<l 

esco·lar em situação, grandeza e installaçã.o. 

Quando a esco·la c!!thrurinense, V16111cldos \e&ses tropeços, se abre, o commer· 
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cirulte :allemão sõ tem um interesse: o de mandar o seu filho aprender o allemão, 

porque todas as relações da colonia são em all'emão - a Ungua portugueza nad11 

mais é elo que um luxo, assim como o latim entre nõs, sem qualquer ap;plicação 

pratica. 

Quando porventura o Governo catharinense procur3Jsse obri·gar a frequencia 

de-ssa escola, ou quando essa fl'equencia •se désse, alli estava o pafu·e para ir pro· 

curar o cornmet·ciante, que mandava o seu íi'lho, e ameaça-l-o com uma obra 
ele verdadeiTo boycottagem, afim de obter do mesmo que a creança não conti

nuasse a frequentar as escolas naciona.es. LE quando de adolescente se fazia 

homem, aHi estava o escrLptor, aU.i estava o jornal escripto em aHemão, faJ,Janc1o

lhe da pah·ia allemã, combatendo a orientaç!í.o do Governo b1·asileiro co·n~ra os 

allemães, procurando distinguir t euto-bra:siieiros de ·luso-brasil'eiros, chegando a 

esta enormidade que, realmente, se tem d•e confessar ser verdade, st?-ictu senso: 
con•forme disse o .Sr. Deputado Lebon Reg.Ls, a g.ermanização do suJ, conside!"fldoa 

os a Hem~ natos, é insignificante; mas se •nós formos olhar a ger.manização no 

sentido do oteT·mo, é p eor aJinda do que se a german•ização fosse com allemã~a 

na tos, porqwe já é com •bra,sileiros natos. São as creanças que não faliam sen5,o 

o all emão .. são os homens que não faliam senão o anemão, todos elles nasclelo·:; no 

Bra~il, natos muitas vezes de brasileiros. 

O SR. BARBoSA LtMA - Note V. Ex. •que ás vezes são oo creamças castigada, 

pelos pais e avõs qua ndo as surpreh•endem a fallar o portuguez. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - Brusta olhar a •estatística. 

Blumenau tem uma ,população de 63 mil habitantes, dos quaes tres m:J ~ão 

estra·nge·iros e, destes éstrangeiros, apenas 1. 800 allemãles. E' verdadeira a a·r

finnação do Sr. L ebon Regis; ma·s Blumenau tem nesses 60 nnn que restam, 

ta lvez, '59 mil teuto-brasHeiroo que só :faliam o allemão, que só cultuam a A.ll e

maruha. que sõ seguem. a Allemanha. O perigo, portanto, é mais grave aLnda. ~·1 

preferiria que houvesse 60 mil aJ,1emã.es natos, prefer·iria isto ao inverso S im, 

porque o inVIer.so ê que constitue a questão a.llemã. 

Que o allemão nato conserve a sua prutr1a deo rigem, animado do desejo do 

engrandeciemnlo dO berço longínquo, !honra sõ lhe põde ser feita; mas que e ora· 

sileiro fosse força·do a conbinuaT allemão, rupezar de nascido no Brasil, pelo 5tiS 

sanguinis, é o que representa 'Para nõs o mais grave de todos os perigos, orluntio 

menos da ·força de expansão allemã, menos da força de persuasão, da pro:;m

ga·nd·a pan-germanista, do que da fincuria, do descaso, da c-.ciml.nosa indlffdrença 

da a.dministração brasllei!ra. 

Os gover·nos estaduaes, fechadas as escolas a1! mãs, não poderão abrir es

coJ.3JS br3iSileira·s em nunnero igual ao das que se fechara:m. 

Do IIlesmo modo que na organização escolar paul-Ista, porque de lá ve•u 

o actua.l inspector geral do ensino, :ha em Santa Cabhari-na escolas isolad:.s <:> 

reunidas, grupos escolaTeiS e escolas complementares. Estas ultim.a;s, após um 

curso de tres annos, prépa'l'am as alumnoo para a admissão ao ultimo anno do 

EscOI!a Normal. 

A escola complementar annexa ao grupo escolar :'Luiz Delfi·no ", em Blu-
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mena.u, foi dnaugurada a 22 de Abril do conen te a·nno. Par-a provar á Cama r a 
a quanto attlnge o conhecimento do vernaculo nessa cidade catharinense, lerei al

gumas Unhas e~criptas por •a.lumnas de origem all'emã, escolhidas dentre as qui' 

mellhor conheciam a língua portugueza. 

E' vrecizo dizer que essa.s •pcrovas são de aluo:nna.s de 16 a, 20 annos, depoia 

Je terem estado tres mezes com um dos melhor.es professores mandados -j:mscar 
pelo Governo catharinense, já reagindo contra a germanização. 

Eu omitto os nome;; das alumna,s, que ta.Lvez estejam hoj•e em condições à" 

corrigir esses erros. Lerei a,s provas como documentação. De outro mo.do não as 

torna..-ia !PUblicas, pocrque só nos póde ser grato assignalacr a boa vonta<'!e rom 

que essas gentis patricia.s accorreram á escola brasileira e o esforç:o que empre

gam no estu do do vernaculo: 

"Escola Complementar. 

"Aiumna: 
Reproducç:ão : 

A ci~rra e a fol'ID.iga : 

Uma cigarra cantou todo o vecão, clivertindo-se assim. E ao chegar d!l :n
vecrno ella não tin!ha nada de comer. Mas não !mportou~se muito e ~nsou que a 
form<Lga podia a judar-Jhe. Foi , pois, pedir a sua vizinha rica, cfue empresta >OUC!l 

comida. No est;o queria pagar os juros e o capital. Ma.s o que a formiga traba

lha e ajunta. é só para si, nunca gosta de e mprestar. 

<Ellla perguntou a cigarra: "Que fizestes no verão que agora te achas em 

pobreza" ''.Eu ca.ntei, cada dia, toda a 11ora ", res;pondeu a pedinte . A formiga, 

ouvindo isto e poe.nsando que el!a trabalhou ·no verão Lnteiro, tornou com cte~

prezo : "Se no verão ca.ntavas podes dançar a,gora". 

Nota do professor : "Procure a alumna corrig1ir, após a .explicaç:ão em <lula. 

as impropriedades e erros." 

Esses erres estavam devidamenba assignala dos pelo professor. Esta prod<t!

cção, dentre toda,s as que apresentaram as a lumnas de orlgem allemã, era a me

lhor . A a lumna e inte1ligente, estava sob a direcç:ão de um 'Pl'Ofessor compe

tente, verdade iro miss!onario, e contava, como disse, de 16 para 20 annos. A.,.m 

disso, o 'inspectoc geral do ensino vdsitou varias vezes a e cola, acom'Panhauo) 

com interesse os trabalhos das alumnas . 

Vejamos outras provas tambem ,de aJlumnas de origem allêmã: 

"<Escola CoU11Plementar Blumenau 

ducção em 4-7-1917-

A cigat-ra e a formiga : 

1° anuo - Alumna - ,Reoro-

Urna cigarra velo visitar uma formLga no inverno . "E disse•, for

miga, da-me um pouco comida. A formiga disse: o que tu fizeste no 

verão". A ciigarra l'espondeu; eu ca.nla 1·a !õOile e dia. A formiga dl6Sle: 

"Cantavas", quando eu trabalha; pois da.nsa agora, e deu nada. 
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QuE'm não gosta de trabalhar tambem não pre çisa comida. _ 
Bocc~ge." 

Nota do professor: "E' nr.-cessa rlo fa;oer outra <'<l1Jroducção, após a correo,Q:i.o 
~ explicação em aula". 

"Escola compl;m~ntar - 1• anno Blumenau em 4-7-917 - Alurrm~ 

(Reprod'llcção). 

A ci•garra e a formiga : 

Uma vez a cigarra tinha f ome. e ella não tinha nada de comer . ,, 

o que fazer ago1m, então ella p en so thá e u ou ão formiga, ta lvez !ne 

da comeda, m as a formiga não dá, é por causa, ilisdo s e ajunta, e 11 

(logo) formiga logo disse, "Vocçe cantou 110 verão, e azg·ora vocce vae 

dan~ar no inverno ", e a for.nliga sempre trabalha, -no verão e no in

ve rno todo d: a , e na vlda inteira. l\Ias a cignrTa não fa z isto. >clla dan~o 
e canta noite e dia, e r.ão gos ta de tra ba'har , mas comer e lla gost 

muito". 

"Escola Complementa r - 1" a nno - R eproducção em 4-6-1917 . 

. ~\. ci•garra e a formiga: 

Uma cigarra encontrou-lhe numa fo•·miga e pe.d1u a e lla para a! ~u

n~a comfda. A ciga rra disse, eu procurou no verão tanta comida qu • 
cerve para o inverno. A ciga rra dizia então e cantava todo no v~rão. 

todo dla e toda a hora. Disse então a formiga "isso é bom" quando tu 
cantavas no v erão e.ntão •podes da nçar no inve.·no, eu não dou, poris.>o 

tenho. A cigarra foi embora sem comer". 

Como V. Ex. v ê. Sr. Presidente, •são as alumnas de 16 a 20 annos qu e. as

sim se exprilneffi. 
As creanças, é claro -- basta ler as pagina s do Sr. Manoel Duarte - es.<ns 

não entendem a qu~m J.h es d irija a palavro em portu.o'"u ez. 

O Sr. ::.\Ianoel Duarte salienta que esses all emães - a pezar de todo o descasa 

em que os deixou o Governo brasileiro, apezar de todo o abandono em CJU'e deixou 

a obra de inicia~ão allemã a nossa dndilfferença na sua linguagem costu

meira participam el e termos v arnacuJos. (Lê) : 

"Devemos a(Jui r <'gistrar uma observação que nos parece interessante. Post .. s 

ém contacto as linguas portugueza e allemã. a segunda, embora preponderante 

pelo numero dos que a faliam, não consegue introduzir uin g ermaniSlr.IO n a pr -

me ira. Ouvimos pouca ge nte fallar o portuguez e ouvimol-o mal fallado. :\l.el 

fallado como pronuncia e como syntaxe . Não lhe percebemos, porém, nenhum 

germanismo 
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O contrario dl-sao succede ao allemão. Os brasileil"'ismos são nelle abun<lamtes 

~obretudo e-ntre os homens do campo. 

Dos lavradores e oarreiros ouvimos, na seiva selvagem deseus Jl<ttOi8, va

rios vocrubulos como pauussenn (puxar). ca11imen (capinar), '»Htlen (mula, burro). 

venda, enm·enqu1e (até este) 1e outros, que denunciam a infiltTaçã.o do portuguez 

na linguagem dos que não o querem aprender. Tudo isso demonstra que é tetniPO 

de ilntervirem os po.d·er-es publ~cos do E;;tado e da União impondo a Ji.ngua na-

cional". 

Ora, Sr. Presidente, isso podia ser motivo de satisfação oara nós, porque 
mostra não ser tão difficil o ass·imilar, mas é motivo para ma,ior aggravação da 

cu1pa daquelles que os abandonarrum: pots se elles estavam offerecendo essa bre

cha para entrarem no nosso pre>gramma, por que não a aproveitâ.mos? 

Para V. Ex. ver como o portuguez foi da!li eliiminado, basta attender ao 

que se passa •em Timbó, onde só existe um lettreioro em portuguez. 

O SR. EUGElNIO· MULLER: - O i·nformante de V. Ex. deve ter dito que a 

;população .de Blumenau, qué é o nucleo onde ex.iste maior numero de a·llemães •e-m 

Santa Catliarina, não tão grande como em outros nucleos do Rio Grande do 

Sul, pediu ao Governo, desde a Monarclüa, professores e escolas, e isao sempr.~ 

lhe foi negado. Que queria V. Ex. que el!es fizessem? 

O SR. l\!l.AURICio DE LACERDA: - Não h a duvida. Respondo ao nobre Deputado 

ido é , S. Ex. quer que responda a questão com a propri.a qu'e5tão. 

Reconheço o que S. Ex . diz, m1ns tambem não deixo de verificar que os 

rrofessores nacionaes encontrava.rn :má vonta.de e dlJificuJdades qu~ já fo1·am assi

gnaladas por miln. Lá esbarravam nas resistencias do pan-germanlemo até na 

rrmuneração, cuja concurrencia não podiam s.upportar, porque os professores 

" lemã 2s ga nhavam 30$ por m ez e alguns delles tlinham subsidio dos .pan•germa-

·• -a-ll Ir•- .sn o do governo allemão. 

O SR. EVGENio MULLE:R: - Reconheço que V. Jllx. está produzindo um 

u·sc urso pabriotico, mas eu .vediria que não disse!lse apenas "governo allemão", 

senão tambem italiano, russo !6 de outras nacionaltdades. O italiano tem cincoenta 

e tantas escoias subvencloiJadas. 

O SR. l\!l.AuRICIO DEJ LACERDA: - Qhego lá. Quanto ao governo ttaliano. 

V. Ex. encontrax-â. na questão de terras as minhas refe rencias á sociedade Dante 

A!ighieri, as minhas referenoias .aos jornaes em ita.Joiano. a,s minhas referen cias ás 

escolas que éssa sociedade espalhava em IS. Paulo pa1·a conservaJ-as italianas. 

Quando fallei aqUil, salientei então este ponto - que no momento em qu-. 

se procura'Va .pôr termo ·â. questão allennã, creava~se a questão japoneza. De oorte 

que eu mostra ,.a nessa occasião a incuria .e a desorientação em uma campanha 

de tal natureza. Entendo que, permittindo c erto agglomerado de grupos, quer 

sejam italianos ou japonezes, nós estam?s procedendo em desharmonia e em 

d·esaggr egação de esforços. Assim, é exacto, ao passo que estamos desasslmi

lando os allemães, creamos a questão ja.poneza .dentro de nossa 'Patria . 

O SR. JosE' AUGUSTO: - O mal estâ. na orientação geral da pÓ1itlica coloni
zadora do paiz. 
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0 .'SR. M-<.URICIO DE LACERDA.: - Nã,o é propriamente uma politíca; E!, pôde-se 

dizer, um salto nas trevas. 

o SR. JOSE' AúGUSTO : A pulltlca. escolar pôde se.r um factor, um melo : 

não será o unico . 

O SR. MAumcro DE L.A.ClElRDA: - A escola é o meio de reslstencia a essst 

.propagação. 

O SR. JosE' AUGUSTo: - Mas outro, e principal, é o da po1ltlca de coloni

zação, ev<itando se formem esses grupos importantes de população ·extrangeira 
homogenea. 

O SR. l\1Aunrcro DE LACERDA: - A IPOllt-ica colonizadora já ''ui encontrar nu

cleos feitos, representando pontos de .attracção que o Governo pôde oavitar sem 

lmped1r á. vinda de lmmlgrantes, prdnclpalmente a immigração expontanea. Quan

do a immigràção é dirig>ida, orientada e estiP'endiada pe'lo Governo, este pôde dis

t;.ibuir, mas ao ,fazer -se a distribuição, dar-se-hi.a este phenomeno : os [mrnigran

tes de tal nacionalidade seguiriam os destinos dos seus na cioriae s. 

!Portanto, ~sto é natural e só foi trazido aqui de raspão. para mostrar como 

a qu•estão ê delicada e deve abraçar em todo o ·sentido o problema e que nós 

o atacamos com absoluta desa.ggregação de ·esforços, esquecendo certos porme

no.res e lembrando outros, a.liáJs, quando esta.mos as.soberbados com m.uiltos outros 
pr01b!ema:s, qual o japonez. 

Sobre o uso da língua, ;por exemplo, lerei o lettrelro a que alludlu o r ela

tol'io do .Sr. Sohrader, ex-superintendente do municipio e filiado ao Partido Al
lemão, (lil): 

"Ponte Clara Donner .•• 

[Daugura.do por S. Ex. 

O Sr. Governador Coronel~ Gustavo Rlchad '!Ui dia ... de ... á e 1907: 

~o reJatordo (1á pa.g. 30), apresentado ao •Conselho Munlcip<~ol, a 6 de F eve

reiro de 1•906 , diz o Sr. Schrader: 

"A respeito das llnguas ·em que se 1eccionam as diversas ma terias nessas 

112 êscola.s informará a seguitite exposição: 

PALA'VRAS 

Em portuguez em . ... .... ... , •....... . . .... . . .. . . , ...... ... ..... ... 4 

Em portuguez e allêmão em . ... .. .............. ... .... . ... ... . . ,.,.. 6 
Em polaco e allemão em......... . .... .. .......... .... .. . .... . .. ... . . 4 

Em <italiano e allemão em ......................•.. , . .. , ....... , .... , 1 

Em italiano em . ... ............ ......... , . . : .... ..... ... . ...... ...... 17 

Em a'IJemão em·. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

TotaJ! ..... .... .......... .. . . ........ ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

A' paJg. 311 do mesmo I"elatorio, accresaenta ·SchraJdler: 

"A prasente esta.tistica é uma prova s.aliente de quantos serviços já prestou 

a inio'iativa •PM"ticula.r, em 'Blumenau, no dominio da. lnstru~ão. Sem a. esponto.• 
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ne!<1néle -nergica da população, a qual, compl·e t.amente aoandonada p elo Estaao e 

pe lo munici·P'io, por !nioitiv'l. propria. fez e faz ainda pesados sacrificas, estaria 

~em triste o estado de educação da g·er.a.ção presente." 

[)oot'art-e ahi estão os proprios rUlemãJes dando o seu depoimento contra :1 

inercia, o desprezo e a inditferença dos orasilen·os. 

>Na mesma paglina 30 elle c·onfessa: 

"Ensina..,se a ·lingua vernacula em 713 escolas ou 6•6 o/o do total das escolas. 

To.mado, porêm, em conside~·ação o numero dos alumnos, t·esulta que dos 3. 972 

alumnos que freq01 entan1 escolas no município de Bl.urn ena u, 2. 866 ou 72 o/oi r ece

bem ensino da língua vernacula. 

•Elste importa nte raiDlO da instrucção deix9. ainda muito a desejar, mas de.vo 

accentuar eJ\.'l)ressamente ,CJue é geral o emp.E::lho para aprend-er a .Jingua ver

nacula". 

Mas, quando o Estado quer accudir, e nxotam-no. Ahi está o caso do terreno 

em que atê fazem subir o preço do custo r espectivo para um.pedir a Cl'eação da 

escola . 

O caso da escola allemã de Itajahy, V . Ex . v érá qu confirma o qu-e eu digo 

(lê) : 

"10 jornwl O Novidades, de Itajalhy, em sua ed·ição de li do corrente publi

cou a séguint" noticia. 

Te ndo a Lei n. 1.1.78, de 5 do corrente confirmado a disposição do r egula

mento da Instrucção Publio:• do Estado, qu e determina não poder ser subvencio

nada escola alguma em que o ensino não seja. ministrado exclusivament-e na 

língua vernacula , off-iciou o superintendente, em data de 11 do corrente, ás duas 

~Rco las subvencionadas pe lo munic ípio Soci-edade Escola Allemã e Collegl o São 

José, nos seguintes tern1os: 

"Sinto ter de communicar-voE qur,, exigind-o c regulamento da Instrucção 

P ublica do Estado, r evigora do peJa l e~ n . J .178, de 5 de Outubro do corrente 

:1.nno, qu-e o ensino seja ministrado "exclusivamente n a 1ingua vernacula", serei 

forçado a suspender a subvenção mensal de que goza esse collegio, se essa dire

ctoria Jlão ,puder submetter-se áqu ella êxigencia. Esp·erando o favor de uma 

resposta para. meu governo, aprooento-vos os meUB protestos de est'ma e consi

deração: - Marcos KO'Itd.er, superintendente." 

O SR. EUGENio MULLER: - Esse Marcos Konder, que exerce um cargo que 

equivale aqui ao de prefeito, ê fdlho de Marcos Konder, prussiano. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA: - Eu chegarei lâ.. ( C'ontinúa a Zé1·) : 

A resposêa que a esse officio deu a Escola Allemã .foi a s eguinte: 

"•De poooe de vosso officio de 11 do corrente, de cujos -dizeres >estou sciente, 

cumpre-me levar a o conhecimento de V. Ex. que a Escola Alle mã, da qual sou 

Presidente, pretende não sujeitar .. se á. exigetnc'ia die ministrar o ensino exclus.i.

vamente no i dioma v«·n.aculo, por serem muitos os alumnos d e nacionalidade 

:tllemã e .-6 passag>eiraanen te •d'Otnicilirudos neste ·paiz, ·não podendo, portanto, 

deixar de cultivar a 11ngua all>emã." 



Esta resposta está assignad.a pelo Engenheiro Block, director da Estrada 

tle Ferro ode Santa Catbarina. 

Dados a rchivados na Directoria da Instrucção Publica dernorustram que a 

referida ·escola t em apenas tres <m cinco alumnos genuinamente aUemães." 

Mas, Sr. Presidente, OJassando a outra. ordem .de considerações, vamos a 

vêr o paJPel de Fouquet, cidadão nascido na Al<sacia antes da annexação, e que 

escoUteu a n acionalidade allemã e acabou s e naturalizando brasileiro para poder 

vir a ser iJ presidente do C<>nselho :Municipal ·d!e Blumenau, e .de SchraJiloer, que 

são lá , r espectivamente, o Taborda e o Motta .Assumpção., (Riso.) 

Vamos ao primeiro documJento n. 1 "a declaração d•e fê '!}!l!ll-germanista" 

que Íol lida na Ca.ma.ra pelo Sr. Barbosa Lima e que o .sr. DarcauC!hy publica 

nrui paginas 22 ·e 23 do seu !Jivro. (Lê) : 

"Em Outubro •de 1906, o eminente patriota Dr. Bar.bosa Lima agitou na 

Camara dos Deputados federa.es a questão do allemanismo em Santa Catharina. 

A 'P€Ça ot·atoria produ,~d'a IP•elo vibrante orador sobre o magno assumpto ifoi elu

ci dativa e documentada. 

O tr ibuno .patrício poz em 1widencia o p·erigo ailarmante que, para o futuro 
da nacionruJi.dad·e brasileira t.raduzia.m os iactos que denunciava ao Congresso 

Nacio'!1al. \Destacou, sobretudo, como .albusos·~ <J.Ue ~ecla.rnB~Vam ·prompto e e'!1er

gico corr e:ctivo, o •caso das actas ·d·e< camara,s mm:liciprues redigidas em língua 

anemã e o ~ensino exclusivo dessa língua nas esc~ germaniocas de Santa 

Cathar.ina. 

O Dr. 'Barbosa LLin~a leu <1 Camara mu boletim publicado em. lingua alle
mã, naquelle Estado, dirigido a todos os <a;l.lemã.es es&u.s descendentes, convi

dando-os a "reunir todos os esforços em redor da brund•ed!I'a aJlllemã do pwrtido 
· cvnemão pela affirmação victoriosa da consciencia allemã," 

lEl assim :liina.lizou seu 'longo e 'Patr~otico discurso: 

"E' n~ssario lqU)e façamos vlll>rar, 'POr · nossa rvez, a alma ibrasileira e 

BJcordemos a consciencia ibcasileira. lEl' uma qU!estão n.aoiona'l. _<\.'P!Pello para o 
vatrfotismo do !Congresso. " 

IN o recinto da \C amara, ·diz o 100r1'·6i.O ldJa. MJa1thã. dessa época, "durante o 

dLscurso do \Dr. éBarlbosa Lima, 'Um dos melhores qu•e o d!l.•lustre tr~booo teD'l! 

proierido, reinou uma atmosphera el<Wada Ide concordia serena e accendcado 

pa-trioti1;mo, desde a !primeira até a ultim·a ipal-avra". 
IE' preciso não esquecer o oaso das ootas escri'PtBJS -em aHemão, creio que 

ao tempo da visita do <Sr. Afifonso lPenna, qUJe é naturalmente ao que se quiz 

t•el.ferir o Sr. Barbosa Lima. 

Vãe a Camara ver qual foi esse bol•etillm a. que lê .Jleita referencla. 

"AO POVO BRASILEffiO 

\Em o n.. 180 .do Urwa.Zdsbote de 119 ·de .Tan:edro corrwte, a.chamos o seguinte : 

"A Directoria do Volksrv•ereln ped·iU-'DOS a i)'UbLicação de um man·lfesto e3-
pa.~haldo em 11 , O O O exellll!)!ares : 
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"Aos Allemães do 'Sul de nosso l!Jstaao. 

Concidadãos! l!Jm todo.,; Oi! logat·é~ do Estado de ·Banta Catharina dc·spena 

a consciencia ·.AJUl.JlDMÃ. O colono allemão, soffrendo gravemente com a gera I 

decadencia do IBA•IZ. começa a reparar <tue, para alcançar uma situação melhor, 

torna-se precisa a sua activa coopet a ção na. J:>OLITJIOA. Pois ê sOmente u 

falso rumo tomado p-ela politlca, qu~ causou a ruina do PAJIZ; a ·população 

não ê 'd~ nenhum modo culpada. 

!Concidadão~! Por um trabalho duro e com n~uitos sacdficios, denlt'O de 

algumas dezenas de annos creastes nas inhosp'tas mattas virgens, com 'bellas 

moradias, florescentes culturas e jardins . A' 'J)ropr ia !força a.bristes picada.;; 

pela matta virgem, il vossa custa sustenta:Ls estra-das ~ escolas. Poc esse tra

balho tão :penoso o l!lstado vos deve gratidão e reconhecimento e portanto todu 

o apo io e <favor . Mas, acontece justamente o contrario . Tendes si~o considerado~ 

a té hoje como urna ront" rendosa. ele \que se lembram ,quando se trata de ex

torquir novos impostos . 

Em outros Jogares do !Estado se teoem ·esban jado contos e contos; pane 

vós nada se faz, nem caminhos, nem pontes .de necesôidade inillud'vel. Agra. · 

da l'-vos-ha tal estado de causas? Con tinuareis >de .bom grado a soffl"-"'' que vo.,; 

tratem como cidadãos de eg•unda classe? 

•Patricios! Dêstes já a prova de que na vida economica. .do paiz sois um 

elemento importanbe; procurae agora, ALIJEI.VfÃl!JS, ta.mlbem mt VIDA POLITJC>A, 

occupar o >Ioga•· que de DliR:mi'l~O vos ca.b·L' . O elemento ,<\.LI.i!DM.:\0, e ante s 

elle do que ,qualquer outro, ha de por necessidade, como o principal .factor 

cultural clest.l' F..sta:do, occupar no lfuturo o !BRlllV.l'EIRO UOGAR.' Mas, um re

sultado grandioso não pôde ser dbtido sem a un 'ão de todos os ALil!lli"'!!ÃIDS 

do ffiSTADO e sem a forma.ção ele um PIAJRTliDO •FOR'l1El E PODHROSO. Por

tanto, despertem já, torr~em •parte AJOTLVA N.A DIRIEJCÇÃIO POLITJJCA do no,;~o 

Estado. U?<A:\1-SE comnosco, trabalhemos e LUTEMOS juntos e m pról ele 

nossa NOVA P.A'l"RIA. sob a BAND'EJLRA d o um PARTlDO .AJLLEJ:\IÃO. Es

colh>ei homens de vossa confiança e mandae-os ao OON'Gillll!lSSO. QUiE ~l.'ER.A' 

f,OGAIR E'M BL1JiM1EÀJ.'<AU, no Pentecôte de 19(\1. Ahi, p1·etencl emos ú:azer em 

commum o programma do novo RATh'll.IiDO e asse-ntar um plano ele ACÇÃO . 

Pelos I'Jelegado~ •que mandarde8, com~untcae-nos qua<>s os vosao~ deseljos e 

aitpirações; tudo será toma.do em devida consideração. 
1Companiheiros! Vamos ao trabalho commum! Fundai em todos os centros 

cl ~ vossa~ colonias O'l Volksv..'reins, or,ganizae-vos e uni -vos com nosco. Diiflficil 

será este trltlbalho no p.-inc'pio, mas a. tenacidalde !AlJLlDiVIÃ e o afer ro >ALLl!l:YfÃO 

1cos ajudarão a vencer e nossa obra será coroacla e 'l'RIUMPHANTE . 

A Directoria do Volksverein em B lumenau. " 

iProcuramos, o ·qu anto possivel, traduzir verbalm-r.nte o tt'xto do manifc, to 

su pra. Ago•·a, algum:as observações a respeito: 

O Volksv 1·ein pretende iform1ar um novo varticlo. Não obstante os estatutos 

quasi i])roposita.lmente nã.o declinarem o nome do pcwticlo, o <fim delle -e sua 
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urganizaçrw .... ão abt•t·tan1{'11le parliclcu·ios. PÍ'l!reciu t1Ue o \"oll.::svereiu 1'ica.1aq_ 

uma sociedade politica toou!; ne.-tc c·espei o estamos actuulmeHtc tlesenganado~. 

Parecia wmbem {!Ue procuraria tlesenvol ver-se sob os rfunuamcnto~ ele um 

programma civico accessivel a todo~. como diz no § 13 dos estatutos: '"O mem

bro da sociedadt· podet·á ser qual.quet· ha'bitante maior do munic.p u·· . -o ma

nifesto, a nota dominante ê o sentimento nacional aliBmão, i ·o de tat modo. 

que', até !aliando sobre as calamidades Cflmmuns a todos, encara-as sub o ponto 

ele vista nacional. .... ão saben1os em quen1 acreditar, no 1nanifesto ou nos cstd

tutos·? Nestes ultimas a palavc·a ·'a•llen-..ão ou alhmã.es, nacional ou nac;ona

lidade", nem uma vez occorre; frando a palavrct ··Blumenau ·· do pr1n1ciro ver~u 

o mesmo estatuto serviria para as colonias italianas e polacas ( mudando " '' 

segundo verso ··Koloniebevolkerun.!;'" em ·' B~<volkerung"' (a população), o es

tatuto podia servir para .todos os Jogares do Brasil. 

Si os documentos publicas, como estatutos e manif<>Slo", d"monstram <lU" 

ê o espirito .que lavra no seio das corporações. innegavelmente o Volksverein 

pas-sou por uma grave transfQrmação. 

Sut1giu rorn:o soc·edade popular, com o fim expresso de se oppâ4· aos abuso • 

e imposições, já officiaes, já particulares. Tal fim, altam<!nte civico " nobt•f· , 

grangeou no Volksverein as sympathias de tOdQS U!quelles que, detestando a 

peste da politicagem que ll()S acabrunha, audnrnm nellt um campeão da justiç: 

e um inimigo do partida·• ismo immoral. 

Eis de improviso o mesmo Volksvet·ein publicando um manhfe>to, tão ox 

clu.-<ivam·ente naci()na !ista, que, antes, pareee sec· uma elocuhra~ão do A lid<'utsch. 

Verein, ê urp ovo de cuco. que o A lldeutscher P07. no uinho do VolksverNn. 

Para que esta roffirma~ão não pareça gratuita, façamos breV'l' rev·sta com . 

11arativa d() mantifeslo e dos estatutoo . 

Estatutos: 

§ 1.• O "Volk~voretn em Blumrnau" tem por fin< um r a populnc:ão d:• 

C'dlonia ])ara de!:.envolver uma ac~ão independente nas clt~iç:ões ~ outras {'-m t .. r

gencias publicas e .assitn, de un1a V'P.z, acabar co1n o systema dP curat e , 

po!itica . 

Os H 2", :l" e 4° detet·minnm os casos particulares e o~ m~ios rle que .1 

ROcieda'de lançará mão em cumprimento do ~ 1•. 

Os §§ 5n a ]2. tratan1 da organizRç:io intPrna. da sociP<larlP. 

§ 13 diz: "O membro da sociedade poderá e.r qualquer hahitnnte ma io .. 

cln rnunicipio. Estão excluídos os emprt>g·nrlos activ():':, n não ~·:-r que o oc ... ·up t>·n 

um posto só honorifico. Os intendentes e deputaldo,; do C'ongJ·e••o podem ~ ··r 

n~emhrnR da sociedade, tnas não poden1 occupar o cnrgo elo:; deltr~;ados Cempr ·g-n 

da. BociedHde). nPm entrHr na dirl"Ctoria." 

O ~ lei. detennina n entrada annunl (1$). o arr€'cadamento e administra~ão 

rl:t mt!sma. 

o ultimQ, , 15. Lrata dn mullança dos estatutos. 
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t'L'rans<:nplo JJO l'roures•o de llajaJ1y, de 26 de J audro de 1901.) - ua 

/Jnusileiros . " 

Vê, portanto, V. Ex., Sr. lJresid<nte, quaes os intuitos deste boletim espa

.Juu . .:u pe:u · allemães. 

v. Ex. vae ver na obra de IChéradame o empenho dos homens do Estad o 

.ti lemão, á testa dos quaes se encontra o famoso Del'l>t·uck, em q ue os a!lemã,•ti 

l'o ,u.ervem: a sua nacionalidad e, mas ~que s~ nacionalizem ent outro..s pai:l-et:s, 

ãu só pafu guardar o res; duo allernão na sua al n1a de pu.trioU:t.s, co mo, sobrt·

~ uJo, para occuparem as posições po!iticas, pelo!l cargos directivos de eleição 

~l:ssas pa u· ias, ele modo a facilitar a hegeinonia allem ã no com.nlercio Jnundial, 

E' esse o motivo pelo .qual, mais tarde, .Deo•bruck devia expedir ou propot· 

,~ chamada Ie: a que foi dado o seu nome ; é justfum enlc para qu.; os allemães 

, . ., ,;sam galgar as posições eleclivas na politica, a té mesmo a,; do CongTesso 

\ acionai, como a-qui se disse. 

Vamos vtr agora, !S I'. Presidente, cmno :-;e rnani1festa~m os jornalistas encat.~ 

. egaclos dessa propaganda. 

V. JDx. vae encontrar e os nobres Deputados commigo - na Folha <lo 

'o mme1·oio, como começaram, uma vez collocaãos nas pos'ções politicas, como 

o ]Jroprio IFoll'quet logo deu o ·eXJemplo, nalUralizando-se lbrasilei .. o, apezar de se 

eunf,•ssar agente da infiltração allemã, oom.o provarei pela carta (JU e publicarei 

:d n1eu discurso . 

Vamos ler sse manbfesto, carta-Protesto. 

CARTA-PROTESTO 

!limo. Sr. redaclo•· da F' olha ào OommUT'cio. 

P ublicais na. vossa folha, successivamente, cartas de um vosso correspon

de nte em Joinville, cujo autor anonymo esLá se em]Xmhan do para combatet· o 

, ue elle chama g~rmanismo. Não ·q ueremos ent.ra .. r na analyse dessc:s art'gos, 

cujos aSBumptos aliás já deram motivos para dous desmentidos por pa•·t" das 

".Lori dadee publicas. Lemos, 'POrém, na ul!tima corresvondencia ele 11 elo actual, 

' asserção <le um "german ismo em nosso 'Estado que vae agindo "clandestina

n .•nte, debaixo de ecrlo snphisma e de um modo jesuítico". Lemos mais, a 

insinuação de c~u e os allemães de Joinv:ue tenham "coragem ... quando? Só ti 

trrlhic;ão. " 

A.ffirmam_QS a \ T. 1s. que não pensan1os em "vingar-nos. tna tat· ou fet·io~· o 

\'usso correspondente", t{'Tmos em ·que el,le se refere aos "allemães de Jo'nville"; 

<·<•tre tanlo . como aquelles ficamos indignados vor essa manei·Ia pouco rava.

lne iresca, atacando nossa honra pessoa•!. - Wilh. IA>isne-J·. - 1Valte?· L eisn,..,· . 

-· W. ICnNpe?·s, eleitor. li'. Ob w beck. . - R. Obe1'bll\ok., eleitor. - E. Itoc!ieik.. 

-· FI. Hovernuvnn. - O. Hi!cle b,·anc!t . - J. Lang e, eleitor. -José Mo?'J1t.?>, 

eleitor. - Oom·aa GoelclnC?·. - J. Sohmithcvnsen. - Otto li'nlcllu>·nf, eleitor. -

r: c,·mano Beilk.e, eleitor. -- Ocl?'!os B?ioh. - José Ruhla~~ €'leitor . - H. roi{lt. 

- Jun I.- eisn.e?·. - Theoc!o1· Gnt?lc~el, eleitor. - Pau~ Petersen. - G?'inte?· 
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1·. l 1 UJJJ1lll/t<.im. - Bnu1o DicelcuHtJtll. 

C'lctsen. - c;,.,·/ Lei•ne1·. - J nlio Vuigt. 

Gado Jiuepckc Ju,,Lior. - A<lo 10 

P«ltlo l!Jtcke . - C ar! B1·muU. ". 

o SH. EUGENIO MÜLL>JR - Todos es"es sã.o nascidos em Santa CatlHlt" liHt. 

O Sn. :MAUR!CJO DE LACERDA - Jia um <JUe era presidenL~ da Junta tlu 

t:;orteio :Militar. 

O "R. EUGE=-<10 )I ÜLLEH - Todos elles nascuam lá; parece <.J.Uc ,ão un. 
sileiros. 

O ::;n. :.I!At'JUCJO nE LACF.I<DA - :Clwgarei lá. Uma vez eleitos, com o S•·. 

Sc.:hrad ~.: r na pc·esidencia, con1pnnheiros de rn·opag·anda alhnã. tlo Sr. 11.,owtu t 

a h i iam Oti empregos como os das e"tradas de •·odagem. conform<' se v~ do 

artigo t1u e se segue, publicado na Folha elo Gommei"Cio, de Flor·anopolis, ""' 

I de ~ OYemlJro de 19'13: 

o n1unicipto ele JolnvllJE', que ja. pos:5ue 51 e:-.tradas de rodagen~. gasla l'Oin 

conservação e n1elhoramento das mesmas. a quantia de quarenta e lr€\S cmuo~ 

(Juinhentos e cincoenl!t e sete mil tr<sentos e sessenta e cinco réis (43 :557$36 .•> . 

!estão en~pregado n e&sa' estradas como zeladores, 47 pi'6Soas que são : <..:. 
Hosskamp, A. Scharp, A. Zloler, H. Schultz, Ollo Hoft, C. Bauddon, :.l!anorl 

.T. de Oliveira, J . Sera.fim doo Santos .. \. . Karnopp, (~ui•lhume Ke<" ' ten, C. Im

metsberg~r, Germano l'<•rsike, ,\ lfr do C. \''eira, Hunrique Dietz, E. Bra u,I n· 

])urg, A. Bag·genstoss, Otto Fallag·aiteJ·, Luiz AhlandL Vicente Cidra!, 'C. Sto. 

ckhausl·n. Guilhern1e I~ock, All>Prto Schnt•itler . Dom:'ng·os )loreiJ·a. Augu.:3 to Y. 

Jlorge. Aug-usto Soruherg-. .Jorge Dunzeo, , Ruclo!Jo "\'oos. A. Puhnemann, .\ . 

Erzinger, J ul1o Seefeld, Augusto Annles, Carlo' Klaaó', Carlos Nass, An t .. n:o 

Dobner. Alberto Schroder, G •· rmano l'absL A•:'berlo Seiler. Bet·narclo P ec!, rt. 

Ludonco \\'alz. Georg :.llul!el", Carlos Busc, Otto ')luller. D~l!ef \\'iese, FrNh•r"co 

:-.'ffislc r, Augusto Erzin~er, Germano Schullz e iFrederico Suttke . 

Pelos nomes ac:tna se \'G qu os brasileiros aqui não ser·ven1 nem p.lrn 

zclaclores mun!cipa~s. 

Outubro, 1913. 

(Do C01"1"CS1l01ldC1ltl".) " 

Os Jogares, á excep\:âO do que con erva o nom~ do Sr. Hcrc:lio Lu z. por 

set· n;uito amigo dessa mflltração germanica e até mesmo te:- nella ;:randes 

culpns, fo ram tomanrlo nonl(·~ a1len1àes FicA.rarn o r·io H~rcilio e alguns ou•ro~: 

- - no n1nis, tud<>- tern nome nlh:n1ão. 

Eu disse que t>Rsa propaganda e-ra feita ha longo tempo .. \ qui estú, po· 

E'X!'mplo, O proprio "'d~r l'rwaldPhOte", de 9 de ::\flti"!;O de 1913, qt11' !"l>g'ÍSti"U O 

s~I"U nte t<>Ieg-ramma: 

"Rio. 4 c1 :lla•·~o - Eppen•tein, antigo reda~tor do jo1·na! GernHtn"·t, de 

S. I'aulo. fn!lanclo na sociedade sul-a m ericana d,• Berlim. ~obre a in p1·cnsn 
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teuto -brasllelra, declarou que os jornaes dc•vian1 empregar os maximos esforços 

para entrarem na politica interna, arim de obterem os a llemães accc'SSO ao 

Cong-resso IJ.~ederal, o que conseg-uirian1 com relativa ifacilidade.. " 

Eis, pois, confirmada a minha ~~i!· mação . Quanto á sua situação, C"ses 

i<•rnaes, destinados á 1 ropaganda da influencia allemã, fazem, como De1· U?·

NI/d~bote, que publicou em fins de ?.·Iaiu c1, 1917, t1epois da suspensão d·~ 

uc utralidade, um artigo, que é o seguinte: 

"DER URW'ALosBo•rE" 

(Art1go publ'cado em fins de :VIaifJ de 1!11 7) 

Suppuu ha-se que, d~poi~ da sahida de Lauro Müller, a" ondas enthus:astieas 

!" 'la g·uerra transbordadam todos os !lçuc1es e agora nota-se, com ag,-adavel 

n·prcza, que enh'ârnos en1 un1 periodu de relativa calma .. As folhas alliada~ 

~p r·se:Yeram, ê verclade1 gritando pela guerra, tnas o Governo pt·ocede con1 caln1a 

o 6 que é mais para admi!·a r é que o Congr<>sso mantem a mesma n.ttitudil, 

om.l)ora o perigo esteja jusltlmente no proprio Congresso do qual depende a 

lec isão. A bonança que actua<lmente gozamos é a bonança ·que prec!'de á tor 

Jne nta e que não nos dev~ •llludir. A guerra ha de vir, mesmo que não se ·,a 

tor pedeado outro nav·o brasileiro e até se houver orovas incontestaveis de 

ue nãn foi UlT'! .submarino allemão que torpedeou o Parc•ná Razões não teom 

··a lor: a vontade é .que Impera. Stat }J?'O ?'Citione IJOluntas. A maioria elos D€!J)u 

:ados brasileiros quer a guerra e- a d~claração da mesma é certa . Com isso nos 

l~wmos coillformar. O Brasil fez causa commu·m com a America do Norte e islo 

nflue sob1·e seus actos . A guen·a materialmente não será dirigida contra a 

.\llemanha. mas sim contra os al-lem~ã'·' .exiBtentes no Brasil e contra os teuto

hrn ~il eiro . Tsto correSJ>Onde á vontade dos americanos que poderão muito me

lhor explorar este paiz depois ele exclu\da a cooperação do elemento g<>rmanico 

f•ócle dizer-se: "•Deus poeoteja o Brasil de s •·us ami.gos, porque de seus inimigos 

1iío Pl-<-cisn ter medO"' . 

. Cada vez mais se accentua que a app1·oximação do Brasi! á Amer1cn do 

.'orte causou a explosão elo A. B. C. A Argentina ll'quidou amigavelmente o 

•'aso do "'Monte tProtegrdo •· e fez com a Allemanha um nccõrdo sobre n. sua 

.,ayogação. O Chi'l" até tomou conta dos inte,·e-sses allem'ães na 'Boli1'ia. I to 

t· um grave peccado contra a união pan-americana . 

Em todo o caso. demonstra tudo isto que as aspkações norte-americana• 

1» hegemonia na Amerlca elo Sul so!ffrem opposiçll.o. 

Oxalá St' evite que di' tudo resultem complicações no continente". 

Vê portanto V. Ex. a obra cavillosa desses jornalistaB, para a qual não 

:!eixo d~ chama r a attenção dos brasileiros. 

Quanto ao-s fer1ados naclonaes, lere1 as seguintes notas : 

" A 11 ele Oulu•hro de 1917. 67 annos depois de fundada ft colonia de Blu

menau, o Conselho l\{unicipal tomou a resolu<;ão qu e o "Urwaldshote" com-
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n~entou do seguinte modo: "O conselho votou qnP sejam fa·lados os dias 13 de 

;\![aio. 14 de Julho, 7 de Setf"mbro. l5 de NwemJbro. etc., conservando fechadas 

o dia int~'ro as casas de negocio. 'frubrlcas e oHicinas. ""ós pensamos que 

presta riamos. trabalhrundo, muito maior servi·ço do que festejando. DevP-riamos 

deixar que as casas o;e conservas m abertas até ás dez horas . " 

QuP-r diza·, d·epois de 6·7 annos, tendo tomado o Conselho l\IIunicipal, d,.an t• 

do desrespeito a estas datas. a dolilberação de •Jiazer l'e<speltar o descanso {}eclarado 

p lo Governo como manif~stação festiva da Patria, o "Der UrwaldSbote" -entende 

que é mais util trabal•har do que descansar . 

(C(mtinúa a lm·) . 

"Ant<!'S de 111 de Outulbro de 1917, os directo<·es da politica cathat'inense. 

que sabiam das grandes festas que se realizavam em Blumeuau, por occasião 

do anniversario do Kaiser H • • • 

Não pe1a t>essoa. ]>arque isso se t.ransmitte de paes a filhos, collJ)O bem obser va 

o Sr. M'~anoel Duart~ : assim. o portuguez conserva a Penha, o allemão tem H 

sua Paschoa, etc 

"nunca se lembraram ele razer respeitar em Blumenau as datas na-

cionaes. 
Nos fer.iados naciona:es, nas fabricas, ofl'icinas mE>eanicas, t'arplntarias. ele. 

os operarias tra.balhavam das 6 ·ás l8 ohoras. e, por exigencias d·e serviços, con

tinuavam o tralbalho por noite a dentro. como nas horas naturaes do t<-abalhro 

seornanal. As casas com1nerciaes fecihavam 00 dez. mas os ernpregados '])erma

TIE'Ciam. portas a dentro, tra•balJJandt a t€ ás 22 horas. 

Foi preciso que st' 'fundasse o Club Brasil" . . . 

'J'f'nho em mão os estatutos desse cluob 'J}ara figurarem nos -•lnnaes. 

Se-i que o nobre Deputadc o Sr. Eugenio :'lfüller foi convidado para ser 

um dos seus sacias. 

O SR. EuGENIO MüLLER ·. - Sou cffect'vamE'ntt>, um dos soei os . 

O SR. 'I:AURICIO oDE LACERDA: - (ICont•lnnoa. a ler) " . .. 1para que o consel hro 

actual. •bem intencionado mas sem um guia nae questões que interessassem 

diJectam€'11te ao Brasil. agisse co·mo agiu. Tod.as os iniciativas 11articular r'.~ 

nnbt'riores, levanas a edlfaito oa..·a conseguir um entendimento que trouxesse como 

consequ.encia a obediencia ás festividades nacionaes, esbarravan1 110 :JJalua r~ 

pnn-germanico e não logravam victoria 1: 

.A.•gora 'V'ae a Camara vêr por que eu J>erguntava ctue -provid~ncias ti nha 

tomad0 o PresidenLe éla Republic,-,. relativamente á obedlt'ncia ao seu aviso do 

que os jot·naes editados em nosso territorio só podiam ci•·cular, quando fossem 
eRcrip los em portuguez. 

Aqui ~stá o Der Unva!dsbote. um dos jornaes que se public.,-.m em Rlumenau. 

En~ um ca.nto rla terot~ira pagina f'S tã() os no111es -dos redactorec;: Fouquet e 

S~lu·a<Icr. Como os U()bre< De;.llltn(lo~ poderã~ ve!" vinha sem'pre escrioto em 
al'l~mão. 

n SR EuGENIO -:\iftlLLliJ'R - Publicava-s" em po .. tuguez ~ allemão. 

O SR. MAURtcro DR LAcmRnA · - Publicava atê certa data. Deoois disso. 
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agora, !lté ás n'S p·· ras da g u'<' rra, a infor mação QU~ tenho , salvo melho r juizo 

do nobre Deputa do, qu ~ deve co nhecei-o mais de petlo, é que já não tirava 

essa edicão err. portuguez ma~ só em allemão, tanto que a Pl'O\'iclencia do 

Gov<'rno Fe der al 1ete rmino t.i a edição em portuguez, vi ndo ahi a cada lançada 

pelos Sr . Fouquet e Schrader, e l>Or que? E' natural que elle conser,ve a.s suas 

tenclenc·as sympath i~as â.s arma~ !tllem:ãs, no absoluto silencio qu~ faz em 

torno dos acto~ rela ti vos ao per iodC> de guer ra. 

O jo•·nal a1:>enas publica as descompostur!Ls da imprensz.. na "gencia Havas 

velo seu máo serviço. lsto é. pelo seu serviço só em favor da causa dos alliados. 

C\'inguem vae reclamar por·que o jom a•l não distribue a ma teria; estou apenas 

:tccentuando porque não t az isso em portuguez. 

0 Sn. EUGENIO MÜLLER. - Quem ,fa.z isSG ê O Sr, Fouquet. 

O SR. MAUHICJO DE LACEHDA: - E' pr ciso dizer que o Sr. Zimm t•man'1 

nclversario do Sr Fouquel. O S1·. Fouquet que fazia tambem guerra ao D r. 

!loniracio Cunha. natm·a!izou-se para ser J}.esiclente do Cot"ltie-lho ~Iunicip:-1.1, 

.<endo o Sr Schrader. nessa época. prereito do Sr. Hercilio. Em agracleC'irrl]ento 

:1o auxilio que lhes pr,'stou o Sr. Hercilio na campanha contra um chelfe PO

lí tico brasilei<'O, Fouqu t e Schrader publ'caram um artigo em de>fesa do Sr. 

Hercilio Lu z. em data de 1912, quan do estouraram as questões das terras. 

O jornal salienta que o Sr Hercilio Luz foi quem Í'-'Z a concessão da 

Hansa, que é uma companhia que coloniza sem clispendio ,para a União, que só 

rlispendiosam ente poderia colonizar, e como o Sr. Hercilio L u z se enganava di 

zendo que dentro do prazo de tires ou quatro annos reverteriam ao E stado 

cerca de dous tet·!:Qs rlo tenitorio concedido . ·'Quanto a jsto, diz o Sr . 

Fouquet. o Sr. Dr. Hercilio anda errado expirando a conceesão da Hansa 

"ómente em 1>9·3•0. " 

Quer dizer , daq u! a trese amnos. ·Oltam-s-e- outras opiniões do Sr . Herci!io 

TJuz sobre a concPssão de terras e o perlgo allemão, seguidos de um commen 

tn rio do "Der Ur,valdsbolC' ··. relativo ao "amigo do elen1ento immigrado". 

'·O S1· . D1·. H, .. ·cilio, valioso amigo do elemento immigraldo. cuja coo;:>e

··~ção semp<ce sab;a apr('clar, provou por esse seu discu1-so opportuno que aJinda 

o mesmo e merece todas as sympathias da população teu to -brasileira." 

Pa sa.do este ponto. Sr. Pres"idente, devem.os a.g·ora saHentar nesta edição 

·rn portuguez do ·'1Der Urwaldsbote ", de 3 de )<ovem<bro de 19'17. que não ha 

.• enhuma referencia á Fundação de uma Jin'ha rd-p tiro TI!\'SBa localidade. d'acto 

·t u e é um dos mais importantes em u ma cidade elo interior. O Sr. 1"ouquet, 

entretanto, a r!Je não s refere, por'que lsso representa a victoria -primeira dos 

•'lementos brasileiros. quer se]am ou não de origem alleml!.. 

O 'SR. EUGENIO ~TÜJJLER - V. Ex. permitta lembra.· qu-p rm Blumenau. 

tnando seu fundador. com e-ste nome, começou a traJbalhar na collocacão de 

immigrante.;;::, tinha adquirido elo Governo da Monarohia un1a grarude extensão 

ele terreno . Depois de colonizado. de estaib1'1Ieciclas estradas, elle revendeu todo 

o te rrito.-io ao Governo do nosso pa;"· Foi então, depois disso . qup se Iniciou a 

no,sa propagn nda. porque a tê aquell!t <;>ccasião era uma col<;>nia particular eJÇ-
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tensissima. Não houve moomo o intuito 1d-e conservar ~·quillo como a!Jemão, 

porque se revffildeu por preço muito razoavel, com todos os beneficios. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: -- Disse eu, tSr. .Presidente, no co.-rer du 

n~eu- discurso, t1ue havia lnflu<mcias d rectas partidas de..~e jornal a trabalhar 

contiuua.mente a colorua al•lemã . 

IHasta v r o boletirn divulg.ado em Santa Catharina, assigna<lo peiDeS leulus, 

nos ~eg-uintes termos: 

"A Allemanha. vencera. e então virá o a )uste de contas v nu·,. allemães e 

!uso-brasileiros, p<:incipaunente em Santa Catharma. 

O Brasil quer apparecer a. Eun .. pa como nação adeantada, mas quem o 

conhece Int mamentc sa b-e que o Brasil ê um dos patzes mais atraza,clos do 

globo, infectado pet~> poiiticagem, pelas roubalheiras, pela indolencia, pela fi

laucia e todas a.s más qualidades que >trazem em si o germen da d·eca.dencia. 

Portanto, vós aJI.emães e compa.nheiros, ag-uarclae <J clia do ajuste de contas 

em o qual vos set·á dadú o lagar que vos compete em Santa CaU1arina, •direito 

que vos tem s ido postergado m·famemente pelos lusos, graça a um systema 

eleitoral deshonest-o. " 

Ha ainda a. opinião elo g en<'ral Korner: 

"Em s eu numero Je de Agosto do corrente anno (1915), Lc• Ncttio~<, 

ele Buenos Aires. estampa uma longa correspondencia que ih-e foi endereçada de 

l);>rlim pelo ge neral allemão Korner, ex-inst·. uctor elo exercito chileno. 

Depois ele <faur uma aprectacão sobre a grande guerra e suas futuras con

sequencias ellll relação á politica internacional da America, diz o general Korner 

que ·• venei>ndo a Alleman'lla_ OJ)e<·ar-se-bào grandes modi\liicações terri<todaes 

no continente americano, sendo impulsionadas as Republicas sul-amer·canas no 

sentido de uma melhor orientação polttica, rumo que Sé caracter iza-rã p~la 

constituição de uma unica nação, os '·Estados Unidos do Sul". 

Sr. Px·esidente, basta abri•r o P•'Og•·ammfl. do Der Uncalclsboie )>ara "' 

ver logo que nada differt> desse propostto, e q1>€ )lãu será desment:do o prO

gramma dos autores a llemãeR reiat vament- ás R ·publicas menclig,ts da Ame

rica do su: .. 
1V!.iu1to ma..1s na ainda e estou apenas citando esta passat:,nenl para mostrar 

L qUb. tem sido o jornalismo dos :, fouquets ". e chegarei a apurar que mGLndar 

Pu'Ul1car ('Sses jornai's ~m pormguez não cOJ-resJ)onde de modo algum a corrigit· 

'' mal que ooses jornàlistas teem ,feito ~ão é uma providencia , equivale qu asi 
ao pinte à e vercLo, porque realmente em matrria de resolver, rcsolvPr brochando 

de ·verde a fachada e soltando o class'co viva á Republi.ca. é abandonar a 
questão a si mesma. 

M:as vamos a ver :ma,is de11oirnento~. 

O reda.ctor do Dia?'io A.L!wnão. Rudolph Troppmair, insultou o Brasil, diz 

un. rios joma •·s qu e se publicam nessa Capital (j.fi é em S. Paulo) 

Estou, portanto, percorrendo o phenomeno s em esta r preoccupado com Sa ntfl 
f 'atbarina 
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O De1~tshe Zeitung diz o sbguin te, n vroposito do apr isiona mento d" "P~: 

trel"- ( Darcanchy, pag. 47 e 48): 

"Os inglezes não se a..tr~v L· r·an1 a agir desse modo para co1n o Brasil, si 

e~t<> p a iz ti-vesse um poucCJ m a ca de sentl mentu tle Rua dignidade e si os seus 

dirigentes não se aiJaixassem a ser . a. torlo mom •nto, indignos kotcLtt~ p eo~·tnte 

todo o mundo. ". 

"Kot. em allemão. diz a Nt~çdo . de t:l - Paulu slguifica escr ernentv hum:tuu. 

l'or ahi imaginem os leitores o que significa kotwus.'' 

Mas não é só . Em outra edição escreveu o Detttsche ZrPitt,ng: 

" Os francezes mandam turcos, senegalezes, marroqulnos c toda a canalh~· 

de neg.os contra os allemãe . para salvar a unica, a verdadeira cultura latina, 

0 que o povo b r aslleiro ~eha muito justo. 

"fns isso não é de admirar em um patz onde o governo e o exercito estão 

~11\ mãos de uma camada de n egros e mulatos, visto que todo o paiz é habitado 

etn duas terças partes por negros . n 

Yê. portanto Y. \Ex.. Sr . Priesldente. que não 'basta pintar do ve.·de. 

A <J Uestão é mu ito ser ia, 1!. m Lt!to antiga. para ser r esol vlda simolesment{! com 

~sta raspagem que lhe querem dar. Aqut ha polypos . ha cousa mais seria que 

volypoo e ad herencfas; é preciso oper a r. 

O SR. NuGENIO Mür.uE>R : - V. E..x. me perC!oe, mas deve pereon·er ta~'bem 

un, pouco o Rio G rande do Sul, cuJa eolonia ru!lemã é maior que a de Santa 

Catharina . 

0 SR. :\1.\VRJCIO DW LACERDA: - Já affirmel isto aqui, e O Sr. Simõe ; 

Lopes dcclarou-m "estamos multo sa.ú!Jsfe!tos com 'eua.". Si o illustre re-

prese'll tantc do Rio Gra nele do Sul "stlvesse presente, poaerla responde.· a Y . Ex. 

Não nego Isto. ma~ é que sobr e Santa · Cathartna temoe estas inf.ormaçõe• 

e ~Cibre o Rio Grande temos outra . 

E'. por exemplo. que todos <'sses allemã.es no Rio Gra.nde t~'m servido muito 

ao poderio do part'do s!tuac!on!sta po .. ser em elementos ordeiros e, sobretudo, 

por se conservarem estranhos ás pendengas e ao ma!s da no~sa pol!tlcalha; 

elles .não se mettem contra o Governo; sustentam o Cffiverno e P. até um dos 

segredoB por qu e a Ritua cão rlo Rio Grau de se tornou per)'}etua. Imagine 

V. Ex que ~ympatlüas não hão de merecer do Cffiveo·no, mas não deixa de ser 

o ;Jl'O'blema o me9mo, as condensações não delxal'll! dt> ser as mesmas, não 

deixam de ser os mesmos os sentimentos que temos ahi relativamente á su:t 

slt.uação e ás medidas que odeve.m e hão de ser as mesm a 

O SR. EUGE>. 10 l\IIÜLLER: - "1as por isso mesmo Santa Cabhari·na não deve 

ser a cabeça de turco . 

0 SR. :VfAURlCIO DE LACERDA: - Y. Ex. comprehenàe que eu não faço db 

Santa Catharina cabeça dP turco. absolutamente . 

O SR. Eum~:-cro :V[üLLER: - Dwe fallar e~ geral. em these . 

O Sn. lVI AURTCro DE L.-\ CERD.<.: - Fallo em geo·al, em these. Vou apanhat , 

oc.r exem plo. uma enrrc:v'sta do Sr. Rod1· igo Octav!o. quanto ãs -zonas habitadas 

JlOr e•trangeiros nos Estados do Sul. 
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Dix o Sr. Rodrigo Octavio. a proposito da necessidade do estabe!Pclmcnto 

da lei do domicilio, em v·ez da l<li nacional pa ra r egular as re lações dos es
trangeiros: 

''tE conv érn assig·nala..t· a:; p~rtunbaçõe~ que a apvlica çã.o ·da lei nac'h.lDHl 

estrangeira pócl• trazer a um pa"z de que uma certa parte não seja povo"-da 

sinão de est1·ang-eiros. como é multo tfrequ-e·nte ern zonas de colonizaQã..o nos 

Estado sul-americanos, como é positivamente o nosso caso nos E•lados do 

s ul, notadamente no de Santa Catharina . Na generalidad~ dos caso:,. ê ess.• 

<l nosso caso. os colo nos nã.o adqui. e tn s inão n1ais tarde, ~e si elles o quize-rem 

a na.clonalidad~ do paiz onde se estabelecc•!n. Dahi se segu e que é a lei es

trang·eh~a rtue t·egularú a Yida. juridica de ordem privada de toda a popu:!ação 

de uma região nacional. Entre nós. no Esl:tdo de Santa Catharina, por exem

plo. ao lado dP zonas habitadas por nacionaes. ha outras contig uas haJbitadas 

~xclusivamenle por italianos, outra· ma"s consideraveis hab itadas exclus iva

mente por allem i'í<"o-. :-.JestaJs ul tim as zonflR f> lc l i ng ua allemcí. q1ce sr. ja.ll(/. 

allcmães s<<o os jontnes, <<S escolas . os padre-' . o qt<e qlloe?" dizer qlle aUeutiío c> 

o sentilmento, o ens-i1•o e a ,-eU.glão. Nos mappas da edição allemã e nos com

pendios de ~ognwh!a oMicialmente adC>ptados n315 escolas do 1mperio All ~mão 

essas regiõ~s são indicadas e apresentadas como colon 'as a ll, mãs. E' isso 

que consti!tue o chamado periga allemão, que. si não é real hoje (o A. fal1av .1 

em l!H4), póde y'r a ser a manhã. que todos nós sentimos . a nte o qual todos 

nós temos no coração um aperte, de triste prescntimento. mas que, quando 

alguPm o articula, todos o contestamos ~m um movim:C'll to de convicção, cuja 

base não é. en tretanto. slnão a commodidad~ de não nos occuptlrmos do perigo 

sinão no momento, talvez tardio . em 1111e e11e se apresente .-eal , temrroso. In

illudivel . Pois bem , aos elementos constitutivos desse perigo. qn~ a in ercia de 

nosso temJ){'ramento ingenuo e con-fiant<., que a nossà imprevi denc ia. diga-se 

o tcrn~o ju sto. t<•m rl•ixado avolu mar sem o menor embaraço, a e es elementos. 

a aàop<:ão do princ'pio da lei nacional. como reguladora .cJo estado e elas re lações 

de fami lia c],, est.-ang>C>iro , v em t ra2ler um poderoso contingente. E11a se rrafluz 

no facto de que nessas v31Stas r eog' ões de nosHo paiz. em reolação á população 

qua:n in teira. a capacidade, a maioridade, o~ impedimentos para casamento. 

os effeitos delle. o ~ regimen legal quaJnto aos bens, a ordem de <uceessão. 

as disposiçõe~ tes tamentarias. toda" ''" r c> lacões pessoaes e economicas .1~ 

famil ia. €111fim. se dooenvolvem na con formida.de de •le is ài,•ersa« das nnss"• 

leis, Isto ê. di-versas das leis do palz onde v!Vêm os intere'*sados e Ollà C os 

actos se realizam. Comni·e.hende.se bem qu~ a pe~·sistencia dt- uma tal situação 

g~neralizada em uma certll. J.Iarte do paiz. sobr etudo em relação aos Estado" 

novos. nos quaoo a nacionalidade ainda est!á. em via 1e formaçãO.. cons tltnr 

p<>I· si só um perie;o r eal . evidente, insorfh1smav ·el . Deve-se. pois, assignalar 

que, s l para o< pal7.es da Euro?a. a ma.nutenção do princl<plo da actuaçã.o dns 

leis pessoa< s fóo·a do l~lTitorio nac iona l, tem pri ncipalment~, por objec.to nu

gmentar a forc;a rlo sent"mento patriotico. a adopção da fo rmula co ntraria poderá 

nos palze<;; novos, como o nosso, apresentar-SI'. ao menos sdb certos pontos de 
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vlstn, como uma necessidadu d~ or dem publica, irnpo:>ta por um senllmento 

supt'rior de legitima deiiesa da vida nacional. " 

Aqui ha um ligeiro engano, o ua oalavo:·a col<inia allemã, que não signi.fie<> 

proJ>riamenle colonização, s inão zona verdadei.;amente de influencia, de pene

tração econr,mlca e dJrecçãv lmm lgr-ator ia ou emigratori·a . 

::-.lão ha propriam<nle d es ignaçãD, entretanto os pan-germanistas aos quae:, 

Sb ann<'xam a L'ga :-./aval e a Liga "'lillt!l<' allerná., e das quaes é conseJhf:irL 

dir,·ctor e Gubsidlador o Imt>erador allemão, proclamam n 'déa de annexaçãv 

dessas regiões . 

Ha varias opln iõe• a e~~t respell<J . 

O Su. .I~UGENIO :N1üLLER: - V. Ex . tem conhecimento da resposta quo 

deram agora os ! Illios de allcmães em Jo'nville'! .N'aquella cidade viu V. Ex. 

qu~ ,foram elles ;J Ue aprisionaram os allemães . 

o sn . .MAURICIO m: LACI<:IUI"\: - Fot·am ()S socios do Tiro 226, em Joinv !lc, 

.• m tJue havia elemento· Leu·to-br.asileit'os que levaram presos os alle mães f! e 

Joinvllle . 

EntretanLo . yeja V Ex. " differ<:nca : ao mesmo tem]Jo que isso sa davt., 

no dia do embú rque Dara o Rio. ·los marinheiro~ all&mães, alli estrv& para 

lovar as suas dcsved'da' o .Sr. Gustavo Schmidt, irmão do Governado<-. CJU· 

lht;s cleu um grande abraço de despedida. 

O •Sn. EuGENro :\1üLLF.R. - O Sr Gus tavo Sch m· h fo t n" caracter d~ 

commundante do cor p<> d,, DO!Icla. 

O Sn. :\.I.~unrcrv DE LACERo., : - - O Sr. Beok, ê publico e noto rio em Santa 

r•ntharinn , é offiC'ial do ex?rciliO' allernão e foi refugiar- '.:l en1 Joinville, i'eceioo'"> 

elas insolencias que praticou . Ao passe !JUP o; s ubditos brasi!e'ros fazem isso. 

os subditos >lllemã-es entendem prcrceder r}e modo contrarro. 

n Sn. EuGEl"JO :\JtiLLER: - :Mas o Sr. Becl< não é J:>.rasileiro, é allemãc-. 

O SR. ) fAURICJO DE LACERDA: - Sim; e até offioiaJ do exerci to allemão. 

Exist~m mais, Sr. Presid<lnte, outras questões - a dos indios e a da 

gstrada de Ferro ds Santa Cathar'na pelas quaes vou d~onstrar como 

se opera a rcs istenc ia contra os serviços nacionae..s t' como se opera a resistencia 

oo mesmt~ t mpo do entroncamento â<'ssas col0'111as, em uma verdadeit'a estrada 

de fer ro, que E.'sta~Jelecê para d las a entrosae;em. a ligação para o jogo e har

monia d (l~ seu~! mov imentos, denlrD do territorio nacional. 

":-.la !Dstrada de J"<'rro Santa Calhadna ha empregados que não saibem 

fallar por tuguez. Nelhc poucos são os empregados brasileiros ,, alguns destes 

(oontimw. a le1·) não insp·ram co!if'iança. O engeruheiro che'fe dessa estrada é 

o Sr. Blooh. O estranho I:twto desta estrada d{' ferro ter inici.ado " sua con -

lrucção em Blum~nau, deixanõo a quarenta kilometros. terreno plano, o porto 

de mar de Itajahy, é uma providencia d e ordem pan-•germanica. porque, deGse 

modo, fica mais assegurada, pe>lo isolamento. a pt·opaganda gerrna.nizadora. •· 

O 1SR. .EuGENlJO l\lüLLEH - V . Ex. me perdoe. Essa estrada era uma es

li·ada particular, qu~ não veio a Itajahy para não se perder a lmporlancin 
commercial. 
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0 SH. :\[AUlUCIO DE LACERDA: - V. Ex. olhou O ca~o por esse aSJ)CClO; 

ma~ eu, que ,-ou debruçado em uma outra jan<:l!a do lt·em em que v'ajamos 

juntos. vejo outro panorama . 

( C:onlin 1w a le-r) : 

"E~ ,1913, houve uma commissão de engenheiros, chefiada J)do Dr. Breve~ 

l<'illiO, e-studando o prolon.gamento ela >Via ferrea para o sul, em dir·ecçã.o a 

Pouso Iledondo. Era uma com missão 'brasileka, despendendo, e muito. dinheirv 

do 'l'hesouro ~aciona! a s ·'rviço de uma empreza allemã." 

Já agora, e!les '(' ntenJ em t1ue o interesse commercial é virem até [tajwhy. 

O Sn. EUGBNIO :\lüLLER : - Não, senhor; o Governo encampou a estrada e 

ma n<lou J)I'OCeder a estudos até ::teima da ·S·erra: depois disso, foi que o Governn 

a arrendou á empreza para esta faz er a construcção. A estrada hoj~ é da União. 

O Sn. l\iAURICIO DB LACERDA: - Hoje é da União? 

o SR. EUGENIO MOLLE!t: - E'. 

o SR. :\!lAURlCIO DEl LACERD.\: Então o Sr. Suter que ven~ a ser? 

o SR. EcGENIO MÜLLER: - Encarregado da. constt·u~ção, director ou sub-
i!Jreclor. 

O SR. ~[AUIHCJO DE LACERDA: - Esteve em conferencia em tempo com o 

Sr . Schmidt? 

O SR. guGENIO MüLLER: - Certamente. porque é representante ela empreza 

incuJWlJida ela conslrucção. 

O SR. ii[AUHJCIO DE L.\CERDA: Então V. Ex. poderá m e esclarecer sobr·c 

rss0 ponto: n•·ssa occasião não foi firmado entre a estrada e o Estado um 

':'ontracto pe'o CLUHI o ulti111o ceclb. ~ COlllpanhia tel'r:enoR nlat~ginaes a 1~500 

por hectare? 

O SR. EUGENIO MüLLER: - Foi feito com o Governo da Un;ão e este 

tran9feriu á emJX'eza. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - E esse contraclo, que l>'m mai,~ de anno, 

já foi pulblicado? 

O 'SR. EUGENJO MOLLER: - ~'Pm . senhor; está publicado, r egistrado, etc. 

1~ fo.i um gTande mal nãü se ter levado a•vante, porque '('Vitaria essa historia, 

:o. quP. V. Ex. e todo mundo se refet' ''m, de perigo lá, o que desapparece<·ia com 

o transito de pessoas, com as ~ntradas e sahidas. 

E' a falta de vias de communicação rapida que i.sola Blumenau e que t~m 

traz; do essa preoccupação. 

O SR. MA.uRrcro DE LACERDA: - :\1as, é justamente o que acabo de dizer 

·- que os capitães allemães ;fõzeram que a estrada de Blumenau para o interior 

não p4·ocurasse o lltloral, por esse motivo que V. J!lx. deixou escapar sem 

o querer: pelo interesse de se isolarf'm esses elementos e conservarem seus 

corações 1ndemnes de ·IO'da e quaqqueT inlrJuencia de 110SSR ]:}atl.'1a . . 

O SR. EUGENio MüLLER: - Não deixei escapar cousA. alguma. A v~rdad;> é 

!'ssa - que elles fizeram a estrada á sua custa. por não ter•m obtido do 

Estado nem da União me1os pa.-a faze1· a construc~ão; lo~o que puderam, 

lranaferkam á União. o que foi em t<>mpo publicado, registrado, e tudo o mais, 
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O >:iH. MA UHICIO DE T~ACEHDA : - Iam todo o cRso, eu colho dahi que a estrada 

só servi a aos in ter esses das colonias allemães, :tllem:ães eram os cap i tali~tas. 

o:; directores, os funccionarios. 

o SR. E UGl>-"10 l\!ÜLLER: V. Ex. n1e penloü; ran1 pessoas de JJlun1enau 

o SR. M AURl CIO DE L ACFJIWA . 

c01n o qual passan1os a co ncordi:H'. 

"Pessoas dt Blumenau" ê euphe1n i:::mo, 

O SR. EUGENIO :'I ! üL LmR: - Sim; si V. i;;x . ni"to adm:tlc t1ue quem nasce 

em Blumenau seja brasileiro. 

0 SR. MAURICIO DE LAm1RD.,: Perdão; não admitto só ; eu q uero niio 

ponni ttir o contrario. ap1·zar drlles se quet·cretn penn:ittir o contt·at~io . 

O SR. EUGENIO l\[üLLER: - V. .l;;x . não d •v e fazer questã<. d~; nu 11es 

:J ITeYezados, pronunciando-os, con1o pronuncia: tão ben1 . ~ão posso muda.. o 

tneu nome, por exeJnplo, pois, se tivesse de traduzir para "Moleiro", podia 

amanhã haver uma g u·erra com Portugal e eu ter ele voltar a "l\{ülle•c·• ... (Riso.) 

0 SR. MAUIUClO DE LACERDA: - ::'11as até bem pouco t •mpo OS h orar OS da 

es trada de ferro eram escr .ptos em allemão. 

O SR. EUGENIO MüLLER: - ·Em: por tuguez. italiano e allemão. porque a 

população f alia, em cada uma das rmas pac·tes, uma dessas Jinguas. Os ed i taes 

de Blum-ernau sempre foratn assi m escriptos nessas tres linguas, para que chega·

sE>m ao conhecimento de todos os habitantes . 

0 SR. MAURrCIO DE LACERDA: - :;\las entã o não ha questão allemã. , . 

_'<gora vamos a outro ponto. 

FaiJa-se nas theoria~ a! Jemãs, falia-se no aiJemão que ·e está armando . 

l •; u, Sr . Presidente, apezar da.~ ~ urprezas que os a1Je1roàes <JU ~ povoam as zonas 

invadidas reservam aos seus ho~pitale; roS ~e , forçados peln co nqtnsta, com pa

triclos, n este momento, não dou l argo credito e m a limi to a considerar uma 

hypoth ese como outt:·a qualquer; mas, o cer to é nue a animad\·erdão demonstrutl't 

pe-los allemães nar:!. com ab nossas tropa·, quando esteve lá. o 52, leva-me a ler 

''inda o seguinte trecho : 

·' Quando o General l\•Jarciano de Ma.g·aJhães commandou a r egião miliU!r 

composta elo Paraná e Santa Ca thar ina, n1andou para Blumenau, c0n1 o intuito 

de n acionaliza r a terra e a g en te, um batalhão do Exercito, o 52 de caçadore•.:. 

Foi es te r eceb ido com a mn is fl'anca hostilidade pot· parte dos al1emães, a 

tota lidade quasi àa popullH:ão. Officiaes e p r açao v iviam bolados. Os allem ães 

não queria1n relaç:ões . Por v eZ-"f: ridicularizavan1 as forças nacionaes en1 exer

dcios . 

N os bailes publicas d e entrada paga para qualquer al l emào, m esmo do 

inferior condição, fof prohibido o ingresso dos soldados bra:':ile.kos. De uma 

feita, esse facto deu Jog-ar a um g rav" conflicto ~ nt1·e soldados e allemães, pois 

aquelles pretenderam tomar parte no ba'le publico. 

A imprPns"' allemã fazia frequentes ataqu es aos so ldados, exploran do contr"' 

e~ tes toclos os onflictos que eram apenas mob!va dos pela atTOg-a n c ia elos ger-

manos. 

Os a>Jemães por fim, com o concurso dos pol iticos dominanles ~ (ness.e tempo, 
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o chefe, em 'l:Humena u, era ]!;ugen Fouquet, redactor do nc,· Urwcl/<lsbotc, bcllll 

como A.lwin Schrader, ambos grand~mente prestigiado,; pelo Governo :lo E.~

l<tdo na su.a .polí tica de opposiçãu ao Dr. Bonlfaclo Cunha), os a llemães, d .zía, 

con.; g-uiram a retirada do batalhão. A só noticia da t·etirada do batalhão l<H 

festejada pelos ailem· s, c no dia em 4ue o batalhão sahiu de Hlumenau, o., 

al:emães, tendo ã frente Alwin Schraclet·, então superintendente municipal, so.

taram foguetes em slgnal de regosijo ·· . 

O SR. EuGEJNlO l.VIULLEJR - 1'\ão é exacto, nessa occasião a que se refere V. Ex. 

caJSaram-se trinta ·e tantos tiOlclados . Só um individuo ·oltou foguetes e foi prc.sv, 

mett.ido na cadeia, por esse facto. 

O SR. l.\olAURlCJO DE LACERDA: - Quando o vapor s.ahia do i.Jarranco " da\'a a 

volta que é necessaa·ia. foram queimados foguetes e alguns so!dados quizeram se 

a tirar na agua, no que foram imp.didos pelos O>Dficiaes. 

O foguetei ro fvt mettldo ua. cadeia.. Houve tri nta e tuntas boda.~. disse o 

nobre Deputado. e eu só tenho a lamentar que não tivesse, como na hlstoria ela 

caroch inha, estado presente o nobre Deputaclo e de lá não me houVlesse trazíclo um 

doce ... 

O SR. Euo.,NIO l\1uLLER: - O batal11à<J salnu de la a pedido do proprio com

mnndante 

O Sn. l\1ADRLC10 DE LACERDA: - Sr. Prtsídente, vamo- ao outro ponto desta 

collecção ele dados. V. Ex. tem aqui o Esta,(/ o, transcrevendo a carta ao super·

intendente de Joinville, dirigida por um aleln,.ão á Oomm·ca, cujo artigo sobt·e 

nacionalização do ensino em Santa Cathartna, bem como a carta <lo subdito al

lemão sabre o verdadeiro ,perigo teutonico. <Como o Estarlo transcreve esse a rtigo, 

que, segundo parece, é ele autoria do Sr. Weloht, eu apenas junto este numero ao 

<la Cmllm·ca, que passo a ler, para depohs provar o ultimo ponto de meu discurso. 

í~lu ~- r1ue os colonoa !>C oppuzeram em tempos fortemente ao .serviço de indíos, 

e creio ter mesn,o ele citar actos que a Dit-ectoria do Serviço de Indíos troux~ra 

ao conhecimento do Qnyerno. Antes, porém, faço a leitura elo reft>rido artigo: 

'' BRASil. - ALLEMANHA- A XACfO~ALTZAÇÃO DO ENS!~O E'?o.I SA'X'l'A CATHAHINA 

O actual estado de guerra. em que nos encontramos, trouxe um grande be

nefjcio pa1'"a o 1"!Csso Estado: a nacionalização elo ensino. se os responsavei~ pela 

cliJ•ecGão dos n gocios publicos tiverem uma no(}ão pa tríotíca, de seus deveres nesta 

ern ergencía, Santa Catharina era e é suspeita p·erante o Brasil, sob o aspecto de 

"t:u ge-rmanophilismo por varios motivos. ~obrelevanclo o ensino, qu., er" aqui 

ministrado de fôrma perniciosa aos nossos fundarnentaes lnt~resses de naciona

Jtdade. Todos sabem das numt>rosa" es('ol a s que existem em nos.~o município, 

algumas subvencionadas pelos cofres municípaes outras pelos bolsos elo Kaíser 

e ainda outras por associações, socierlades e ligas mais ou menos pan-germani~tas, 

nas jl.uaes ou a lingua portugueza era cousa iuteirameryte desCOl1heci cla e até pro-
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:;;cri1Jta vu era niinislrada corno unxl dug·ua estrangtira , nos espaço8 r eg·ul<un enta

rç s elO .:) horarios. O que affinn an1os at1ui é uma Yc rdad c ; é um fac lo, que ef::ilú 

no pl•e no conhecimento e na perfeHa con~')c!encia de todos e que uenhurna au

to ridade Jnunicipal, .es tadual ou f ederal, al!Ui r c:sid "" nle, podet.'á contesta r. lia 

um N!lalorio ele um a elesta·s escola,. allemãs em que o seu <l.irector, em meio diJs 

JouvoPes aoo consocios rr:..,tntenedor -.c s da instituição... e que são qua ~·i tudo.-:5 

J,r·asil eiros, 1slo é, são nascidos no Hra:;i.J.. . ao progc'ef:i.So experimentado e ao 

a pt·ove itam ento elos alumno~. destaca a circumsta ncü, alviçare irt. cl<.. que "toda> 

as creanças. oon1 cxcepção. apena :;, d .:: tr&:;,, n ,aneja.rr. com farnili&ndaclc a lingua. 

alleJn ê.., cotno a. v erdadeira lingua materna··, tece enthusiasticos encon11 <k;; ás <..:ou. 

sas allemãs ·e concita os a lurrtnos a "am .. tren~ a sua patr:a physica ··. E s la ·'patl'ih 

j. llj·.sica '' o B1as.l, sendo a reciproca obrigaotria a existencia de "oulra p:ltria ·· 

!'ara afrfeições mora-es . Um director des.--a escola, o professor F a s, ch egou e1 tê h 

procurar o S1· . Dr. Oesar de Souza, qut E-ra então, const::11Liro Jnunicipal, corra 

o intuiLo d.e conseg ui1·-se uma lei que tornasse .. facultati\·o o uso oHicial el a;; tlua~ 

j1ng-u a..,; " en1 nosso Jnunicipill, "COnlo se raz n a Suissa , .. 

A .propo~ta, na turalmente, f oi repellida. 

Ha poucos dias v imos qu <, em Itaja•hY, um director de uma cles,as socieda

tlts escolares. r eSI>Ond-e·ndo a um officio elo superintendente mun ;cipa : ::ir. ;\<[a rcos 

Konder, t pelliu o con vite á obrigatoriedade, de ,ser ministradú o ensin<.. n" 

li ngua porluguez.a. allegando que os altunno . ..; e ran1 aHemã:eJ.S ; en tretanto, Yeri

ricou-se qõ.Je apPnas tt·es erant eslrang·e iros, endo os demais br·asile-iros. A r~tzão, 

110rém, é que. de accordo com uma lei alh~mã e conso~tnbe as m elhores th~ orias 

pan-gernutni staas, 0::; filhos de a ll e1n ães, nasc idos no estrangeiro, !são considerados 

'1: 1en1ães, e ha alé qu tn requinte tal di~110sitivo, l~van do a cxte-n~ão dessa na

c ion~tlidacle aos netos ~ bisn etos. No co lleg io p!lrochial desta cidacle dirig'do ])€io 

padre José Sundrur;, fJ direccor de Grupc- Escolar ConseLheiro ;\Tal't·a, encarregndu 

pelo supel' intendente municipal de verificar se o e<>tabelecim ento esta v a em con -

r1icôes ele m in is trar o ensino na lingua portug·ueza, como havia requerid para 

que lives.'e licença de 1·ea berlura. in formou haver "verificado, enl 1·e OLllt'as 

t ·ous~ls ravoravejs no ensino, que a e-scola tinha oito cl asses send'O tre.s de b1·a .. 

sileit·os e c inco de Um to-b?'C<sil evros .. ; 'islo é, o ensino er a Jl11inistrado em cl.asses, 

sendo collocados os b?·asilei?·os separadamente dos tento-b,·a~ilei?-o3. O Dr. Arthuz 

<'osla. supel'intendente municipal, cleu ao requerimento elo collegio parochia l o 

~eg·u inta despacho : 

"neante da in !'ormaçã<; supra, concedo a licença , ficando porém, expressa· 

mente prohibicla essa divisão, attentatoria dos nossos sentimentos rJe n a cionall

•lad e, ele classes de b?·asilei?·os e de teuto-bn•silei?·os, porqunnto. todos são bra

.'3 ileiros e, como taes deven,, s er instruidos em conjunto, re~hePcio I) mesn10 ensino 

rninistraflo erY!I 1ing ua v.ernacula, sem distincção de raças ." 

JTI' preci~o acabflr com a distincção fl nti-patriotica e leso-nnc'onal cl ~ t<'JII,o

~ ro.• iol eri.r·r•s e lnso- IJ?·asi l ei?·ns. A "Pal ri•n 1wec isa el e filhos que a a mem e a. queiram 

na communhii.o nacional. Os qu e as.« im sentem e fazem são brasi leiros. pr ove

nham de o nel e provierem, tenha m ps nomes que !Jveren_1. 
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Aliús, est" padt·e Sundru;>, que pôde ter muitas virlucl s catJholicas, ten1 0 

n~,o ela separação de brasileiros em castas segundo as raça,. Até bem pouco 

lempo, nos prégões que etl" (azia na igreja. e dos quaes um resumo era collarlo 

na porta da frente do templo. do lado ele dentro, indicando os serviços religio•os 

da sen1ana, ha\·ut ~ste attentado aos 1nteresses vitaes d.:- nos~a nacionalidade, que 

r~ pousan1 na completa. mtblura dos diversos elementos ethnog.enicos: 

"Seguncla-reira ás 8 hOt·as, commrunhão das Fi/h"• we Jlfa?'iet A/te>H<is ... 

"Terça-feira, âs horas communhão das Fi•lha,, ele Mett·ia Bretsi!ei?·as". 

E outros muitos de igual jaez, destacando-s,. com e, principio, ~ separaçã~ de 

brasileiro~, sob o criterio ele difrerenciação de suas orig,'ns. Bstas linhas 11ã.. 

revelam espirilo anti-r eligioso, pois de~ejam<.s até o engrandecimento da tgrej~ · 

revelam, sim, .e5p frito patriouco. 

i\IIuilos bispos já têm tratado em sua~ pastoraes do cultivo do cn limctltl 

patrio , maximé etn uma quadr.é. com~ d actual. Pedin1u~ Yb .. aia. IJara chama1 

>t attenção do Ex mo. Sr. bispo dioce.>ano para os inconven!et.teh apontados . 

O r~cto de .5 . . Ex. não ser brasileiro nato, não será ohstaculo parh a. t'dt.h 

zaçàu ou, pelo me no', coopêração de~sa grande obra nacionalizadora, pois D. Joã~ 

Bccker tambem não é brasileiro na lo e até é de origem suspeita para a no,~ a 

palt·ia no momento actual e, entretantc. tem fetlo algo de :ouvavel, 

Rstas :inha~ não ene,'"'clrram un1a censura ao no:;;so bispo, poi~ não nos julga

mos habilitados a tanto: mas apenas uma manifestação de que os brasileiros 

anplaudirão os aclos de S. Ex. que vierem avultar as medida~ nacionaliz<ldonts. 

Mas. voltando ao aosumpto elo ensino, que f. o objecto dest= artigo, as medid'l~ 

tomada; pela Superintendencia ::\1unicipal, com moderação !': criter io, de accôrdn 

com as instrucções r.:>cebidas, com as leis e com o espirito brasileiro,;, são d· 

molde a merecer o mais d.>cislvo apoio de todos quantos se interesEam I>t· t 

grandeza do Brasil. Depois da ordem de fechamento a todas as e.scolas <>m que 

o en.,itto não fôr ministraclo na lingua portugueza, o Dr. superintendente mun i

cipal sõmente tem concedido licença para reabertura das mesmas mediante rt 

querirr.ento E>m que se ohrigu<>m a ministrar o ensino na lingua \'ernacula, sen dJ 

a explicaçfio dos mestres e as re.-postas dos alumnos na rn.esma lingua port · 

~ue-za, con1 excepção unica para as auia.s da lingua estrangeira , en1 que, então 

o methodo pôde ser o do ensino nessa llngua . Consoante estas ordens, tod a· 

as -eRco 1 a~ que hoje :=e acham funccionando, estão nsinando as ciencias e tod:1 .:: 

as rnaterias em lingua portugueza. con'' excepção das horas em que se ensina n 

!ingcta allemã ou " lingua Italiana, nas quaes as -explicaçõeR re~postas e livros 

poden1 ser dn lingua que o profeFSOI' e-nsina. Noten1 bem o alcance desta me

c1itl,1. e com a qual se está nacionalizando o ensino que, entre nós, era um podero~<) 

eler1cnto di~soh·enle de nossa patt'ia: a medida é tanto para ns chamadas ",oscolá" 

nllemãs 11 cm110 rara as chamadas "~escolas italianas", nnicns esC"oh1s e:=trangPirn:o:; 

que exbtem en1 nosso município. 

Já requet·Ha n·• pnra funcciona t· nestas condições e já tiveram a ,ievida li

cen~n. após assig-natura desS<' compromisso e veriflcação, as see·u intes escol!IB: 

Col!eglo Parochlal. Collegio Lauer ~cola Parochial de .Taraguá, Escola da 
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rua Santa oatharina, JDscoNi do Itapócú, Escola da R etorcida, Escola ae B ucca

rem, Escola de Ann!l!burgo, Escola da Pedreira. Out.t:as têm requerido e os re

querimentos estão seguindo os tramites regulamentares, adaptados 'J)êla superin

t enclencia. O Dr. SU!>erintenclente municipal tem recebido varias informações 

ele pessoas que se intel' essam pela nacionalização do ensino, a uxiliando a sua 

acÇão pelo es-clarecimento de factos C!Ue podem escapar fus vistas do executivo 

municipal. illstas in>formações são ele mruLta utilid~cle, pot·que, recebidas, como 

são, com criterio de quem govet·na com o objectivo ele servir a Patria, sem 

apaixonam<:mtos conclemna'V'eis, eU.as dão ·Jogar a verificações cuidadosas que, 

se ,algumas vezes chegam a resultad{)s que provam a improcedencia da denun

cia em outros casos conduzem a conhecimentos de vital utilidade nacional. Entre 

essas denuncias destaca-se. pelo seu vigor, a que abaixo .publicamos e que foi en

tregue pessoalmente ao Dr. ·SU·perintendente por um allemão nato, brasileiro na

turalizado e .pro<fessor rural : 

(IMonographia pat·a o Dr. Arthu1· Costn ler) . 

Descu!1pe! Uma cousa lbom •importan•te ré que motiva tomar a penna para im

portunar V. IS. CO fi! um pedido, que não !faria, si a isto não me dbrigasse a ne

cessidade. 

[F'ec'he i a escola, conlforme o •aviso que recebd do >fiscal municipal. P eço a 

V. S. perunJltta a. re!l!bertura da -escola segu1J1'do as candições 'da lei brasileira. 

Tenho muita ovontade de ensinar "Puramente na lingua wrna;cula e, si não fosse 

a inlfluencia de outro lado, já era ado'ptado, a muito tempo, este systema nu 

minha escola. Ha mais de vinte 'annos qu-t• lutei i·ncnnçavclmente contra. certos 

obstrucu.los . •O nosso querido BrRsil €S!iá 'Cim estado dle gue rra com um inimi-go 

poderoso . .Sim, a Allemanha está m!~io longe e estiá cercada por forças múii

tar es dos ~<\.ll'ados, mas o inimi,5o tem •bastantes aljudantes em nossa terra 

mesma. -o perigo allemão não •existe nestas tantas iboas cria'das a llemãs, qu·e 

se rvem em •casas •brasileiras com •lão lbons s e•·vjços. lOs artistas e IJ1egocia•ntes 

tambem não re-presentam este pcrig'o . E ainda menos os colonos allem!áes. 

Mas todos elles vodem se u·ansformar em um tdia em um enorme perigo para 

a nossa IPatria, tpOr causa d a m~ .influencia do clero allemão . O ~Iet·o allemão, 

os cathoJ.iJcos >tanto -como os !protestantes, mandann em! uma grand.e parte de 

cen tenas e milhares •de allemães, que estão espalhados em nossas capitaes e 

que estão •bi!!m juntos e unidos nos nucleos colon 1aes •do !Sul do 'Brasil. 

tA.os clerigos allcmães cabe a culpa de que, ainda hoje, a s e-gunda e ás 

vezes a terceira e a quarta g eração de emi•grantes a!lemães ~gual'dem sua lingua. 

seÜ ultr!l!patriotismo, sua veneração •pelo "Kaiser" e seu pangermanismo. :Note 

bem ! Os clerigos allemães são os em issarios do "K01iser". Os clerigos alle.lll!ães 

veem, quasi todos, .da Allemanha. :Pou•cos são nascidos aqui. Falia-se que as 

escolas allemãs relpresentam um perigo . •Sim, mas, em geral, por causa da 

má i•nfluencia •dos cl~rigos allemães. Os professores allemães quasi todos são 

sutieitos aos c-eri!gos 1allemãlls. \E~~e syj!àema 11!1 'imlport!l!dlo \d:a \AlleJ1'1!3Jn-ha. 

A 'Elscola !1!11-emã •primaria não é mais nem menQcs Ido que uma simples antesala. 

da 1igre;ja. 1<,!gumas funcciona.m na m esma i·greja. IEJ não -se esqueça de que 
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a igreja lê uma "scola. para os adultos. Nesta escola ensina-se, ao lado da 

doutrina chl'istã, o proprio aUemanilsrr>o, o puro "Jrruiser1smo". 'Na. constellação 

política de !hoje é necessario acabar com essa cultivação de um ultrapatriotismo 

<:st<'ll!ngeiro. .Pelos clerigos a!le:mães é a religião sómemte uma mascara para 

fazer negocies de uma monarcl~ia .que está em estado 1de guerra com o Brasil. 

Esta .gente lpóde fazer os seus negocies aind::t mais facilmente porque elles 

p11égam seus •Se!'mões aos allemães em allemão. .Os colonos allemães tomam 

a falla do s eu pastor como !Palwvra .de iDeus; as causas politicas mudam-s~:, 

aS<lim, em <Jausas religiosas. 'O "Kaiser" é ohefe <Politico dos a!lemães e, ao 

mesmo tempo, chéfe .. ·eligioso dos protestantes allemãJes. O "Kruiser" mostrou 

seffi/Pre o mais vivo interesse pelas escolas allemãs no Brasil. lElle paga clerigos 

e professores de seu proprio bolso. Delle vem o plano do ensino em alJ.emão. 

'E' e!Je que manda cantar os cam•ULcos 'heroicos e a lllistoria vangloriosa das 

guerras da .Allemanha. LFoi elle quem implantou nos m•iolos· de seus sel"Ventes 

a vã tesperança de <Jonquistar o sul do CBrasil, paJCificam't'nte, pela alta e per

ú'eita "kultur" all emã. A imprensa a!Jemã no .Brasil estlá quasi que completa

mente nas mãos do ·Clero e foi s empre inspirada velo "•Kaiser". 

O perigo allemão é r ept·esentado no clero e mos vrclfessores das escolas 

allemãs sulbvencionados ~Jelo "Kaiser". 

Entre estes eXJistem mui tos offi<:<iaes da reserva do exercito allemão. 

IE' prec:so tomar sent;do com essa gente. 

Para evitar o perigo é cortar a cal.Jeça do drrugão mettendo todos em um 

ca.mpo de concentração. 

Este consel'ho é o de lun ·brasileiro naturàl.izwdo, mas que sente como bra

sHeiro genuino . 

ISCTn a menor duvida essa g e<nté representa o voc.dadeiTo perigo. " 

"·Nota: - ·Rogo pu'blicar com data de amanhã, visto A GontOIJ'Oa ter ante

cipado a pubJi.cação que será distt1ilbuida amanhã, data 10. " . 

• Voltando a·gora ao caso •dos indios tomo a lilberdalde de lembrar o arti,g·o 

d' O PChiz, .de ,14 1de <Outtlbro de 19'112, que diz: 

O IPIRIOIBII.JElMlA. IND:LGEJN.A IEIM SlA.INTIA. IC/A..tTIHAJRI]N!A. 

TI ansoripta do Dia,-io da TOII'ae, que se '!lUiblica em Curityiba, reeditou o 

J>OJiz, em 118 de ,setembro ultimo, a entrevista que teve um dos reda'Ctores 

daquelle j ornal com 0 IDr. José Maria de Paula, 1inspector do Serviço de Pro

tecção aos [ndios e !Localização d·e Trrubalhadores Naeionaes no Estado do a?aran.a.. 

iDeu motivo â entrevista a via,gem então ,feita e rugot·a Tenovada, .do !'C

ferido funccionario âs fronteiras do ter ri torio de sua inspectoria com o !Estado 

de !Santa ,Calharina - região habitada pelos guerreliros botucudos que defen

dem heroi'Camente, â custa da p•·opria vida, as terras que <JOm toda a razão 

consideramt suas. 
Trata-se agora de uma acção conjuncta ·das .duas inspectorias nas viz'i-
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nhamças do Itay6, em cujas .fraldas, seg·undo a crença g eral, fica o reino dos 

botucudos que percorrem os dous alludidos !Estados. 

1Itay6 ou Tay6 é un1• pequeno morro <do contestado catharinense, apenas di

vulgado pelos sertanistas, e, talvez ,por isso mesmo, envolto em uma aurPola 

d-e lenda a que não faltam chronJi cas tenebrosas -e tradições fantasticas. Re

veste-o um tão mystcrioso presti.gLo que o viandante se contenta de contem

p!a.l-o de longe, imaginando através do •fumo longin'quo de algum I]J!l.I]Jiry ind ígena 

a. resfol~go poderoso de, mil cabanas ~ncantadas. \Elle as enxerga, opela fantasia, 

poetica•nente .penduradas !i. rampa do oute iro, mas de .perto mão as •quer vê>t·, 

acreditando que alli está a cida,de da morte, de accôrdo com o r ccolhllll!ento 

e sequestro que !fazem ·do rtayõ uma terra lá parte e conforme a anblga con

vicção dos mllliores. 

Os inspectores do Paraná e ,santa iCatharina, grandemente empenhados em 

~azerem a ipac i'ficação dos ·botucudos. opondo de lado a lenda, marcham d ir ecta

mente sobre o Itay6, cada um de seu lado, a passos .Jentos, mas seguros como 

convl€ml a urn:a tal emprez;a . 
Obedetlem idesúe mCYdo as instnJicções da tlii·eclfm'ia ·que 'ScmiJ)re judgou 

de <grande alcance o entaJbolamento de r elações com os índ ios guerreiros de 

Santa <Cathwrlna, tanto para po:1er protegei-os eJlfJca zmente, como para asse

gurar aos colonos .do m{'smo Estado, que são na sua quasi totalidade allemães 

nacionalúzados, a paz e tranquillidade que todos os ·ha<bita•ntes devem po·der 

gozar no territorio !brasileiro. 

•Procedendo de accôrdo com este pensamento, que sempre 1·eputou <e-ssencial, 

a dirccto•ria · do !Serviço de Prott-cção aos Indios jámais poupou esforços de 

especie alguma no intuito de ver err1 <Santa Catharina os colonoo; confiadament~ 

en trrgues aos seus labores e os indios e:Dfecti vamente resguardados de invasõe~ 

e correrias de civ'Jizados nas terras qu·e elles ha seculos guardam {' defendem. 

Ha esse artigo, 'Sr. IP.residente, sobre a protecção dos índios em !Santa 

Catharina, ·publicado pelo O Paiz . .A<hi se vê que os chamados matadores d·e ·bu

gres teem quasJ todos nom{'S !brasileiros. Eram brasileiros typos de i'lliima 

e.specie, I]JagOIS iJ)a.ra tal {)fficio de lbugreiros, <por esse-s elementos adversa.rios 

não tanto do serviço , como inimigo da vropria raça indJgena, q<Je acreditavam 

ser i'll·fe:rúor e sobretudo I]JrovocadO<'a, incapaz de ser pacificada e que só se 

elimim.a.ndo como vencidas pelas arm!as, sO es'quartejando e salgando-se poderia 

debellar. (Lê): t. 

"!Mas ha'V:ia . em !Santa CaJt.harlna um; ha,b<ito tão arraigaJdo de f.a.zer " 'ba

t lda,s" contra os seJvicolas, parecendo que se •encont<rava nesse triste mistér 

um tal l·ucro ou um prazer tão g-rande, que o esta.belecimento alli <do <Serviço 

de Protecção aos Indios, lon:ge de ter a acolhi~a que em todos os ·Estados lhe 

fo!i dispensada, encontrou, peLo contrario, da '!)arte do colono ~s traJngeiro, uma 

opposição tendenciosa e <desvairada que, antes mesmo de qualquer prova a 

favor ou contra a · ca.pacidade do mesmo serviço, se manilfestou de um modo 

irritantemente violento. 

!Em •19 de Novembro de 1910, ao iniciar-se, :portanto, a acção da inspectorla 
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cie 1Sa;nta 10atharina De1· Unvalcllsbote, jornal que se publica em Blumenau, 
em um artigo altamente Jncosiderado e aggc.·essivo, depois d·e increpar o Governo 
!Jrasili?lro e oharrnar a odiosidade para os indios, termina a sua escusada pro

.vocaç.ão com estas .palavras que aqui reproduz,iornos textualmente: "iNenhum 

aldeiam·ento de índio em terrilorio 'blumenauense!" 
lEste !brado de audaciosa, posto que es.tet"il j)('ltulanC"a, em que os hospedes , 

não contentes ICOm o insultuoso '<iesa;balfo 1que rutira.m con>tra o hos~deiro - o QQ

verno do !Brasil - ainda lhe declaram não consentir que elle disponfrla (l()mo 

entend~·r de sua terra, era exadamente, ·conforme demonstrações poste.-iores, a 

fórmula summaria das disposições aos senhores colonos allemães, em um trecho 
da Patria Brasileira ao qual e ncaram como seu feudo e onde, por maneira 

alguma, ,podem admitVir (L lntroducção de um:a raça de sangue "irutcrior" ao 

illustre e ·claro pi:gmento teu tão. 
Não era, aliás de admirar a o;pposição desde Jogo at·regi.mentada contra o 

Serviço de Protecção aos Indios, em uma terra em qui? se mantinham "1bugrei · 

ros" em p'ê de guerra e sempre promptos a ofaz,erem "entra;das", rufim de que 

nunca a ·pupila azul de um lou•·o .filho do Rlheno pudesse lobri•gar siquer a 

bronzea figura fugibiva de un1 "'bandido vermeLho". 
Em nenhum dos :Elstados do BrasN , nem mesmo na remota Amazonia, de 

que s e narram tão desabusa dos costumes, consta que se dlsting-a:m pelo o11ficlo 
de "1bugr-eiros ", isto 1ê, assassinos pro!fissionaes de índios, dezenas de indivíduos. 

'Em !Santa Catharlina.. esses facínoras são conhecidos e .até estimados. 

•Chamam-se Manoel .Angelo, iNat.al Coral, .Toão Martims, José <Rodri•gues, 

Ma.-tinho J.V!larcellino e tan tos outros que, rodtados de malta de sequams, de 

que s-e •faziam úh efes, mal apparecia noticia de algurq índio desgarrado á .pro

cura do pinhão silvestre ou outro alimento que mitigasse a :fome, a-balavam 
para a matta, .formidav~lmente armados, para matar homens, mulheres e crian

ças da tr<i•bu dos infel izes botucudos, defendidos aJpenas .pelas suas t·usticas 

flrehas. 

O ultimo, que era tamb L'Jn o mais If!)roz de todos e de cuja activLdade, 

agora refreiada, declara-ee saudosa, como veremos adeante, a colonia allemã 

de Blumenau, já matou mais de 1. 000 (ml!i) indios, sendo que de uma só v~z 

assassinou tresentos e tantos s elvicolas, e apri,sionou <grande numero de mu
lheres e crianças, e, entre estas, uma menina, hoje moça e adoptada como 

filha do .:o.-. Hugo Gensh. 

A mortandade era tão frequente, que houve -em certa oêpoc.a um commerclo 

de ·craneos de 1indios que se vendiam para a Italia, 3Jfim de servirem a estudos 

phrenologicos. 

O captiveiro fo > tão aviltante, que certo delegado de policia, de origem 

estrangeira. chegou a exp~· índias núas á vista depravada dos satyros - me· 
fanda transacção, na qual cobrava '500 rêis de cada freguez l 

Dir-se-hia que essa pobre ge·nte, victJ!ma assim de ignobeís provações e de 

não menos cruel morticínio, carregava sobre os homlocos um activo colossal de 
crimes capaz de ;justi!ficar tamanhas miserias, 
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!Nada dJsw. O Dr. J:-Iugo Gensh fez uma estatistica minuciosa de todas as 

1110rles praticadas por Jndios durante os •52 amnos de existencia que tinha 

Blumenau ao tempo do seu traJbalho e achou 48 mortos, õsto ê, n~enos de um 
caso ;pot· anno. 

E {)Ontra os índios? 

Só Mar t inho Marcellino, e em uma só batida, assassinou mais de 300 

como J'â. vimos ! 
Pôde .haver paridade entre os dons numeras? Quem ·ê mais ·cruel, o índio 

que, selvagem, se contenta com matar, em um ímpeto de ·VhJgança um ou doug, 

ou o civiliizado que, amlbicioso e d'rio, trucida as centenas? 

Quem mais traiçoeiro, o índio que mata a ·peito descoberto, na cla.reit'a , 
com a debll lfleoha, arriscando irufinitamente mais a sua vida, ou o civll!izado 

que, mâ.o ,grado a su•perioridade do armamento qu~ carrega, vae :pela calada 

da noite surprehenüer o s<:lvicola no seu aberto e indé.Ceso aldeiamento? 

!Pois rnão conhecerA tambem o índio as vanta•gens de um tal :proced•imento'! 
Por que não o põe em pratica, atacan do tambem violen tamente as casas isoladas 

dos colonos? 

.Serlâ. porque a "inf·erioridade " do seu sangue lhe não permitta tão nobre 

surto d t• valot• e de hon•ra? 

Como quer que seja, uma nota convém destacar e é que Oti engenheiros c: 
agrhnensores que tra!balham em Santa ICatharina não foram jãmais ntaca:ios 

pelos .s0Iv;colas do que, entre outros, pôde dar t estemunho o Dr. Jacintho de 
'i\Iattos. Tambcm não seria descabido Iembt·ar que os .[ormãos :llfio·anda, d~s

bravadores dos sertões do sul ·catharinense, nunca por elles foram incommo
dados. •Morreram octagcnarios ambos. 

Tudo isto parecia indicar que o ,Serviço ele Protecção aos Indios clC'\'ia. sf.t· 

bem recebido e ter ofacil camin'ho maquelle ®stado . 

iMuito !pelo contrario a recepção foi ·hostil - ·não por parte elo Governo 

do Estado que, ao envés disto, presta-lhe todo o atpoio, - e o exito vae 

encontrando graves cli'fficuldades que deveda.m estar naturalmente afas'ana.~ 

independentemente do esforço dos funccionarios . • 

Alilá.s, !Sarnta Ca tharina t'Stá nesta questão, em uma. d ~ plora.b>Iissima uni

dade, po•ls é sabido que por toda a parte o •Serviço de 1Protecção a os I ndios 

tem triumphado em menos tempo do que era de esperar. recelbendo <'la OJ)inião 

nacional e est<'angeira - esta r epresentada pela imprensa de Londres, Paris 

e Berlim - a mais solemne e notavel consagração. 

Só a paci·ficação elos k a ingans de IS . Paulo pôde sempre servãr de argu

mento e padrão, porque perte;nce ao numero das que se reputavam ele pro

blematica se não impossível realização. .E CQm <:>sse glorioso ><cnnteclm ento, 

levado a effeito pelo serviço de iP<:ott'cção aos Indios. teve o grande e prospero 

Estado aberta ao progresso quasi uma quinta parte do seu t ~~:itorio, an tes 
inacressivel e só ·vonUlha.da de dolorosas e sangr entas incursões. 

LMais de espaço, veremos as razões ou melhor, a e>éplicação da lam<:ntavel 
~ ingulat'ldad to ele Santa• Cathar;·na ero ~face do problema indigena. 
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Em outro artigo do dia 21 do mesmo mez e anno, dizia O Paiz: 

''O PIR'OB•:U:EJM)A fu~JJG®N!A iElM StAIN'TIA C.A..T!BIAJUNA 

Em nossa edição de segunda-lfeira ultima. 14 do corrente, abordamos a 

situação ger al do problema iindigena na Allemanha Antarctica, como a um 

à<ip!omata, num rasgo impond~rado e audaz, aprouve chamar um dia á terra 

de Annila Ga.-'baldi e lEsteves Jun•ior, as dua.s almas tfortemente brasileiras que 

no passado e nos nossos tempos, no impcrio e na Republica, culminaram as 

manifestações do mais vibrante patriotismo. 

\No momento a·ctual, em que já, por "'""es em cditoriaes, temos chamado a 

attenção do Governo Federal e dos patriotas para essa estranha alienação de 

grandes extensões ela terra . brasileka a synd:catos estrangeiros, -essa qu tão 

;ndigena de 'Santa Catharina apparece como um ym.ptoma ;part!cularissimo · 

do avassalamento que se pretende !rva 1· a <-ff-cfto. mormente em se tratando 

de uma terra onde. segundo revelações el a um r:,·•·o não ha muito edita.do, o 

proprio imperador cln Allemnnha, o kaiser, mantém elo seu bolso escolas que se 

destinam ao ensino da língua é da h'slorht a\!emãs. enviando para lii. professo

t·es espec:aes. com;Jetentissim<>s. 

Em taes condições, não é para estranhar d cmasiadament~ a dolot·osa s~

tuação em que a lli se encontra o infortunado wbor!gene, que ~ por toda a 

parte odiado, persegUido e massacrado, 

{Para taJl ,fim, como vimos no artigo anterior, existia lá uma classe ou 

profissão de matado~s de índios. denomJ·na.dos "bugreiros'' . 

;Estes, .porém, com o estrubelecimen to da Inspectoria do \Serviço de Protecção 

aos Indios, não mais puderam viver de sua hedionda profissão e para Jogo 

oprocuraram outras especulações, ainda á custa do li ndio. tentando ludi·briar a 

propria Inspectoria. 

ITosé Rodrigues, sobrinho do famigerado ".bugrelro" M:artinho •Marcelllno e, 

como elle, bandido e perse,"'Uidor atrós do selvicola, arrebamhou 40 guaranys 

do (f>araguay, atravessou o Pa.-an.á e, evitail'ldo estradas onde pudesse ser visto 

veio sahiir em Pouso Redondo . 

.Antes, porém, ao chegar ao Rib-eurão da Li'berdade ofbrLgou os índios a 

se despirem e cortou-lhes os cabellos para fingirem botucudos bravios. 

!Descoberta immedi!tltamente a sua m·arote!t·a, fu•giu o tratante que pre

tendia com ella r eceber soccorros e presentes .para os seus falsos botocudos. 

1Essa empre,a, não d~u resultados satisfactorios, vísto que :foi morta Jogo á 

primeira tentativa." 

O .Sn. EUGENIO .:MüLLER: - Esse homem a ~UP V. '!Dx. a Ilude era um 

lndúviduo inculto, que assim agín ·po.- VIngança, porque os lndios chacinaram 

sua/ familla. 

'Ü 1SR. M!Aunrcro DE LACERDA: - tCon t inC!o a citar: 

!Inventou-se outra. Começaram a a,ppare~r por toda a parte vestígios de 

indios: eram toques de busina ii. noite, peqtUenos !furtOs na.s roças e morte de 
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animaes dome.sticos. Ao mesmo tempo ·chovirum de tO'da a pa1,tc sob1•e a J:nspe

ctoria pedidos de nomeação -de guardas locaes pM"a descanso e tranquil\lidade 

dos colonos. iNom!earam-se alguns desses gua-ndas ., os inv-entores da "nascente 

industrla" v:!rlUTl nisto um bom ~ymptoma. Recrudesceram os pedidos para 

outros pontoo, entre os quaes <foram incluídos alguns onde nunca houve noticia 

de que . jâ.mais houvesse passado índio, a não ser na ignorada e obscu<"a pre
histortla de Santa ICatharina. 

O Inspector - é claro - não attendeu in totttm a essas prem'entes soqi. 

citações, pois o mppa.reoimento dos índios tornou-se ma.is frequent~ e, com el!e, 

travessuras e a1·tes, que logo deixara m pat ente a sua origem selvaiica. 

!Por exemplo: entravam os botocudos alta noite nos alpendres das casas 

dos colonos, comiam tudo o que encontravam, beibiam o leite destinado á 

p!'limeira refeição da manhã e não sahiam sem -deixar rulgumas pequenas cruzes 

como sigcnal e cel'tificado de sua qualidade de. . . i ndigenas . 

.A.hi está.: selvagens que deixam alta noite as suas mattas apenas para 

.-ou•bar alimento aos inimigos: indioo que !bebem leite e fazem cruzes, como 

se quizessem dizer á srohlida : 

- Toma.. all~mão de uma fi!ga t 

Ou tudo isto é su;)inamente grosseiro como inventiva t eutonlca ou então 

devemos conf\essar que não são os 'botonúdos tão ferozes como dizem os colonos, 

pois se ·contentam com levar-lhes a comida sdbrante e beher-lhes o Leite -

cousa de que, al 'lás, não gostam - quando poderiam facilmente destruir a 

propriedade e até fazer mruior mrol ao adormecrdo .e não, muito g en<> roso inimigo, 

apezar - digamo l-o em t empo - do sangue azul e preclarissimo pigmento. 

Houve ~1m certo João Chaves, alliado dos colonos, que chegou até a organizar 

uma companhia de fingir bttgres, como lã. elies di,.em, atirando sobre o pobre 

lncola lb.-asileiro, além do mais, o rude hlsulto que esse vocabulo de procedencia 

franceza tra,duO'l (bo1Jigre) . 

!Surgiu tambem por esse tempo uma outra industriazinha, na vcrda,de um 

pouco mais amblcio•s.a., ou Ide vistas mais larg·as <lo qu<; a. Idos guarda.s, mas 

nem por Isso m~no.s modesta na a.pparencia. Quando um cO'lono pre tendia com

prar ba.:ato o terreno que lhe appetecia, não tinha mais do que chamar um 

allemão daquelles que menos se. parecesse com um botocudo e mandai-o a. 
noite para o -dito terreno tocar busina. 

Assim ofoi preso, no ribeirão dos 'Piinheiros. lOhristovão Knecht, fus 1'1 1112 da 

noite, após um alarma não pequeno da população do logar ,que á.s vistas do 

Inspector aJffirmaJVa e jurava, em nome de gra,nde e antiga ex,periencia., que 

aquelle businar (o de Knecht-) era real e verdadelrament<> o conhecido •businar 

dos 'ferozes "•wlle vermelha", como lã. ta mbem ellrs dizem. 

Avei'bou -se por occasião uma p{'quena. va.rian•te na ex.plicação da farça, 

a qua'l convêm que se registre. po.-que não deixa de ter algum valor. 

!Disseram '!Llgumas pessoas que a busina do bugre Knecht não tinha. por 

,fim, d!llquella vez, arra.njar bllll·a;t.amcn;te a compta de algum terre-no, ma!S 

fazer 'demorror na Iocalida,de o pessoal da Inspectoria (que aill <>Stava acam-
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q:>rudo, m;as <de 1padida marcruda .para outro ponto), com o que tambem c com a 

venda de annas aos mais t!m!dos, algumà causa lucrava o pequ<'!no ·commercio 

da oolania. 

Toda-s essas manobras la'O])licaom Q facto >:lo primeiro Inspector de Santa 

Catl1ar!na não ter .podido nunca fazer uma expedição, cUJ.io plano ele antem;ão 

traç:asse. Mal se dirigia elle para aLgum Jogar, log·o recebia reclamações de 

outro a '200 ou 300 ldlometros de distancia, sob o pretex<to de estarem appa

recendo no ultirmo índios bravos. 
•O oa.nno inteiro pa<Ssou-o ei1 c a v.'aojar de um •para outro lrudo, sem d escanso, e 

multo poucas vezes foram aque!las em que a denuncia era verdadeira . 
Accu aram aos ind•ios de terem assass'nado o colono Roberto Pletz, e a.s 

tt>stemunhas, de origem teutonica todas, como ,Bletz, foram unanin~es, á vista 

do corpo de delicto, em declarar que o férimento do morto era produzido por .. . 

faca. Não pretendiam nem sup!.nmham innocentar com i·sto os indoigenas, mas 

a especie do instrumento basta certamente para os a:bsolver. 
-A,pezar disso. o Urwaldsbote, jornal de Blumenau, conforme a transoriopção 

do Det,tsohe ZeiJttmg, de IS . Paulo, ed•ição de '215 de J!'evereiro de 1'9·1'1, disse, 

tratando desse facto. que os colonos talvez se resolvessem a appelar para 
o gove1·no all em;ão. E então, conclui'! o ousrudo jornar de !Blumenau: "Temos 

a convicçcio ele qtto o ma·recltctl He?•mes sel'á e•ooessivel '' jJO?&(/jeJ·c,ções elVe?'Y•íc<tls 

no fundo e b?·andas na jó?·ma, e ele q1'e cwabaTá ele vaz com essas bol>age~L3 

de Ronàon". 

Ene,·g>cas no JuncLo. . . Ah! si não d'õra. nidiculo, bastruria, como· unica 

resposta a essa g;en te audaciosa, lcmlbrar aqui a r.>hrase, fortemente !brasileira, 
de Floriano: A' bala! 

Boliauans ele Ro11·clon ... E .foram i'stas que receb·erall! h-a pouco a mais 

notavel consagração da imprensa de Londres, fParis e Berl'im, com ho1wa e 
gloria para nossa civilização ! 

O liolonie Zeitun.g, de 1•3 de Junho de 191'1, chegou a publ•icar uma especie 
de man.Dfesto, appcl!o ou mais propriamente, concitação. .prégando o ataque 

ao índio. Es~á esse documento cheio de amargas censuras ao governo bra

sileit·o, pelo fácto de não consentir no mortucinio dos sclvicolas, ou, como diz 
o IroLonie Zeõtung, até querem nos .prohibir de perseguir esse;; bandidos, como 

aconteceu 110 Jaraguá . 

Esses brondí!dos são os indios. 

Eis aqui como o Kolonle Zeitwng desejaria trata1-os : "\E os bugres fhca

ria.m perfeitamente cercados e nós os .fadamos dansar por out•·a musica, que 

não é a melodia do gramophon c de domrudor de bugres Sr. Tenente Rosa. ,. 

Poucos dias depois, no acam'Pamento desse mesmo ten-ente Rosa, que era 

então o Inspleclor, vaiaram os colonos >a bandeira brasileira, injwr.'a CJU ~ fo i 

energicamente re.pe!l idn. 

!Em 1.8 de .Junho de 1191ll2. o U?·waLclsbQte, noticiando a sortida, em Pou.so 
Redondo, •de uns selvicolas, que logo chama de "bandidos ", como é de praxe, 
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diz que se trata de uma horda avolumada de índios meto domesticados, do 

Paran<á, os quaes se a:oham errn "eXJCU•rsão od·e<preclatoria" para 'S'anta Catharina . 

.A ·30 de .Julho de 191'2, era esta a linguagem do referido jornal: 
"A pr opriedade e vMa dos colonos ficam albandonadas á mer~ê dos ban

didos vermelhos que gozam da prolecç:ão do Q<)verno ... " 

"ISuppõe-se que os bugres pretendem assaltar uma trova e que não se 

retirarão antes de realizar o que tencionam: . '!1eem bastante tempo para isso, 
pois o Q<)verno lhes dá carta branca. E'. neste caso, que com toda a clareza, 

se patenteia quão peri•gosa é a extravagancia philantropica da catechese dos 

índios". 
O colono João Kuhlmann, queixando-se ao Ur:wa!àsbote, de que os índios 

lhe haViam mataJdo alguma criação, !Suspira vetos tempos das "batidas" e faz 

votos para que "Martinho, fosse ma•is uma vez convidado, pois elle é quem 

sabe tratar d:essa gente". 

Martinho é o bandido Martinho Marcellino. a quem nos r eferimos no artigo 

passaJdo: "'fosse m1ds uma vez convidado". quer dizer fosse mais uma vez 

encarregado de batidas e "essa gente" que só Martlnbo sabia t•·atar são 

os índios. 

Commentando essa carta, diz o jo1111a1 a.ll\'m;ão. como si os selvicolas fos
s,• m pessoa.s pet'fe ' tamente informadas, que elles "tornam-se cada dia mais 

insolent-es por lerem sciencia de <SUa impunidade •·. 

:E' o requinte da má fé, que nem carece de commentaf\ios. 

<E accrescenta: "<Si o Governo se julga ob<·iga:do a defle.nder os inuteis 
selvagens, pague, pelo menos, os vilveres que estes roulbann ; pois, por sem 

duvida, os co lonos trabalhador-es qué . ão, não tem obrigação de alim!entar os 

vagabundos vermelhos". 

"!Ning·uem póde deixar ele reconhecer que a catcchese dos índios é uma 
r1oença c 'Cie fater votos por em 11J<·eve serem curados os qu~~ soffrcm .daqu·elle 

mal". 

O mcsmissimo U>·wctlcLsbote, a 1 de Setembro de •1912 assim falia: "Entre

tanto. multipl•i cam-se. no Pouso Redondo. os assaltos. Em 26 do "corrente" ( ?) 

mez. o superintendente receibcu do JSr. KuThmamn o telegramma seguinte: 

"Bugres mataram. nesta noitll, gado. na mafigueira, deixando flechas. Mataram. 

tnmbem cavallos pet·to de minha casa. 

Estou em gra nele perigo. P eço auxilio." 

"·Repetimos o nosso conselho: a.tirae aos canalhas!" 

Ahi está como aconselha o UrwaLdsbote: ati.rae aos canalhas. 
Tal é, em relação ao índio. a. l•inguagem hrubitual do orgão mais popular 

de Blumenau, lido e acatado por todos os colonos. 

Poc ahi s·e podem avaliar os inconveni·entes e as perturbações de seme

lhan•e leitura. Ern vez de auxi'liar o trabalho de pacificação dos índios, e, 

Portanto, •!e soeego •e segurança dos colonos, conf.essando lealmente os erros 

de.s tes e as d·esculpas daquelles, sacrificando l1onestarnente, em b·eneficio de 

uma causa justa, alguns preconceitos tão descabidos quant-o inhabeis, prefere a 
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l::npt•en&a de Blumenau prégat· a clesordem e o assassinato, instigar a revindi

C'ta exaggerada, injuriar o governo e s·eus funcdionarios e tudo ],sto sem ne

nhum motivo gTave ou razão que justifique tão absut'da campanha, só porque 

"nenhum aldeiamento de indios em ferras de Blumenau"! 

.A prese<nça ou promiscuidade do indio será, talvez, um,a ameaça á pureza 

e integridade do sangue azul. 

iMa.s, :pôde essa gente tão &uperior, póde essa divina g·ente an·ecear-se de 

um tal perigo? 

Parece que fica sufficientemente explicada e regularmente documentaJda a 

lamentavel singularidade de Santa ICatharina, no tocante ao exito que, por toda 

a parte, vae a.ssignalando a acção do Serviço de P1·otecção aos Indios. 

ISómente lá teem sido únuteis os esforços de seus funccionarios. Si ha de>

abono nessa unidade, não cabe certamente ao r,eferido serviç.o a responsabilt

drude resp'ecNva . 

Devémos acreditar, portanto, qu<; a situação poasa mudar-se em pouco 

tempo, si para o bom caminho conv.ergirem n.ssim a vontade como os actos dos 

que directa ou indireotamente pod·em influir no caso. 

Seja como fór, a expedição ao Itayó, em que ·estão empenhados actual

mente os dnspectores do Paraná e Santa Catharin a, muito contribuirá para a 

solução do problema indigena, nesse ultimo Estado, com o desvendar a assom

brosa lenda qué cerca esse famoso morro •do contestado. " 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que •essa orientação, essa propaganda, essa re

slstencia, não repre.sena, infelizmente, ape11as o phenomeno isolado d eo uma f e

rocidade pessoal ou de uma vingança, c:;omo ha pouco proclamou o meu hon

rado amigo, o Sr . Euge nio Müll'er. Havia da parte de Fouquet o presentimen

to de que seria mais um perigo para a sua Qbra, si consenbisse no prosegui

mento da pacificação <'Lesses índio&, visto como seria um elemento nacional d · 

não pouco vulto e, sobretudo, de difficilima assimilação J)elos proprios e lemen

tos brasileiros. quanto mais pelos elementos alleomãés, indios que, uma vez in

corporados á socLedade nacional, viriam eston•ar os destinos e a segurança da 

obra qu~ e'lle pens-a ter •encetado sem possive'i Interrupção no Brasil. 

De todas as palavras que acabei de pronunciar, Sr. Presidente, •e que des

pretenciosamente declarei que seriam apemts umas bre v.es informações de PC· 

quenos detalhe.;;, os quaes tendiam todos a robustecer as minhns affirmal'ivas. 

não com "·depoimentos por ouvir di,er", e sim por sciencia propria e com a 

leitura de documentos sobre a questão allemã, eu quiz chegar á conclusão de 

CJ.Ue o pro j ecto do honrado Deputado sobre o ensino do vernaculo, si é u ma 

medida l1a longo tempo r eclamada e que pod•!õ produzir os seus fructos, entre

tanto, não resolve a questão allemã, si não para o futuro. Presentemente. n 

qu estão a liem á demanda soluções economica:s, politiicas e socia.es . 

O SP. R AMmo BRAGA: - E' apena.s um a face do problema, a que o proje· 

cto encara. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA: - O nobre Depu tato salienta, e muito oppor

tunamente, qué •essa é apenas uma face do problema. E', t alvez, a face mnl8 
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importan te prura interromper bruscamente, em todos os seus aspectos futuros, 

a obra j á feita ha 40 annos passa:dos. Moas o nobre Deputado não podia ir além 

do que foi no s eu parecer e no seu projécto, vi.sto como sobre o que tinha a 

C•Pinar era j ustamente a r.espeito da questão do ensino nas escolas. Restam 

mais questões do jornalismo estrangeiro, qué é apenrus orgão de propaganda ; 

elos padres esbrange<iros, qUJe tambem são org·ão el e propaganda; porém, maia 

do que isso resta ainda a erronea política immigratoria e do povoamento, que 

l~mos segu~elo, e, obretudo, a falta. d e qualquer politica que possamos adaptar 

relativamente ao assumpto, que, mais uma vez o r.eaffirmo, an'da com uma 

de.scoh esão de esforços verdadeiramenté lam entave'l, poi•s que vemos, ao mes

mo •tetmpo que tanta prooccupa.ção nos dá essa. condensação allemã no su l, o 

mesmo Governo que ass-im se preoccupa ·estar déscuraclo ela condensação ele 

ou tras colonias e até empenhaldo em improvisar, depois d e colher tão amargo~ 

f ructos, a conden sação ele uma colonia., entre todas a mais digna d e nossa Vl

gi!ancia, porque nem os grandes imperios, as naçõ e•s poderosas, com uma polt

liça de ori<e11tação segm'a, admitti>ram qu·e ella se formasse dentro do territorio, 

qual seja a colonização japoneza. (!llnit·o bem; tm~ito be1>n. O "'·aclot· é mMn-

1>1'i'lnCntaào.) 

SJDSSkO DE 27 DE NOVEMBRO 

O Sr. Jonqulm Osorio: aos different.es artigos do proj ecto ora em debate 

teve a honra de apresentar emendas que constituem anbe.s um substituti\·o . 

. No art. 1.o substituiu a expressão "Governo Fed E\l'al " por "Po•der Exe

cutivo" e mandou accrescentar que as escola; publicrus primaria~ devem ser 

et·eadas ele preferencia nos nucleo · coloniaec; Llo pa.iz. Com Elffeito, Governo 

Federal, comprehcnde os tres pod~res da União, e qu e•rn V<"le executar a lei é 

o Poder Executivo, que é exerc ido pelo Presidente da Republica. A razão da 

pnferencia da installação de escolas publicas nos nucleog coloniac, explica-se 

Pel a auscncia absoluta •de.sses institutos nessas regioos para o en sino da lingua, 

g-eographla e hiSitori<J. patrias . Ainda tlltlmamentJe, quando teve e:>eecu·ção >a 

le i elo sorteio m'i'litar, em Estados do Sul. brasile'ir.os habi tant es das colonia~. 

rlescendentês de ancmães e italianos, não f·allavam o portuguez, nem o enben

tlia m, não porque não se di.spu7.>essem á aprendizagem, mas pela falta de e.~co· 

!as brasileiras. Ora, s!lndo a hngua um dos mais fo.t·tes factores de um.a na

cio nalidrude, cumpre á União intervir pela disseminação da instrucção nesses 

nucleos. tanto mais que os E stados e municípios te•em a funcção de desenvo.l

ver o ensino primaria, e vão attendendo ao •ensino nas cidades. O actual mo

mento internacional mostra a nécessidade da União ir em auxilio dos Estado' 

ele preferencia pela creação de escol•as n frssas zonas rlliraes do Brasil. Não crê 

que seja In con venien te .a emenda; em to'do o caso d esejaria consignar a sug

gestão. 
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Manda, no art. 3• supprlmlr as expr<lssões "depois de instituida a fisca

lização escolar ·•, porque não h a motivo para retirar a collaboração do Conse

lho de Ensino . 
Si a este .appru·elho da administração cabe promover o desenvolvimento e 

efficiencia do ensino, por que r etirar a sua interferencla desde o inicio na 

creação e subvenção das escolas pnimarias? E' esse um máo costume - fir

mar o princi•pio e começar por infringi l-o. 
·Manda supprimir o M.'t. 6• e §§ 1• a 4• . Os fisoaes que nesses dispositi

vos são cneados são inconvenientes e onerosos. Fiscacs permanentes, junto ás 

escolas, acabarão por s~ tornarem compaJdrés dos directores, serão um corpo 

burocratico, sem razão de .ser, serão novos funccionarios vublicos, futuros pen

sionistas do Thesouro F e'deral . Basta a CJ·eação de inspectores em commissão, 

quando o Conselho Supêrior do Ensino julgar neccssa11io. Nesse sentido elabo

rou emendas. 
Determina na emenda 19·• que nas •escolas publicas primarias creadas ou 

subvencionadas pelo Governo Federal serão commemora'das obrigatoriamente as 

datas nacionrues. 

Não vê nwessidade d•e justificar esse dispositivo; será eS&a urna fôrma de 

dnsino civico indispensavel. 

Estabelece ainda nova redacção ao art. 5•. Entende qu€ os candidatos a 

professores devem dar provas de idoneidade e capacidade perante o Conselho 

Su1Jerior do Ensino, e que, em igualdade de condições, terão a preferencia os 

diplomados pelas escolas na<rmaes ou compl·ernentares . Attende-s~ assim a esses 

diplomados, e ev.ita-se o privilegio, porque neste numero .podem encontrar-se 

inidoneos e incapazes. O diploma não testemunha a idonei•dade. 

Substitue o art. 8°. O Congresso não abre creditos; auto ri= a abertura 

de creditas. Depois ha n ecessidade de dizer por que verba abrká o Poder Exe

cutivo os cred•itos par,a a fundação e subvenção de ~scolas, e dé limitar o 

quantum. Par€ceu que seria um bom inicio autorizar o Poder Executivo a ap
plicar 0,2 da Teceita pubHca. 

Ligeiram e-nte justifica .assim as ernen•das, para as quaes pediria a atten

ção e benevolencia do nobre Relator do presente proj€cto na Commissão de 

Instrucção Publiica. (Muito bem; muito bem. O o1·adm· é cumpr~mentado. ) 

O Sr. Lebon Regis: ( •) - Sr. iPresidente, as palavras que profe~· i nesta 

Camara, no dia 8 de junho do corcente anno, mostrei os motivos que determi

navam a apresf'ntação do projecto mandando a uxmar o Governo do Estado de 

Santa Catharina com a quantia de 200 contos annuaes, para desenvolvimento 
o o ensino publico naquella unidade da Federação. 

Expliquei <lntão qual a organisação do ens•ino, de fôrma que não teri a ne

cessidade de repetir o que já disse uma v·ez. Entretanto, Sr. Presidente, como 
a repetição, segundo pond,erou alguem, é a melhor figura de rhetorica, pera 

( •) Não foi 1·evisto pelo orador. 
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permissão á Oamara pa.ra ler o que diz o govarnador do m e u Estado, na ul

tima men>agem, em r e>k1ção a esse assu mpto. 

As palavras de tS. Ex. estão de perfeito accô .. do com o qu·e eu disS'e nesta 

c asa, e d ' ahi se deve deprehendET, pelo m enos, é a hyPQthese mais simples, que 

quer eu, quer elle, estamos com a v n dacl e . 

s. Ex. começa a sua mensagem f a zendo all u.ão a uma série ele boa to s 

espalhados em torno do p el'igo all emão, <> m .Santa. Catharina, de apparecime11to 

el e submarinos, de aeroplanos e de outras causas mais; refe ne- se aos incide n 

tes que 'lá s e deram com um offici.al da marinha nacional é com o comman

rlant-e da guarnição local, e accrescenta: 

"A calma. voltou novamente a todOs os espirito~ . 

Pouco a pouco foram cessando a s noticia.;; s obre aeroplanos, s ub

marinos, estações racliographicas, concêntração de allEmães e grande.' 

depos i tos de armas e munições a ellcs destinadas . 

A campanha de diffamação tomou novos as!}ectos, dirigin do-se 

mais contt~a a pc-!i>sôa do g·overna clor e Ue a lguns do s, seus auxilia.rrs, 

apontados como ao ser v iço da raça gêrmanica contra os interesses elo 

Brasil. 

O proprio gove rno fede.ral. p elos seus mais altos r epre sentante>, 

mandou d esmentir as invencionices que circu lavam oontra Santa Ca

tharina. 

Entretanto, a ca1npanha não lertnrínou ainda e não tern1inari'L tão 

cedo, 

l'lora faz er obra de pa triotismo Í1ão é preciso dividir brasileiros 

em duas cAtegoria s. Todos os que na>cem neste paiz teem o direito e 

o d ever de consagrar-lhe o seu amor e as .suas energias . 

Não é possivel a exist encia de teutos. lusos, italios anglos e russo

brasileiros . 

Do ca ldeamento de todas as raças é que s ah em as nações novas e 

fortes para os paizes novos. 

F azer distincções é odioso, é mais ainda: é per.igoso, porque se 

lança no proprio seio o germen d·a di:scordia e das rival idades , que 

abrirão ca-minho para a anarchia ou para a desintegralização nacional , 

ca lami•dad-e a que todo br as il-eiro t em o dever êlem·E'll tar de resis tir, á 

custa do proprio sangu e, para a segura orie nta ção elos destinos que 

t emos de traçar na histeria da humanidad e. 

O dever de todos os home'lls de re sponsabilidades pub'licas não e, 

de c el'to, o de dar ouVlidos ao vozear c<>nfuso e anonymo 'do.s desp~i

tados de todos os feitios; é o de estudar os problemas sociaes em to

das as suas pro fundezas, desde a.s causas mais remotas, procurando

lhes soluções que não podem ser dadas de prompto, mas que teem de 

obedecer á ela boração lenta de todos os processos hi.storicos. " 
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o .Sn. BUBN'O DE ANDlLcDE: - Tem sido objecto dé meditação o facto de 

naver um aggrupa.mento de estrangeiros, isolado do elemento nacional , estrau

geiros cujo, filhos não se caldeum, antes tambem se isolam. 
O SR. LEBON REGIS: - O governador abordou •esse ponto. Estou lendo a 

m~nsagem de S . Ex. pa.-a mostrar justamente o seu pens.a.mento nesta hora. 

Infelizmente o meu !Estado ê muito pequeno e o .que lá sé passa é aqui ignora

do. Qualquer mensagem do governrudor do Estado que o nobre Deputado tão 

(;ignamente representa neHa Casa, é d•iscutida por toda a. imprensa de.sta Ca

pital; mas documento identico surg·ido no meu Estado não merece da mesma 

imprensa a mruis simples refercncia e permanece <!tm silencio. 

Então me vejo na necessidade •de ler á Camara e. mensagem, pM"a que oe 

D eputados que e.~tão me ouvindo saibam o que disse o governador de Santa 

Catharina. 

"Não temos que recea~ um perigo para a nosse. nacionalidade pelá 

fa !ta de homogeneidade ethnica. Uma das nações mais fortes do mun
do, de mais capacidrude e que ca;da vez merls aceentua a .sua superio

ridade ê, sem duvida, o povo americano. que não constitue uma raça, 
porque alli se caldearam povos de origens as mais diversas . 

.E nem por isto se receia a desintegração territorial e moral da 

grande Republica do norte, onde ind.ividuos >de origem ingleza., fran

ceza, hespanhola, allemã, portugueza e africana se congregam todos 

em toii'Tlo do ideal commum de grandeza da Patria. 

!Como todos os paizes novos, o nosso, principalmente, pela sua 

vastidão e pelas necegsidad>es prementes dé desenvolver o povoamento 

e fomentar a riqueza publica, teve de recorrer á immigração desde or; 

dias primeiros da independencia. 

Era na:tural que, pe-Jas condnções do clima, o sul do Brasil fosse 

o campo I[Jrleferido •PM"a os europeus do norte, do a e'lltro ou do 

melo-dia. 

Para aqui convergiram principalmente duas correntes immlgrato• 

rias: a allemã ~ a italiana. 

Cada uma dessa.S correntes localizou-se á parte, fez vida sua, in

dependente, porque os governos lhe permittiram essa liberdade. 
E surgiram dahd Joinvdlle, Blunrenau, Brusque, Nova Trento 

Urussanga. 

Flod esse talvez o erro inicial . 

Os governos deixaram esses colonos entregues a si mesmos, não 

lhes deram escolas condignas, não realizaram, emfim, um processo hm

to de infiltração nacional que os forçasse .á assimilação ao melo, ao 

conhecimento da nossa vida, da nossa historia e das nossas aspirações. 

Os nuclE!os de população estrangeira ficaram estrangeiros pela lln

gua e pelos co.stumes, tendo suas e-scolas, seus jorna.es, su·as autorida-
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des, tudo de· que podiam carecer parn a~ necessidades materiaes e mo

raes dà éxistencia . 
Mas si .por um lado estavam voltados para a mãe patria pelas 

mais intimas affinidades, por outro la<1o .sentiam um grande amor á 

terra a que se tinham radicado, onde viviam sob um regimen de li

berdades e onde conqui ·tavam pelo labor fêcundo o bem estar qu& não 

tinham conhecido ainda. 
E a prova é que dos primitivos colonos, dos denodados trabalha· 

dores que deram á nossa civilização E: â nosDa riqueza essas precio.si-. 

claclea qu~ são Joinville, Blumenau, Bl"llsquê e Urussanga e as demais 

colonias do sul elo Estado, nenhum clelles, ou quasi nenhum, regressou 

â terra natal. 

E quando se cleu a guerra com o Paraguay, quando fomos co lh!i· 

elos de surpreoo. pêlos insultos e pela arrogancia do dictador da Re

publica de Oeste, os colonos de Santa Catharina foram misturar o seu 

sangue com o sangue dos brasileiros que se batiam pela honra e pela 

glo1'ia da Nação. 

No período revolucionario de 1893, .Joinville e Blumenau tiveram 

altitudes e gestos bem significativos elo seu respeito â.s instituições, !1. 

o r dem e á causa da Re[Yublica. 

Hoje, a popula(;ão rEalmente estrangeira no Estado é diminuta. Os 

nucl eos pr>imitivos dessa população teem agora brasileiros, de origem 

germanica ou italiana, em sua quasi totalidade, com o inconveniente 

de grande parte desses brasile1ros não fallar ou fallar mui1o mal a 

língua elo paiz . 

Da primeira vez que tive a honra de occupar o governo deste Es

tado, visitamdo, em 1901, os centros dessa população, impres&ionou-me 

ta.mbem essa oircumstancia. 

Verifiquei quê os governos ela Allemanha " da Italia aqu1 mantl~ 

nham esco las, além das mantida<s por associações religiosas. 

Ao Governo Federal solicitei providencias que não foram dadas, 

desde que ao Estado, ~ ntão em condições excessivamente precarias, não 

era possível fazer face ao magno problema." 

Actualmente a situação já é diversa. Os grupos escolares de Join

ville e Blumenau prestam rel~'Vantes serviços. No governo -tenho pro

curado dissem1nar o ensino da lingua nacional por todos os meios e é 

bem apreciava! j á o numero de escol-as creadas e providas nos tres 

e.nnos de minha administração . 

Ainda o anno passado, em mensagem que vos dirigi, escrevl o 

seguinte sobre tão interessante problema: 

"O problema do ensino d•a língua nacional nos nucleós de popula

çüo ext.rar.ge!Ta, ou de o~igem extr.angeira, é de capital importancla, 
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•PGr um la-rg-o esp!tço dEl tempo rleixâmos cada um d~~~es n 1cleo~ <'ntrc
gue a si mesmo, de modo que o colono, não tendo es.'•>lns n'lcionaes, 

educava o fllho no conhecimento exclusivo da propria lingua. Hoje um 
tardio patriotismo injustamente alarmado, ao envez de procurnr as cau-

ns do mal em a nossa prop~ia e proverbial incuria, volta-se em recri

minaç~::.3 conlra as victimas dessa 1nesma. incuria, que outras não são 

c;'IC os proprios (;Olonos e os seus descendentes, aos quaes o desconhe
cime nto dn Jingua do pa.iz traz embaraços de toda a ordem, impedindo 

os até de collnhoral"cm na vida nacional. 'Dá-se com a instrucção pu

blica o m~smo quo s dá com os p~oblemas de saneamento, com a ques

tão de !imites, cem o problema de viação do Estado e com o regimen 

rle trabalho e de vida das nossas populações: somos victimas dos erro.:; 

e da lncuria. dos nntepassados, de fôrma que a missão dos governos de 

hoje é ardua e complexa, porque a.ssumptos ha na admin!JStração pa
·blica em <JUP tudo Ultâ po1· faze:·. 

Tenho feito o possível para introduzir obrigatoriamente o ensli•o 
da Jingua nacional entre aquellas popu'lações laboriosas, ordeiras e di

gnas e que tão C'fficnzmente têm concorrido pa:-a o desanvolvimem .. , 

da producção do Estado. 

Nas cirla.des de Joinville e Blumenau, o problema está sendo V\· 

ctoriosa:nentc r esolvido, não só pela acção do Governo com os grupos 
<scolart.s, como pela. propria iniciativa das respectivas populnções." 

O Sn. BUENO D~l ANDRADA: - .AJhi neste trecho ha um qualif•lcativo injustu 

o taril4o patriotiqmo desta Casa, onde ha longos annos ouço bradar contn 

isso. Tard!·a foi a intervenção de Santa ICatharina no assumpto. 

O 1SR. LEBO~ REGIS: - Perdão, o •Estado de Santa Catfuarlna tem feito o 

que humanamcnt~ podia fazer. O Estado não podia :tazer mais do que te.:. 

0 SR. JOSE' AUGUSTO:- Aliás, o problema é nacional. 

O SR. BUENo DE 'ANDRADA: - Se o Estado de Santa Caflha.t'ina acaba d•• 

instala-r escolaJs com g;,andf! exito e applausos, porque não o fez ar.tes? 
O SR. LEBo:.;r B.EGTS: - Po;:que não nnna recurso~ sufficientes. Quando n •J 

Governo o Sr. Schmidt, pela primeira vez, eu era um dos membros do Con 
gresso Estadual, p~!o que posso affirrnar que a renda de então não em superio: 

a 1 .•500 contos. A situação, entretanto, melhorou e o 'Estado 'hoje, pelo orça

mente prox!mo, despcnderá cerca 'de oitocentos contos com a instrucção . Isto s6 

agora no>< foi vossivel PP.Ia elevacão da receita <lo Es~a.do. E. como o nobre 
Depuo:ado não ignorR.. tomos Drocurar no seu EstadO. em '8. Paulo, professores 

nos quaes o Gove;:no entr<'gou a orgamzação do ensino n <!> met\ Estado. 

O Srt. BUENO DE .ANDRADA · - São digna.s de applausos as medidas q ue 

V. Ex. acaba de citar, mas contra o que não posso deixar de protestar é contra 

n phra~e "tardio patriotismo" desta Casa. 
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O Sa. LEBUN RF,t:;r.s- V. Ex. perguntou por que razão o !11eu IDdlaúo nao 

cogitou assim dJ1. inst~·u Gç5o ha. mais t mpo. Então V. Ex. acha que dbviamu~ 

ensi nar portuguez ao~ colonos e deiXar os caboclos na ignorancia? :b'azíamvs fl 

que podíamos. 

O Sn. :.VlAl.'Rif'In Dl!l L.ACFJRUA. : - I-Ia uma informação ah ! IlluiLo razoavel : 

ern alg1.1l!B n1'nnk:i pios a iniciativa particular tin·ha cri' ado esco)as e o G-over110, 

mal in formado pelos rep~·esentantes politkC>s nas xonas, não cogitava ae abri r 

·outras. Entr et<tnt0, aquella~ er a m ab e~·tas como as do :Sr. FoU'quet para dissemi

nar o ensino da l!ngua aliem à. 

O Sa. BUF.No na ANDRADA: - Protestei apenas co11 tra M plll'ase "ta,dio pa

trio ti s:no ". 

r SR. LFJBON .f!F.ors: - Conlinúo a citar a meusàgem. OA): 

"="as cidade~ de Joinville e Blumenau o p roblema está sendo v i-

ctoriosamen te resolvido, não só pela acção d o Governo com os g ru-pos 

escolar"'s, cçmo pela pt·op,.,ia iniciativa das respectivas populações ." 

Anteriormente, flm data de 19 de Jun~lO d e 191·5, ao Sr. :.Hinistro çldo 

Agricultura. que era então o Sr. Dr . Jol!o iPandiá Calol;\e ras, actual ti

: uJ11 .- • u, l''\,.l.l da Fazenda, dirigi longo officio, q ue be m traduz os 

GUida.dos qEe sempre me mereceu o problema da nacionallzação com

IJ !eta das nossas populações de or:gen1 extrang-eira. 

E i,; o off.icio a quo me r efiro e vara o qual in voco a vossa attP.n · 

çíl.o: 

"Tenho a honra de solicitar a preciosa at tenção de V. Ex. pa;·a o 

1\ESump~o do present-e officio, dlcbado ])elo deYer de zelar pelos i11tere8-

ses do }"stado de S<>nta Ca bhaf'ina. 

A nec~'ssirl:l.dP de desenvolver o ensino publico nos nucleoo colo

niaes, mAntidos nes te Estado pela Un ião, constitue uma qu•estão ele 

palpi tan ti? in teres~e nacional. 

Actualmente, nos tres nucleos fle'<i 1·aes AnniMJpolils, E'<:lteves Ju-

nior e Rio Bra,nco, o numero de escolas mantidas pela União é tão di

m inuto q un não comporta as crianças existentes nas sédes daque!1r,3 

nucleos, t'm dons elos quaes o Esta do tambem mantém e·sco las esta

duaes, s<?ndo uma em Ann·itapoli s e outra em Esteves Junior. 

]V[a.,s, r.ão são sóm<> nte as édes das colonias que necessit-am de e o

las; em cad<t uma de-ssas extensas linhas co•loniaes, deveria existi: pelo 

menos uma escoh, pof.s do contrario crescerão di.a a di a dezenas a .. bra

dleiros qne d-escorl'!le rã o a !ingua patr:a. 

Este Governo, iufclizmente, não pócle resolver o p:obl-ema, por r.ã.o 

di s:r;;ôr .~.,. recurso~ financeiros necessarios para ampliar ainda m a i ~ a 

ve rba destin.?,da â instrucção publica, com a qual este Estado gasta ~ ~ n 

nualmente 500:726$, que representam quasi 30 •1• em um orçame nto 

de 2.649:261$00 0 . 
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Penso que Santa Catharina se destaca entte os demais Estado.a, 

;>elos grandes sacrifícios que está fazendo pam tornar uma r ealida:'le 

a instrucção primaria. Digo primn~ia porque, de facto, exceptu~nd'> 

55 :•2'52$, senclo 15 :000 com a ubv·enção de um gymnasio e 40 :252$ 

com a manutenção rle uma Escola Normal, o re-stante, isto é, 454 :4H$ 

é exclus;vamente emproegado no custeio do ensino primar:o. E is~o 

sem falla r n:ts escola municipaes 11< particulares que se elevam ao nr.

mt>>o de 500, frequentadas por uma popu lação e,;colar de 17.000 
<.rian'}c'1S." 

Hvje a despeza ISe eleva a mais de 708 contos . 

D1z ainda o Governador: 

"O Estado :nanlém: 

C<) ~ete grupos escolares. sendo dous na capital e um nas cl.:la·Jes 

de Blumenau, Ita.jahy, Laguna, J oinville e. Lages. Cada grupo func

ciona em ~ dificlo adequadamente construido, possue excellente insta l

laGão e o:-ganizaGão pedagogica, par a " que o material foi escolhidv 

C!entr e os melhoroes typos ame•icanoo. O pessoal docente de ca,da gru;;,, 

escolar se compoo d ~ um director e oito professores . 

b) quatro escolas complementares annexas ao grupos d e Joinvih~. 

ltajahy P L'l.ga , as quaes têm po~· fim prolongar o estagio escolar e deste 

modo ~levar o nível do en•sino nas diversas zonas do interior do Esta 

ÕCI, e crear ainda uma corrente necessaria de candidatos habilitados 

ao magisterio das escolas •uraes ; 

c) <iuzentas e poucas escolas isoladas, di.sseminada.s pelas villas e 

povoações. Afim de introduzir os melhores methodos de ens'no, o Es

tado mantém dlvPrsos professores contr actados em S. Paulo, os quaes 

percebem de 400$ a 600 $ por mez. 

TEm"!o E'D1 vi•ta os sacrifícios que faz este Governo pa,·a desenvol

Yer a instrucção a ca,·go do Estado, penso que á União cabe concorrer 

com o seu valio~o aux!lio para qu-e nós alludidos nucleos colonia.es não 

se implante com o tempo uma situação di:plCir avel e de mals difficil BO>

Iução quP n actual . 

i])evido á completa incuria., em materia de inst~ucçã.o primaria, 

por par ~e dos poderes publicas, tanto no periodo monarohico como nos 

prim-eiros annos da Republica, existem hoje, em alguns pontos do Es

t:tilo. nucleos d:;- p~soas que pouco entendem o portuguez. Os colJ

no.• n ão que~endo que seu.s filhos crescessem nnalphabetos e não conse

guindo p~of«.so~es brasileiros. que se sujeitassem .a ganhar o que po

diam pngar, escolheram para professores os companh eiros mais intelll

gentes e n .nh." ve lhos, os quaes, entretanto, fallavam àpenas a I!Ua lin

goun de or!gem. 
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Na maior parte das antigas colonias, a população desenvolv~u-3e 

extr,.-wr dinac·iamente e do mesmo mo do fora m se multiplicando as es

colas, C!evido á in' c!ativa part iculai', mas, e m s ua maior ia, escolas em 

que não se aprende a lingua por tugueza ; d31hi surgio como consequen

cis. fatal o crc cimento de gerações successivas de brasileiros que des· 

conhecem a lingua nac·ional, o que é evidentemente um g;:ande mal para 

os interesses da no..•sa nacionalidade. 

j â e•n 1913 este Estado ·dir igia-s<:> á União pedindo uma solução para 

o assumpto do que ora me occupo. Con.fiando no que dispu nha a lei n u 

m~ro 2. 37·8, d·e 4 de janeiro de 1913, que a'\ltorizava o Executivo Fe

d<' r al a entregar aos Estados a 'importancia cor~espondente a 25 olo das 

despezas que estes fazem com a 1nstrucção Ptl'blica, desde qu•e essa des

peza Pxcec1esse a. 10 °1" do total de suas rendas, o meu antecessor, por 

offlcio n. 14, de 1•8 de janeiro de J 913, dirigia-se á União, por inte=

m.:dlo desse Ministerio, não · obtendo, porém, solução alguma. 

Foi UIT''t elamorosa injustiça, r leve-me V. Ex. diwl-o, tanto :-~al.s 

quando,· ne.sse mesmo anno, era concedida a subvenção de 50 :000$ á 

Unive•!'Siclade de Cu·r ityl>a. Deixou-se assim de . prover dezenas de 

escolas onde mi lha:es de pequ·enos brasileiros poderiam aprender a lin 

gua, a geographia e á histeria do paiz, par a subvencionar-se um desses 

institutos, que servem quando muito aos privilegiados da fortuna, que 

pr)r i~s0 mesmo pod eriam procurar as escolas supel'iores j á existen

teR em div~>t·sos ponto.s do paiz. 

Em ~u,.,~ma, parece-me de grande, de inadiavel necessidade qae a 

União venl1~ em auxilio dos Estados ond·e tem sido intensa a colon·ização 

extrnngeil·a, ao menos daquelles que empregam grandes esfo::ços e fawm 

os maior<:>s ~acrificio.s para elevar, como é de seu estr:cto dever, o nivei 

ua cultura brnsilP.i,·a . procurando nacionalizar todos os bons e supe

rior-es ele>men to.:? tra.zidos pela contin ua immigração . 

Certo d9 que V . Ex. tomará na devida consideração o . assumtlto. 

d P. qu·e ora me occupo, espero que, devidamente estudada a questão, ~ 

IMinisterio confiado á reconhecida competencia e dedicação de V. Ex. 

estabelecPrá nos nucleos coloniaes acima referido.s o mtmero de escoi a .:; 

primarias presentP.men te exigidas pela sua população &colar. 

Queira V. Ex. acceitar oa protestos de minha alta estima e dis

tincta Cl)ns:del·ação. 

N enhuma proviuencia foi, entre tanto, tomada e sómente ao Esta do tem ca

i;ldo enfrwlar o problema . 
O Gover110 Fecternl limita-se á manLença d·e algumas escolas, em numero

insuf[ic!<J nte, noa nucleüs não emancipados de Annitapolis, Esteves junior e 

R io :Gra nco. 



- 374 -

.-t pnnclpio eram nom<>ados professores que apenas fallavam o portugu oz. 

O resulta:l<' dessa med:da não se fez esperar. _ - escolas ficavam vasia , , 

porque os a.lumnos e professora não se enten di a m . Depois o Governo exig io 

que os professores falhss<'m a língua da maioria da população do n ucle.l e a~ --novas nomeaçõPS têm sirlo feitas sob ~se criterio, j á se ass ign a lan do nas esco-

las avnltaàa frPI}ue ncia. 

• 

Esse methodo foi o q!le nós adoptamos para todas as nossas escolas creadas 

noo anti~os nuc!Po3 colonia , s . para que pudessemos ter a f:•equencia dos a lumnos: 

no 1> anno ha 11m:t cadeir:t de a:llemão , de fôrma a se poder instruir a cri,ança que 

rntr:t .sem sab~r portug·uez; nos 2•, 3• e 4° annos, já isto não é necessario; a 

criança pôde receb·er o ensino em portugue z. Baseamo-nos no que se fez nos l~s 

lados u r.! dos, e com o m elhor resultado. 

Prosegue o GovernadQr: 

"Se!lhores Deputados. Relevae-me essa s considerações qu e ah i fic1m 

e que julgo de momentosa opoprtunidade pa•r a demonstra r que não te

mos nada de rEcC'iar das populações extran-ge:r as aqui domiciii adM e 

qup os cl<>scenden tes dessas populações, .gen te ordeira e votada exclusi

v:tmente ao trabalho, não podem s~r ex clu ídos por esse patriotismo ar

ruaceico, intrigante e pequenino, patrimonio ethnico de noS!'a Patr1a. 

Não tPmOs males que U(\S assombrem ; temos inconvenientes q•l e ue

VCJUOS remover f! rem·ediar. 

Qui z demonst~ar-vos tambem, se de demon stração preciso, que os as

.stunDtos agora ventilados na. impren.f:a pol" espíritos irrequietos têm s;do 

objecto c::-nstantc de c uidados do brasileiro que se acha no Governo do 

Estado 1e Santa Cnlharina. 

l!'oi, Senhores Deputados, com uma proposital m á compréhensão do 

uc .. •so pr<'blPma social, ou com intuitOs de partidarismo e movUo3 I,o: 

de~pe!tos antigos e interesses recen tes, qup espíritos trefegos iniciaram 

contra o Estarlo e co:1 tra a minha pessoa a perfida campanha de inven

cionices e de ca lnmnias que não a ttingi ram de modo algum a honra 1e 

Santa C:ünarinn n,em a inteireza mora l do seu governador. 

Q..q agitadores não consegui ram os seus fin.s e e u tenho o prazc,· Je 

nffirmar-vos que o Estado se acha em condições de p:·osperidade, sob 

um re-gin1en de confiança e de orden1." 
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Referindo-se propr-iamente ã instrucc;:lú:> publica diz a mensagem: 

"A' in:;trucçüo publica continúa o Governo a dedicar os melhores C3· 

!fo~·ç()s, certo de que assim estã fazendo obra do mais alto patriotismo. 

•Servic;:o completamente fiscaliza·do, mo'ldado hoje pela technica dos n!o

dernos processos d€' pedagogia. a instrucção publica primaria tem uu'a 

crganizaçãc e vai tendo um desenvolvimento que nos enche de legitimo 
orgulho. 11 

Eu tenho part~ nesse org·ulho, ·porque auxiliei o Governo do Co:-onel Vi:l.tl 
Ramos a fazer a reforma do ensi.no: 

"Em 1916 funccionaram no E staido 678 escolas, sendo publicas 

est~.duae~ 253, 152 municipaes, •5 fecJ.€Taes e 27•7 pa•rticulares, subven
cionadas ou não. 

Continu a rn a dar magnificos ~·esultados os grupos escolares "Lau.1·o 

3-Iull'='r'' e "ISilvcjra de- Souza", nesta capital~ "'Jeronymo Coelho", na 

Laguna; 'Victor l\feirelles ", em Ita:ja.hy; "Luiz D e·Ifino", em Blum e 

nn.u; "Conselheiro Mn.fra", em Joinville, e "Vidal (Ra·mos", em Lages." 

Devo aqui lemhra r q,.1 e cada um destes gru•pos funccionava no predio para 

esse fim construi ,lo e tem capacidade pura 400 alumnos . 

"Achg,-se em construcção um. grupo escola;: em S. Francisco, do 

n1esmo tyr.Jo dos acima referidos. 

Para o .grupo escolar a ser cons truido n a cidacle de Tubarão a re.s

;pectivn. m•.micipaJi.dade fez acquisição do necessario te"reno, offerecen

do-o ac Esta do . 

Foram inaugura da-s, em edificios proprios, a1s esco las reunidas de 

Araranguá e Tij•1cas e e.s tã em constt'ucção o edi-ficio para as de São 

Bento. No .dia 29 do m ez passa1o fo ram inaugura.das as d a cidade 

de Bl·usqu-2 . 

O Go,·erno cogita de dotar de iguaes estabelecimentos as localida

àcs que tenlham população escolar que exija essa m edida, para o que 

j 5. está felta a deviua estatisUca. 

As munúclpaJl•id-ad-es •d<'l rporto Be'l·lo, Orumb.or-ifi, Ca01oinhas, S. Joa

c1uim e Orl~ans j·á fizeram doação ao Estado para a construcção de edi

fici-os pnrq, escola-s r eunidas ." 

Os edificios das escohs "eu.nidas têm ca oacida.de para 200 a lumnos. 
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"As PSCOias existentes, publicas e particulares, se acham divididas 

yor n1unicipios, da seguinte fôrma: 

l\Iunicip!os 

Ararangnâ. 

Igu9.s~á. 

Blum~nau. 

Bru.sque. 

Cam'Joriú. 

Campo Alegre. 

Camp.•s Novo~ . 

Canoinhas. 

Curilyha 1108. 

Floria:~opolis . 

Garopaba. 

Imaruhy. 

Itajahy. 

Jaguarttna. 

Joinvilll'. 

~ge~. 

Laguna . 

Nova Tre-nto. 

Orlea:1s. 

Palhoça. 

Paraly. 

Porto Bello. 

São B nto. 

São Fra !!ci co . 

São 

SiLo 

J ,,aquim. 

Jc: .. ~é . 

Tijucas. 

Tubarã•J. 

Urus.!>angn. 

"' , 
"' "' "' ::l a! 

"" '• 
cd " 
~ "" Q) 

F. 

10 

flO 

16 

4 

2 

2 

45 1 

4 

14 

3 

H ·1 

11 

18 

1 

2 

19 1 

5 

1 

5 

17 

12 

12 

1 

2~3 ·5 

"' " <"l 

"' :º c ~ ... ::l 

"' '-< 
r; p.. 

4 

117 

17 2 

2 

2 

6 

1 

3 

18 

3 10 

14 10 

54 

16 

1 

5 3 

4 2 

10 6 

3 

1 

H 

9 1 

22 3 

2 

•13 

1 2 

18 

152 277 

O numuo das escolas particulares não é aind<~. vt-:dadeiro. 

3 
o 

E-< 

1~ 

H 

133 

21 

9 

4 

9 

3 

" 75 

4 

20 

38 

69 

3~ 

23 

12 

H 

10 

9 

15 

lã 

27 

lO 

25 

15 

19 

687 

Em tNlas as e.scolas estivera m matriculados em 1916, 2 . SH alu-
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mnos, sendo 19.413 nas escolas estaduaes, 347 nas federaes e 18.091 nas 

munici.paes e •particulares. 

Nos sete g rupos escola;-es a matricula attingio a 1. 966 alumnos. 

[)e 1 d" J analro do corrente a nno .até e ta data, foram creadas 38 

e-scolas !)rimarias com a seguinte d ilstribuição: 

·Em •Blume nau oito, em Hajahy cinco, em Lages tres, em Paraty 

tres, em Ara·ranguá clua's, em JoinviJ•I-e duM!, em <S. José duas, em Nova 

Trento dua~, em iPal•hoQ!l. duas, em Bigu,a,ssú uma, no rnunicipio de Flo

ria.nopoUs uma, -em Urussang.a urna, em rl"ijucas uma, en1 Orleans uma, 

~m Brtts::].ne duas, em 1Jaguaruna urna, e·m S. JonquiJn uma." 

"A ;·es::<·ito C.o ensino primaTio temos dua.s questões momentosas . 

1~' urg·er: te a r egulramentação do -ensino em ~soolas }}a rti'cula.Tes, cujo 

nume~o ~ bnsta:.nte avult.Mlo, exis t indo só em Blumenau 117, em Join.ville ~ 

64, em UTussa•nga 18 e em S. Belnto .1.4. O total deS9aS escolas attinge 

ao numero Ide 27"7 . 

A}_glU'D.:Ls dells s são s ubvencionadas pelas muonicipa.1id.a.des, o que 

niio hmpe1e que, contra o reguolamento da onstrucção estrud1.1al, o ens ino 

seja feito em ,Jingua extromgeira. E' preciso corrigiT essa situação, tor

nando obJ·ig-ator.:io o e.nsin<J da. 1ingua nacional em todas as e·scolas, mtes

r:w as n5o subwncionaroa.s, com os prognammas adoptados noa.s esco loas 

publicas estaduae". 

- Da segundla questão já me occupei .na <m.'ensagem quoe .tiVJe ~ 

honra. d~ 1•os •ap!"r.,enbl!·r na sessão ordilna•·ia do anno pa.ssa.do. 

Refh·o-m.e â propaganda feita contra as escolaJs est:aduaes em a l

guns munidpios, ~ob o pretexto de seT leigo o ensino officia;l. 

O laic1:3mo do ensino ê da p~opt'ia na tu :.a do p?g·imen "'ibera•l . que 

nos re!!e e delle não pod~mos sruhir sob pena de desviTtuamento do es

pirito das instituições. N-as localidades ~a•lém das escolas publicas, ~sta -

iluaes e municipaes, ·existem oa.s particul·ares, rulgumas das quaes de cac 

racter accentuadam<>nLe religioso, &ejaan catholicas ou protestan_te.s.. 
;.:o 

Alguns dos directores dessas escolas fazem propaganda. cont~a a 

!I'equP.nckt oos escolas esotaduaes. origionoMJdo-se cl·ruhi uma s ituação ta·l

v.ez de deRassoce~o entre cer'las populações e de ·hostilida•cle .franca entre 

eFses ']}Yopag>anod·ist.~s e as autoridades esta.duaes. 

O EstaJclo onão pôde abri·r mão do ensino po·imario na •lingu,a. nacio

.'la.!, nem cl::> ensino civico. que Incute no .espLrito das cri-anças o senti 

mcnto da nacionalidade, o amo•· da 'Patri·a, •da. sua histoda oe oc1as suas 

tradiQões. 

Ninguem nos garante que o ensino seja assim min.istt,a.do em es

co~as on.de não existe e não pôde existir oessa preoccurmção .pa.triotica no 

p~eparo cívico -das gerações de Mrtanbã que só pôde ser muito nossa, 

muito b!"asHelra. 
Tenho pt·ootl'rado conciolia.r inter e.,ses. Os d;rectores de escola ele

'"' caTacter religioso assumiriam attitude muito mai sympathi c.a. se .fizes-
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sem a propagand:t ent:e as familias para que todas as crianças frequen

tassem a.s -exalas e que, mn lugar proprio, Peceb-essem dluas ou tres ve

zes por sNnana, o en&i.Jno religit()SO, hora 'CJn e não prejudicasse os tra 

b a l·hos escDia.res. 

Tudo ficn.ria ooncilia.do e não have ~·ia motivo par'a uma propaganda 

que se torna irritan.óe pelos p1·ocessos empregados, destoante s dos pro

prios prindrpios fun<fam entaes das instituições que r e presentam os di

rt'ctore.s dP3Sa's escolas pa~ticulares. 

_A,., ·r-egul.rt~menCaçã'O 1do ensinto privado, •Sr's. IDe]JLl'ta{]os, ê unTa ~neces-

sidade de Ol'<lE"m morB.Jl que ~&e itnpõe com a n1a.x·in1a urg·encia. •· 

I s so di7.ia o Sr . Go·;ernado!' na sua mensagetn . O CongresEo estcHhlal atten
d end•J a essas pondPrações Yotou a lei ~·egulamentando o ensi l'l ~ primario nas 

escolas. 

Ni1o tentho aqui a lei. mas tenh o o Tegulamenlo, que diz: 

"Dacretv n. 1.(}63, de 8 dP N<>vembro el e 1917 . 

O Coronel FPliJ)J)C ·Schmidt, Govel'naclor do 1Estado d~ Santa Catharina, no 

~1so i e suas 'lttribu ições: 

Con siderando que, .no n1omPnto nctual, novas condiç:ÕI)S se impõen1 ao en

si.no priva do ; 

Con<'iderando q!le é de urgente necessidade normaliza:· as m ed idas ultima

mente tomada s qua.nto a esse e nsino, de modo que ellas s e tornem unif<>rmes 

en1 t 'dos os 1nuníci'Pjos; 

Considf"(('ando C]ue a lei n . 1 .187, de 5 de Outubro do corre nte anno, já es

tabele.::e medi<dHs d~ al.ta r elevancia ao ensino p:·ivado nC!s te Estado, as quaes, 

entre tanto, convém se,r regulamentadas, 

Decreta: 

Art. 1 . o As escola..s extrang·e~ras d Ctverão incluir nos seus progratnmas o 

ensino das geguinte..~ mate:·ja s, en1 lingua ve-.rnacula: 

1°, 1inguagen1 cral e escriptn; 

2·•, ilistoria d0 Brals il e educaçlo oivica: 

3o, .geogr~111hia do Br~~il ; 

4•, cantos e "Pyrn:10s patrloticos . 

~ 1. • P a ra o Pnsino de l Pitura deverão usa r .Jivros d e. auto~·es nacionaes, 

para hist-oria do .Br::tsil a "Nossa Pfltria", de R<lcha Pom,bo; para a geographia 

do Brasil o compendio lle A~·thur Thiré . 

§ 2 .• O proqra mma das escolas extrang eiras, lse1·á distribu ído em hora rio s 

que cons ignem auhts d e 30 minutos. ,no minimo, para cada uma das seguintes 

materi as, conHJç,~'ldo r. a s cla sses e lem enta r es até as supe:·iores, na toe guinte pro

porção : Ung uagt;n1 (,leitura, synonyn1ia, antonyn1os, homonymos, interpre-ta

ção ae trechos e de c~pitulos), seis 'POr s emana ; historia do Brasil e educação 

civica, tr.eiS por semana; <' •• nlo, duas po~ s&mana. CParag.ra!Jht. unico elo art. 9' 

da lei u. 1.1S7, lJ p •5 de Outubro de ·1917). 

Art. ~ .• Tocla~ a 1'\<tcolas extrangeiras deve rão ter um livro d e termos, 
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no qual as autoridades o:scolares Iança-=.·iio as suas observações, advertencias e 

penas ( § •2° do art. 9° rh citada lei). 

A r t. 4. 0 As BU')erintendencia!s munici,paes não poderão subvencionar escolas 

cujo or.slno não se.ja miniBtrndc exclush•amente em portuguez (paragrapho unico 

do art. 12q do :·egwlamento da instrucção e an . 17 da lei n. 1.187). 

Art. •3. 0 P.s escclas que foram mandadas fechar por não ensir.arom con' 

€'-Cficiencla a l ingu~ portugueza +Poderão rea.b1·ir -se uma vez que obs rven1 as clis

posiçõ~'s <."o Pl'CSPnte decreto. 

k\ rt. 6. o Para esne fim deverão r«querer a necessa ria licença ao •Secretario 
Gera~ . 

,r, rt. 7. 0 ne_,ebendo este o reque:· imP.nto mandará verificar se a escola di5· 

põe le ;'r ofesore.; que fal!em correctamente o portuguez. 

A.rt. 8. o Essa vHificação será feita pe.Io inspector geral do ensino e inspe. 

cw:·o,; e·scola res, c, n~ falta destes, pelos oh<.>f;,s e~colares de pessoas de;ignadas 

pelo S~cretario Gera; . 

An. ,9 . 0 Se a escola. que teve licença pn,ra funccionar. deixar d ' cumpri; 

as prvscriijÇ;Õ~?s ".ef:re -ljec.reto, se~·ft. novamente susp(lnsa ( § .2o da lei n . 1.1&7~ 

Art . 11 O . IRc-,vo·gu 111-se as dispOt5ições em contra ri v. 

r·al.ar:io do Gov~rno, e!n F loria.nopol is, •8 dL Novembro de 1917. - FELJPPl!. 

SCHMJ DT. - r nlvic a. A dJtcC1." 

No mt,nlci pio dr Joinyille forarr •ft:cbnda~ toda~ a ~ es.co !a~ que faz1an1 o 

ensinv em alle:nJ.o c immed!atamente a ma•orla dos professo~Nl r,equereu licença 

ao G-overno para reabrir as escolas. ·sujeitando-se a 'eis te regulamento . 

O SR. B.\ RFfJSA ROI'hlGCES: - O allemã~s sujeitam-se porque querem 

vencer. 

O SR. t)F.B1N 1RF'1LS: - Perdão, deYo dize~ a V. Ex. que Jnuitos não siLo 

a ll ernãe:s . 

St . Prrsidc·ntE'. era n1it1ha inten{!ão ir adiante. lendo algu1nn causa en1 re-

1aç~o a oulros JI:slat'vs. p:Lra mostrar C!UP. ha diversQs Que estão n1uito, mas 

muito maj.s arrazc•rlo~ dú (1Ue- o meu. no que- diz ;·espeito a.o ensino publico; en 

lr·eb.:'l.iltO. Sr. PreBi·r1ente, q, hOt"~a 1já vai a'dÜ11nta1d·a e eu não qu ro d 'i.xa:· a tr i

buna sen1 agr aclaC'Pr as r.:tfer ·:-oncills feitas hont~n1 nes.tn Casa pe:o meu c11sUncto 

collega . (.:. Relato:. ~~o S t.l b~ritunvo ora en1 di.:cussãn, ·Sr. Deputado pelo Esta ao 

do Rio ele Jancito. !Jr. n~ m; J'O Br:t.ga. 

O SR. R.AMTRO DT:AGA: - E,-·t JUS tira ao Estado de ,~ . Ex. 

0 ~I: . LEBON 1\l'GlR Ouvindo a cada momento accusaçêies ele todos ~ 

lados á dcção do~ brasileircs flUE' r m Santa Catharina trabalham pelo d ,.senvol

vimento dcEte }Ytiz, P grato ao n1eu coração escutar d:1 t:.·ibuna da Can1ara con 

ceitos coruo a.que!lC';;; q1J-e. Yêm nos animar. reconhecendo o que fazemos Sf n1 sug

~est(;rs de quem r:ncr que ~eja, mn.s simples:neRtf• dictndo pelo nos8o patriotismo 

de br~1Sll-€'il'OS. 

Ern J Cll'lf' t i ·i~,~L a clb;r-r. LlfHiln bem: ?Huifo brm, O o·rcu1or é C'll!ll]lrimmt

ta-c!o.) 
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SESS~O DE 2 DE NOVEMBRO 

O r. E ' '>lrislo i! o Amaral: ( •) - Passando agora, Sr. Pre-sidente; á ques

tão do ensino primario, tomei umas ligeiras notas que vou dar como razões 

de meu voto contrario a este projecto. 

O gove.·no mais economico não é o que menos gasta, é o que gasta mais 

convenientemente. 

Sr. Presidente, dada a approvação do pro}ôcto, mesmo que a sua exe

cução fos.sc promovida; mesmo gastando convenientemente com a instrucção pu

blica, na situação em que estamos, isto significaria gastar dem!liliado ou gas

tar erradamente, porquanto a sabedoria não consis~e ·em saber, consiste em 

crear e de:senvolver fonte.,; de brab.alho que .são fontes dos recursos para instruir 

e saber. 

Certamen~e e ninguem o C<Jntestará, ·estamos muito mais adeantados hoje 

do que os Estados Unidos em 1800, quando alli se agitou a propaganda pelo 

ensino ou pela instrucção. 

Cedo. porém, comprehenderam os espíritos daquella Republlca que, antes

do deSenvolvimento do ensino, convinha o de todas a industrias, 'isto é, o da 

riqueza publica. 

Paiz então rico de terras e pohre de popu lação, o povo que o habitava 

pera<•beu que .nvs seus grand'e·s lagos do Norte. das margens do Missis;üpi, do 

Missuri, do Ohio, do lllinois, do Orego.,, do Paternac, do Hudson, nas suaa ba

iüas, nos te.t-renos calcarecs ela serra dos Alleghany, etc .. (]l;;; em todas es"as 

dadivas naturaes ·estava, €-mfim, a sua riqueza. 

Promo,•er o seu aproveitamento, augm1811t2.l -a e di.stribuil-a era nece!l,a

rio, e, por isso, <m 1807, o S enado Americano r cebia o pedido de um plano de 

viação que IIN foi apre entado pelo ministro 'Gallatim, força é tambem reco

nhecer que o estado não pód ~ ser ~ndiCferente ao deaenvolvimento d,t instru

cção publica, um do- grandes elemen tos da prosperidade d.as nações. Si não 

lhe quadra encaa·regar- se do ensino e inlpôr .aos particulares a sua. dirtcção, 

nem lhe é licito p1·escrever condições r estrictivas que embaracem ou onenm o 

exercício da liberdade individual ne.sta esphera - cabê-lhe, entretanto, contri

lmir para o aperfeiçoamento e diffusão geral da 1ns'to'uc(;ão indo ~m .auxilio da 

iniciativa pri\·ada, ou supprindo-a onde ella não appa1·ecer, e agindo com ~fEi

ciencia para que e lia surja. Concurso, auxilio, contribuição. eis ao que se deve 

limitar a acção official. sem monopolio nem privilegios. 

Tal .sendo e. tarefa do Estado em geral quanto ao en:;ino publico, qual de

verá ser no Es tado federativo a. da União? Si o l<:st:tdo não ha de ser ]Jrofes

aor, tambem não é possível admitlir-se a União docente, e si a funcção õo 

Estado quanto ao ensino deve sér simplesmente cooperativa e supplementar da 

acção individual, não se poderia pretender mai.s para a União. 

(*) A primeira pnrte do discurso foi Cf\tranha ao projecto em àet.ate. 
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Por mais preciosas que sejam as vantagens ·da instrucção publica, !\ certo 

que, em absohlto, não é ella interesse- directo e immediato <da nação, neste 

sentido n ão é assumpto nacional e esca-pa, por isso, .ao Governo Federal. 

Toca-lhe, porém, incontestavelmente, a attribuição de crear e manter insti

tutos technicos para o prep.a.ro de pessoal desVínado ao serviço militar dé terra 

·e mari.nho, porque esse serviço é inteiramenbe nacional (art. 14). 

Nos Estados Unidos Norte Americanos, o que conCierne á instrucção, em 

todos os s eus grãos, pertence exclu s ivamente á esphera dos Estados ~ particula

r·es, e a principio h esitoa-se me·smo quanto á competlencia da União para a 

fun dação d ·e l€stabelecimentos technicos militares (aliás implicitam ente compre

h endida no poder de prover á defesa do paiz ·e organizar a composição e admi

nistração da força publica, Co.nst. art. 1, secção 8, n&. 11 a 14). Sómente em 1867 

foi alli e1·eado p·ela União um Conse!h,o eLe eàtboação, sob a pr esidencia de um com

missario, depen dentla elo Ministerio do Interior, competindo-Ih.,., 'Unicamente, or

ga nizar a estatística do en s ino dado em todo o .paiz, .recol.hi€'ndo para isso os 

dados necessarios, n'llas sem poder coactivo sobre os Estados, m'llnicipios e es

tabelecimentos par ticulas:<es ele ins trucção, e puiJlicando, além da estatistíc.a, cir

culares com i nformaçõ.es e memorias r elativas a àssumptos de. interesse pa ra 

o énsino. H a, a lém di sso, a dotação territorial das escolas, constituída de lo :es 

de terrenos, consagrada ás despezas da instrucção popular (os quaes para esse 

fim se separam na organiza ção dos ter<'itoTios e · dos Estados ) e de t:erras 

qne por lei federal de 2 de julho cl:a 1882 foram destinadas a auxilio a os 

Hstitutos de mecanica e agricul tura qu e se proponham ao ensino el e explora~:ão 

de minas (A. Carti<r, La R epttb. Ame>·., Vol. II, pag . 268, volume III, pags. 

30 e 52•5). 

E ' o commen ta rio de João Barbalho, ·e é o que temos fe ito. 

A ter a União de cuidar do ensino primario, preii<rivel seri a, no actual mo

mento, cuid asse de prov <r as n ecessidades essenciaes dle. dar t ecto, alimenta

ção e ve;, lua rio ás popul ações soffredoras e sacrificad a s :Pela c.ar es tia ela vida. 

Tenho dito . (lliuito bem; •>nuibo bem .) 

SIDSS.~O DE 30 DE XOVEWIBRO 

O Sr . B a.rbos" Lima.: ( *) - Sr . Presidentie, a presença na ordem do clia 

do projec:o de fiXJação de forças faz com que, por disposição reg(imen tal, a 

sessão deva dura r cinco horas. Parece- que deante dessa disposição da nos;,a lei 

int<e<rna, nenhum outro assumpto podia sP.r ·discutido com preterição elo que 

constitue esse projecto de lei annua . 

o facto de se ma.ndar prolongar a ~ e ssão, elevando-a ele qu atro a cinco l!ú -

( • ) Não fo1 revisto pelo ora dor. 
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ras, é bastante expressivo para Jegitimnr a conclusão a que chego, a qual vem 

a ser que em(!uauto a maleria não estiv r definitivament"' di.Eculida e e gotaàa 

não e pooorá passar a outro assumpto relacionado no cad9r no que constnue 

a ordem do dia dos no;sos trabalhos. l:lem nenhum proposito à .- le,·ar á fesa 

censura alguma, V. Ex. 1ne permittirâ <::111 todo o caso esse ligeiro reparo que 

servirCl. a todo o t1en1po como el 'mento intf:rpretativo para a divisão ou nãr) 

divisão da ordem do dia ele nossoa trabalhos. A esta hora se <leveria estar dis

cutindo a lei de forças. 

Amnnhã se recomeçaria a discutir a I• i de forc;;as e se discutiria a esta 

n;esmn hora "' IE:I de forç:ns até que. ence1waào esse assumpto, se voltaria á 

.sessão c?·e quatro horas. 

Assin1 não so deu por motivos todos muito ponderoso::,, muito r cspeitavct.s, 

occasionaes •.odos elles. mas em qualquer hypothese não me paréc- nuo muito 

consentane<>.s com o espirito do manclamNllo regimental. Colllo quer que stja, 

porém, >uieitando-me á divisão da ordem do din, de que resultou iniciar-se 

esta discussão em hora. Ulo adfnntada, deixarei dito, para que conste dos A.nna«s, 
que as rapicla• consiJnac;;õ que o projecto sugg>erc ficariam collocada;; com 

melhor significação. talve" com melhor opportunidade, m alguma xposiçU.o 

escripta, ou em utna conf-erencia préviam•~·nle n.nnunciada., com convit!:!s latrga

nlent~ d1btribuido~, e111 ttll'3 se appe11nsse para a bene\'ol~ncia dos atnigu~, a1nn 

ele f.a,.,e>I· casa. ( Ri'o) . 

.Porqut. ;:,r. Pre~1deut0, sO urntt g-rautle condescendéncta e bôa vontade de 

lres ou quatro co li• gas que aqui ficam até hora tão ad'2>.'lntaàa dos nossos tra

bulhos e, por outro lado. a necessidade em que se encontram alguns clesse.s di

gnos collegas de acompanhar o proj . to a:é o seu ocaso r •gimental, fornece

rão desculpas para a minha presença na tribuna a estas hora • . 

Quando me levantei, eu o fiz com grande her-itação e v I"<ladeiramentc 

p~rpléxo, sem saber mai~ no certo que o ia discutir. porqu-e ainda linha a irn

pi·essão d <' uma salada ]Wnllaché .• em que veiu a desandar o projacto dito, no 

avulso, da reorganização ou organização do ensino publico prim.ario a cargo 

uo Pod•er Federal. 

Alguns dignos collegas trouxe-rnm conlingen s pr3cio os das .suas medlla

ções sob"<! e>le delica<lisslmo c opportuno assump :o submettido au estudo da 
legislatura fleder>t•. 

As prnxes viciosas de~ta Casa Pt"rJni.türanl ane em um thernR, pot~ ar;sim 

dizer sagrado, se debatfssem longamente assumptos os mais distanciados da 

questão do -.;nsino prima•·io a >Wr feclei·alizado. 

Discutiram-se questi>e« de entomo!ogin agricola, questl}es à~ vinção tet· 

restre e maritim-::1. caso' e conflictos decorrentes ele acção de uma empreza ele 

navegação no transporte do sal, organizacão do credito ngricola, assumptos te

chnicos da ncliddade militar, vantagem ou desvantagem cliplomatica, profis

sional, financeLI'Il das soluções alvitradas 'l11Csta casn e combatida· pela admi

nistração para a nossa actualiclade militar. 

Mas, propriamen'e. aquelle assumpto pa1·a o qual o R . g!mento aconse!h,, 
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o Presidente da casa a chamar d•e vez elll quando a altenção do orador, como 

sendo o thema posto em fõco, estas poucas v <•zoas foi abordado, foeltzmante ,;em

PI,e con1 granae elevação de vistas, com grande sabe1·, e grand1e. patt~:.otisn10. 

D epois de 27 a•nnos de vvcla parlamentar, não é mais possível e:>.cistir sur

-presa n enhuma pa•ra o velho orador qu e a ~ sta hora pensa em se occupar de 

materia de tamanha magnitude. Conhec<ndo o que conheço cl>t nossa vida in

terna, do nosBu par1amen !:o, 11ão me clevé causar est(l~anheza que o Congresso 

Nacional se desinteresse por completo cl'esta questiuncula quoe é a acção elo 

Q,ov·erno Nucional na dissen1inação ela instrucção . pri•n1aria, quêetiuncula. que 

não conseg-u e pur fórn1a a:.Igun1a desp•e:rtar, j á não digo enthusiasn1o, siqtrer a 

boa vontade ou uma vaga disposição ele €'-P irita na quasi totalidade dos m~Jn 

bros desta assembléa, o,;; quaes evid. nt>emente faltnm ao seu dever de l ' gi~!a

do.re.sJ pecca.uc1o por omissão in1perdoave•I, recusando-se abrir os olhos :;obre o 

maXJimo dos problemas qu•e o futuro nos põde relegar. (il1JOiaàos.) 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Mentem ao seu mandato. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Não conheço atte;tadü ma is deploravel da gntvi

dade da C'iiise qu-e atravessa a nossa menta-li•dade parlamentar , doe que é a dt~

cussào deste projecto nas tormentosas, sinão comicas vicissitudes por que t~m 

passado. 

Pal'eC'erla e não seria demasia applicar-se ao caso, em o·elação aos s<nho

re.s leg i~lutlores urien n'e!-5t sacrê, pour un sapeu r " . Não h a nada mais $\q,gTado 

para os nosso,;; leg1islaclores. 

A tna.petencia, o fastio men tal, o ca.nsaço, ;,em \ler de qu>e, r evelam-;Se ca.so, 

de uma maneira tão tJ:iistemente symptomatico, q~te o estudioso das causas so

ciaes do Bra.sil , a lgum segundo Bryoe, que de novo qu izesse escrever .sobre o 

modo como s-e or ienta a política do Brasil, e se .abordam os grandes problemas 

comm ettidos á competencla dos legislador~s. cl'eante d•e.sse phenomeno, mu·ito 

legitimamente duvidaria que os brasil <liros fos.sem ca-pazes sequoe.r de põr em 

equação o problema, quanto mais de resolvei-o. Pois, se preliminarmente co

meçam por não querEr voltar .a sua attençã.o para esse caso, como lJOcl ~m 

Inspirar a quem qU'eil' que S'eja confiança d-e que sejam capazes ele o levar POY' 
deante? 

E quanto mais não pe.sa. no espírito essa reflexão a qu.em se r ecor-da. que 

estes mesmos qu>e aqui deixam desertas as poltron as são na sua grande mriloria 

<>s elementos repre entativos da nossa m <ntalidacle nos varjos Estados da na
publica. 

Si a eltte, a quem cab>e na hoca preoonte governar o Brasil, tem attitu

des dessa ordém, ,a grande massa amonyma, a immen.~a multidão que ainda 

confia na Sinceridade dos nos.sos trabalhos, que attitu de põde ter? 

Si m entalidaclJe aqui é esta, si a moralida-de, na a.Jta accepção de.st·~ YO 

cabulo é tal, qué m entalidade, que moralidade deve viv-er no cerebro elos mi

lhões e mi lhões de brasileiros tão c1istanciaclos d1essa elite! 

Consille;·ações tae<; ac·ud:i.rinm ao espírito ele qualquer to1wistb illusbt·ao.o. 
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qué por estes dias hom~sse assistido daquella tribuna ao curioso espectaculo: 

um velho Daputado, .discreteando com algun pacientes collega sobre um pro 

cto de lei . . . 
O SR. MoNTEmo DE SouzA: - GrandiO<So. 
O SR. BARBOSA LIMA: - . .. que dev~e ria .estar sendo discutido pela Assein

blêa em peso, aqui pres, nte, profundamente interessada, conscientemente sanc

dora da significação e do alcance das deliberações que, afinat, venh:arnus ... 

adoptar ou não sobr€ e te caso. 
O SR. Jos.fl AUGUSTO: - E' original e em uma r<'Publica, quando a republi

ca ê o esclarecimento das massas popUJa~.,,. 

O SR. BARBOSA LIMA: - O phenomeno, Sr. Pt•es!dente, e alarmant". 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Tanto mais alarmante quanto um dos ultimos ora. 

do1-es quÓ se occuparam desta rnarer!a declarou que era secuniLana. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Elle revela quanto es tamos longe das respon ·~b!

lidades inherentes ao nosso mandato e o quanto o rempo tem d& ser por Ivll

gos e longos decennios o collaborador pr'<ponderante no longinquo preparo eS

pontan •o dos elementos que hão de vir a põr de novo em fóco os problemas 

que e encontrarão d~xados sem solução por nós outro~, hoje flntregues a esca. 

austera, ·apagada e vil tristeza . 

Sente-s , porque não õizer, sentfl-se que todos conv1enham em reconhecer 

qu-e quanto a esse como a qualquer outro elos casos constantes dos .projcctos 

1•elacionadw na 01·dem do dia, quanto a esse como a todos os outros, o Go

verno, e segundo a noção pl.obéa que e tem do que seja Governo, o Chefe 

do Estado, com seus Ministros, hão de encontrar meios " modos de ananjar 

éssas co usas. 
Os legisladores s o limit,ar!!.o a votar vagament", com o minimo do traba

lho pe-ssoal possivel ... 

0 SR. MONTEmo DE SOUZA: - Autorizações. 

O SR. BARBOSA LIMA: - . . . umas amtorlzações e umas dotações, e os re

presentantes do que Be chama em sentido •·estnic to o Goven10 se contentarão 

em app•ellar, de vez em quando, para estas luz.o s tão constantemente apagada.:. 

do Congresso Nacional, que, absolutamente, não se resolve a esclarecEr cou,.-d 
algunJ.t, 

O honrado collega, Deputado pelo Amazonas, que tão proficientemente dis

correu sobre a questão do ensino publico, accentuou mui to bem o alcance edu
cativo desse €nsino, a significação qu>e tem o faclor instrucção publica na for

mação do caracter de cada n acionalida de. 

Quem sabe si o projécto uma vflz con>ertido em lei e posto em pratica 

não nos d·everã. dar umn r emota esperança de que os netos dos nossos netos. 

trabalhados por esse factor educativo, v€nham a constituir a.ssemblêas pa.rla

m , ntares, legislativas, em que os assumptos sociaes, politico.s e administrati

vc;s correspond~ntes a ·esse seculo sejan1 estudados, discutidos e resolvidos, 

como nós agora tão precocemente anhelamos que o fossem?! 

Isto almejamos porqué fiQaJnos desconhecendo a t•ealidacle, ap~zar de cont 
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e lia estarmos conviVI€-ndo h a .tanto tempo. Po;Js que se poderia espHar de uma 

mentalidadê, da g r ande gemera1ldacle dos typos rEtpr.esentativos da nacionalida

de bnasi leira feita â. r evelia de qualquer instr•ucção, largamente vUlgarizada e 

devidn mente systema.tizada, feita â. sombra da se.nzala? 

Não nos clev·emos su.r pr.ehender. Somos uma nacionalidad•e que vtiveu até 

agora de abdicação em abd icação. AbcliQa.mo , pri'ITI'eliro, do nosso dever de tra

balhar e abd icâ.mos nas mãos 'callosas do escravo . . . 

O SR. MoNTEmo DE SouzA: - E ainda hoje sentimos o effeito ·dis"u. 

O Sn. BARBOSA LIMA: - Somos a florescencia desse parasitismo secular e 

Jlarasitar ias tinham de ser a ma>n ifestações dessa eUte caractenlzada pela pre

ponderancla da in dolencia na acção da inE~rcia, na inspiração da incapacidade 

no trabalho conectivo. 

Está visto que não é isto motiivo para determinar a indlign,ação, arra~

ta nclo-nos a grandes tropos esteneis de declamaçõe.s. Mas é o facto nucleat . 

Todos quantos meditamos qu E•stões delicadíssimas como é a da instrucç!to 

publica, todos quantos volt,a.mos com carinho, com cuidado, as nossas vistas 

para •esse p roblema, devemos ter sempt'e P>t'esente que esse proj ecto veiu a re

sultar de duas ordens dJç considerações feitas no parlamento brasileiro em épo

cas já um pouco d istanciadas e que afinal convergiram, partindo de inspira

ções bem ex-plicitas. 

Ha mais de uma dezena de annos um Detpu't,~·do chamou a attenç!lo dos 

poderes publicas brasileiros para o t r abalho d.e d•esaggregação cellular que se 

ia fazE·ndo dos f>actore\s característicos ela nossa na.oionalidad•e em determinada 

zona do paiz, pela concentJração systematicá e tendenciosa do ·elemento germa

nico em nudeos de população absorvente no sul do Brasil. Ahi estava o pro

blema, posto do ponto -de vista da defesa .da nossa nacionalidade, naquillo em 

que esta depende da prese;:-vação da lingua como laço e:thnico de subito vigor. 

A segunda o.rdem de consi·d:erações, as ponderações de segundo typo proce

deram dessa primeira provocação, porqu•e se cuidou, uma vez posto o proble

ma •em fóco por essa mane1>ra, de indag1ar si dentro da nossa estructura consti

tucional poderia o Governo nacional intervir na questão da organização do en

.sino publico primaria. 

Em virtude dessa série -de considerações, tivemos na Camrura dos Depu

~&.dos um intere·ssantissimo debate, em que culminou um discurso que fez, 

épo~. do talentoso represH>tantb da Bahlia, o saudoso Sr Felh Gaspá>t·. O 

Deputado que, depois de tantos annos, encontra a questão, não no mesmo pé 

e.rn que a viu p~Ia primeira vez, mas muito mais aggt)avada, o representante 

do Districto F'<·deral, qu~ agora está a discret~ar com os seus collegas, formu

lou, a titulo eLe solução preliminar J)l'ovisoria, uma emenda â. lei de orçamen

to propondo que o Governo Federal creasse nucleos coloni,aes na zona povoada 

por esse elemento que se mostrava inacc'~ssivel á assimilação brasileira, es~olas 

de ensino primaria e deu para a\ssento constitucional desta sua sugg;;stão o 

art. 35 da Constituição da Republicoa, na parte em que .sugg·ere ao Governo 
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f\-Rcional a conveniancia de anim:N~ o li senvolvin1-e nto ch1.s letras, dcts scie:nci.a s 

e artes. uma vez que isso incun1bê ao ongres:w. n1as não pf!lvativan1ente. 

Com este assento ou com ou :ros, que for,a m s endo d . sdobrados elos textos 

constituciona as, do espírito qu-e preRidiu á organização de nossa. 1éi maxim a, 

vari~s soluções foran1 surgindo, projectos de lei ~e forarrt fornllllnndo, a té se 

chtg8JT uu projecto Otl'lt crr, clebf1h .. 

lVIao, Sr . Pn.::s id e nte. á medida que es a t volução se ha op-e rando, paralle

~an1ente t:onl Pila se ope1·ava evo lução a ncdog,a, na n1esma dil·ecção, en1 varios 

outros rni:nos ela actividacle politica no Brasil; ~· sa assisti"' a esbe phenomeno 

interessante: ao passo que o leg·isl.ador cor~~~tituintE:. n1uito in1pregnado el as ll

ç1le~ de 'l'nvares Bnstos, em suas cxcellentts monograph ias, •e ntre a qu,aca a 

conh ecida "A Provincia ". de Odilon-Bavot. sobre o,; e ffd tos da centralização, 

de Tocquevi il<". sobre o desenvolvimento da d emocrac'a na America do Norte, 

ao passo qu e o legisln.dor d e- 91 s~ most l'ava incl inado a u·ma descentralização 

que ch eg-ou aos litnites clra cl esnrliculação confurndindo-sc a. ~des.centrarli:lação 

ndm ln i; trativa com a (!esurt~culação politicn, pouc o fflltando qu e ;;e tivesse at

ting ido o ponto a que ch eg,nam os Estados Unidos ela Am~dca elo Norte, per

mittindo a cadn um elos Estados federados n organização do seu direito sui.J

stantivo, a decr tnção elos cod igos r espectivos - presen temen te, 25 annos de

]Jois, se assignala, deixando ele lado as phases in:termed~gs, es ta phase fin al, 

mn que s 2 ncontra a m entalida de politica brasil eira, de un1a -verdadeira invo

lução, propendendo-.se para deferir ao Governo central a g rnnde ma ioria dos 

encargos qu e s ão a r a zão de ser elos Estados auto nomos e fed·era clos, ! loandv, 

todavia. em mão~ destes ns fontes de r enda, qu e sei que ahi fornm ter por 

motivo da obrigação de acudi1·em a e:se.;; m esmos enQa.rgos. 

E' assim qu e se vê, na lei de orçamento, pulula.,·em em·endas ou di positi

vos mandando construi•l' estradas el e rodagem dentro àos prop rios llmi'les dos 

EBtados (não ê de um E s tado a ou tro) , projectos e em e·nclas em que se obriga 

a União a custear, pelo Thesouro Federal, isto ê, por aquella quo!a da tribu

t ação que ficou para a União, os serviços de hygiene t errEstre, e po r ultimo, a 

instrucção publica prima.l'ia, que ha mui'to tempo e entendia já dever caber :.'\.~ 

con1munns, nem Siqu€r aos pod Er es provinciaes, n1as ãs proprias 1nunicipaf.ida .. 

des. Isto e r econh•E·ce - e por que se r cconh'E ce ê que a tal ponto se chegou 

- el E ve r voltar ao. circulo ele ncção dos poderes cenlraes. 

E' perfeitam ente um trabalho ele involução politica, um t•rabalho de ceiO• 

traliza ç1l.o que "e vae !azenü '• sem nenhuma. r evin!l.o cl!< Const ituição, mas evt

dentEm ente com preterição elo espirilo que ditou a·s clausul)fls principaeR desse 
es tatuto. 

P e rgunta-se: Teria o legislador constituinte de 1891 erra elo na sua pr"

occupação de descen t ra lização? Será mais sabia a orientação que t . ncle a pre

valecer agona.? Será que a União, o poder central , iocallz11.Clo na Cidade dv R fo 

lle J :tn eLro, tenha maior dt votan1ento, como fon1tC de inspiração , e 1na·ior saga

cidade na pratica aclministralivn, pa ra rése>lve r m el honn ente do que os Esta· 

dos e os municípios esses PI'Oblem,~s qu e inter , .,.;am ás populações disseminadas 
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sos maiores acharam sempre impos ·ivel que se desse - que os olhos do poder 

central enxerguem bastante longe e sus braços t enham bastante foJ·ça e e:\.

L.tnsão par~a., nos maus Jonginquos (::l'tões resol v r e es vroblcm~ t::nünente

menle locaes'? Ou teriam acertado, teriam se a.pproximado mais da verdade os 

legisladores de 18Ul, quando reformavam o nosso •·egimen tributarlo e concc

dhun a esS<~.s entidades, cre.adas com a denominação de Estados, portanto pr<.l

movidas da cat>,·goria inferior de Províncias, fontes de recursos que bastassE:<ll 

para qu·e cada um delles resolve;;se, no seu tel'ritorio, esses problema$ que são 

a sua razão de ser? 

Es~b Pfujecto, como todos os outros a que me venho referindo, em rigor. 

represent,a. a f.a.llenoia da capacidade governa ti va dos Estados federactos . 

E tomara qu·e eu não sej·a propheta a vaticinar a verdade: onde quer qut

a União, goonerrüizando-se <}SSa providencia nos varias Estados ela R publica, 

vá ~re.a.ndo escolas, estipeudi,ando. professores á custa elo The.souro Kacional ... 

O SR. SEBASTIÃO M.ASCARENHAS: - Para o qual todos os Estados con

correm ..• 
_, ~- ·-·-l 

O SR. BARBOSA LIMA : - . . . ahi, os Estado irão reduzindo para.llelamente 

aa escola.;; que custeavam. Não são os Estados qu-e contribuem; quem contri

bue é um só indiividuo, multiplicado pelo numero delles, constituindo a popula

ção de contribuintes o povo brasileiro. Contribue para ease tríplice pro digo, 

que é o município, que é o Estado, que é ·a União. Paga o imposto ao municí

pio para que elle lhe dê hygicne e instcucção, ou então não ha razão para 

esse imposto. Paga o imposto ao E.slado para que este lhe dê melhormente 

viação, l1ygien·e, instrucção, just iça e ordem · mor,al e pol•iciamento. E paga â. 

União prul'a que esta lht- dê as mesmissimas causas, ou para que esta lhe dês.st: 

outms, como pensava o legislador constituinte? Paga tres vezes: paga ao Lan

çador municipal, ao cobrador municipal ; paga ao collector estadual ; pag,a. ao 

exactor federal. Emfim, é um dos aspectos elo problema. qu-e a fatalidad e so

cial v,a,e encaminhando, contr·.a. a vontade ou por gosto dos mandamentos con

s titucionaes, e mais uma vez se verifica o phenom.o no tão intelligentemente 

asslgnalado por Jean Cri·et na "Vida do Direito". 

E' um mal, é um bem? E', pelo menos, uma duplicata dé enca.rgx1s, por 

um lado; um.a. difficuld·ade lnvencivél de um poder distam'te p,a.ra resolvec ques

tões locrue-s, uma probabilidade maior, em virtude dessa impotencia congênita, 

pnra os abusoo a se !infiltra.rem; é uma quasi cert<lza d,a enxertia da politi

oo.g.:>m federal em todos estes casos novos de dotação orça.ment.aria. 

Eu, Sr. Presidente, creio que conheço um pouco as praticas bNtSileiras, 

para não ter illusões, qua.ndo as cotejo com as leituras dos tratadistas que mais 

me appetecem t>m casos desta ordem. Quiz apenas asslgn.a.la.r inicialmente este<~ 

dous asJ?ectos da questão: primeiro, aspecto internacional; segundo. nacional. 

Aspecto Internacional, digo, representado na defes,a. cl·e determ~na.das zonas do 

nosso pa!z, invadidas pelas consequencias, que deviam ter sido p•·eviatas pelo's 

nossos primeiros estadistas - do immigrantismo, "á outranct>", mal loca lizado. 
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Ahi me paieGi·a que ,a.~sim como a hansa allemã, assim como as socledaáes 

Jestinaclas u clesénYolv ,., a rt.a lianitá., podiam subvencionar tenclenciosament~ 

e.;colas primarias nas zonas po1·oadas pelos seus compati·icios, o Governo Fe

deral poder;.a e deveria Hestas zonas subvencionar escolas destinadas a •·esi;;

ür á invasão do elemento d•issolvente de nossa nacionalidade. Este foi o fun

damento da que.stão . D epois, o ponto ele vista nacional: passou- se (vê-se conto 

a questão se geneT\:'\.)izou imTnediatanlent.-~) 1 p:-tssou-sc da zona proprianlei.te 

rJ,agellada po1· esse trabalho morbiclo de lle.saggregação cht nossa nacionalidad~ 

pas. ou-se desta zona pura todos os derna.i.; .!Dstados, sob o fund.amento de que 

o ensino primario estava descurado e d11 vez de caber aos •Estados cumprir o 
seu dever, cabia á União arvorar -se ·em tu tora e levar a assistencia, dando.;,e 

a este vocabulo uma elast:ciclad<', dos effeitos praticas que procuramos ago1a 

estudar, a tê disseminação do ensino primaria. 

Tenho duvidas g•randes ;;obre .a efficiencia de sa nova altitude acloptacla 

pelo pode1· central . B<t1SO que onde os poderes. loca es, onde os g·ov rnn.nte. e&

taduaes, os direotores da actividacle pol>itica communal não tiverem a elévaçãv 

m ental e moral sufficiente pa.ra abordar o problern,a. do e·nsino ,publico pr ima

rio, a União, ou antea. o Governo da União Ot\ melhor os governanle,s na cidnd. 

cl<' Rio de Jan•e iro, tocados de um modo absorvente pelas preoccu,pações da ci

dade do Rio de Janei ro, nunc.a. poderão resolvPr com vantagens para .as popu

lações desses longínquos nucleos elo nosso se•rtão o problema essencialmente 

local - o ensino prima.rio. 

A este respeito, Sr. Presidente, V. Ex. me penni ttirá, e meus coll t>gas 

consentirão qu·e eu, paradoxalmente que s <jn, mitta a minha opinião em di

vergencia ainda mais profunda em re.ação ao al'<sumpto. 

Fui <induzido a convencer-me de que o E stado, ainda mesmo o Estado com

muna, o Estado inicial, a "civitas", e muitos ma.is. O Estaclo conglomerado de 

Estados, a f eder,ação, elas proporções vasta , em um continente de oito milhões 

ele kilometros quadrados, como é o Brasil; o Estado em qualquer de suas 

modalidades onde mais ou menos afastados cl ~ cada communhão usurpa uma 

funcção que principalmentE cabe á mãe de f,amili.a. O ensino primaria cabe 

!'ls mães. 

Inicialmente á questão do ensino primaria, <la instrueção primaria, comu 

muito bem recoruou o m eu min•ente colleg;a. aJI>tigo directo~· que foi com grande 

proveito dR. instnteção publlcn, no Amazonas, a questão da instrucção não pód~ 

ser desi:1tcgracl!!:.da questão rJa educação. (llfwi-to bem.) 

Ado·lpho Coelbo. 'liOT dos I,I~ais acatados glottologos, em tempo em ciue se 

não cogitavft. serrtJer des.sa scelerllida monstruosidade que é a sang·renta catast;-o .. 

phe · oriund~ do ·])l·ussia.n:ismo, demonstrava em trabalho.s ex·haustivos que era 

grande a i Ilusão iloc ·cava!IP.iros andantes que p•·êgavnm a santa cruzaaa eàntra 

o analJ>habetismo e então ·dava o titulo suggestivo a um dos seus· opusculos 

"AnalphabC>tismo " cult11ra ", para provar ou pelo menoo para recordar com ·ta .. 

ctos quç P'l.tenteavH.!11, á lnz de uma documen.tação farta - não er·am vagas con

jectuJ•as 011 simples informações - que o povo póde ter um coefficiente de ana1-
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pilabetos inslgnif:.icar.te de tantos centesimos '!)or cent.o da sua população, de modo 

que nessa nacionalidade t1Jc1a. g~ente conheça os mysterios do A. B. C., e saiba 

ler, ese1"'ver e contar, e todavia esse povo assim unila.teralmente insulado na 
p:-eoccupação de instrucç::io, desprendido da preoccupação complementar da edu

cação, ter uma menlta!Hdade grosseiramente su.persticiosa. e uma mot·a;lldnde dó 

m!lils baixo nh•el sob qua:!quer do aspectos das t·elações domesticas e sociaes. 

Nesse opusculo Adolpho Coelho invoca não pequeno numero de a utoridades 

allemãs, trabaN1os publicados por ·educacionlsta.s, pedagogos e p:•ofissiona.es dl

versos da Allem:.nha., para demonstrar que neste paiz, o "bauer", o ca.mponez, o 

proleLnria.do dos campos, c.1mo o proletario das cidades, posto que sabendo le: 

e escrP.ver, não podendo ser zurzido como tão impiedosamente o são as populações 

br!lisil~ims, de a.na;lphabelos, de mdd•o pe(jot"ativo, de p·:·imen te, tem uma menta

lidade pou~o menos que rudimentar, em pei,feito parallelismo com a mentalidade 

de um rnorador do ISudan, alarmundo-se com as crenças em "lobishomens", 

bo:·b<JI Mas pretas e quejandas, e uma moralida.de que culminou nos nossos dias 

nos eSC'l,llelalos r1o homo-sexualismo elegante, epielemico nas côrtes da Germa

nia; e de uma grosseria notavel de sentimentos em relação ãs cousas que, para 

a maioria dos mf.ls rudes analphabetos, constituem os mais melindrosos thesou

ros da pureza feminina. 

O p:oblema, portanto, da instrucção não se pôde destacar do da educação, 

do ponto de vist9. re1igioso e do ponto de vista economico; um a lhe sobresaltar, 

o problema religioso, o outro lhe faz a infra extructura - o problema economico. 

O .:'R. CINCINATO BRAGA: - Recorda.va os aspectos peculiwres á condição 

do brasileiro, não do brasileiro das nossas cidades, mais ou menos cosmopolitas, 

mas do que constitue as grandes reservas da nossa nacionalidade, de brasileiro, 

brasilel:o e s6 brasileiro, não o brasileiro envet,nizado de maior ou menor d6se 

de cultura l!tteraria, como somos n6s, mas o hasi·leiro do sertão. 

0 SR. JOSR' AUGUSTO: - Que trabalha e produz, 

O SR. BAP.BOSA LLMA - ... e pll'nha em f6co essa face el a delicada ques

tão, ui zen do que era. preciso ensinar a trabalhar. 

Temos aohi, portanto, a questão do ensino primario intimamente ligada tam

bem á questão da educação profissional, da educação te:>dente a aperfeiçoar a 

activldade congenlta que de cada 1ndividuo é susceptível de desenvolver, em 
maior ou meno::- gffio. não essa educação profissional que degenerou na comedia 

do :C\'[(nl~terlo d't Agricultura, com suas escolas de artífices, sal<Vo uma ou outra 

ohonroda excepção, e desta<.!arei com particular carinho; a Escola de Campos, mas 

a eelu~ação profissional no proposito de facilitar a acquisição de offlcios con

vergantes á economia nacional administrada em condições de fazer de cada In

dividue uma unidade capaz de se congregar com os demais para o aproveitamento 

da fo1·midavel deflciencia industrial do tra'balho pela machina. 

Percebe-se como a face economica da questão se vai complicando com facto

res pecwliares ã nossa .evolução e com factores derivados de tremendo confllcto 

entre o capitalis'!lo e o trabalho pelo maior aproveitamento humano, elo resul

tado colhido pelws· maravilhas da mecanica applicada ás machinas, com o seu 



- 390 -

inevitavel correso.>Ondente moral que é a desapropJ'iaçüo da sob:·evalia do traba

lho. absorvida crimmosamente pelo. capitalistas. 

Vê-se. de !!l:Tum&. sorte. surgindo aqui o problema posto por Ka:-1 Marx, se

gundo o qual a 1·ida economica das socieda de-s passa a ter uma importancla muito 

maior üo Que as cogitaçõ~s em que se embeberam os propagandistas da R evolu 

ção lo'J·anceza, que desandaram na tcemen da sangreira do Terror, sem que a 

QUestão social ficg,qse r esolvida de outra fôrma; que não fosse pela continuaçà.l 

de um proletariadc,. cada v.;,z mais esmagado pelo capitalismo e o advento de 

uma burguezla cada vez mais parazita. Esses problemas estão sendo postos no 

scenario mundial, de modo a nos conduzi:· a pensar mais cuidadosamente na re

percussão das sohu:;ões syndicalistas e collectivistas que. tendendo a triumphar, 

inicialmente, anil!' menos pensavamos que poderiam triumphar esses steppes das 

Russias, virão sendo, através des.ses -exemplos, pela I nternacional, transmittida s 

à e ag;;·:·emiaçõeR operarias a aggremiações opera rias, su rgindo as r eivindicações 

ca.da vez mais valentes e cada v Pz mais vigorosas, dos operarias, quando volta

rem das linhas, c.nd,o <l.efendem as respectivas patrias. e quizerem exigir para seu 

lar a paga de seu traba lho p;:oporciona! aos lucros com que engordam parazita· 

riamentP os ricos, e que p<'rmitta a cada ohefe de família o conforto nece.ssario 

para que a mulher não precise ir pa,·a n officina. para que a r aça pos~a corres

ponder aos idea" de eue:eJ'in a que andamos sendo tão recommenclados J)i!!os 

que se preoccupr.m com o.' prob:emas da hygien·e e para que se possa resolva1· 

aquelle p:-oblema a que ha po uco me referi da mãi. educadora insub.s.titulvel, dan

do instrucção pri'Ttoaria e razenclo sobre seus filhos o caracter da criança que a"' 

sete annos é a.-1uillo que ha de se r durante toda sua vida, pois que não ha como 

desenmizar dlesle pE"quenino coraç1lo as sem·'ntes qne a hi ti'veroem sido postas ou 

pelo lar on pela offl<'lna que o deformar . 

O SR. PREsrnENTE: - Informo a V. Ex. que faltam apenas cinco minutos 

para term1nar a horl!. da sessão. 

O SR. BARE0SA LIM-~: - V. Ex. me conserva:'á a palavra para amanhã. 

afim Je continuai· nesta discussão. Quero deixar exarado nos " Annaes" como é 

que u::n velho republicano. membro da Constituinte, vinte annos depois de ter 

tido as respon.snl.olllda!d~s inherentes ã collaboração n a Ca:-ta provisoria que foi 

a Constituiçllo d;,cretaàa em ~ 1 dP p over elro, sensibilizado pelo espectaculo que 

o mundo civiliza/lo lhe proporciona. levado a meditar sobre a repe:-cussão das 

novas <'Oluções que se vão caldeando naquelln tremenda frn,gua, procurou trazer 

o con;.mg~n t<' da~ suas cogitações pessones. das suas meditações, das suas sug

gestõe~' dout:·inarias pa.ra. o problema brasileiro, naquillo em que ess~ problema 

se ent1 elccc com a auesti!o do ensino, com a questão da instrucção, em uma Re

publica int<;rconi'ssiomtl. eM uma 'Republica em que o Estado não se confunde 

cotn a igTeja. ~ Pm uma c1uestão en1 que o aspecto religioso e economico tem .:le 

ser e:.lud;tdo de par com o aspecto jurídico, constitucional e financeiro . (llf!lico 

bem: loWito bem. O OJ"Gclm· 1 Cll!l i/ll'im entaclf>.) 

o Sr. President e: - Esgotada a hora, fica adiada a 3• discussão do prC>jecto 
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n. 2l C, de 1917, l''lcultando ao Governo crear e subvencionar escolas primarias. 

de ambo.~ os sexos, nos pontos do ter:itorio nacional que julgar mais conveniente, 

e dand·J outra~ providencias. 

l'a SESSÃO DF. 1° DF DEZEMBRo é a discussão encerrada. 

SESSÃO DE 19 DE DElZIDILBRO 

Facnlta ao Gove.-no C' crear e subvencionar escolas p1·imarias, de a.nbos 'JS sr.

x oJ, nns pontos elo te>Titorio nacioilal que julgar mClils convenientes, c dti 

01~t1·as llrovidencias; co"' pcweceres das Oomm issões ele Instn;cção Pltblicc-. e 

de Finanças ás emendas em 3• c/Jiscussão 

SUBST!Tl'l'IYO DO SR. PASSOS DE MIRANDA 

O Co!'lgresro Nacional dec:eta : 

Art. 1 . 0 Nos termos dos arts. 65, §. 1°, e 48, n. 16 , da Constituição da P.e

publlc,•. fica o G0verno Federal autorizax:lo a promover accôrdo com os governos 

elos Bst>tdos para a:justaTf'Irl ent:·e si sobre os melhores meios de organização ~ 

systematizaç~o d ensino puhlico brasllei<ro, prim~~<rlo e technico-profissional 

elem<!'nto·:. 

1'-rt.. 2 . o Para esse serviço abril· á o Gove:·no Federal o necessario credito, 

até o ma,.imo ele 50 :000$000 . 

Art. 3. 0 () ~ov-e-rno li'ederal, com antecedencia de tres mezes. as.sentará a.~ 

bases para tal accêrdo. 
Art. ·1 . o Revogam-se as disposições em cont:ario. 

Sa.J.a tlas ses~õ~s. 2il de Novembro de 11917. - Passos de M i1'anc!CI Filho. 

O substitutivo do noRso illustre collega Sr. Passos de :\flranda a utoriza o 

Governo F ràeral a pro!T'over accõrdo com os governo-s dos Estados. nos te;mos dos 

al'ts . 65, § 1°, e 48. n. 16, da Constituição, para ajustaTem, entre si, sobre os 

melhores meios dP orga.nização e systemati:mçiÍ.o do ensino publico b:a slleiro, 

pr!mario e W.Chn ico-profissional elementar. 

Parect> que o !tCCOrdo deve ser celebrado entre cada Estado e a União, Isto 

ê, ha.rerã. tanto<; accOrdos quantos os Esta.dos, menos o IDI&t:icto ·Federal. 

•ão Jll'lgamos 'ex'tr<lmP d e a rgulçã.o o a.ssento oonstltuclonal do substitutivo, 

vi;ito como o l!;t. G·5 dispõe: ""j:i: ' façultâ:do aos ~t!!'dOs: •1•, celebrar , çntre si 

Partece' 
sobr~ as emendas 
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aljustes ., convenções sem caTacter po1'itlco", e o n. 16 do art. 4'8, que discrimina 

as att ribu1ções -do Pode: Executivo, ê o .seguinte: "En·tabolar negociações inter

nacion~es, celebrar ajustes, convenções -e trata dos, sempre a<:! ?·etere?~d!tbm do Con

gres~v. e n.IJprovar os que os Esta-dos celebrarem na conformida-de do. a:t. 6õ, 
l!ubmett•mdc-os, I]Uando cumprir, á autoridade do Congresso". 

O 11. l do art. 65 rdo faculta, pois, aocôrdos dos Estados com a União e 

sim estatue que O!l Estados, harmonizando :eci•procos inter-esses, padem celebrar 

entre si accôrdos para cuja validade ê necessario sejam s ubmettldos aos !Pode
res Fede1·a.-. 

_t; que fossem possíveis taes accôrdos entre a União e os Estados? 

.J:'ara quem conhece os nossos habitos administrativos, os nossos processos 

mor.osos e que 9. cado. passo esba:ram e m r ebuscadas e minudentes interpreta
ções oonstitucionaes e legaes em melindres, susceptibilidades, 'difticuldades de 

toda sorte; para quem isso conhece, a prevalecer a orientação do substitutivo, 

seria proc~astln!tr a urgente intervenção do Pode•· Central no ensino primaria, 

para u1na .outra geração que não a nossa. 

Desue que ê doutL·ina constitucional, felizmente vencedora e pacifica, a que 

não véda a intromissão do Poder Fede•·a.I na <disseminação do ensino primario, 

cooperando com as demaiJS forças, numa. salutar e pabrJotica synergia de esfor

ços, a Commissão ju<lga que o melhor processo é a intervenção directa da União, 

oreando escolas suas no tE>:ritorio nacionrul . 

Além de ser o caminho mais curto par.a levar ás populações do nosso vasto 

palz o grar.de beneficio da acção central no combate ao analphabetismo, a.s es

colrus creaJdas, tal a estmtetura pedagogica qu e .apresentem e as vantagens que 
offereça.m, podem s ;rvir de padrã.o, pa ta!digma oprura os liemalis: particula~·es, mu

nicipa es e estadua~s. 

Por <'tlsas r-azões. a Commissão se vê na contingencia de aconselha r a rejei
ção .:o substitutivo. em antinomia com o espírito do prCJijecto. 

SURRTITUTIVO DO ~R. MO~TEIRO DE SOUZA 

O CongreS'lO 'Nacional resolve: 

Art. 1. o Pnt'a os fins da primei:a parte do n. 2, elo art. 3•õ da Constituição 

J!ledera.l, é creaàa a Rep~Lrtição Geral do .Ensino Publico e Educação Nacional, 

com séde no D!stricto Federal e delegados em cada urna das capi>taes doR 'Es

'tád9S· 
Art .. 2. 0 Es•.a. r~pnrtição ~erá po:;- fim esttÍdar -e levar a effelto o desenvol

vlmiini.O o.~ 6ducaçã.o nàcional, para o que se occupará principalmente de : 
.. ) cey!Jigir c~t~.tis ticas e doc;umentos mo~trand'o 'as condiçô:s 'é 'o progresso da 

educaçií o ·_no." D.is~rjcto- F eder al. -e nos Estados. d~t Republica; 

b) divÜJ_i;:à: ipformaçõ~s I:elativas á organização .f7 ~-nccioname~f;o das es
colas e systemas escoia-tes; ben-í como os methodos de ensinp, lquer .. da R epu-
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blica, quer ele paizB<õ extrange'ir os, 'de modo a permitti r ao povo brasileiro 0 es

tabelecimento de systemas ef.ficientes n a sua educação nac ion al. 

cl ;,nformar •S. nillllalmente o ICongJ.'esso, por me-io de minuci<:>so relatcn·io, do 

r esu.JtacJo das sua·S in'Vestlgações ·e trabalhos, bem como das medidas qu·e julgue 

nec<essarias para servir á causa da educação e os .fins para que foi creaid•a a r e-· 
pru;:ttç·ão , 

d) pub·Jicar !J0letins m ensaes ou quin>lenaes, r'elatorios especi!l!es,. memorias, 

etc ., que Jornecel"':í grHt uit a e obrigatot·ia.mente a todos os professores puhlicos 

da R epub1ica e tts pessoas 0.u e os solicitarem. bem ccimu ·fotnecel· por escri>pto 

as infor mações qu0 lhe forem pedidas pel·os estabelecimentos de ens ino do paiz ; 

e ) m a nter uma bibliütheoa pubJiooa de educação " ensino,· na séde ela repar

tição e outra i'lstructiva na séde ele cada uma de suas- d elegacias, a cargo do 

respec'nvc- delegado, que será o bibliothecario; 

f 1 mante r um ·ê-Stabel eclmento, externato de ensir,o .prirnario, modelo, para 

cada sexo, r.as ca·p itAes dos Estados, devendo o ensino desses es tabelecimentos 

abranger uma in·•t!'ucção gera'! indi·spensavel a todas -as ']Jrofissões cÜt v ida e ao 

ex·ercicio e cumprimento dos •deveres impostos aos ddadãos ela nossá ·;patria; a 

com eça r pelo (far<lim da Inf.a-ncia e com <J num ero de prc;fesso;es necbssat·Ioií e 

compatíveis com a -dotação orça•mentaria e preceitos da mais adiantada pe· 

dagngia ; 

g) quacndo houver fu.r.'do suíificiente, ou quando os Esta.dos quizet·em occor:er 

ás respec tivas elespe~as. ~rear estabel·ecimen tos semelhantes ao ela lettra f, nas 

cidades mais populosacs elo Interior dos Estados, afim ele servirem el e modelo aos 

institut<>s est aJduaot>s, munici']Jaes ou part iculart>s, devendo apo·Qveitar no magiste

rio destas escolas, como nas da lettl'a f, normaJ·istas dos respectivos ·E s tados ou 

cl<· outros onde a i:nstnucção se ha ja mais notoriamente desenvolvido; 

h l ~rear nos nuc1eoH coloniaes escolas que, ·além de observarem as p•·escri

pçõ''s d as lettras f e o, ma·nterão tambem uma aula da lingu a dcminante na 

região: 

i ) f11ndz.r uma escola normal superior, na séde da repal·tição, dotando-a ele 

todos os ~·equisi•tos •Pf'dagog-icos m·a is aperfeiçoados para Sela Tea·l efficiencia; 

i) <'rfar P. cust0ar escolas no.rmaes nos Estados qtHl as não vossuam ou ···~ão 
possam mrun tel-a s nas oo.ndições ju!gac1.as efti<cazes pela R epartição GQral elo 

Ensino ; 

k) mant·:}r annexas aos. estabelecimentos ela lettra g e h peqtienas bib!iotlle 

cas d •· escol!ü'l.os .livros llUtis ut;eis e ·al-guns clel>êit-antes, as quaes serão franquea

·das,- fóra das· hoJ>a.s ·escolares, a qu·an tos deseja,rem, <fican-d·o cada uma· i'lessas- sob 

a direcção àP um dos pro!'essores, desi-gnados pela· de!€gacia :·espect-i-va·; · 

~. ) incun1hir.-se de · con.tracta1", por con::1 dos Estados, munfcipali·daà?E, a.sso
ciaç5es ~nstructiva.~ c.u ·.estab!llecimentos particula.res de e_,.,sL'lo, qua o eo liqi_ta:

retn, p?ofes$0:;:es o.u ·e.s.p qialistas para os res})ectivos n1-agt~tt1'iOf:. · 'CJ.1.1&1' .no ·;.}.:trau 

s;e1ro, quer dt>n'r.'!'o do· .J>al-z; .. s e tn .o nus PlLra. a . União.: . 

'"·i animar o (l !"Senvol-vi-mento da i·ni'ciativa pa·rtica~a r· ou ·.®l't ·'pod'1r<il'l: · pub.li-
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cos locaEs, roa creação e manutenção de estabelecimentos que sejam valiosos ele

mentos para o flor'?~cimento da educação nacional. 

Art. 3 .• A repartição ser á aàm!nistrad::t por um director gerai. um vice

director e tantos funccionarios ·auxiliares quat!tos forem necessarios á regula

mentação lla pre&ente lei ou Cl·eados posteriormente pelo Congresso. 

~ 1. o O dirP.Ctor g()rai será rle livre nomeação do Presidente da Repubiica, 

dentre as pessoas de notorb capacidade no assumpto, e servirá emquanto bem 

desempenhar a~ suas funl'ções. 

§ 2. ·' O vice-dir ector será. nomeado nas mesmas condições do d irector gerai, 

mas só poderá se-r demittido a pE>dido ou depois de processo a dministrativo €'111 

que fique provado ser prejudicial ao serviço publico. 

§ 3. o Os demais funccionarios, depois do primeiro provimento, por occasião 

da inGtallação d·este se-rviço, serão nomea-dos em •primeira, insta-nela, por concurso 

e nas vagas superiores por accesso de antiguidade. 

Art. 4. 0 As delegacias estaduaes, em numero de vinte e duas, sendo duas 

para o .ncre e Juruá, com sédes em Senna :Madureira e Oruzeiro do Sul, serão 

regidos por um dPlegado em cada uma, de nomeação do iPresidente da Repu

blica, mediante ;w0posta jnstificada do director geral, dent•·e os cidadãos de no

teria l'apacldade no a.ssumpto, reosident e3 nas capitaes dos !Estados para os quaes 

foreYl' :10meadoq. 

1. o NPZ~a« 'lelega,c;as não haverá outro funccion!l!rio, além do delegado. 

podendo est-.! ~er auxi11a.do por um ser•vente-zeJ.ador, q uaJndo 18 bibliotheoo. de que 

trata a lettra e 1o 'irl. 2 .. possuir numero d;; livros que exija para a sua limpeza 

e cons~rvação {'S<fl auxiliar mediante autorização do director da Repartição 

Geral. 

~ 2." Aos d~J~gados incumbirá colher dados estatísticos no 'IDstado em que 

servirem, informanu\) minuciosamente á repartição geral de tudo quanto occorrer 

em rf>lação ao enslnc e educação. publico ou particular, propondo medidas que 

julgar conveniont~ ou '!'uggerindo idéas para a melhor efficiencia da reparti

ção, em rim, cnrnp:·ir todas as determinações da directoria da repartição. 

Art. ·5 . o Os professores serão nome·ados pela directoria geral, que poder,, 

vuvir os delegad:->s estaduaes, e em seus lmpedimento.s serão substituidoo po1 

1Jrof9sso~es interinos, nomeados pelos de.legados. 

Art . 6. o Pa~a 'Luxi<liar a clirectorja da Repartição Geral. do E>nsino Publico e 

Educaçãc Nacion <ll fica instituído um Conselho de E ducação Nacional, com

posto de quat:·o ,·oga~s. romeaJdos pelo Presidtmte da Roepublica . dentre os cida

uãos not:~ri?.men'c <iedicudos á causa do ensino e educação, prefPTindo-se mem· 

bro5 elo ma.gist.er;o, publlco Oll J}artic~lar, de qualquer grão. 

§ 1. 0 'F.lste :con<:.elho se r eunirá ord1nariamente uma vez por semana, sob a 

presidencia ão dir.octor geral da reparticão, como membro nato do mesmo. e 

extraordinar iamente .quanno fOr convocado pelo seu presidente, terâ por fim : 

a) <estudar e dar parecer sob;-e as questões pedagoglcas ou socio-p rdagogi 

ca~1 que !11e .fr:.-rem submi'ttl'das 11elo director geral; 
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O) estuda.r os meJ.os m~is ade(Juados ~ara a di•f'fusão do ensino pub•Hco 
e educa;;ão no paiz . 

o) é'8r parecP~ s obre os r egulamentos r instrucções que as congregações 

dos estnbe leclmf'ntos de eneino organizarem, an tes da "Dirootorla Geral submet

tel-os á approva,-.ão do Governo, bem como propôr as alterações que -julga-~ - coh

venientes ou que a experlencla determinar durante n execução dos mesmos; 

à} crear e regulam enta" pr emies para o~ mel•hores tra,balhos de psycholo

gia r:edagog lca, educaçi'lo e en-sino e da:r parecer sohre os trabalhos pedagoglcos 

"u di.:iact lcos que \hP for-e!n su•bmettidos â apreciação pelos interessados_. 

~ l flnalmente, presta;· todo o auxil!o possível á Directoria Geral da repartl

\lão na pes.qulza doo m e-los ma.ts adequa,dos para o desenvolvime nto da e ducação 

oadonal, propondo-lhe as medidas que jul g·ar conve nl•entes pa ra a r epnrti çll.o 

mel·hor c.umprlr a sua ifu.ncção. 

g 2. o O numero de vogaes do Conselóho pod-erã se~ au.g>m:enta do, quando ao 

conver.iencla s do aen 'lco o exigirem. 
s 3. 0 () man1ato do primeiro conselho será <'le tres anno-s e o dos s urbse

q,\Cntes de ~nn. podendo a reco-n ducção de sews membros ser indE:'fl.nlda. 

~ 4. • Na con ~tituiçãQ •do con-selho o ·Governo cooJloca.i'ã -pelo m enos um me 

dico que satisfaçq, a;; ex l·g·enc·ias desta lei. 

~ 5. o L'lE·U lla CI " a E scola Norm'Ll Superior o director desta será. merma·v 

nato do conselho . 

§ 6. • N·enohtJm~. !nger•'r.cia adminlslrativa terá o Oonselho de Educação, que. 

na- •·epu-rtição, quet· nos !1'ervlços della dependen tes, correspondendo-se sempre 

por intermilcllo da Directo.-la Gera l c.om as a u·torldades 'PUblicas ou com os par · 

ticu la r <lf' . 

§ I . • A~ futv.: \:<:íe3 ite m embro do co11selho n!l.o s ll.o incompa.tiv-eis com quai

que;· outra fu.nc.,;ão puhlica ou parti-cular. 

[f 8. c Os me:'!lbr<>s <lo c.onse loh o terão tuna gratificação m ensal d ~ 300$, qu~ 

nll.o soffl'erá de . .sco n~o algum, salvo o prove niente d as faltas de comparecimento 

ás s essõr.s, em cuja 11ypothese per-d?r ão, os vogaes, tantAs vezes a gratie!caç~u 

divid .da. p"'lo nu:n oro de sessões havidas no mez quan•ta;s forem a-s falta,s qu e 

de~rn. 

Art. 7 .• N & execução do. presente •lo!, " Poder ~'Xecu·tlovo começará p eta 

Inauguração cl!l. r<:partição e do conseliho. os quaes, já no exercício das suas 

fu.ncções, irão pro~ondo a installação dos damais in-stituto-s, cuja regula menta

ç!lo inicialm en te lhPs competirá faze;· e. s ubmr.tter á lj.l)provação do Goverrro, nos 

termos d·a mesma lei . 
.'l.:'l . s. o P:J.I'P. oooorrer ás despeza_s .C<•m o presente serviço fica_ o Fod~r 

l!lxeculivo autorizado a crea-: no Thesouro Nacional um cofre especial, no qual 

recolhera as renda<> pro-venien-tes à e : 
J, doações, Jeg<i.dcs, fl ' l•~r se jam em d inhei ro quer em bens de raiz: 

Il , dota.çõeos. orçamentR._rl11s espec!_a ef}·; _ . _ . 

_'III, out~a> re~da 'l que f•DJ'Cn> creadas.Por . J~L 
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Arl. 9. 0 Plr .. o inic!o do presente serviço fica o !Poder Executivo autorrz.t· 
elo a elcspf.'nd<?o" 'l.nnua·lmen t~ a lé 0,5 ojo ela Receita Geral da Re'publica. 

Art. 10. A re~ulameHação da pr sente lei será submetUela á app;ovnç~u 

do \.:ong-resso, e . con~idPrar-se-ha approva<Ia se no prazo de 6 O dias depois de 

tomar clc!Ia conneclmente> o .Podqr Legilslativo não der pa~ecer contrario ao 
todo .:~u a qualquer de suas partes. 

··-Art. 11. Revo,.am-se a~ disposições em contrario. 

Sala da.s !WS~I'i~s. 9 d"EJ Novembro ele 1917. - A. llionteiro de ~ott;,n. 

O substitutivo do ncsso distincto co !lega amazonense, o Sr . Monteiro <h 

Souz<', propõe a crca~<ão rle uma Repartição do Ensi.no Publico e Educação Na

cional, rle vinte c duas ·delegacias estaduaes cada qual com a sua blbliotheca. de 

um Conselho de FMucaçílo Nacional, de uma Escola Normal >Superior, de escolas 
normaes nos Estados e de unr estab elecimento, externato de ensino prlmarlo mo

delo. pat·a cada ~exo. nas ca·pitaes dos Estados. deven do o ensino desses esta

beli!ClrnP.ntos abrangPr uma Instrucçào gêral mdlspensavel a todas as p~ofls5ões 

da viãa e ao exercic1o f.' cuwprfmento dos deveres Impostos aos cidadlLos da nossa 
patJ·ia, a comP{!Il.l" pi'IO Jardim da Infancla, e com o numoro de professo~es ne

cessarios e compativ l:s com a dotação orçamentaria e preceitos da mais adian

ta.da pedago;,'ia. 

· A cr~~çllo de tantas repartições pa~ece-nos vir a talho de foice para u~e

pertar risonhas oespernn <:ae e alvoroçado jubHo nos candidatos sem~)l"e em proli

feração luxuri~nte i' tropical, ao funccionalismo publico. 

Não atinam<'~ hem .::om a razão por que lendo o Governo F ederal uma r·e
parllç:ão ~reposta á fiscalização, desenvolvimento e melhoria do ensino sup rio r 

e se<.unJar·io, vá crear outras com as mesma- funcções, mas exclusivas ao en 

sino prlr.Jarlo. 

:r;· origlnalidad ~ que, talvez, não seja muito abonatoria da nossa capaci

dade e zelo pel<'s dtcrne1 ro~ tmoncoo. 

A Plstrucção deve ooedecet a um plano geral, de modo que todos os sew• 
ramos e gráos SP. hRrmonlzem e comp·letem, se engrenem e ajustem. Pam i•llo 

ê mi.;têr uniflcaç:!o, espirlto de unidade, de orientação. 

A dlchotomia, sob o ponto de vista flnancelro, ~ uma prodigalidade, um 

dooperdicio e pFd!tgcgicamente um E>rro, pois, que a insto·ucçã.o federal deve ser 

harmouica e ter '.ti' idade de direcção. 

S"'l o Conse~ho Superior de Ensino nã.o satisfaz os ;fins collimados, o c~tminho 

ro·glco ê a sua rcfc-rma. e :-tiio deixai-o com a. instrucção superlo~ e secundaria e 

crear uma repartiçiio sómonte para a ins trucção primaria . 

.. . . Qua •lto -á. );laTt-e do subfititutivo da União no ensino. prJmario, :!õeja pela crea

~áo <lü escolas nas. C!'-pitae.s dos. Estados, preforimos ficar com as disposições do 
proje,;to (]ue melh~r consultam os inter<;~es -da campanha. contra o .analpha

betlsn·o. 
1'od0s nós f.'a!lemo> que nas capltaes ha escolas .. publicas .e l.'ecu~\sos para o~ 

crue tTUer em S"e lnstrull', mtl.s onae· ella.s . .n.ão ox_istem é no interlot· e· por a.hi & 
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que dev8 ser o IJOm começo. Por esses moti'Vo-s a Commissito não acons elha a 
approva ç;ão do s ubs titutivo. 

EMENDAIS DO lm. JOAQUIM OSOR!u 

N. 1 - Ao arl. 1 . 0 Ondo se diz: "O Gover·no Fede;.-a:l", diga-<;e~ ·~o 1-'o
iler Executivo~. 

Acc,·e.scente-ne in-f>n e : "de preferencia nos nucleos colonla.es do .pal:;; ' 

A Commi~silo de InGtrucçil.o Publica a~onselha a approvaçtl.o da .primeira. 

parte .: quanto á s ~gunda: "de pr,eferencia no-s nucleos coloniaes do paiz", en

tende a Com-ni~sií o ser d E> m elhor alvitre conservar as dl.spo:slções do projecto . 

N ellas estão cflmpr ehPndidos os nucl eos coloniaes, o'bj e~to de demorada a.t
tençi\o e <'lstur!o, da parta dos si-gnataric-s do pa·recer. A 'Commisslto não a;con

~elha a a pprovação oa segunda rparte da ·emenoa. 

N. 2 -- Ao §I 2. 0 Su•pprima-se . 

A Commi5~llo 'l iÍ.C acon.sel·ha a ap.provação dessa emenda. c"'- nacionaliza~av 

da populaçi!.o inof<lJltil el e ori'gem extrangeira eleve ser uma obra ele solicitude, 

habllidade e intclli'5'encia e não o fructo da ene•·gia de decretos e de m ediClas 
coercltivas e violentas. A violencia nada con.stl·oe e na-da de estavel edifica. 

Os . :&;stados UniUos r~oh·eram vi~toriosamente o prob'l·ema, após successlvos 

fracassos resul taat<>s nas - providencias compressoras ·. •E é jüsta;mente a liçõl u 

ame•·irana que o projccto a dopta e não sabemos ,por que abandonai -a. O Es

lado de 1Santa Cat!utrina , muito bem orl·entado, orientação que attesta o -d e;; 

corti·Ho " eschrccid'O .patriotismo de seus dirigentes, t em colhido s umarentos fru 

ctos com a transplantação do en-sinnmanto americano. S egull-o el e-ve ser o 

nosso caminho. 
N. 3 - Ao n;•t. 3 . o Su mJrimam-se as ex;pressões: "depoh; de instltu iela a 

fisc!llizar;ão escolar" 
A Comm1ssâ'O não acon-selha a a pprova ção dessa emenda . 

.N. 4 - Ao art. 5 .o Accre5eente-se á palavra •"normaes" "ou comple

mentares". 

A Commissão aco111SelJ1a a approva,ção da emenda com o seguinte accres

cimo: "ou complementares do Rio Grande -do Sul". As escolas norroaes nesse 

Estado têm a 1cno!ninação de complemen ta~·e~. 

:i'J . 5 - Ao a:-t . 6• e H 1•. 2•. 3• e 4• - Substituam-se pelos s eguin t lli! 

nlsposlt!vO'S : 
Art. Os cli!'PICtores d a s <>.scolas cr.ea.das ou _~ubvencionadas s~·o _obrigados a 

!llpr es ~l!tar trime~tralmep'te ao Conselho .•1';uJ,Jerlo_r do J!lnsl_no _lpap!P!!'S e ·:elato 

rlo sobre o . ~un0elonamento ela·s re:feridas _escolas. 
§ 1. o Sem1)r e que á v!sta do rel~to•io - 0u jul gar._ neq~§at-_lo .P9derá, o Cpp._sc

lho 5>~oerior do En.~ino _de terminar a iD.spf!CÇ1Lo . das menc_i~~ladas. e_~\l_ol.a~; 

§ 2. c O lnspecto~ s erá nom!l~A~b . ew . cqmm1ssão- pel:O ~lni§tr.o . d,>q ln;er ior 

!JOr __ p:opost.a _d_q _Prq~f.d_e.nte _do . Conlse!qo . :S"\I•]Jer lo; cj.o ·~_l},!!il19. -~ liijita · t r [plice, 

d·entra. e)d~dáos. _b;aeileiros:. _cl_e r ec_optt_e·qid'p,_ idon~i,da,d e, .e Q!le _pão_ ·tenl'!a.ro:: J'así-
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dencta 1.0 Estado em que n escola funccionar. O mesmo cidadão poderá inspec

cionar varios institutos. 
~ 3. o ·Perceb~rá ,., ius::>Pctor o vt·neimento de 600$ a COm pa.ssagens por conta. 

do Governo na..> vla,-ferrel'ts e comp-tnhlas de navega~ão, considerando-se ter

minada a lnspecçlio com o julgamento do relalorio pelo Conselho Superiot· 
do Ensino. - ~-r. 

~ " 
A Commigsà<' não aconselha a approvação dessa emenda. uem de nenhu:n 

cios seus par-agra:pl~os . 

A fiscalização é umi.t. das peças :;.senciaes no mecanismo do projec to; dn 

prof-'d~o rado. Sl'brctudo, e da fiscalização <'111 eeguida depende a efficlencia do 

E> nsmo :mnls tra lt> :-.a~ es~<>Ias . O proJecto c ·rca ae cautelas a nomeação de fls
C'ae~ e exige 'le;; t e.s . requi!<ltO~ de !donetdade c capactda!l• , dos quaes será juiz 

respo:1.\'ave1 o Coll5el!w Superior do Ensino. Nilo julgamos du bom alvit=e a! te. 

rar o ~ysterna de tisc?.l ,zaçao mstltuidc· no IHOJtcto. 

N. tl - Ao <1.rt. 7. o Supprimam-se ""' Pxpi·es ões "e os do - fi caes se
rão de 600$000" 

F.m vlrtuOe "" pa•recc.' P.Cima. es~a emenda n!lo pódP ser approvada. 

::-\. - Accri'."cente-.~e. onOe convier: 
Art. Os d!rectores aas escola'S que nào satlsflzerern as exigencias dest« 

lei e regul!UJlento perderão cs cargos por proposta do Presidenta do Conselho 

Superior do 1\:nsl l'lo P n.cto do Mlrustro do Interior 
Ar!. Não ser~G concedidas noYa~ subvenções âs e.scola;s que as tiverem 

suspensa.s por funccionamcnto irregula:· cu infracção de dispositivos legaes. 
Ha ahl dua:; emendnG <> a Ccmmis,ão tomou a liberdade de di tinguil-as 

em a e b. 

f,ntcnde a Commlssão que a emen da a deve ser appro,·acla com a seguint~ 

alteração: ondt? oe lê: - Os directores das escolas - !ela-se: - os professar e; 
e fiscae.s. J\To rr:. :u ::; con1o EStc.'l. 

C.,uanto á emenda !J, a Com missão não aconsel·ha qu • seja approvada, po1· 

que a mate~ia de que trata já se acha. pre,·ista no art. 3° elo projecto. 

_'i. 8 - Ao art. 9. o Fica o Poder ,ExecutiYo autorizado a applicar 0,2 d.1 

rec itr. r•ublicR. par!\ a. cre<~.Ção e subvenç1!.o as escolas publicas primarias a 

que s~ refere a :'I'e.ser.te lei, pa~a o que abrirá os necessarios creditas . 

Essa l'm<'nda deYc ser approvada com a seguinte redacção: - fica o Poder 

Executivo autoriz!Hlo a 'lobrir os necessarios creditas pa~·a a execução desta lei. 

-:<". 9 - - Onde com·ieor, accrescente-se: 

Art. ~as ·escolas publicas primarias crcada.s ou subvencionadas pelo Go· 
verno Feàe~al .serão commcmorada.s obrigatoriamente as datas nacionaes, pela 
fOrma que o Podr r Executivo regulamentar. 

A Comm!ssão pensa que E>.ssa emenda de,·e ser approvada . 

N. 10 - Dê-~e ao art. 5° a seguinte redacção: 

Art. 5. < O.s CR.ndidntos a -profnssores pa~a as escolas publicas primarlae 

devem 4~• prova~ '!l'e idcnc>!tlade e capaci-d de p..:rante o Cori ··elho · Superior ~o 
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Enslnu, ca.heudo :t pre.ferenc!a, em igualdade de condições, aos diplomados peta~ 

~scolas normaes ou complementares do palz. 

A Commissão n 'i.o aconselha a apJ}rovação dessa emenda que vem crear dir

nculd!dles aos provimentos a·e escolas creadas nos Estados arastados da Capi

tal do pa tz. 

J•lMENDA DO SH.. CAHLOS GARCIA 

Ao .1rt. 5• au:;mente-sc: os professores serão contratados por dous ou u·es 

aunos. :Jode!:do s.~r rene>vados os contr•actos e mqna.nto bem servirem . 

Saln das s~ssões, 13 de Novembro de 19117. - Gm·los Gm·aia. 

A Cmnmi'<.'"ão (> de parecer que a cm~ncL<t seja apprO\'Ilida com a seg,uinte 

modificaçiio: onde se lê - por dous ou tres annos - le1a-s<': - por t~es annos . 

EMENDAS DA COl\I:.\USS.:tO 

~. 1 - ,\ rt. O (i{)verno sõ permittirâ. o funccionam~nto das escolas e1n 

,1,te o t nsino de todas as disciplinas fõr ministrado em língua nacional. 

A;: i ma essa emenda um alto espirito patriotico. Mas reflectindo, demo"ada

ment~. sobre a doutrina constitucional que ella ence rra, discuti\•el c controver

tida, a Commissão acha de bom aviso seja a emenda destacada para constituir 

projacto em sepn:ac1o e nl'sse sentido opina. 

:-.r. 2- Ao art. 1•, accrescente-se: "e que obedecerem aos methodos de en

sino e ]'rograrnma~ por <>!le estabelecidos•·. 

A Commiss!l.o en~ende que dev6> ~er approvada. 

N. 3 - Ao § 1 • do mesmo artigo. accrescente-se : "e será minist:ado, con

for me a sua lcnali?ação, o ensino technico de trabalhos manuaes, mecan!co3 

e agricolas". 

&sa emenda merece a approvação da Camara e assim opina a Commissao. 

:..: . 4 -· R.edija-se dra. seguLnte fõ~·ma o ~ 2• <lo citado a:I·.tigo: ·'Nas escolas 

Ous !lucleos colon\aes os profe..oso: es enslnarll:o tambem a ll ngua da maior ia das 

respectivas po pul.'l~OO~· ". 

A Commissí\o é de parecer que a emenda seja approvada. 

Sala das Comrnl;ssões, 13 de Dezembro de •1917. - An-th !Wo Botelho, P resi

dente. - Ra•niro Brctga, Relator. - F1orianllo ele Brftto. - Cat•los Gm·cia. -

Caldas Yill1o. - Ephige'lio de Salles. 

Volta no exame da Commt;;sao de Finanças com o pa,r ecer da Commtssào de 

Instrucçã0 Publica sobre ru; emendas apl't'sent.'tdas no plenanio, o projecto fa. 

cult<.ndo nCJ <:roverno c:ear e subvenCionar escolas prunarias de ambos os se

xos nos pontos :lo ter ritorio nacional que julgar mais conveniente. 

HaveriA. t.1-Ivr,z ensejo para uma segunda anwlyse da questã.o, embora pouco 

reste a discutir e c .. nvenha que se assente quanto antes em uma solução definltiv~ 

ctue r.ermJtta. ao Governo, como este deseja, começa'!· a agir em bem <da diffusão do 

Parecu 
da 

Com . de F ina nç::~s 
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énsino p1•imario no y;ruiz inteiro. !De um modo geral, a CommiSBão d 'Finfrnças j!'i: 

par vezes manife~ton o seu assentimento a essa patriotioa idéa. Se a legislatura 
(Jue está. a findar conseguir vota~ um proãecto de lei a esse respeito, berâ m·es

tadv ao r>a·iz o m e.lhor e o mais valioso se:-viço. Não cabe a esta Commissão e <'!la 

jã o c1 isse, entrat· nos POI'I11'enores elo plano a ser executado. E' tarefa que toca 

melhor a Commlssão de In·strucção Publica, em cujo pa:·ecer a de Finanças se 
louva, para não i!emorar o andamento do projecto. V\. mate!·ia da des.peza, num 

frS'su n ·pto rlcssa ord<>m e reJ.evanci•a é talvez o qwe menos importa. Quaesqucr que 

fossen os •&tcrid'i('iOs que o Thesouro Federal devesse fazer em benefic io da dis
seminação da in<1trucção prima~ia no Brasil, os gastos estariarrn largrumen te jus

Uficados pí'la elevação do patriotico obj•ectiiVo, que en tra no qJrog'l·amma da actual 

administraçã·o e todos, de uma ma,neira ou de outJ.··a, desejam ver realizado em 

demora. 
Assim, pois, a Commissão de Finança.s, mantendo o seu ponto de vista an

terior :iá manifestado no pri-meii'O •parecer, acceita de um modo generico 'lo opi

nião da Commissão de Instrucção Publica, sobre a,s emendas apresentadas, e 

neste sentido se m~noii'esta e opin•a. 
Sala das Commissões, 18 de Dezerr:bro d·e 1·917. - GCtJleüo Ca?"')alhai, Presi

dente. - Ji'elix Pacheco, Rel:ator . - BCtJltha.>.:wr Pe,·eira. - TorqttCtJto Mo?'ei!'lt, -

Simões Lopes. - J osé Bonita cio. -· Asto /.pho D ut1·a. - J1tstinia;no ele sm·1Ja, 

com restricções. 

PllCIJECTO "', 21 C', DE 1917 

L) Ccng~esso Nacional dem,eta : 

Art. 1. o O Gov-erno Federal creará e subvencionará escola s primarias, de 

a mbos os "'exos, no~ pon.tos do territorio nacional que julgar mais conv·e n iente . 

§ 1. o Nas escolas c~eada.s e subvencionadas é obri gatorio o ensino ela lin
gua, g~ogra'{>h l a e h!stocia p a trias. 

§ 2, o N as escolas ·dos nuC'leos cc.Joniaes os professores ensina rão a língua 

das respectivas populações, 

Art. 2. o Cabe ao Conselho Superior do Ensino promover o desenvolvimento 
e efflciencla do ~~~~!no p~ima•rio federal. 

Art. 3. n Depolq de lnstltuida a fiscalização escolar, o Gover-no creará, sub . 

venc!om1.11á, retlrn11á subvenções e deslocarã escolas sóme nte mediante proposta 
do Con.selho Superio~ do •Ensino . 

.Art. ·4 . o O Conselho Superior do Ensino envia::.·á., annualmente, ao ::l<l ~ ni~

tro do luterior, (JU<J o remett<J I'â. ao Congresso, um rel•ato7io em que ven-ham con
signados os resulta clos obtidos e e m que sejam a lvitr a das medidas que melhor 

sirvam ao C!esenvolvlm:ento e efficie'llcia da instrucçã.o e -educação popula~. 

Art. 5. o Os profes.sores para as escolas prima>r i·as devem ser escolhidos den

tre os diplomados pelas .esco'las normaes do Districto F'ede~al e dos Estados. 

§ 1." O Governo tambem póde nomear pro5essor es os que, p erante o Conse-
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lho Sup~ríor elo Eneino, derem em concurso p:·ova-s ele sua idon.eidade e capa. 

cidad e. 

Art . 6. 0 () Governo rtomeará fiscaes em numero Testrictarrnente indispensa

vel, para a fi8calização das escolas m·eooas e subv>encionadas. 

§ 1. o Os fisc.:IP.R 'Pe~correrão as escolas -e são obrigados a apresentar, se

mestralmente, :to Conselho Superior do Tilnsino, um relator-ia consignando os r e 

su lta,los da fisca:lizJção. 

§ ;2. o Só serão 010mea elos ·fiscneR os que fizerem, peran-te o · ConseHíu Su

perior do JiJn-sino, u.m concurso el e t itu las e documentos p:·obatorios d•e sua Ido: 

nelclucl& e capaciflade. 

§ 3 o O Conselho Superior do Ensino classificará os candidatos que serão 

nomeados na ord•em da classificação. 

§ 4 n Os fis.;aes terão pa.~sagens gratuitas nas estra-da-s de f-e1·:·o e vapores 

nacior.aes. 

Art. 7. o Os yencimentos dos professores variarão de 150$ a 300$, conform 

a localização elas esc:olas, e os dos nscaes serão de •600$; as subvenções s erão elo 

1:200$000 annua~s. 

1\.l't. 8. 0 O ~xecutivo regulamentará a presente lei. 

Art. 9. o Ficam nbertos os creditas necessarios para a •execução desta lei . 

Art. 10. Revoga:m-se as disposições em con-tra do. 

Sala elas Commi·ssões, 18 de Ou·tubro de 1917. - Anthe1·o BoteLho, Presi

dente . - R<tttL ALves . - José Attgnsto. - Ra;miilro B1·aua. - Ephigenio de 

Sa.lled. - Pl01'iCt111!0 eLe B~·itto. - Vaiois ele Cast1·o. 

A <lis(!ussão twica elo parecer sobre as em€ndas ê encerrada, sem d·ebate, na 

SESSÃO DE 21 DE. DEZEMBRO. 

SESSÃO DE 28 DE DElZlDMlBRO 

{NOCTURNA) 

o br, Presidt'1l.te:- Vou pôr a votos o projecto n . 21 C. 

ü Sr l\lonteirl) de Souza (/m1·a encaml.inlwr a votaç<io) : - Sr. Presidente, 

chamo a attcnção da C amara dos Srs. Deputados para a votação elo projecto 

n. 21 C. Nesse P''ojecto se faculta ao Governo, entre outras provide nci·as, crea.r 

e subver.cionar eõcr.!as primarias, de ambos os sexos, nos pontos do territorfo na

cional qe~e jul~ar mai·s convenientes. 

!'Í~st.: finnl do sPssão nocturna, em que a fadiga Já se a.pode-t'a de todos, po

aerh a Oamarn srl!' "'J)amhada <de sorpt·eza, por isso peço a sua .at-tenr.ão tHra o 

assur.,pto, assumpto de capital importancia, b'atando de ma.teria releva:ntisslma. 

Votncão 
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E' precizo que il Camara 'ste)a peJ'feitamente Ol'i<'ntncln n re. peito do que va1 

\'Otar ... 

O SH. RA~IRo BRAGA: - Votará muito bem se votar o projecto. 

O SR . Fr;oRlANNo DE BHITTO: - Acudirá a um appello nacional. 

O SR. :\IIONTElRO DE Sot:zA: - Sr . Pres:d<!nt<', a Com missão apresentou um 

proj,ecto contra o qunl se manifestaram dous de seus proprios membros, os Srs. 

Deputados José Augu sto e Raul Al\'es. Além dlssu a Commissão de Finança~. 

pelo voto eomperente do Sr. Deputado Felix Pacheco, r>elatando o m esmo pro

jacto, declarou que aceitava em these as idéas da Commlssão de Instrucção Pu· 

blica, como base para estudos. Pois bem, Sr. Pr€Sidente, tal pro jecto elaborado 

tão sómente para base ele estudo da Camara, ê que e!Ja agora vai \'O ta r . 

,o SR. RAMIRO BRAGA: - :\Ias tomadns em contn .as emendas apresentnd~s 

em terceira discussão. 

O SR. MONTEIRO m1 SouzA: - As em endas o[ferecidas em terceira discussão 

e aceitas pela 1Commissão não alteram em absoluto o fundo do projecto; são 

emendas que a lteram apenas a rcdacção; no .fundo, o ·Projecto continúa o m<'smo. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Não apoiados; não ão emendas de redacção, são 

emenã'as que mcdifiénm o projecto. 

O SR. MoNTEIRO DE SouZA - Poderia. aind'l. ~rrolar no numero das opiniões 

contrarias âs idéas do proj ecto a argumentaçü.o de um dos oradores qu e sobrP 

elle se manlfestaram. a do Sr. Barbo a Lima. cuja competencia toda a Cama r a 

conhece. Infelizmente, apenas InJcladas, teve S. Ex . de susp€nde•· R.< .su<~• 

elevadas .ronsiderações, por hayer se e1!'0l&.do 6 horo da s~ssão P n<' dio segu:ntP, 

com toda a razão, não qulz mais usar da palavra. 

O SR- RAMmo BRAGA: - Mas V. Ex . já discutiu largamente o project.,. 

0 •SR. MONTEIRO DE SOUZA: - V Ex . foi tes temunlla do numero de Depu

tados presentes na occaslão em ~ 1ue st discutiu a materia; com a maioria <.lai; 

bancadas vastas nlnguem póde ter a pretenção de haver orientado a Cama•·a. 

O SR. ANTHERO BOTELHO : - Pelo D im·io elo Co11 g,·esso pod~ria fazel-o. 

O SR. MoNTEIRo DE Sou A: - Sr. Presidente, apresentei um substitutivo a 

~e ·Projectc, o qual não mereceu o dev ido estudo da respectiva Com missão, 

des sa mesma Comm ! ~são que declarara apresentar suas idéas para servirem 

de base ao estudo {la Camara . 

Sobre elle a Commissão deu um pareeer em que apenas considerou dou~ 

J,onto.s: Ou a Commi~sào nàp leu o ,ubstitutivo que am'Bs·~nte~ aquL. oG. se o leu, 

sophõsmou as mlnhns palavras. Sim; porque assim se exprime no seu parecer: 

"A creação de tantas repat·tlçõEs parece-nos vir a talho de foic~ 

para despertar ri onhas esperanças e alvoroçado jubilo nos cnndlclatos, 

sempre m proliferação luxuri:wte e tropical, ao funcclonalismo pu

blico." 

A Commissll.o é incapaz de declarar on de en.· rgo u tantas repa.-tições no meu 

l!)rojecto substitutivo. Estabeleço uma só repar tição com séde no Dlstricto Fe. 
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cler·al e um delegado desta em ·cada ·Estado . D etermino, em dispositivo clart... 

taxativo, que nas delegacias não haja outro funccionario a lém do delegado, po

dendc, est.; se~ auxiliado, apenas. por um SPrven-te-:~Jelador. quandc. a bibliotheca. 

d e que tt·ata a lettra e do art. 2• possuir nlllr.tero el e livros que exija para sua 

limpeza e conservação esse auxiliar. 

tO Sn. ANTHERo BOTEI,HO: - O projecto de V. Ex. será muito bom pam o 

futuro; é Wagner. 

O SR. MoNTEIRO DE :SouzA: - E' um argumento cujo valor a Camar:t aprf:· · 

ciará clevid8J!nente. 

O projecto da Commissão crêa um grande numero de flscaes, numero illl· 

m.itado, que pocle•.-á ultraJp.assar ele muito o dos delegados que o meu substitutivo 

estabelece pa.ra os \JDstadós. Entretanto, no seu parecer contra esse subatitu

tivo, diz a Gommissão: 

"E' orlgill.allidade que talv.ez não seja muito abonatoria doa nossa 

capactdade e zelo pelos dinh eiros >publicas. • 

Se fossemas estabelecer a devida comparação, veriamos que o projecto da 

Commissão é muitissimo mais dispendioso do· que o apresentado por mi.m. 

Diz ainda a Commissão: 

"A dichotomia sob o ponto de vista financeiro é uma prodigalidadt. 

um clesperdicio, e pedagogicamente um et-ro, pois que a instrucção fed éTal 

deve ser harmonica e t er rn1idade de direcção. " 

Essa unidade de dir.ecção a Commissão entrega a{)s cuidados do actual Con

selho Superior do Ensino. 

O Su PRESIDENTE : Peço a V. Ex. restrinja suas observações ao enca-

minhamento. 

O SR. MONTEIRO' DE SouzA : - Sr. Presidente, alguns instantes mais. P eç"' 

a mesma con templaçã.o que V. E x . tem tido para comt outros collegas, maxhne 

não sendo eu daquelloo Deputados qu.e costumam abusar da tribuna. V. Ex. 

sabe que ha Deputados que encaminham a votação de projecws durante hora~ 

e horas .. . p ,eço, pot·tanto, que me tolere por mais alguns minutos. 

O SR FLORIAN>NO DE BRITTO.: - O co !lega ·permitta um aparte. V. Ex. es ta 

rénovando inopportunament<? a discussã.o. 

.. ·o SR. MoNTEIRO DE SoUZA~ - .Para. ortentar a Camara estou mostrando <> 

cuidado cpm que a Gommissão estudou . , . 

o SR. NICANOR DO NASOIMENTO: - Tudo isso devia ser dito na discussão. 

o SR . MoNTEIRo DE SouzA: :.._ Nenhum dos collegas qtN: me aparteiam, em 

d€'fesa do Regimento, pôde me atitmr a primeira pedra. 

•Sr . P t•ooidente, attendendo á solicitação d e V. Ex . . vou terminar; porém, 

6 prec1so C(Ue eu deixe bem clara a falsidade do argutn~ento que se antepõe ao 

meu s ubstitutivo . O ho,nrado Relator da C{)mmissã.o de Instrucção Publica -ach a 
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que ê um e rro, um caso extr~ordlnorlo d e •dichotomla, a ct·eação de um con

s elho de instruc~ i:iC> publica para o· ensiuo primario, qua.ndo exi s te um con

se1ho j á creado pat"a o ensino superior. 

'Deveria ser eu, antes, que m estranh asse no que propõe 'O ill ustre R elato•·. 

esse caso de teratologia pedagogica, qual 2ja o de <l ru:· para dous corpos differen

tes uma só cabeça, por consequencia uma monocephalia monstr uosa. E não se 

diga que '*!m elhnnte ca,.,o te ratologico não acarreta muito m aior despeza que o 

~u pposto caso de dichotomia en xet:gado no substitutivo . 

Sr. Presi·dente, attendo já ao a.ppe]Jo de V . Ex., apezar do · muito que a inda 

t eria a dizs r sobr e o pa recer da Com missão; mas como a hora urge .e a Camar a. 

já <possa fa z.er um juizo a ppro:>.'imado do assumpto, t ermino .pedindo a V . Ex, 

se digne con3ultar a Casa sobra se concede prefer<>n c ia , na votação, par a o rn ~u 

substitutivo. ( illni l o bem : mwto bem.) 

O Sr . :Uv~~>ro Bapt ista (*) (pant enccmtinhm· " v otação): - Sl'. Preside nt8, 

por moti vo,. que não vêm ao caso, deixe! de m e occu par d est e assumpto, que 

r eputo de max'ma importandn para todo o n osso paiz - o da instrucção pri

maria. 

'Não é ago ra o momento de ta,.,e1 -o. Supponho que, como eu, um grande nu

mero de D eputados teriam tratado tambem da questão, outras fossem as cit'cum

~ta ncias que surgiram e que envolvera n~ es ta r e!-e vantissima n1ateria na indif~ 

l'er ença de uma parte da Camarn.. 

Está, porém, a se encerrar o Congresso acional e, por conse gu1nte, n ã o 

t·esta a minima du vida de que este anno não passará o •p roj ecto que a•qui foi con

s ' de:a.do como a e xpressão d a vontade do Poder EXl~cutivo; é ev ide n·te ainda que 

<> lle tem num er osos defeitos, qu e a lcança a to da a União, e não a este ou á quelle 

Estado, que a rrect a o preparo de no!'\Ws concidadãos, q ue mod ifica ou póde mo

dificar, para mal, ou para bem, a5 gerações provin doul'as; m a·is ainda : ante

rio rmen te, tanto no Jmperio. com o- na IRepublica, era entr egue ás Provincias e 

depois aos Estaõo~ a dir eccão do e'lSino 11rimario. sendo ta mbem certo que, em 

virtude d1sso. sw·gin a questão d·a eonstituciona.Jid.ade, questão que, elevo dizer, 

julgo resolvida, por que p ar ece que o Governo F edera! póde cr ear e a ux'iliar a 

in strucç:ào pnmaria, sem fe r ir· a. a utonomia das u nidades da F ede r ação (etpoi.a

l' os), pois que lhe cumpn, n es t e caso, en tender-se com cad a. Estado particular• 

m ente quanto ao modo de dar ta! .aux'ilio, de onde se conclue que deste proj ecto, 

des t>. le~ futura nã o póde emanar UTWJ. obl'i.gação para ca da Este.do, maa apenas 

o d ever de accord·nl' com a Uniiio a ma n eira de impulsionar e de incrementar a 

instrncção. 

Afas ta do as.• 'm pela Camara, vencido de facto o grande obice da incoDBti

tuc:ona!idade, o qu e r esta é o que deve ser feito pelos mestres no assumpto; mas 

feito s em n precipitaçã'O qu e se iri a dar agor a , nos tres u!timos dias de sessão, 

e quando t emos a cer teza que não será approvado este anno o pro j ecto no Senado. 

Penso, portanto, que não h a inconveniente em que, os illustres membros 
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da CommLssâo de ..Instrucçãc Puohca entr<>m em a ccôrdo, afim de se deixa-r a dis

:mssào d~te projecto pat·li. a futw·a legislatura. (Apo!culos ,· mwito bem·.) 

Nisto não v.ai prejmzo para qu;;m quer que .seja. 

Assim, farei um appello aos memb1·os da Commissão, para que, tendo em 

vista qua será servlço pr.e.stado ao Brasil, além do que já prestal'llrnl, e impor

tante, liquidando a questão da inconstitucionalidade, para qufõ consintam no adia-
mento ... 

O SR. FLoRJANN-o nE BRITTo: - Serão ma.Js seis mezes éLe analphabetismo. 

O SR. ALVARO BAIPTISTA - .. . da votação deste projecto,. afim de que melhor 

sejam s<>t·v iclos os nossos compatrJcios em todos os Estados (Muito bem; muito 

bem.) 

O requerjmento do Sr. Alvarv BaptlstE. r o: approvado ( •) . 

SIDSSÃO DE 3 DE SETEMBRO DE 1918 

O 'r. Josii Augusto (**) : - St'. Presidente. n Cam.ara ouviu em sua ultima 

sessão dous vigoroso_ discursos em torno ao probLema do sorteio mllitar esta

belecido pelas nossas leis em vigor, proferido urn pelo honrado Deputado mineiro, 

o Sr. Camiilo Pnltes, p1onunc'ado o outro pelo i Ilustre representante de São 

Paulo, o Sr . Veiga Miranda, inspirados ambos, em que pese ás ligeiras clivêr

gcncias que os separaram, no mais elevado e são patriotismo ·e visando os dons 

a mesma no'bre finalidade: a dP r eclama-rem para o Bra.si' uma organização do 

ponto d 1 Yista á e sua. vida militar em harmoma. com os altos Interesses n.a
cionaes. 

Como. S;·. T'residente. no debate então travado houv~sse r~ferencias ao nosso 

matulo, a o no:;:so sertanejo, pondo-se em relevo a sua auitude em face das leis 

que o chamam ao serviço da defesa da Pa.tria, julguei do . meu dever de matuto 

a de sertanejo que sou v1l perante á C.a.rnara. trazer o depoimento de como se 

conduziu o h!!!bita111te do sertão do Rio Grande do Norte, que é o que conheço de 

perto, a9 ~er. inicia!da., este a.nno, a execuçiLo da lei que o incorpora aJ Exercito. 

O SR. CAM'LLO PRATES: - Devo accentua.r que j'ámais affirmei ~osse o sér

tanejo brasileiro um refr.actario ao serviço mll!tar. O que entendo é que a 1ei 

está f<>ita e executruda de modo tail que o afasta desse ser viço. 

O SR. JosE' AuGusTO: - Fui o pr:mei~ a assignalar. ao inicia r estas pal~ 

vras que são apenas o <1epoiment~ de um sertan jo em relação aos sentimentos de 

sertanejos que conhece, o patriotismo que inspirou o discurso do nobre Deputado 

bem como o do honrado representante paulista, patriotismo que certamente eu 

não proclamaria 'se enxe1·gasse nas palavras de V. Ex. uma Jnju.stiça,,raos bons 

( •) Pende ainda de votação o -porojecto. 

(**) Discurso ptoferi-do na hor-a do e:x,ped!iente. 
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e pntl'ioticos p1·oposito.< que animam os habitantes das reg-iões interiores do 

nossü pat:< que são a grande, a cxtraordinaria maioria ela sua •popu'>lÇao. 

Sabe bem V. Ex. como acompanho com sympathi.a a sua acçã.o parlamentar, 

haLltuado como estou a ve:-o pugnando sempre e sempre pelas melhor~s campa

nh as inte ressanao ao bem e~tar dos nossos concidadãos. 

O Sn. CAMII.LO PHATES: - Puramente bondade de \ . Ex. 

0 SR. JOSE' AUGUSTO: - Apenas ju~tiça . 

Como diase, Sr. Presidente, VÍ!n trazer á Camara o depoimento do que 

vi em minha te rl'a ao ser iniciado o sorteio m'ilitar no corrente anno. 

Claro estA que não venho fazer a .apolog-ia do sorteio tal como as nossa• 

Jeis o consagram, nem rn esmo venho expot· U1e<>rias a res-pe-ito da nc~essidade de 

uma pe1•fe1ta appa~~lhagem militar. 

Aceito un, e outra como necessidades transitarias do nosso [1aiz. impostas 

pela n1oral int<.' rnacional contetnpt)J'anea, finnada ainda desgraçadamente, ll0 

se 11is pe:~em pant beltnm. 

Yivendo a humanidade prese nte sob o reg-imen da preparação militai·, é evi

dente que o B<·a-i l não pod eda furtar-se á situação geral, ficando elle sô ele bra

ços cruzados. U e ~Hrma•jo e fraco, sujeito aos nzares de utna política internacional 

-:-m que a força quasi s empra falia por ultimo e de ruodo o mais dec!S'ivo. 

Surgindo a guerra européa que já hoje é a conflagração mundial, compene

traram-se OS noooos dirigentes de f]Ue nos dever•iamos j)l' p:lt'!'l.l' CO lll a eJificiencia 

qu e os nosso3 r ccul·sos permittissem pa t·a uma evenlual"idade a que poéteriamos 

~~ r arrn:-:tadns, tnlvez bem mais proxin~~a.rnente elo que seria licito suppor. 

:'\l;t impossib : lida~rle <l e um arm llo ao serviço n1ilitar gene• .. alizado, tocando 

a túUoa o;:; lJl' <l~il E- iros. o que O$ nc~ .:: os r~cur:--o .... fin~nc :- iros de;=:,autorizavatn, r .: ... 

(;OrTen:os, .!:::i1·. Pres:denl , ao sod eio mililat·. g• ~sta a ituação 1 gal. 

Ao _,h ega,·mos no começo do corrente anno ao interior do Estado que repre

sPntamos ne.•ta Casa, cu e o me u dilectc amigo, Sr. Deputado Juvenal Lamart!ne, 

fomos deul a primeira hora procurados pelos vario. elementos representativo~ 

<Ia populaç;lO ·sertan eja, sobretudo pelo~ chefes de familia, que nos .l)ediam esc la· 

recinwntos Eobre a ~ianificnçã.o <'lo sorteio tal como ia Se<' praticado, sobre 08 

8CUS f ins, as vantagens e onus lJUe acarretaTia. 

Entramos d e~de logo, e l\ e o meu honrado coilega cujo nome declinei, a faz&r 

conrdre ncias pelas cidades da zona <lo Seri-dô que habitamos e onde a nossa pa!n

vra e sempre oll\-ida co1r. certa sympathia pela população boa 6 operosa fJ'Je 

!li exerce a sua a c LI vldade. 

Fizemos ainda mala: procuramos os chefes de familla, cu jos filho~ tinham 

sido sode~clos, aos quae<l romos explicar como era um dever de patriotismo n 

obediencia lis : .... is do paiz, mOrmente em se tratando de apparelh.a.l-o ]}Rra a sua 

defesa, no momento em que tudo indicava que, mais dia, menos dia, esbtriamos 

partici pando J)Clas armas da grande pele ja em <tU>e se encontra' a causa da civi

Iizaç:ão contxa o desrJOti.smo •germanico. 

O r esultado não se fez esper.ar e os factos vieram ev>denclar-nos que o 

h<>mem que habita os sertões do Brasil está prompto para prestar á -sua patria 
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todos os serviços que del! e sejam r eclamados, precisando apenas que os se·.~ 

dirigentes c umpram o elem entar dever de cUzer -lhe o que é que lhe cabe faz. , r, 

educando-o pela palavra e J:clo exemplo, incutindo no seu espírito inculto, mas 

sempre voltado para o bem, as idéas mai~ alevantadas e ma's gen rosas . 

As estatísticas 'lle apresentação ele sorteados dos municipios em que estive

mos são eloquentes na demonstração do que deixo dito. 

Basta ve1·, Sr. Pre;;idente, que S erra Negra não teve um só insubmis:w, 

.Jardim do Seriãó dentre os 46 jove ns que forneceu para o sorteio 40 vieram 

de uma só ve z e nos prime1ros momentos; Acary mandou 19 d'2ntre os 20 que 

lhe cabia dar, faltando um por já ter fa1lecido. 

Ainda mais: as populações ele algum8.'3 cidades do interior do meu Estado 

despediram--se festivamente elos seus filhos escolhidos pela sorte para o serviço 

de defesa da Patria, mostrando a · im uma alta comprehensão de deveres clv'icos, 

realmente digna de nota em regiões onde os beneticios da civilização sO podem 

ir penetrando aos poucos e lentamente. 

Não foi raro, S'r. IPrili!i•dente, que eu e o meu collega, Sr. Jnvenal Lamartin e, 

H•contrasscmos na excursão por nós feHa homens rudes, B<lm cultura, ma · tendo 

noçi'•o muito segura da subordinação do individuo, do interesse individual ao In

teresse mais elevado da collectividade . 

Vou ler á Camara, Sr . Presidente, um documento que e a confirma.çiio <fe~a 

minha atrlrma tlva. 

E' Ltma carta que me foi endere~ada de Carnaúba, povo.a!;ão do interior 

do Rio Grande do Norte, por um pai de ·tamilia que me apresentava um filho 

sorteado. 

Eil-a : 

"IIlmo . Sr. Dr. José Aug us to - T endo sido sol'teado hum m eu fiLho, An

tonio Mauricio do que tive gr anda prazer porque sou pror>agandista pel a disci· 

plina da Nação Brasileira, passo ao amigo r..ara apresenta r ao Comme . .do Ba-

talJ1an1 ... " 

A assignatura é de Francisco Xavier Dantas, homem inculto, comv a Ca

mara verificou da carta que deixo nos A"nae.~, na proprbt orthiJgraphia em que 

Yem escripta, para m elhot· attestar o espontaneiJ patriotismo e a .e!en .. ção moral 

d e um ·ertan ejo que no momen:o em fJUe m e escreveu deixou tt·aduzir .a belleza 

de seus sentimentos, r efJ.exo do sentimento geral ela popula~ão do interior do 

Brasil. 

o Sn. RAUL ALVES: - V. Ex. recebeu muitas cartas como e, ta? 

o SR. ESTACJO !COIMBRA: - o Paraguay está ahi para responder s e o ser-

tanejo tem ou não espit'ito mi.Jitar. 

o SR. RAUL ALVES: Não h a duvida. 

o SI< PRESIDENTE Havendo numero para. a~ yo ta<;õea, peço ao nobre 

Deputado que inlerrol111])a o seu discurso. 

0 .SR. JOSE' AUGUSTO: - Obedeço a V. Ex 

(P1·ocedem-~c ás vo tnções.) 
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O •Sr. Presid ente: - Estão conclui·das x~ votações. Tem a palavra o Sr. José 

Augusto para concluir o seu discurso. 

O r. José Aus-usto (conti.nuam.cLo): - Sr. Presidente, as palavras que debce! 

ditas são sufficientes para !l demons~ração que me .propuz fazer p~rant e os meus 

honrados collegas - a de que o serta·n ejo brasileir o é um bom, um apto ao pro

g resso, havendo no sertito uma grande reserva ·de boas e sãs en ergias moraes t{ue 

aos dirigentes crube orientar, a'Proveitando-as no sentido {lo pr(}gr esso naciona l. 

Ao sorteio militar o sertan~jo quando esclarecido e orientado pelo {lil' ige nte 

não fugiu e, ao contrario, a el!e acorreu como quem .acode ao cumprimento de 

dever inilludivel . 

Uma co usa, porém, Sr. Presidente. cabe ao poder pub lico faze.r se quer 

encontrar facilidade para a execução ela lei {lo sorteio na sua segunda p•·ova: 

é a ele preparar conveniéntem;;;ntc os no;sos quarteis para que se não r ep•·oduzam 

os factos que presenciei es te anno, factos que. es tes sirr.t. são uma tremenda pro

paganda contra o sorteio. 

O Sn. Lurz DOMINGUES: - Foi o thema elo ·discurso do Sr. •Camillo P •·a tcs, 

e o facto é que, com o que a hi esllá, não •poderemos t er sorteio efficaz . 

O SR. OCTAVIO RocHA: - E' preciso ter em vista um ponto: a lei pela qual 

se fizeram .al istamento e sorteio es te anno e.r a a lei antiga; agora se vão fazer 

pela primei.ra v·ez com a nova lei, j á aperfeiçoada, o que n ão quer dizer que n ão 

possa ainda ser· mais pet'feila. Uma das questões importantes, por exemplo, é 

o au.xilio ao sorteruclo : por le i, este tem a etapa desde o dia do so rteio, mas, com 

a burocracia, a etapoa nunca lhe chega ás mãos. 

0 SR. CAJIIILLO PRATES : 

disso. 

Ahi es tá um competente, confirma ndo qua nto eu 

O SR. JosE' AuGUSTo: - Vou narrar o que pr,esencie i no quartel do 40• ba

ta lhão de infantaria em Natal. 

·Os sorteados chegavam em numerosos gru pos do ser tão do Estado e se apr e

sentavam ao •quartel, onde, a despeito da boa vontade com que eram acolhidos 

pela officlalldade, n ã o encon travam o m en or conforto. Fa.ltavam todos os r ecur

sos desde o fardamento até a cama, de modo que sertanejos, ha bituados a dormir 

na sun r êde, for am obrigados 1i clorm ida no chão. 

O SR. CAMILLO PRATES: - E' a peor propaganda qu e se póde faze<' contra 

o sorteio a verificação de factos como esse. 
10 SR. J osE' AUGUSTO - A nossa acção de legisladores deante desses factos 

deve ser a de conceder ao Governo os ~cursos que porventura lhe falte~ para 

attencler ao serviço em toda a sua plenitude, evita ndo-se ass im a r eproducção 

do que se deu este anno. 

O SR. CAMILLO PRATES: - O meu proposito foi prec'samente o de V . Ex . 

O ISR. JosE' Auous~ro: - Já fiz just iça aos impulsos patriot•i cos de V. Ex. 

oSr. Presidente, tenho alé agora fa!lado dos excell entes predicados que 

apresen tam os matutos que vivem no interior <lo Brasil, 
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1VIostrei como, qw1 ndo conven'iente1nen~e orientado o serLcu tcljO, bon1 g·e-

net·oso, não recusa o seu concurso á defesa nacional. 

O SR. OT=Nr MACIEL: - E tem profundamente a rraigado o sentim~nto de 

lealdade. 

O SR . .Tosm' AUGUSTO - Para tudo quanto Interessa á .:ollectividade o ser· 

tanejo esbá promqJto, i<oso rtão obstante a criminosa politica que até hoje tem 

sido seguida de c uLd a rm:os princi-palmente das cap.!>taes e das gt·andes c idades 

com esq ueci m ento dos verdadeiros interesses nacionacs, a dormeC'idos .pelos ser· 

tões a dentro. 

toe vemos, Sr. Preside nte, a,bandonar. de uma vez por lo das, essR politica, 

voltada exclusivamente para as capitaes (a'/Jo·•coclos), faz;endo a verdadeira po· 

l itlca nacional, a politica do sertão. certos de qtte nas regiões do nosso vasto 

hintm•lct?Và ex•iste uma população bem digna do cat•i nho c da assistencia do 

poder publico. ( 11'Iwito b e11~.) 

O nobre Deputado por Minas Geraes. de cu jo ardor patriotico sou sincero 

admirador, pois tenho ouvido sempre sua palavra, nesta Camara, se Jevantat· 

em 1~avor do .bem conectivo, d isse que o problema fu ndamental do pa.!z, lnter es· 

sando o sertão. era o do transporte. 

Não n e>go a esse probl ema consideravel relevancia: é um. dos mais impO<·· 

tantes que podem •Impr essionar os dirigentes; attend:endo a elle, podem levar 

âs populações sertanejas boa parte da ass istencia a qu e faz em jús. 

O <SR. RAUL ALVES: - iE', não h a duvida, funda mental sob o •ponto de 

vista cconom iJro. mas não é o princi.pal, sob outros aspectos. 

10 SR . .To ·m' AUGUSTO - Pot•ém, por · feito m ental, fui sempre al.'r edio do 

exc l~,.~·ivismo no indicar r em e clios para os m ales soclaes . 

O 1SR . .TUVENAL LAMARTINE: - Mórm ente em pa·iz como este, en~ que tudo 

esbá por fazer. 

•O SR. .rosm' AUGUSTO: - A Ca.mara sabe que na l~gislatura que passou 

sustentei. <iurante tres annos a :l'io, constante C.'lmpanha em favor do ensino 

p·rimario, pedindo para a sua ampla e " fficiente diffusão o a uxilio indi&pensa

vel do poder federa l . 

!Muitas e mu' tas v ezes tive de .pôr em relevo a mag-nitude do assumpto, de 

import!lllldi>t eXitl'aO I'dina!"ila, sobretudo, patra a radlicação do t·egim,en reipur 

b lican o . 

. Jiáma.is. po ~ém, Sr. Pf'esideote. cheguei a pensar que, resolvido o problema 

do ensino primario. estariam r esolvi das todas as gran des e complexas ques tões 

nacionaes. 

O SR. R.AlJL ALVES: =- Não transija muito V . Ex. si não . .. 

O SR. .TosE' <AUGUSTO: - Não estou transigindo: 1es tou, ao conlra.rio , fi r· 

mando idéas que são aotig·as. que tenho eX'planado e r eexplanado em todos os 

m'eus traibalhos. Fujo dos pon tos de vista. unilater aes, muito ~mbora observe 

que, em nosso pruiz c ta lvez por toda a parte. é veso o especia lista em qualquer 

assumpto imaginar qu e o mundo terá endi r eita-do, tudo estaná concertado no 

dia em que t iver so lu~ã.o o pro'blcma pelo q ual cada. ttm ~ apaJixona. 
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Mesmo nesta Camara, quem ouvir o em:inente Deputado fluminense, acatado 

professo.- de medicina, •Sr. Azevedo Sodré, e outros i'llustres medicos, que hon

IIf!.m rsta Casa do Congresso, ficat'á. certo de que só temo· uma questão, a do 

saneamento; quem escutar a pala.vra do Sr . Rau! Alves, do Sr. Monteiro de 

Souza, do Sr. Ramiro B.-aga, talvez mesmo a do humilde orador (?·iso), con

vencer-se-l1a de .que a fórmula salvadora será a ,da instrucção prim•aria diffun

doioda e ge<nera,liroda; quem tiver em attenção . como eu t1ve, um excellente dis

curso aqui ·pronundado, ha dias. pelo Sr . Con·êa de Britto, rudquirirá a con

vilcção de que precisamos apenas ele credito agrícola ; para o Sr. Juvenal La

mar tine a questão maxima é a do combate ao alcoolismo; para o .Sr. Al·berto 

Maranhão temos, antes el e qualquer outr.a, <1 (JUestão , oonomica; para o lSr. 

DionyS'io Bentes elevemos cuidar, antes de tudo, de uma bôa alimentação; para 

o Sr. Cam' llo Prates. como disso, o .problema fundamental é o transporte. 

O SR. RAUL ALVES.: - Por mim. estou chegando a me convencer ele qu e, no 

Drasil, não ha problema a lgum, porqu e n enhum ·elelles é encarado t endo-se o ani 

lno ele r esolvei -o. 

O SR .. JosE' AuGUSTo: - De mim, deve confessar que, apeza•· do grande en

thu siasmo que m e despeJi.a .a qu~stão do ensino popular, pela qual começam todos 

os 1)0vos a construir o seu progresso e a sua f e1•icidade, sou dos rtue desejariam 

Yer todos o probLemas acima referidos encara elos com sinceridade, uns Si'm 

prejmzo •dos outro<:, pol~ a nos3z.. fmaiidad-e ultima deve s er a prosperidade de 

nossa t erra c a f·elíciClad" da noss,. gente, cousas que não d ~pend em de medidas 

unilaterae~. mas devem resulta~ dG conjunto el e providencias systematicas condu

centes ã,quelle fim. 

•O Sn. RAUL ALVES: - O pr·vblema, como V . Ex. o formula, não é nacional: 

é d1umamo. 

10 SR. JoSE' AUGUSTO: - Naturalmente, o proh~ema brasileii·o não pód& de i

xar de ser um problema. humano. emlJora com feição propria, com aspectos par

ticulares. 

Julg-o que o nosso alvo ultimo deve ser este: fazer a prosperida d e da nossa 

te rra e trazer a felicidade á nossa g ente . 

Agora, pa,ra alcançar um e outro objeclivo. bastar·á ensinar a. Je,· c a es

cr eve•·, bastar·á constru'ir es tradas, bastai<á. fund" r o credito, hasta r(!, tornar sadia 

e forte a popula~ão? 

Acredito que o de que precisamos é, como disse, de fa,.,er a po lítica que 

apanh e todos o~ aspectos da actividacle nacional, d.e conj u nto encarando todos 

esses p·roble1111as,. dando-lhes soluçõe.s que produzam o impulso n ecessario, afim 

de que a nossa patria possa e ngranJecer-se (Muito bem.) 

Cr·eio, Sr. President~ . que para faz ermos a política verdadeiramente nacio

nal, aproveitando todos os r ecursos de que somo car,azes e, pois, principalmen te 

aProveitando a actlviclade do homem que habita o sertão, que é a. nO\Ssa mais 

poderosa força de trabalho e o sustentac\Ilo de nossa riqueza, o nosso dever prl

m~rdial é o de verificarmos · a qualidade dos nossos recursos naturaes, as possi-
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bilida-de.s ele nossa terra, e prepararmo~ a nossa gente para o mai~ elific iente apro

veitamento d e taes recursos. 

Desse ·ponto d·e vista, devem<>s proclamar que o Brasil não é o mais rico 

paiz elo mundo, como co ·· tumamos exclamar nos nossos tran sbordamentos ele ora

toria facil. 

Ricas são actualmente al'l nações de intenso desenvolvimento industrial, filho 

directo do abundante carvão de pedra e do ferro, que existem, é certo, em nosso 

solo, mas em condições que não nos têm permdttido até esta hora uma conveniente 

utilização . 

O SR. 11.AUL ALV>JS: - V. Ex .. permitto um avarte? Nós mesmos lJ rusileiro~, 

não poclerr.10s ainda diz·er o que é o Brasil; não o !COnhecemos sufficientcmente. 

Y. l•:x. sabe que ago·ra mes.mo estão suy·gindo novos aspectos da viela bt·asile ira, 

que eram ignorados. 

O Sn. JosE' AUGUSTO: - Realmente; c não raro, para se conhecerem esse• 

a~pectos, r ecorre-se a livros estrangeiros acerca do Brasil. 

A proposito citarei o facto .-ecentemcnte occor·riclo com o Sr. Deputado 

Mauricio ela Lacerda, que aqui na IC.amara affirmava ser a cultura do algodão em 

nosso ~ordeste realizada e m grandes latifundios, sendo o pequeno trabalhador 

uma v ictima da exploração patronal. Ora, se S . Ex. houve.<se X elo o que dis2e 

um fra.ncez r elativamente ao assumpto, ter ia ficado sabendo que. a lavoura de 

algodão alli é em regra fe ita por p.equenos proprl etarios do sólo. (AÚoicuàus.) 

Mas, voltando, Sr. iPt'esidente, ao a10sumpto ele que me occupava, devo dizer 

que sou o p1·imeiro a reconh ecer que, si o Brasil não é um paiz prodigiosamente 

dco, ê, entretanto, apto ás mais variadas . cultu·ras, com boas condições de desen

volvimento economico -e progresso material .e moral. 

Não temos o carvão, qua;lltativa e quantitatlvamente l'luperioT, permitti n!lu

nos o gra ude e prodigioso progr-esso industrial que tem f·eito ·d<>~ Estados Un!rl os, 

ela Inglaterra, da Al?eman.ha os dominadores do mundo, mas temos a hulha. 

bra nca que tantas c tão •·endosa.s industrias pôde movimentar, sem fallar na fer ·· 

t llidade inexc divel de muitas .fa'xas do nosso territor io, dani'lo-nos todas as 

possibilidades na agricultura e na pecuaria, de que vive o nosso sertanejo. 

Se são estai:', Sr. Presidente, as condiç;ões com que podemos contar elo ponto 

d ' ''Ista de nossa te1·ra, vejamos agora qual deve ser a attitude elos dirigentes elo 

B r asil em face do homem qu e o habita c povôa, em que sentido se deve oricntat· a 

politica q u e ligue o nosso homem á nossa terra, th·ando della o proveito e os 

r ecursos ele que ella é l'lUSceptivel. 

An tes de mais nacla, convém pôr de lado, como imprestavel e fa lsa, a dou

trina que préga a inferioridade e a incapacidade ela gente br"asileira. 

Nem a n ova sociologia a dmitte o conceito das raças inferiot·es; e a nossa 

historia toda é uma affirmação constante da bondade, da intelligcncia e da 

operosidade do b rasileiro, sobretudo do bra~STleiro que, na.s !'Cgiões interiores do 

paiz, lavra a nossa terra e produz a nossa riqueza . 

O que tudo nos está indicando, o que o ex-emplo de todos os povos nos di;>: 

com eloquencia é •que devemos, por uma educação sys tematica e segunt, avigot·ar 
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a:s energias do lwmem bra sHeiro ,para que elle possa tira r da t erra brasileira, 

com os r ecursos. limita'dos ou não, de que eHa disponha, tudo o que ella nos 
puder da r. 

iPor esse la do. um clo"s grandes beneficios a levar ás mais reconditas regiões 

serta n ejas el o B-ras il é a ins trucção popular generalJzada . 

Não é llclt'l qu& con t muemos co11, ~ porcentagem de anal-phahe tos que é uma 

v!J ta para a hi s toria da nossa pa tria . 

N em é possivel p rog r.esso collcc tivo em uma população de cégos el e espirito, 

como n ão . se compreh ende democracia, cujos cida dãos em uma p•·oporçilo de 

80 '/oi estã o intei ramente inutilizados, por ignora ncia profunda, para a compre

h ensã o el a vida e elos dever es civicos. 

M esmo do ponto de vista milita r , a qu e a llucli a o começar este di scurso, 

-:omo podem pretender os dir·igentes que o s erta n ejo ten~1a nitida a noção do s eu 

dever de a cor r er á ·defesa ela rpatria , se lhe não dão, com a .escola e com a 

ins trucção ·e~ementar, as luzes suflficientes para enxergar que os inter esses da 

pa tria não se contra põem aos inte r esses do individuo e da familia, que , ao con

tra ri ú, s<> a justam e, combmam, não sendo a fam ilia mais do que uma pequena 

palrta e es ta uma gra nde ramilia? 

O SR. CAMILLO PRATEfl: - Procurei ·expr imir ·esta mesma 1déa, até por 

rn r:i o ele un1a f ig·ura geonTe trica, e não consegui n1 e fazer entender. 

•O S a . J'osE' AUGUSTo : - N a leg•sla tura que find ou, certo da urgencia do 

c&mba te decis iv:o ao an a lpha b etismo, prablem a que a ffccta á Nação inteira , em 

companhi a de illu s tres coll egas, entre 'os quaes os Srs . Anthero Botebho, Raul 

Alves, R a mko B raga e Monte iro de Souza, procurei faze r com que n esta Cam a ra 

'otassem os 'J)rovid·enoias, em virtude das quaes o r>oder f ecl·er a l pudesse cooperar 

com a s dem ais forças sociaes, inicia t iva ·privada, munlci<pios, Es tados, na dissemi

nação do ens ino elementa r . 

E' cla ro, S l'. Presidente, que nã o queríamos e ntregar o ens'ino primaria a os 

cuida õos ex cl usivos da União . P e cliamos a-penas o a uxilio desta , a s ua cooperação, 

em face el a impossibilida de em que se •encontra m os Estados e municipi'os isolada 

mente, com os seus umcos r ecursos. ele darem solução conveniente á questão. 

Obrectou-se-nos quo eramos uma f ederação e que a a utonomia dos E s tados 

clesappa r coer·ia diante el a inter vBnção fe der.al . 

R espondemos com a lição elas outras federações, mutta:!l das quae~:. vinha m 

da con federação, m as on d~ v a rg um ento cedeu, diante de outro m a is forte, qua l 

o .de qu e a lnstrucção di ffundida e geheraliz.a da s endo a propria razão de ser 

da democracia e d:i. tederação, !tos p·oder es gez<aes não p6de ser in·di~fere nte pro

porcional-a . 

Dahi o terem todas as f ede rações cuidado seriamente do problema. 

A hi estão os exem plos el a Smssa, onde se chegou até á r eform a constitucio

nal, da R epublica Angentin a e até dos Estados U n·i·dos, onde ê crescente, no 

poder ge r al o interesse pela cau sa · da educação .popular. 

Sirvo-m e do enseje. d~ toc~_r. n est e assumpto pa~:a fazer referençia a um 
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artigo publicado em diarlo clesta Capitul por meu amigo, e> Sr Otto Prazeres, jor

nal!sta distinctc., que estud ou a questão corno ê posta na R epublica Argentina. 

Affirma o Sr. Otto Prazeres . • entt·e outras co usas, o seguinte: 

"A intervenção dlrecta da União no ensino primaria, sem a menor 

acção in termedial'ia dos Estados, vale pelo mais eloqüente dos attesta

dos d e que as varias circumscrlpções da Republica não têm ca•paci'dade 

sufflciente .para a autonomia que lhes garantimos e lhes demos na 

Constilulção de 24 d e Fever-eir o de 1891. 

Além d isso, temos o ex emplo" frisante da R epublica Arg·entina, oncle 

apurado ficou que a intervenção directa elo poder fed e-ral só ti·erviu pa ra 

matar a inici11llva local, porquanto as escolas provinciaes ou eslacluaes 

nlli não podiam ofCerecer eoncurreno'a ãsescolas federa es ., . 

::\ão m e parece. Sr. Presidente, que a mtervenção . da União na . m ateria seja 

atlesta do da incapacidãda dos Estados p a ra attenderem ao problema: apenas 

con.~ti tue m·ova de oue ê elle cl ~ tanta complexiclacle que os recursos particulares 

dos Estados são msufficientes. 

Qua ndo igual pt·ocedimento foi adoptaclo na Suissa e na Argentina, lá não 

s ~ d'sse que era um attestado da incapacidade dos poderes locaes. 

Relativamente á aVfirmação de que o exemplo ela Republica Argentina con

tra-indica a ac~ão n esse sentido, eu ·poderia r esponder com as estalisticas, que 

f.allam mais eloquentemente do que tudo. 

Desde que a União começou a intervi-r e m materia de ensino primario, dizem 

todos quantos s" "occuparam de> assumplo, dizem os tratadistas argentinos, o re

s ultado immecllato foi d ect·escer ali! a r.ronor~ão do analJ}h abetismo, de modo tal 

c; u e aquelle pa.iz. que ha pouco tempo tmha grande coefficiente de analpha

betos, occupa hoj e o segundo Jogar pela dif!usão do ensino prrmarlo, na America 

do Sul. súmente t endo acima de S I o Uruguay. 

Acerca da aff lrmação de cme as lProvincias. dacla a interv-enção f ederal no 

assumpto. clell e se aescuraram. nawralmente. não foJ segura a fonte em que o 

artJC ulism -~ co llH,L<, pois qu~ o& numC'ros d emonstr·am o contrario . Vou ci tat· 

o que consta da es tatí s tica a parti r de 1907, dados officiaes do Conselho Nacio

nal el e Educação. 

Eis os a lgarismos: 

E scolas feclerae:; 

..-\unos 

Numero de 

alumnos 

.. . .. . .......... . . . · ....... ... ..... .. ....... ..... .... ... .. . 

1907. 

1908. 

1909. 

1910 . . 

1911. 

-~1~. I o o • o • 1 o o • • • • • r • o o o • • o • o • • • o o o • • o 'o o • • • • • t ' • • o I • ~ t • o f o o • ' o o 

140 '0~5 

1-51.925 

171. 029 

20 6 ,1505 

251.215 

268.947 



EscOlas 'provinclaes 

Annos 

1907. 

190<8. 

190·9 

19 10. 

1911. 

1912. 
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Escolas 

3.618 

3.621 

3.949 

3.919 

•3. 7&3 

·I. 012 

Professores Alumnos 

8. 2513 326.770 

8 . 47·6 337 .50·8 

9.947 3-64.976 

9.840 37.3 . 362 

10. 1346 36 6. 560 

11.423 3H . 242 

Logo, Sr. Prcsldente. as provinCias. embora es tejam caminhando lentamen 

\e, uilío abandona ram o problema: ao contral'io, todos os dias augmenta nas es

cola,.,; provinciaes dn. Arg>~nt!na o numero dos alumnos que as frequentam . 

Qua ndo. POTlanlo. advogamos. no BraSil , a intervenção que tiveram em SI 

war;ão ldentica os poder es fede raes da SUls~a. da Ar gen ti n a. e estão tendo . em

bora m certO>' lím1tes. os dos Estados Unidos. pleiteamos por uma idêa que, r ea

lizada. attenderii a um alto inter esse nacional. 

•O Sn. RAUL ALVES: - Icléa vencedora em toda á parte. 

O SR. JOSE ' AUGUSTO: - Mesmo do ponto el e vista economico, na êpoca 

•~ctual não 11<'1. quem possa su.<tenlar que o problema econom i<::o não esl ja prcoo 

clirect.am ente ao e ducativo. O operaria, o trabalhado r moderno, te m d e estar ao 

corrente dos processos que a sclencia yae descobrindo todos o dia~; e o que 

fica cl e~-apparelh a do, por falta de luzes me ntaes ... 

O Sn. JuvENAL LAMARTINE: - Como o ttosso. 

O Sn. JosE' AuGUSTO - ... ê vencido na concurrencla. 

Su tentei, em proj,ecto que tive a honra ele submetter á Camar a, em nom n 

'la Commis ·ão de Instrucção Publica, que deve riamos completa'n o nosso ensin0 

rrimario com providencias de <::aracter econQmico. Não é que teu confunda o en

s ino prima.rio com o profissional : um é geral, dá um esboço de cultur a i ntegral 

do espi.ri.to •humano; o outro prepara directamente 'Pa•ra uma profissão, para a 

1 u la nQ terre no e conom i co . 

. 'ada, porém , hwpe<1e, a ntes rt.udo a·conselha que, com a instru ção ele

m eu lar, minie-tremo,; certa.s noçf•es de caracte.,.. prol'issional. 

Por isso propunh · eu que as e.<colas fundadas <> m zona •ruo·al tivessem o 

es tudo terminado po1' um esboço, ao menos, de •ensino agricola; as das cidad~s 

ministrassem rudimentcs de artes e officios, peculiares â vida urbana. 

Convêm acce ntuar, s~. Presid·en.te, que qu a n do te r minar a gran&e confla

g ·ação que est:í anniquilando •as m elho•·es f<:wças humanas, destru~ndo as riqueza ~ 

3 cumuladas e mallando as energias moça.s, todos os povos participantes ela. 

grande pel•ei a n ecessi•tarã.o, por certo, de valores novos, 'Precisarão que as forças 

que vão faltar em ·quantidade sejam supp.r:iclas pela qualidade, qu e os individues 

r~duzidos em numero •pe lo •morticiniQ eejam avigoratlo~ pela ducação, pa.,:a que 

S<'ja possivel a g<·ande obra de reconstrucção eco.nomica que todas as naçõ~o; 

têm . indeclinavelmentc uc effectuar. 
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Qu~m cst i v~r acompanhando a litlenttunt elos povos am guerra verificacfL 

que o g ran de c uidado ele todos os dirigentes sociae<. •POr to ela a PiLrl e, é , m esnl<> 

nesta hora angu tlada e talvez neNa mai.s do que m qualqu0r outra, o de aP· 

parelhaJ' o l10mem, •pot· •Uma e ducação caãa vez mais utilitaria, pa.: a as n eces

,aidsacl<Os <la lpl'oducçãJo 1e •6a formação <la riqueza. 

Ainda ha poucos di a-s, eu r equ eri á Camara, e esta concede u , a publicação no 

cli·ar io dos mossos trabalhos de tres artigo~ de lav r a ele um dos espiritos m•ai~ 

cu!los da nova ger:;~.ção brasileka, o & ·. Victo.r Via n a, em que eram e,.xpostos 

os esfor ços que a Lnglaterca, os Estados U11.dos, o J a pão, a Allemanha, a França 

Ps tão fazendo no sentido do cslalbelacimento el e uma sé!'ia .e ene r g ica poJi.tica 

educativa , p1·e pa r a clora elo valores noYos que a h uman iclad Ya reC'Iam ar a pós 

n g-rande pÚgna. 

T enho aqui, 1....1n .n1ãos, o Jiv ro t·ecanLissirno ele Cazamia n - La, G1"ct/l1CLe 

B?'elctune et la G1W1~·e - em que o auto r mostra o q ue a Ingta.t·erra , paiz t r a

diciona lmente indivlclua.)àsta, stá realizando na direcção a CJUe me refiro . 

Diz Caza1nia.n: (lê) : 

":Mais elo que a <1uan•licla.cle, a qualidade do pessoal é faotor necessa.rJo de 

prosperidad e indu<>tcial. Sobre a qualicladJe, a nacão pócle influir ele muitas m a

ne iras: favorecendo o de envolvim ento ele uma população vig·o rosa e sã, por me\.J 

ela h ygiene soc ial inte!ligen bemente comprehenclida; foT mando in te.!me cliarios pre

parados, h abeis, e.ngenheiros in strui-dos, por n1eio de um sy sten1fL compl to de 

appar eiiHU11ento t ecll'llico. A Grã-Bretanha clispCJ~,se a J}rocluzir um esCo rÇ)O !m

menso, para da i· incr eme11to a es.<a pq· e·pana~ão e ape~ fe içoa l-n . O conülicto ar· 

mndo enlre a urganiznção allemã e o empirismo britannico ]Jrovocou muita: 

1 ·<.. L,;;\ . ( 3 nu rnc.• r- ; ma s. 1:0 don1i n io econon1ico, a l ição os.pital da guerra, parfl. 

os nos~os v:.o inl.os de .AI&m<\1ancha. se traduz na urgencia abso lu ta ele uma :r~

forma elo e ns in o industri al e commercial. O pi·es lig io ele q ue o profe&, or a llemão 

gosa\"3. na Frn nça, depois de 1870, possuem n a A!lemanha, m esm o dura nte a 

guerra, o engenhei ro, o chimico, o caixei<'o-via jante a llemães. Este movimento 

de opinião que .ha a lg un a.nno se d esenhava, recebeu irresistivel imp\l!lso, de

I i v a elo elos factos t·ecerntes. Entre os cal"acteres propdos da Allemanha, poucos 

existem que o cida dão b•·irl:a.nnico admi r e a ·IJonro de imitai-os; o militarJsmo lhe 

é odiosp; repugna-I•h1e a fót··ma autoritar.i•a. ela disciplina social; mas h a uma 

caracieristica, que sem hesitar elle toma r1a r a modelo: a et·eação systemat!ca, 

cle!Lberad•a, <le um povo el e t i·a.l.Jalhaclor es, educado , por aprendiza~em p recisa, 

para. a eff!ciencia pratica. 

Dahi a unan imidade' d·e o·piniões. Sob oukos a.spectos, o .syslem a naci()llaà de 

eàucação é objecto d•e vivas contr oversi•as. As scie11cias e as Jettt·as , as huma

ni·dades a nlig-as e modernas, ent re si di. putam o primeiro plano na fo rmação dos 

espiritos. No que ue.spe ita o ensino technico, ao contr a rio, o debate está ~encerrado. 

Os home ns de negocias como os sabias tiveram s ua attenção despertada relati·· 

Vamleilite â.s Ji n·ações in timas entre o sabe.- t:heorico e a industria. Na propr!a 

fonte,. nas univ-ersidades, nos Ialboratorlos, um dmpulso vigoroso vae ser (la.do 
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n.o esludo das .applicações praticas, e bem a im ú experime ntação desi.nter-essada., 

ele onde brota a inV1enção util." 

A . sim, na Ing-laterrit se ch egou á convicção de que, para o apparelhament~ 

economico do futu.ro, é in clispensavel •a preparação tecnlca, a lnstrucção pro

fissional. I 
I 

!O SR. RAUL ALVES: - .v. IEx. pócle accrescentar que isso se dá na Inglaterra, 

paiz co-nsicler a-clo semt>: e ·emin entem ente prrutico, r eso lvendo suas questões pel<J 

instincto da raça, re que ago r a já procura resolvei-as po~ m eio de educação, nas 

condições que o a u tor •aponta. 

O SR. Jos:é AUGUSTO: - E nós continuamos desprezando as questões educa

tivas, não querendo s i quer oU1ar '!)ara os rudimentos de a prendizagem . econo.mica 

que e u s uggeri no pr<:>jecto que aqui a presentei! 

Emqu•amto isso, a Argentina ainda ago•r.a. trata el e melhot·ar a i·11tervenção 

federal no ensino p<·ima rio, conform e il'elata em um el e seus ultimas e brilhantes 

artigos elo CoJ•J·eio eLe• Man h ci, o nosso HlllBti·e collega, Sr. Leão Velloso, creando 

uma organização de la\ perfeição que torne efficiente o combate final ao a ·na l

phabetismo, naquelle pa,iz em r ap ido decrescim ento e não resquecendo a educaçd..:J 

ec<:>nomica. 

Mas, Sr. Presidente, o avig·ora r elas en erg ias do homem bi·as ileiro não tem 

sómente esse · aspecto - a educação. 

0 SR. DIONYSIO BENTES: I N1'1> campa nha pela educação no Brasil V. Ex. 

tem sido um verdadei.ro apos tolo. 

O Ss. Josll: AuGUSTO: - Bondade ele V. Ex. Ha ainda, !Sr. Presidente, a 

questiio ela sau-d e, pela qual tanto se tem batido da ir1~una da Camar.a. o honrado 

Deputado flu minense, Sr. Azrevedo Sodré, e em artigos de jornaes, f undação de 

sociedades, em livros e conferencias publicas esse ver<'La.deiro apostolo el o bem 

que é o Sr. Dr. .Belisario Penna. 

Que i·' am ou não qUieiram os brasileiros, somos, na hora actuaJ, uma po

pulação batida por •numerosas end emqas. Dizer que haja Jmpatriotismo em 'P<rO

clamal -o? Não vejo o nele esteja este impatr'iotismo. 

Percorrendo .a Jittet:atura dos povos em guerra, mo proprio momento de 

a gora, em que é p reciso incentiva.!' o sentimento patrlotico, percorrendo essa 

litteratura dos paizes em guerra, Viemos que na Fra.nç.a, por exemplo, os homens 

mais n0rtaveis a'!)ontam os defeitos, as falhas de sua nacionalidade; e nenhum 

delles é ·a oolmaido de falta de patriotismo. Ao contt·ario; mais do que a pro

paga-nela par.a fazer crer estejamos no melhor dos mundos, de mooo que devemo'!! 

cruzar os braços, mais elo que essa propaganda, constitue manid'estação de '!)a

triotLsmp sadio e bem orienta:do o apontar os mossas proprios m.a.les, para que 

os ataquemos re possamos removei-os. (Apoiados.) 

A situação do Br:a-&i!, si não em sua totalidade, cemamente em g.ra-nde parte 

do tei'Irrito.t\o, é de doença; o impaludismo avassa-lla extra,ord,inarias extensões; 

a ankylostom!ase 1nvllidJe atê os sertõ·es, ainda lha ~ouco considera-dos como sa.lu• 
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benimos. E' outro aspecto do proh! ema e de grn ncle impo1·tancia, que deve se!' 

enca.rado. 

o 'SR. RAUL A.LVES : - Não ê aspecto nacional ; ê r eg ional. 

O SR. Josl!J AuGusT'o ~ - Nem pócle d eixao: rue ser na.ciona;l. AlláJS, n a s con

~iclerações que vou produzindo, não digo qu e os Estados devem fazer isso, qu·' 

a União cumpre r ealizar aqui'llo: i nd ico as va rias faces do p roblema a ex\

giHlm solução, seja esta -dada pelo t:o cl er a quem compelir a acção no caso. 

O -probl em a do saneamento rural, porém, te m ele ser encan\,do pelo Brasil 

inteiro . Por jsso mesmo que a te rra é essa que pintamos, por isso m esmo que 

ai nda não podemos contar com os m ais amplos e farto s recursos n aturaes, é 

indispe·nsavel que o ho1ne1n tenha, com a sa.ude, o avigora.n1ento das en el·gia !::: 

phys icas, e, com a educação, o avigor amento elas energias m en taes. (Mui.to bern.) 

hssim, a politica v.e•·dadeiramente nacional, ser á a que se orie.nte .no s en

ti do de p rov idenci-as que façam o homem for te, phys ica e intellectualmente, pe•loe 

meios que acabo de indicar. 

:-<ão são, porém ; sóm ente est1es dous os p1·oblemn s: h a a inda a que !le a que 

allu diu o digno representante el e P ern a mbu co, 181-. Cort·êa de Britto - o crir 

cito agricola. 

Nosso sertanejo não tem r ecu rsos, é pobre; em cer.tas .: eg·iões, que de perto 

conheço, quando, com g ra.nde s acrif-ício, po,- um tra balho lento e pertinaz, al

gurna causa consegue accumulnr, ve1n a !=' ecca e, de un1 n10tlllento par a outro. 

leva-lhe todos os ·h averes. 

O credito agr icola ter ia como res ullaclo forta;lecel-o economicamenbe, mi

nist•r a nclo-lhe qu.a.ndo vem o tempo do ü·abalho, encont rando-o sem recurso~. 

m•. i os de m lho r cultiva r suas te rras, d1e desenvolver a sua vida econom ica. 

Não m cr.o-- .impor tante é o problema elos transpo r tes, em um paiz vastiss imo. 

qual o nosso, onde em 1 egra se empregan~ ai-nda os proce3sos colon-Laes, con 

duzindo- as ca•·gas, a producção nacional, em costas de animaes . 

. Isso dá Jogar a u-mru situação economica deplora bilissima. Assim, tenho 

presenciado, na zona do Sericló, que habito e a que j á por var ias vezes me re

Cer<i, o fac to . de, na ocoa.sião de secca, cer to g·ene 1·o de primei-rt·a ·necessi-dade valer. 

digamos, dez, por f-a lta· de •producção locaJI, e ·por• difficuld-ade de chegar dE> 

ou tros pontos até a lli; v em o inverno benef ico, faz~se a . cultura da terra, a 

colbieita se realiza, e o m esm9 producto, obtido .no \Oca!, .Passa a valer um; fre

quent-emente nem assim . pód e ser ven dido, devido á m esm-a. clifflculd.Mle de trans

porte. Quer dizer que, na época de m a ior pe..nuria, o matuto tem de -adquir!J -o 

caro; n a de abundancia el e col'heita não póde _tirar proveito de seu trabalho, 

povque falta estrada, falta meio de co nducção, prura que ~eve o que -produz aos 

ce.ntros de consumo. 

D iz o nobre Deputado por Minas Geraes : "!Façamos es~radas de ferro"; 

ob tem-pera o dig.no representa nte -de S . Paulo: "Estradas de ferro, não: estradas 

de roda gem , est~<W.as para au tomoveis". 

Não e ntt·o nessa contenda : f-ica para os engenheiros resolverem si devem 
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ser straelas ele ferro ott est:·aelas ele automoveis; o que digo ê que o problema 

é o elo transporte. 

O SR. OCTAVIO RocHA: -- No Brasil, aliás, temo.; empregado muito dinhe iro 

em vias-ferrea , não se obedJecenclo, en~retanto, a um plano de viação. Como 

dizia Oarlo.s P e ixoto, no seu ultimo parecer sob•·e a R eceita, um >dos males do 

paiz é a falta ele continuidade administrativa. 

O .Sn. JOSÉ AUGUSTO: - V. Ex. não deixa .dJe ter razão. Recentemente, o 

digno D eputado pelo Pi•a.uhy, Sr. i'-iJ"es <Rebello, _allud.indo a estradas da ferro 

uo Brasil, fa llava em "bysten1a. ferro-viarrio brasitlei~ro", ao que live ensejo de 

apartear, indagando si de facto existia tal 11 Systema", ou si, ao envés, as '110SS':l !:: 

são conslntidas sem um ponto ele vista de conjuncto. 

O SR. BENTO DE MmANDA: - V. Ex. permitta um apar.be. Nesse ponto, as 

opiniões divergem. Engenheiros notaveis haJ que não admittem o pl-ano geral cl~ 

viação; acham que plano geral de viação não se comprehlende. Comprehencle-se 

a viação para attend~r ás necessidades de zonas que se desenvolvem ou que já 

l'S tão desenvolvidas, não um plano de vi•ação que obiedeça a considerações a- p11io1·i . 

de accõrdo, por exemplo, com as condições topographicas do Brasil. As estrada~ 

de fer ro devem ser feitas .dJe conformidade com as condições economicas, ou par:l 

clesenvolve1· zonas que se prestem extraord.Lna.riamente ao dJesenvolvimento, OLt 

J•ara attendor- a zonas j:i desenvolvidas. 'Este é qUJe deve ser o problema das 

es t•·ada s de ferro . 

O .SR. JuvENAL LAMARTINE: - Algumas são construídas pa.ra attende.r ,. 

interesses reg·ionaes. 

O Sa. Joslll AUGUSTO: - Quando fu!llei ~em plano geral de viação, não d-Isse 

ClUe elle deve obedecer ao oriterlo topographico, ou ao criterio economico. 

O SR. BENTO DE MIRANDA: '-- Em um paiz como o nosso, vasto, despovoado, 

com pouco desenvolvimento, não pód,e nem deve 11aver esse/ plano p.r>évio <Ie e~

tradas de ferro. 

O SR. OCTAVIO !ROCHA: - Reg.ido, não deve havet·. 

O •SR. MoNTEIRO DE •SouzA: - En tt·etan to, ao que pa.r-ece, •houve um d€>1inea

m.ento geral, quando Minis tro da Viação o !Sr. Lauro Müller. 

O .SR. iBENTO 'Í>E MIRÂNDA: - Tambem no tempo do Governo Provlsorio. 

O SR. Joslll AÜGUSTO: - Este incidente ·não vem ao caso. · Prura miro, q11.C 

sou sertanejo, o p roblema é o transporte, por este ou aquelle meio. 

O ·sa·. BENTO DE MIRANDA: - V. Ex. dl·scute a necessidade, para a zona que 

jâ. produz · e não tem transporte, de se facilitar a estrada convenlent~ a essn. 

zona. 

O SR. Joslll AUGUSTO: - O que affecta á questão que dliscuto é isto: é o 

transporte. Não indago, no mo-m ento, s i devem as estrad-as de ferro obe&ece.r 1t 

plano economico ou a plano topographico. A mim, que fallo como sertane.iÕ, o 

que dnteressa é que tenhiaJnos transpoa"1:e, sej a por meio de estradas de ferro, 

l!àj.à. por meio de automovels, seja por estt·adas de rodagem. 
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O Sn. 'DIONYSIO BENTES: - I-Ia ainda um facto que p~:ejudica o tra.nsporte: 

a kilotn etrag-~em n1uito cara obrigando a tatrifa excessiva, o que onera a pro
tlucção. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO: - O certo ê que, para attende~ aos interesses do 

~ertão, e, pois, aos do BrasN, temos, '!>Cimeiro, de cuid.a.r do .seu saneamento; 

"m seguida, devemos dar ao sertanejo a conveniente instrucção com feição ·pro

nssional que o habilite a produzir mais €1 m 'elhor; te mos de ampara! ·o nos mo

mentos de instabilidade ·economica. com o credito agrícola, que falta absoluta

mente no :Basil; finalmente, temos que lhe facilitar o transporte, pelas estradas 

de ferro, quando possível, apezau· de que, nesta época, faUar em estrada d·e fern; 

ê o m esmo que em nada fal•lar, pois não ha. onde buscar o materi-al necesswriCJ, 

ou pelas estr-adas de rodagem ou IPOr automoveis. 

O SR. Luiz DoMINGUES: - p ,ar-a concluir a estrada de ferro do Ma.ranhão, 

temos material. (R·i-so). 

O SR. JOSÉ AuauiTO: - V. Ex. já venceu messe terreno. 'No pr.esente me

mento, precisamos de estradas, sejam de ferro, ou de rodagem, ou pa!"a auto

moveis, 'pouco importa. 

0 SR. 'BENTO DE MIRANDA: p ,elas conclusões de V. Ex., verifica-se que ·J 

problema em nosso paiz ê dilfficil e complexo, mais difficil e compJexo do qü·~ 

na maior parte das nações co·m que .somos continua'llllente compa;rados. 

O SR. JOSÉ AuGusTO: - S' realmente mais diHicii e. compLexo do que em 

paizes que se acham em estado e civilização mai<; adiantadQs do que nós e qu~ 

contam com recursos e condições naturM.s de que não dispomos. 

Não ·podemos nos compa.-ar aos Estados Unidos, á Inglaterra, á Al•lemamha. 

O ISR. DoRVAL PORTO: - .Nem mesmo á Re.publioa .AJrgentina. 

O 1SR . .JOSÉ AUGUSTO: - ... nem mesmo á Republica Argentina. 

Nem -es tou fazendo confronto do Brasil com esses paizes. Não quero dize: 

que rnós na phase actual que atravessamos, de .falta de credito, -de ·f-alta de .-e

cursos de toda a ordem, -de falta de carvão ou de sua exploração conveniente, 

possamos comparar o Brasil a esses palz;es. 

O que me pa.-ece ê que devemos encara;r o problema na complexid-ade e di~

ficuldades com que se ap.resenta, mas encar.al-o desde já, aqui na Camara e nc 

Sena.do, pelo Pode r LegisJ!ativo, que ê constitucioruulmente o responsaveJ po::

essas causas, porque .a elle cabe a inicia-tiva <1e taes providem<lias. 

!Ataqu·emos desde já todas as faces do problema nacional, não estej•a•mos a 

adiar, cui-dando de questões de nonada, ·d.eixando de pa-rte o que ê capital. 

E, na minha qualidade de sertanejo, si algum appello pudesse fazer aos 

homens que têm a direcção do paiz, seria para que 31bandonassem a politica 

que •só visa ás capitaes e cidades principaes, olhassem pa.ra o interio-r do paiz 

ond·e verificariam .que existe uma população boa, g"nerosa, a-ltruista e prompb 
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a prestar os seus serviços a todas as causas justas e que lin teressam á grandez<, 

e prosperidade nacionaes, e dessem ao sertanejo, com a saude, a educação, o 

Nedito e o transporte, a cec~eza de que eHe não é visto s6mente no momento 
em que o paiz del,le precisa pa!'a o esfoi·ço a bem da patria, mas tambem para 

gozar da assístencía. que as nações civilizadas não recusam, antes prodigalizam 

l'.os seus 1ílhos. (.'JII~<ito bem; m.uito bem. O orador é vivamente cump?·i•nentaào.) 



ANNEXOS 





DECRETO N. 13 .014 - DE 4 DE MAIO DE 1918 

.D,ispõe sobre o mtxilio concedlido pelo Gove1-no FecDe,·al pa1·a manute-nção ac 
escolas nos EJs-t<ulos e éLá out1·as p?·ovidencias 

I 

O Presidente da Republica dos Esta;dos Unid<Js do Brasil, usando da auto-

rização constante do decreto legislativo n. 3.361, d-e 26 de outubro de 1917, decreta: 

Art. 1.0 O Q{)verno Federal aux.iliará com a quantia de 1 :800$ annuaes a 

manutenção de cada escola fundada pelo governo dos Estados dep<Jis da publ.i· 

cação do pi'!esente decreto e destinadas, pc:ecipuamente, ao ensino da Hngua por

tugueza e da ge<Jg>raphia e historia do Brasil, em municípios c<Jnstituidos p<Jr 

antigas colonias de europeus, hoje emancipadas. 

Art, 2.0 Um inspector, nomeado, em commissão, pelo ministro da Justiça c 

Negocias Interiores, visita;rá as escolas subvencionadas, e, em relatarias tri 

mensa-es, dará o seu parecer, circumstanciado, sobre a efficacla ou deficiencia 

do ensino ministrado nos novos institutos. 

Art. 3. 0 Em cada lEstado subvencionado haverá um inspector, que perceberá 

a gratificação mensal de 600$, além de uma dia.ria de 15$, quando estiver em 

serviç<J fóra da respectiva séde, serviço que será comprovado pelo relataria, 

r.evendo os ditos 1nspectores observar as lnstrucções expedidas pelo ministro da 
.Justiça e Negocias Interiol1es. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 4 de maio de 1918, 97° da Independencia e 30o da Republ1ca. 

WENCESLAU BRAZ P. GO;&!ES. 

Oa?·los llfaa;i?n.iliano Pe>·ei?·a dos Santos. 

INSTRUCQÕES 

O ministro de Estado da Justiça e Negocias Interiores, em nome do Pre

sidente da Republica. resolve, na conformidade do disposto no art. 3o do decrat> 



-424-

n. 13.013, de 4 de maio ultimo, que, papa, a. inspecção das escolas fundadas nos 

termos do mencionado deoreto, se observem as seguintes instrucções: 
Art. 1.• A subvenção de que t•·ata o decreto n. 13.014, de 4 de maio ultimo, 

será dada aos Estados, annualmente, por trimestres a.deantados. 

Art. 2.• O governo do Estado, em virtude da. subvenção a que se refere 

o artigo anterior, fica obrigado a fO<rnecer, semestralm.ente, os seguintes dados: 

1•, numet·o de escolas providas; 

2•, nomes dos professores ; 

3•, alumnos frequentes; 

4°, ma terias leccionadas; 
5•,. alterações fe1ta.s nos regulamentos e programmas de ensino. 

Art. 3.• As informações a que se refere o •artigo antecedente serão prestadas 

por intermedio do inspecto•· federal. 

Art. 4.• Ao inspector federal cab.e: 
1•, visitar as escolas e os estabelecim-entos de ensino subvencionados p-el.:> 

Governo Federal ; 
2•, visitar as escolas ,e estabelecimentos de ensino extrangeiros, obrigando-o>! 

a cumpri.,. os regulamentos federa.es e os do Esbado, relativos ao ensino; 

3•, da.- parecer acêrca dos dados especificados no art. 3• das presentes 

instrucções ; 

4•, dar par,ecer r elativamente á capacidade de cada professor subve11ci<:mado, 

_solicitando do Governo do Estado as medi-das que juJg·ar opportunas; 

5°, envia.r ao J\l[iniste<rio do Interior relatorios trimensa.es dos u·abalhos que 

fizer; 

6°, tomar parte n as bancas examinadoras quando os candida.tos não forem 

profes.~ores diplomados pelas ,escolas do paiz. 

Art. 5.• O inspector deverá communicac ao J\l[inisterio do Interior seus actos 
e resoluções, pedindo a necessaria a.ppll'ovação. 

A·' t. 6.• O r egimen das escolas subvencionadas será o mesmo das escolas 
estadoaes. 

Art. 7.• Para o competente pagamento, semestralmente, o inspector apre

sentará recibos, em duplicata, na repartição fiscal da séde da inspectoria, re

cibos esses nos qua:es des ign3Jl'á o vencimento e as dlarias a qu e tiver direito. 

Rio de Janeiro, 5 de junho de 1918. - Oan'Los lJiaximiliano Perei?'a dos 
Santos. 

A. GUERRA E OS SYSTEMAS Dlil EDUCAÇÃo--A REFORMA DO ENSINO NA INGLATilRRA (•) 

A guerr-a está exigindo em todos os paizes a revisão de seus valores sociaas, 

Todos os estadistas, philosophos, publicistas, professores, jorn'alistas 

(*) Ineerido nos Am~a es da Camara dos Depu tados a requerimento dl) 
Deputado José Augusto. 
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vão t'econhecendo que nos fo.:midaveis em~ates da maior guerra cta 

historia a organização de cada povo ·se revigora quando se adapta ás 

<'ircumstancias, âs novas necessidades e se perde e anniqui1a quando não tem 

.:lementos para r·esLstir âs difficuldades ·do momento. 

Os povos, como a Russi·a , sem cohesão nacional, cujo estado não repr~

sentava uma nacionalidade e sim as conquistas e a vonvade de uma est1rpe, Je 

tza•·es sustentada por uma pequena oligarchia, não supportam a pressão d·J:; 

acontecimentos e sa debatem nas convulsões da anarchia. 

As nações foctes, com organização sufficiente para dominar e vencer todos 

os riscos .e contratempos da guerra, dão, porém, balanço de seus valores e u·atam 

de acudLr âs necessidades que sua estructura está indicando. 

Os povos são feitos . á imagem de seu systema e educação. .A educação é 

por sua vez ta.nto mais effic1e.nte quanto mais ê robustecida pela instrucção qua 

gera a di€ciplina consciente, qu<'l ê a melhor. 

Quando a guel"ra eJc-plodiu, o Jountal ot Education, a velha e respeitada pu

blicação ingleza, disse, em um leanclin-a1'ticle, que a conflagração iria experi

mentar o valor do regimen de educação na Lnglate:ra. 

Em todos os paizes em guerra os governos reconheceram que era indis

pensavel no l~'"'prio momento da luta ir modificando os moldes do ensino e 

preparar as novas e velhas gerações, não só pMa os embates do dia como pa~a 

a concurrencia economica de amanhã. 

A unid9.de do commando só se realiza quando ha homogeneidade de dou

Lr:na. Em ca€o contrario, a diversidade da.s applicações inutiliza >a centralizaçãü 

<lo chefe. 

Assim, na organização de um paiz ê preciso ·dar identidade de pensam nto, 

comprehensão da communhão de interesses, appa.reJ.hamento pa .. a a re'al~zação 

do propdo ideal nacional. Por •'sso, nas propr•i as nações em gu•erra, estadista;, . 

publicistas, sociologos e philosophos tratam de esLudar e pro jectac a adaptação 

da instrucção e da ·educação ás necessJdades postas em evidencia pela formidav al 

peleja. As deficiencias são constata das, as •lacunas apontada.s e todos se esfor

çam para crear orgãos que completem o apparelhamento social. 

Na Allemanl1.a, em pl ena guerra, com todos os embara.ços de alimentação, 

e· criptores e e,;tadistas estudam e .refo•·mam os serviços de instrucção. !Fun

rlam ..se escola.s pa.r·a preparar os novos commercia.nte s, os novos industri'l..es, os 

novo exportadores. Os gover-nos, no meio de todas as preoccupações da guerr:l., 

não se descuidam de aperfeiçoar um sy tema de educação que já .era, sob varios 

pontos de vista, modelar. 

O Presidente Wilson, o Congresso Americano, a opinião publica não hesi

tara m na acção quando reconheceram que havia no systema. de instrucção e 

no processo de cO'll'lmunicação nos Estados Unidos falhas consideraveis. O Go

verno da União, que só intervinha indirectamente no ensino, no credito agrí

cola e .na viação, começou a f undar as Vocational Schools, a crear bancos agri

cola.s, .a. co:llaborar na conslrucção e na conservação das estradas de rodagem 
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Na Ing-laterra, os cliu·ig-entes não ficaram lambem indiffere.ntes ao problema 

da instrucção primada e 'J>l onssional. O g-overno real não só tr'atou dos in

teresses immecliatamente lig-ados á g-uerra. Pensa lambem na reforma e aper·· 

feiçoamento do systema ele educação. 
Os brasileia-os vão tendendo a só considerar p1•atwo o que é de applicação 

immediata. E' mais um devan.eio de uma raça sonhadora. Toda a discussão 

repug-na ao- nossos dirig-entes e os proprios jorna!.istas pedem contradictoria

mente actos e não palavras. São, porém, as r>aJavras, os pensamentos, as dis

cussões, as theorias que preparam a acção e tO!rnam possível os commettimentos 

felizes. 

Para só fallarmos dos povos que consideramos 2n·at-icos, na Allemanha, na 

Inglaterra , nos Estados Un·idos, ·em plena g-uerra, tendo de resolver problema5 

urg-entes que envolvem a prop.ria existencia nacional, pensadores e governo~ 

estudam as questões do ensino e no Reischstag-, como nas Camaras dos Lor1s 

" dos Communs e no Capitolio, os homens politicos em commissões solemne.s 

verificam a mell1or m a neira de robustecer os seus povos pelo aperfei~oam~nt-J 

de sua e ducação e instrucção, 

No Brasil ainda não cuidamos disso. A boa vontade; du alg-uns desappareca 

e dissolve--se no meio da indifferença de quasi todos. Nos proprios inteHectuac.; 

f> cada vez maiO<r a tendencia de só a .pplaudir soluções tJraticas, o que para nós 

outros quer dizer soluções· sem. estudos e discufisões prévia.s, e, portanto, so

luções no ar. A tn·atica do ensino prejudicou a capacida<Le ele attenção dos pro

I>rios dirigentes e, ainda. b em não se principiou a estudar uma questão, todos 

gritam que basta de tJc•lav?·a e de theo?•io.s e que tiós p<recisamos de causas 

tn-aticas . 

.Em um paiz extenso como o nosso, toda a; scYlução politica para ser viavel 

ex ige um largo inquerito prévio, para que se possam avaliar todas ag condições 

e consequencia•s locaes. Como se pôde chegar a. um resultado sem estudo, dis

c;ussão, sem o que deram pa.ra chamar theo1·iasf Um palz sem theoricos serh 

to falho c vencido como um exercício sem estado-maior. O esrado-maior é a 

theoria dos exercitas e cle!Je depende tudo. 

Com essa mentalidade que tanto nos pôde prejudicar o ensino em ger:~l 

8offre muito. O ensino pôde-se tornar de um dia pac.-a outro tão p?·atico que de!

xará el e exi"ti.r de facto. Porque ensinar é .transmlittir as noções theoricas adqui

ridas pela experiencia e meditação dos antepassados e dos mais sabias. O horror 

á chamada theoria é o pavor da generalização e o da attenção meditada, é o 

pavo'n das concepções de conjunto! 

Por essa concepção bizarra que se está infiltrando no Brasil, em um exercito 

se devi,, dispensar a di·recção do esta.clo-maiorr, e ao alto commando bastaria a 

acção d .,s cabos de esquadra, que são homens pra.ticos, que lidam com as causas 

e não leem livros! 

Assim, não comprehendemos ainda que, para appare!har o Bra.sil para a 

luta, para a concurrencia, para a disputa univerc;;al, é preciso cuicla.r ta.mbem 
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do ensino, da instrucção, da educação, como do credito, da viação, de um rc 

gimen .bancario, ·elo fomento e protecçã<> á .J,avoura, á industria e á agl'icultura. 

Na Inglaterra di•scute-se tanto •a questão millitar c<>m0 a reforma da ltj· 

slrucção publica apresentada pelo Gabin<Jte do Sr. Lloyd George. Jornaes pe

cialiatas ele finanças, ele economi·a politica, ele commorcio dedicam paginas in

teiras ao bi!7 do Governo. As Camaras de Comm'ercio votam moções a respeito.

divergindo ou approvando, rectificando ou refQirTilando. 

E' que o fim do Governo ê apprurelhar a Inglaterra pa.ra vencer •na con

cur•rencia intellectual, lechnica, scientifica, indust.cial e comr"ecci•al que se pra

par a pa•ra depojs ela g uerra. 

E', portanto, um asumpto que in-teressa a todos. 

Sabe-se que na Inglaterra o ensino primario e profi-ssional foi a pdncipio 

inteiramente priYado. Depois co1l'llités loca<Js, arrecadando taxas especiaes, cre::t

ram escol~s para os pobres. Finalmente, no secu~o XIX, as municipalidades, os 

conselhos p.rovinciaes, o Gove,no nacional começaram a subvencionar e a fis 

caliza.- as escolas. 

O Gabinet€ do Sr. Lloyd George resolveu realizar uma ampla reforma para 

satis:f\azer as neceselidades evidenciad-as p-E;la guerra. Por isso, quando se con -

titniu, o •eu chefe chamou para 1Jres·ic!ent: of the Boan! of Ed:ttcation (Minist o 

da Inst-rucção Publica), o S... Fischer, historiador notavel, publicista, especia

lioota em questi5€s de ensino, Vice -Chanceller ela Universidade de Sheffield e 

que. como se .sabe, ê uma das •Universidades modernas, ele -espirito novo e 

sclentificv, fundada no ultimo quartel do seculo XIX. 

A instrucção na Inglaterra já ê muito vulgrurizada. O analphabetismo ~ 

rarc. Nas escolas publicas, aprende-se d-e verdade. O Sr. Fischer, em um dos 

sal!S cliscuc-sos, destacando o valo.r do ensino geral para tornar os homens 

nplos a todos os officios, conta que um rude chefe de uma chalupa de patrulha. 

ih e disse, aclmi•I a(] O pela rapidez com que os seus rapazes se haviam improvizado 

"'m marinheiros. "A mane ira como esses rapazes aprenderam o officio ê mara

lhosa: iS€o prova que a vossa escola publica sempr-e serve prura alguma causa!·· 

A 16 de agosto, depois de longos discu.-sos preparatorios, o Sr. Fisch(lr ap:·e

~enlou , em nome elo Governo, o seu bil! á Camara dos Communs. O projec;o 

não modifica o regim<ln in.stituiclo em 1870 e 1902. 

As escolas ·publicas primaJ·ias e secundarias continuau·ão a depender do 

tx, ,,·ty Cot<ncils, do orçamento especial dos 1'c<teos esco!ares. Outras serão aind.~ 

mantidas p elas associaçõe.s r elig·iosas, confo·rme a lei de 1902, que o s.-. Balfou~ 

coneeb'uiu implantar, apezar dos protestos dos liberaes. 

O Estado subvenciona-rá e fiscalizará todos os estabelecimentos. O Sr. 
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iF'iischer ac!ba que l1a vantag€m na consetvação desse systema, porque assim o 

ensino melhor vode: ü se adaptar âs neces>Sida.des loca s. 

A l'eforma do ensino primario visa a outros <fins. O primeiro obj2ctivo do 

bill é elevar os vencimentos dos professores. Na Ingla.teru·a ha actua;lmento 

12 .000 mestres escolas, com um vencimento abaixo de cem libras e 26 .700 a·baixo 

de 90 libras. O Sr. Fischer pediu recursos para augmentar os vencimentos desses 
Pt'OLessores. 

"Na educação tudo depende do elemento pessoal". Professo.res tão mal pagc.s 

não poderão exercer com inteiro proveito a sua grand~ missão. 

Os professores, por sua vez, dependem das escola-s normaes. Ha na Ingla

ler.r•a excellentes T>·CI/vnirlg Schools. Mas o Governo p•·omette orear outras offl· 

ciaes, com prograrnmas mais vastos e em muito maior numero. 

No Reino Unido os costumes llberaes não permittinam esta·belecer a:§ 

agora a obrigatori.edade do ensino. Ha a exigencia da matricula, mas o alumno 

6 liv.-e de abandonar a escola quando assim julga conveniente. 

O projecto do Gove.rno modifica esse estado de cousa. E' preciso acabar 

com os se?'li-lettra·clos, é necessario completar o ensino. Por isso torna obriga

teria a f•requencia escolar a.té aos 14 annos de idade. Serão creadas bolsas para os 

mais aptos e o ell5ino ma.nual occuprucá gr.a.nde paTte dos ultimos annos do 

estagio escola;r prin1ario. 

Não hav,erá mais permissões de frequencia parcial que era facultada aos 

pequenos operarios. Antes dos 14 annos ninguem poderá ser empregado nas 

hora~ em que as escola-s funccionem. O medico esco·lar poderá intervir no ca.'lo 

em que o trabalho do menino s eja nocivo á sua saude. 

O Estado favo.recerá as colonias de férias, os campos escolares, que asso

ciações e municipalidades fundarem. 

Mas o Sr. Fischer não se contenta com isso. Ao sahir da escola primaria 

aos 14 annos, os a.dolesoenl-es, osi não ;;oeguirem curso secunda.-io ou profisslon:d 

superior, dos quaes se tiverem boas notas, poderão se libertar aos 16 annos, 

se: lío obrigados a frequentar até aos 18 annos as escolas profissiona.es especiaes, 

a Gonti.nu"tion School. A Gontimt"tion School ·deve occupar cada alumno pe'o 

me nos 320 horas por anno, isto é, o equivalente de oito horas por semana durante 

40 semanas. 

O Sr. \Fischer, na sua exposição de motivos, di se que esperava que grand~ 

numero de caixas pos t-escolares fossem creadas pe!os industriaes nos proprio~ 

~i- tios de -t:~ t•balho. •Seria o mell1or modo de conciliar todos os inte.-esses. 

Alg!Jmas Camaras de Commercio, em moções e representações, teem feito 

restricções a esEa parte do biU., que já pa&Oou nas primeiras votações da Ca

mara dos Communs. .Acham que a exigencia\ post-escolar é demasiada. Mae; 

outras CamaraiS concordaram com o Gove.rno e a discussão vae intensa e 
lnteres.sante. 

Alguns recalcitrantes J·ecordaram que o Sr. \Fischer quer instituir o sY!> 

tPma allen1ão. 
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O Sr. Fi ·cher, respo-ncJi<ndo, declaro:.;, em um discurso, que o "Estado tem 

intc~ sse em assegLl'l'ar á mocidade condições de desenvolvimento. que permit

tem o crescim•<•rllo harmonioso do corpo, do espi<rito e da con ·cienc_ia" . "N.as 

circnmstancias actuaes, accrescentou, a vida da geração que cresca- não póde 

ser protegida contra os oe•ffeitos nocivos da pressão industrial sinão pela exten-

ão da obrig.a.ção escolar. Mas nós su.stentamos que as med1das obrigatorias 

do nosso projecto não impoa:ão nenhuma ·restricção esterilizante á verdadeira 

libcrdad·e, que são •ao contrario a condição •essencial de uma lib2·rdade mais 

larga o mais •esclarecida, que e!Las e.stimularão o espírito cívico, que elevarão 

o niv 1 da cultura geral e do·s conhecimvntos technicos, que ellas diffundirão 

um julgamento mais firme e uma opinião mais bem informada enlre todas as 

classes cl.a nação.,. 

Assim, o Re'ino Unido, que tinha cerca de 40.000 ·escolas ê Cé•rca de 200.000 

profes~or<s, cujos methodos de ensino são celebres, .reconheceu qu•e para as nu

vas condições da concurrencia mundi·al são necessarias novas instituições es

~olat' s e novo regimen de obrigatoriedade e educ.ação. 

Tod·rus as nacionalidades que não querem ser submergidas na luta actual 

c futura oestão f·azendo e fa<rão as reformas que ,as circunwtancia s loca es in

dicam. 

O Brasil, com a sua instrucção deficiente, quer como quanlidad•eo, quer 

como qualidade, não poderá ficar alheio a :Esse movimento salutar de ,a.pcrfcl

çoamento. 

O Sr. Presidente da RIEpublica disse, •antes da guerra, que ·o problema do 

ensino primario era o problema nacion.al 'por excrellencia. Nv Congres ·o e na 

imprensa, os melhores es·piritos não se esquecl<'ram nunca da necessidade de 

uma acção para combater o analphabetismo e estend·er e melhorar ,a. instrucção 

primaria c twhnica. E' tempo d•c> concluir os estudos d . .Ls nossas ccudi~ões so

ciaes para começwt· o período cl.as realizações! 

O exmnplo dos grand·e.s paizes em gue-rra mo·stra que é, nas épocas de crise 

que convém sinda mais IE<ffectuar as reformas nooessarias, .porque .as deficien

cias ele organização social apparecem com maior IJJitidez. - Victor Via n''. 

(Do Joma! do Commercio de 5 d~ Abril de 19n 1 . 

A GUEHHA E A MDUCAOÃO POPULAR - EXEMPLOS DA INGLATERRA, DOS ESTAllO~ 

UNIDOS E DO JAPÃO 

A guerra Yae transmudar muitos valores sociaes. A paz va e i na ug-ura1 

um mundo novo e os que lutam agora nas trincheiras levarão para a Yida po

litica outras 11oçõ~s e outra coragem. 

Assim, todos os gove.rnos se preparam para a t'eorg.anizaoão social e eco 

nomica, d e que depende, afinal, o systema politico. 

Mas, inlelligcntes ·e cultos. e se.; gow•t·nos não suppõem que bast~ ao hu-
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mem o conforto material. Sabem que sem cultura p ropria não ha progresso du
r 

ravel. 

O exljmplo da Russia é frisante: - grandes en•i•rgias latentes; patr iotisMo 

entre a maiorl.a. das clao;scs en tão d irigentes; panslavismo E:ntre a "élit~" in iG:Ill

ctual, P•rogresso materia l notaV1õ•l, mas falta de instrucção d i•sseminada e ll. cl e

quada. Resultado: falta de cohesão social .. ,ausencia de verdadeiro espírito na

c ional . No primeiro embate, tudo se desmoronou. 

Por isso, em plena campanha, os g·over nos das maiores potencias bellige

rantes não se descuidam do ensino na 1·econstnwç<Lo c1a vida naciomd. 

Já teve occasião dé mcstrar daqui como a AHemanha, a Inglaterra, os EJ~

tados Unidos e a Franc;a, no tumulto da guerra, não se esquecLam c1a.3 obras 

do futuro da const1 ucção SI.Tena e f ecunda do ·ensino. 

No Brasil, ainda nilo se comprehende o que poderá resultar da grande 

conflagração. Não se t'em ainda confiança no preparo dos hom·ens. 

O serviço militar é hoje uma das bases da educação das patria.,;. Cabe ao 

GoV1drllv rwtual a glvrl,\ dt: ler ct>n:;c.;uldo re.alizn.r no Brasil a primeir:t ap

]Jlicação do sorteio militar. 18 mil rapazes acudiram ao a:ppcllo lugal e para 

um paiz sem tradições de conscripção já é um resultado m.agnificc., que promet

te ainda maiores successos nos futuro,;; alistamentos . 

Todos comprehendem qUie não póde haver exorcilos sem soldados prepu

raclos. Todos sabem que seria inutil ter canhões .se-m ter artilharia, ter fuzis 

sem t er infantes. 

Mas .applle.:tdo ao gr:tncle campo da activldacle geral do pa1z ainda não st> 

tlc•nta a pplicar as mesmas condições. Tr.'tta-se mais da ter-ra do que do homem; 

pellso -lle nas 21laq•tnçõcs '' se esquece elo 2Jlantaclo?·. 

A campanha patriotica de medicas illu~tres chamou a attenção de todos 

para o saneamento elo sertão, dé qu 0 Sé'rnpre o jornalismo ,,e occupou sem au

toridade . Vê-se que já se Y·ae fnzeor alguma co usa neste sentido. O doente já 

merece auxilio, mas o homem continúa abandonado! 

A obra da regeneração e revigoramento da no sa esp.endida r.aça deva se1, 

poJém, complexu. para s&r efficiente. 

O hom.m é um animal social. Isolado, d·ecáe e definha. Para levantar o 

moral c robustecer o o·•·ganismo do nosso homem do interior, precisamos, de 

facto , sanear os valles IY:t:uclico;;, afugentar os inseclos tr.ln.•missores ele moles 

terri\ e!>. est rangular a ankylostomiase. 

Tudo isso depende, .anta·etanlo, das condições fiuanceiras c economica~. l!J' 

preciso a intervenção dos medioos, m,a.s essa interv.enção, s:m a cooperação do 

economista, do engenheiro e do profe55or, .perderá toda a efficacia. Como com

bater, d·efinitivament'e, a ankylostomiase, sem constnlir fossas e latrinas e sem 

abandonar o habito ele andar cl•zscalço? 

E como poder r<mnir os elementos para isso, sem augmentar a producção 

ahrindo estradrts, civilizanõo o int . rior, construindo viyenclas confortaveis, dan

do outro" costumes e outras necessi dades? 

O Brasil é um paiz ds g 11te descalça. Na Argentina. por exemplo, ve11dem~ 
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se sete milhões de pares de sapatos por an11o, para uma população de ce.·ca de 

nove m ilhões . No Brasil, o consumo a nnual rl•o- calça-do é de 13 milhõe~ de par 

res, para uma população de mais de 25 milhões. 

A prosperidade t r.a.r{L. na.turalrmmte, 11 casa confortavel, o apparkluo ani

tario e o <!alçado . 

A casa confortava! afugentará o vcoTbei,-o, o t•·icotonw meg·ista. 

-o niv iOlamento elos valles fará desapp.arecar os pantanos e os transmis.so 

res ú1.1 paludistn1... nãu cncontrarãc.:. ·ma.is viveiros apropriados. 

Isso de facto não basta . A intervenção prophylatica é indbpensavel. E' 

necessario prevenir e curar. Assim, ,a. campanha dos medicos é benemeri-

ta e deHa podemo<> •c·sperar grandes cousas. 

O .St·. p,residente dn Republica e o Sr. Minlstro do Interior assignaram 

decretos que abrem perspectiv-as novas ; cream os orgãos essen<!iales pa,ra o sa

neamento dos campos. A officializ.ação da quinina s erá uma medida providen 

cial. O caso da Itali.a, apre.sentado como exemplo ,,,m todos os Congressos de 

Hygiene, prova a sua efficacia . O appello do Sr. professor Afranio Peb::oto 

fo l assim ouvido em tempo. Foi uma provid&ncia que horurará para sempre .a 

actual administração federal . A officializaçã.o vrue bai'atear e garantir a qu i

nina e perm'ittir a sua distribuição em larga escal.a. 

Sem a intervenção medica, não é possivel salvar, robustec , r immediata

mente toda a nos.sa gente atrophiad.a. ,,, doênte. O Sr. W e nceslão Braz teve a 

coragem be•nemerita de iniciar essa grande obra e no Distz:icto Flederal já 56 

vae começar a trabalhar. Será o começo, a creação do orgão e o saneamento 

completo da zo,na rural que rodeia a linda capital do paiz. 

Mas é préciso cuidar tambem ·dos serviços cspi.ritu.a.es, afim de que o ho

mem curado, o honiem robustEcido organicamente pelo medico. encontre na es

cola o elemento neces.sario para o s eu apparelhamento eco no mico. Sem o en

sino primario e profi.ssional, o sta11cTa,rcL o! l-ife continuará baixo e vil, a mise

ria dominará ele novo os la·ri,·s e o homem embrutecido, sem idéa de conforto, 

cahirá outra vez no -meio insalubre e acabar~ r eadqu!rindo todos os males phy

sicos que os .serviços de prophylax>a é hygiene com tanto esforço já terão 

extirpado . 

Nota-se, de facto, por todo o pai>:, maior intJeresse pelas cous.as de instru

cção. Fundam-se novos ·estabelecimentos de ensino profis.sional . Nas mensa

gens dos governadores ha maior attenção pelo assumpto . O ~verno Federal 

vac, cre.ar escolas nas zonas onde se conden.s:am indiv'iduos que faliam alie mão. 

Mas ainda não se formou o movimento eneirgico capaz de organizar os 
serviços neoessarios. 

Ha esforços isolados. O Sr. Dr. Per ei·ra Llma fundou patronatos de me

nores nas estações a .gricola.s, 011de o Ministerio da Agricultura v·ae preparar e~1 
breve duas mil creanças para os trabalhos do campo, minisbt-·ando-lhes tam
bem os n1dimen t os de instrucção strictamente indispensaveis . 

O Sr . Dr- Amat·o Cavalcanti trata da instrucção agricola no Districto ~ 
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d era! e e1n S. Paulo Minas, Paraná e 'Rio Grande do Sul os respectivos goye,·nos 

se rpreoccupam com o assumpto. 

Mas todo esse lraballlo, qu e •·eve·a. verd.&deira comprehcnsão e boa vontade. não 

tem ainda o impulso proporcional á s necessidade s do pa.iz. A ·r eabertura da Es

cola de Ag·ricultura e V e terinaria, tunsportada .para uma cidade e m que o seu 

f unccionRmPnto se tornou via vel, reaffirma esper anças e possibilidades. 

Tudo isso , porém, é ainda {!eficiente como qualidad-e e como qu a n llclade . 

Para apparelh"r de R<'Cf>!·d o com os costumes modernos o agr icultor n a no•lo de 

obra e o ;::.gric;ultor-propriEtnrlo, o ope&·::~.rio. ü commerciante', o industria l os 

proprios humem. de negocias e as classes liberaes, careceremos d-e mais amplos 

desenvolv'mentos, e d e outra convicção para elaborar p rogrammas e de outra 

coragen1 para o s ex ecutar. 

Já mostramos em ou tros ar tigos o que na [nglaterra e nos E s tados U nidos, 

paizes que consideramos particula rmente, pr aticas, se vai fazendo para r emode

lar e desdobrar o ensino primaria e profissional . 

Os es ta distas saxonios não fica ram porém, restrictos á instrucção de no

ções t erra a terra, a uma pratica bizonha e rude. 

O projecto de reforma 1la instrucção ing leza, apresentado pelo Sr. Fisch er, 

trata. tambem do que ch amamos ensino s ecundaria e superior. 

E a o pinião ing leza .espontaneamente cooper a com a r eforma. As Univers! 

dades autonomas dão o exemplo. Na Universidade de rSheffi eld, foi creado um 

g abinete ele estudo de vidros opticos, afim de que a in dustria brita nnica se eman

cipe das importações al!emãs. A Universidade prepara, agora, engenheiros e ope

rarias classificados para essa industria em ~Jue até 1914 a Alle manha tinha a 

primazia. 

O Collegio Imperial de ISc'encia e T echnologi a d e South K ensington in~tallou 

tambem uma cadeira especial e um Ja bot·atorio de optica technlca. O titular da 

cadeira é o Sr . .Cheshire, presidente da .Socieda de de Optica e director do D e

partamento de Optica no Ministerio das Munições. 

As Camaras de Commercio já prometterarr.r a o <Sr. Fish er fazer doações ·para 

fundações 'le F acutaades de Commercio, nas Univer s óda des Jng1ez.as. 

Todas as Univer sidades e muitas Municipalida des estão creando c ursos 

diurnos e noctu rnos de Iinguas YiYas para ru,pparelhar convenientemente os futuros 

viaJjantes e chefes de commercio. 

O Bwreau of Ecltwation de W ashingt<>n, obedecen do ás instruc~:r.~ do pre

sidente ' Vilson, a briu la rgo inque rito para a valiar d as n ecessidades il:ot r efo rma 

<lo ensino commer cial nos rEstados Unidos. J~ vimos no outro dia o que já se r ea

lizou quanto ao ensino profissional. 

Quanto ao e nsino commercial, o.s Estados Unidos ai nda estão na phase pre

p&ratoria el e estudo. L á se estuda -pa ra fazer -e ninguem consid-era pouco pra

tico estu dar , ·observar, compendiar, prever para prover. 

O B1ureau nome ou urna commissão d e 15 membros para examina r as questões 

escola res que se li g1a.m ás necessid-ades de expansão in te rnacional do commercn 

norte•am eri cano. 
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A com missão está ainda trabalhando e não apresentou as suas conclusões. 

Mas !Pelo proprio methodo de suas investigações já mostrou que vai recomunenda r 
cursos especializados sobre as ma t er ias seguintes : 

lrt leis internacionaes, maritin1as .e commerciaes; 

2•, geogr aphia política e commercial; 

3• arithmet!ca; 

4•. idiomas modernos, como c. francez, o he.spanhol e o allemão; 

5• vantagens na t uraes, Jndustr laee e commerciaes e o comonercio dos Esta
dos Unidos; 

6•, econ omia .po J.i tíca ; 

7• historia, governo e instituições dos Estados Unidos; 

8• historia moderna da Europa (desde 1850), da America do Sul e do 
Extt·em o Oriente . 

O comité, escrev&u o Sr. John 'Ciausen ,tem em estudo o programma actual 

dos ~ursos nas escol~as e instituições cotnln.er,viaes, com:~arl3..ndo-o co m os do 

extrangeiro e preparan do-o pare. as opportunidades· e condições do exterior. Estuda 

tambern o que se !az no oextrangei'ro para detet·m1nar um plano de ensino que 8'! 

possa adaptar nas ·escolas e collegios dos Estados Unidos e que sirva de pre

paração da nossa mocidade paro a carreira commercial em paizes estrangeiros, 

a serviçc. do Governo ou em nego elos particulares." 

Assim, os pr oprlos Estados un;dos, apezar ido esp!endido exito de seu ens ino. 

apezar de terem methodos e estabelecimentos que servem de modelo para o mundo 

inte1ro, estão tratando de estudar, r eformar, melhorar a sua in trucção geral e 

profissional. 

Outro pequeno exemplo . O Japão, pa:Jz mdlitar e de largos sendços de 

instrucção, augmentou no seu orçamento J e 1918-1919 as verbas de uma porção 

de rubricas: para o !Exercito •houve um accrescimo de 8. 853.000 yens, para a 

Marinha de 37.121.00 0 yens, mas para a e ducação publica em geral de 

11.361.000 e para escolas profissionaes e fomento e protecção da industria 

11. •581. 000 yens I 

Assim, todos os povos conscientes compre:hendem que para se obter aper

feiçoamento real e perduravel d~ t echnlca. ê preciso cuidar principalmente da 

lnstrucção publica, base do esforço, porque será o move! da energia dos ind'

vlduos. 

O nosso homem do Interior, que é tão resistente, que, a.pezar de todos os 

males que o ro,deiam e o depauperamento, apezar da falta de comrnunicações e 

de credito, d-e -escolas e de estimulo, é quem desl;n·ava a terra, funda a rlqueza e 

trabal'ha par a r ecuperar o que os dirigentes esbanjam muitas vezes, jâ. é o ele

mento pr-incipal da nossa fort una, porque toda a nossa pt·osperidade provém 

de seu esforço ignorado. Dêm outra instrucção a esse homem, a esse pária e 

verão q ue "im'Pulso magnífico receberá o progresso do Bra<S.il. l ' ictor Viana. 

(Do Jomal elo aomm,e·rcio, de 16 de Maio da 1918. ) 
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O GHaNDE PROBLEl\'fA r- O ANALPHABET!SMO NO BRASIL 

No mundo inteiro os gove.·nos estão tratando de a,perf<>içoar o seu organismo 

escolar, afim de :preparar convenientemente as populações .para a luta ·economica 

qu<:: se vai intensificar depois da guerra, Nos paizes bclligerantes, esse assumpto 

prEO..:<;upa os estadistas, Na Inglateaa, na Allemanha. nos E·tados Unidos, pro

cura-se dar feição techn!ca a todo o ensmo. 

O ensino deve ser technico e profis wnal. Mas isso não quer dizer que se 

abandone a i'nstrucção das primeiras lettras. A ver,dade é que o ensino principal 

é que se convencion()u chamar ensino primaria, Para entrar com exlto em 

qualquer profissão e para se aperfeiçoar nella é pr.eciso não ser a na lphabeto. De 

modo que o ensino teohnico sem escola primaria é contraproducente. De modo que 

o ensino teohnico com escolas que só preparam sub-lettrados .e cut·sos de adapta

ção que pouco ensinam não podem produzir artífices perfeitos. O agricultor mo

de'rno necessita ser instruído. O operar lo carece d·e instrucção. Em todos os 

officios para o homem v.encer, pat·a impõr-se, para ganhar diruheiro e enriquecer 

a 'si e ao seu pai, preéi a es tar" apparelhado da instrucção nec'essariol. 

O tem~o do "tanto mais muclo mais peixe" passou, No commercio e na ln

dustria o segredo do e.xitv das riquezas allemãs e norte-americanas, não é outro 

senão a Tnstrucç!í.o api'opriada. 

Mas, a base de toda a instrucção ê a lnst:rucção primaria, que dá noções 

geraés e gera assim capac'dade de invenção e de 'iniciativa. 

'JJodas as esco las technicas são indlsp~saveis, mas sem o relativo encyclo

lp&Jismo inicial da ·ecola primaria não produzem resultado. O Sr. Sergi, em um 

artigo da N·nova Anto~ogia, a conhecida r ev:s ta italiana, mostrou como na Italia 

mocidional a carencie. de escolas primarias inutilizou inteiramente a missão dos 

pt·ofessores e Inspectores agrícolas. 

us Estados Unidos e a Allemanha construíram a sua riqueza e a sua civi

ll:<ação recente, distribuindo o ensino technlco, apparelhando as novas gera

ções nas escolas profissionaes . Mas, na Allemanha, não •ha analphabetos. E nos 

Esbados Unidos, entre a população branca nacional, tambem não os ha. 

Os homeno cultos do Br;;il têm o dever de organizar, neste momento, uma 

cruzada contra o analphabetis1"'o. .Falia-se muito agora da questão, mas são 

tão poucos os que a s entem com sinceridade! Õs estadistas fazem referencias ao 

ensino, mas fundam tão poucas escolas! 

Os brasileiros pobres querem aprender. Os dirigentes é que não lhes dão es

colas. 

O qnc não ê ·possível é cont!,nuar neste m.arasmo, quando palzes como a In

g-laterra e os Esta;d06 Unidos cuidam na reforma e na ampliação de seus ser

viços de !nstrucçãú, aproveitando dos propr·! os ensinamentos da guerra. 

E' com acanhamento que se mostram os dados p'Ositivos da nossa inferiorl.

dadé . Mas não ha melhor propaganda do que a propaganda que diz toda a ver

dade mais vergonhosa que seja e lia . 

Pela proporção de 'a1ummo3, rreqúentando escolas ·primarias em r elação á po· 
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oulação total as diversas nações do g lobo podem set· c:assifica:clas, na seguinte 

ordem: Estados Unidos, ~1 . 20 o/o da população total frequ entam escolas prima

rias; Ontario, 20.29 o/G; Suissa 20.00; Juculancl, 19.15; Inglaterra e Paiz ele 

Galles, 18.08; Sul da Aust•·alia, 17.70; Nova Galles do Sul, 17 .59; Esco.>sia, 17.16; 

Nova Zelandia. 16.99; Irland''· 16.19; ;rmperio Ai!emão, 16.50; Terra Nova, 

16.08, Noruega. 1•5.00; Ho;landa, 14.00 ; França , 14.00; Austria-Hungria, 14 .00; 

Ruecia, 13.70; Belgica, 11. 6; Jamaica, 11.00; Japão, 10.70; Colonia do Cabo, 

9.69; Argentina. 9.40; Ttalia, 7.70; Hespan·ha, 7.'30; Uruguay, 6.50; Equador. 

6. 40; Ceylào. 4.99; Honduras. 4. 80; V enezuela. 3 . 90; iCh'le. 3. 90; Nicaragua, 

3.90; Guatemala. ·2.90 ; Sa lvador, 2.90; Brasil, 2.70; fPerú 2.00 e Bolivia, 1.70! 

Cer to. muitos destes paiz.es estão em ·grão de c ivilização inferior ao Brasil . 

Temos ]Jma elite burgueza e operaria muito maior e assim o nosso a ppare:J1a-

111ento eco!lomico. a judado -tambem pe lo estrangeiro, muito mai-s cotnplicado . 

mais r ico e melhor. Mas a ·sim mesmo o Brasil t em uma categoria humilhante 

em relação e.o seu ·passado, ao s eu pTestigio, ãs suas n ecessicla eles, ãs suas pos.l

biliclacles, á sua propria riqu eza e á sua propria importancia. 

Um paiz de ana lpha·b e tos s ená semp•·e um povo vobre. 

B' preci~o intensificar a .Producção tdos campos ? Façamos m•ais escolas e dellas 

sa.hirão g erações fortes qu e. traobal:hando dup(amente em r·elação ás que as prece

deram. f-ecundarão a terra, comprehenderão a moderna scie ncia agronomica, a 

necessidad e dos m ercados mundia es e elevarão as industrias . 

Para ·que no.s servirão inspectores agT;:colas com atgriêultores ana!.phabetos 

ou seml - lettrados? Aqui mesmo no Rio encontramos brasil-eiros, analphab-etos ou 

sen1 in~trucções apropria.Cas. a pedir q10a.!qtuw em7Jrego qu-e custam a achar e 

no qual serão pttraslta..~ , emquartto estrangeiros prosperam no commercio e na 
lndustria. 

Na Capita l Federal, mais el e m·eoocle da população activa é analphabeta. ?\'o. 

interior mais de ·80 po r cento. 

Pouco se tem feito contra esse mal. Alguns Estados e o Districto I!'ederal 

fizeram relativamente muito depo is da Republica, mas em relação ás n~cessidades 

pouco adegntaram. 

Em relação á Mona rchia, fizeram maravilhRs. Mas em comp.aração com o 

nosso passa do jã se fez muito, confrontando com o que existe no estr angeit") 

pouoco se cor.segu1o. A multiplicação elas escolas pouco excede ao crescimento 

gradativo elas populaç:ões em algumas zo nas do paiz; em outras fica abaixo do 

augmento gradual dos habitan tes . .Ou, em outros tet·mos. o numero de escola'3 

11ovas só em alguns Jogares do pa.iz é maior - e assim mesmo em pequena pro

-porção - do que o augmen1o da pooulação em idade escolar. De modo que a 

média <la frequencia em muitas zonas do poiz per manece na mesma, apezar do 

maior nume ro ele escolas. 

E' pfeC'iso reagir contra e:;;sa apat.hia. A guerra está exigi ndo de todos o~ 

'POV<h novos mf'thodos de "-PP&l'€1hamenlo e intrucc:ão. Nós, que t emos instrucção 

<lef!iciente. quer quanto á quantidade. quer quanto á nulliclade, não podemos con-
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tinuar inet tes, porque então ficaremos mui to a quem das neces&idadeR tlr: c<HIC•Jt'· 

rH. c !<t economicn que &e vai desencadear. - Victo?· Viana. 

IDo Boletim. Mtmtiial, de 7 tle Junho de 1918.) 

A INSTRUCÇ.l\0 NA CONSTITUINTE DO IMPERIO (*) 

COMO PENSAVAM E COMO. AGJAM OS NOSSOS PRl~UJTROS LEGISLADORES 

Neste rnom~nto, em que discutimos mals uma reforma do ensino- das multas 

que a Republica tem féito, não é inopportuno conhecer e julgar do modo per que 

pensavam e agiam sobre esse imr.ortantisslmo assumpto os nossos prtmeir os le

gisladores·. isto é - os constitu:ntes d e 1823. 

De algumas propostas e de algumas opiniões ainda . hoje podemos tirar . en

sinamentos proveitosos e, quiçã, idéas ai11da momentooas e possíveis de util ap

plicação. 

A primeira v-ez que se cogit<>u, no Brasil, entre legisladores, do grande pro

blema da educação, foi na sessão de 14 de Junho de 18•23, na qual o Sr._ Fer

nandes Pinheiro (José Feliciano, Vi-sconde S. Lebp<>ld<>, representante do Ri!> 

Grande do ·Sul) offereoou a seguin'te indicaçã<> : 

"Proponho qeu no \Imperio do Bra.sil se cree, quanto antes, uma universi

dade. pelo me nos, para assento da qual parece dever ser preferida a cidade 

de S. Paulo, pelas vantagens naturaoo e razões de c<>nveniencia geral. 

Que na faculdade de dlreit? civil, que sera., sem duvida_ uma das que com

porão a nova universidade, em vez de multiplicadas cadeiras de dire:to rom3.nt• 

se substituam dua~. uma de direito publico constitucional, <>Utra de economia 

politica. n 

Finda .a primeira leitura dessa indicação, requereu o seu - aut<>r urgenc•a 

para a segunda leitura, o que foi concedido, resolvendo a Assembléa .-.emetter a 

indicação ã •Comn1issão de Instrucção Publica para reduzil-a a projeclo de lei. 

Na ~essão de 16 de .JunaJ.o. o Sr. (p.!nheiro de Oliveira (Belch1or), repre

sentante cJ.e il\1inas Geraes, procedeu. como Relator da citada Commissão ã lei

tura de uma proposta, em que se "in dicavam, dizem os Anncves, <>s meios de es.

tlmuln•· os genios brasileiros a formar um tratado completo de educação". 

O •Sr. Antonio Carlos (Andrada Machado), representa.Tte de S. Paulo, re

quereu que se declarasse urgente a me.teria. e, sendo apoiado, fez-se segund~ 

leitura e determinou-se que voltasse â. Commissão para ser redi-gido em fórmn 

de d~crelo e entrar em discussão devois de Impresso. 

Essa redacção a ppareceu na "essão de 16 de Junlw, sendo lida pelo re

ferido Relat<>r ela 1Commissão de IJnstruc<:ão Puhlica, nos seguin tes termos: 

(•) Artigos .do Sr. Otto Prazeres publ!cados no Jo?"n.al do Commercio, 1915, 

e inseridos nos Annaes da Camara, a pedido do Sr. Deputado José Bonifacio. 
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"A Assembléa G<! ral Consti tuinte e 'Legislat iva do Jmpehe do Brazil, de
creta -o f<-eg:ui n ti:": 

1•. s erá r epu tadv benemerito da •P atrla. e como t al condecorado com a Or

dem Impenal do ;Cr uzeiro, ou n ella adeantado, se j á a tiver, aque lle cidadão 

que, atê o fim do con ·ente anno, .apre en tar á Assemblêa o melhor tratado de 

educação phys'ca, m oral e intellectual para a mocidade brasileira; 

2•, uma commissão com•posta de sete cidadãos de conhecida litteratur , "' 

patr:otismo nomeados J)elia. Assembléa, decidirá qual do.; tratados otfer.:•;ido~ 

merecerá a . pref erencia; 

•3°, não h avendo concurr encla e apparecendo um só tt·atado, ainda assim 

verifica r-se-ha o premio de terminado pelo § 1°, se a commiasão o julgar digno 

de imprensa. 

Paço da Assemblêa, 1 6 de Junho de 1823. - BelchiO?· Pinh ei?-o àe OUve in>. 

;Wanoel Jacinth o Nogueira àa Gmn<t. - Antonio Roàti•gnes Veltoso ele Oli

veira. - Mevrtim F,·anolsco R ·ibei,·o ele A,.à,·aàa. - Antonio Gonçalves Gonvi.clc." 

Lido, como dissemos, na sessão de 16 de Junho, o projec to ficou para ser 

discu tido "quando se procedes.se á segu nda leitura". 

Na sessão de 5 de J ulho, o ·Sr . França., declarando achar multo urgente a 

questão da educação da m ocidade, requereu q ue a Commissão de Instrucç:ão Pu

blica · apresentasse quanto an tes o ·t·esultado de seus traba lhos sobre a indicação 

do •S r . F ernandes 'Pinhei ro propondo a m·eação de un iversidade. 

O Sr. Gom ide .(Antonio Gonçalves), repres':lntante de 1\>linas Geraes, em 

nome da Commissão, declarou que esta não se descuidava do assumpto. que só 

tinha ·demor.ado o parecer á espera de um plano d•e educação publica prometti

do pelo Sr. José Bonifacio . 

Além d isso, pt·ecisava que o Gov&rno lhe r e.mettesse uma re lação circun11-

stanclada dos estabelecimentos litterarios, tanto na Côrte 100mo nas F tovincias. 

A Assenrblêa resolveu que se off iciasse a~ Governo nesse sentido. o que foi 

feito. 

Logo que foi nomeada a Commissão de Instrucção Publica, o Sr. :Mnnim 

Francisco, que de lla fazia part e, offereceu uma memoria, feita a lguns annos 

antes, sobre os estudos menores da Provinc'a de S. •Paulo. 

A Commissão, agradecendo a offerta, l.avt·ou o seguinte parecer, que roi 

lido pelo Sr. Gomid a (Antonio Gonçalv'es ) . na sessão ele d.e J ulho: 

"A Comm is.<;ão de IInstrucção lPublica, examinando a memoria offereoi·da 

pelo illustre membro dessa Assembléa, o Sr. 1\1artim Francisco R ibeiro de An

drada, e por elle feita, ha muitos annos, para a reforma dos estudos m enores 

da Pt·ovl nci~>. db S. Paulo, r econhecendo nella um verdadeiro methodo , tanto 

de ensinar como de apr ender, pe!o arranjamento analytico com que classifica 

o começo ·e o p rogresso gr.adual dos acontecimentos humanos, e pela indicação 

que raz da·s matarias que successivamente devem ser ensinadas, do m~>thodo 

a segui r , ela escolha ,dos compendias e sua composição - lamenta os males que 

tem soff'rido a instrucção publica pela falta de publicação e adt·pçã.1 rl e um 

•tão luminoso systema em todas as Provincias do Brasil, e é de parecer: 
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1•, que seja recebido pot· esta. A.ssembléa, com especial agrado, um offerecl

mento tão interessante á educação p ublica; 

2", que se mande h;nprimir a sobredita m emoria, fazendo-se a despeza pelo 

Thesouro Publico; para que quanto antes possa servir de guia aos ac~uaes 

professores e de estimulo aos homens de lettras para a composiç3o 1e c·umpen

dios elementares. ernquanto se não dá un:l18. adequada fôrma á instrucção pu
bl!ca. 

Paço da A.sesmbléa, 7 de Julho de 1823. Anton·io Rocl?'Jfn•es Velloso de 

Paço da ASsembléa, de Julho ode 1823. Antoni.o Rod.?·igtoes Vel/oso de 

Olivevra. - Belchio?· Pinthevro d.e Obive·i?·a. - 1lfano·el Jàointho Xogtwl?'rt. ct..t 

Gama. - A?ltonio Gonçalves Gomvcle." 

Era, con1o .se vê, utn parecer platonico, utn parecer-convite, para (iue o as

sumpto fosse traJbalhado e alguma cousa apparecesse. Foi approvádo na pro

pria sessão em que se leu. 

Na sessão de ·2,2 de Julho, o Sr. José Bonifacio offereceu. conforme pro

mettera. uma memoria sobre a ed ucação e o t·egimen de universidades, trrubalho 

que, <h1 zem os Annaes_, "(oi recebido com especia:l agTado·', s endo remettida á 

Com missão de J.nstrucção \Publica. 

Na mesma sessão, o Sr. Teixe!ra de Vasconcellos (José T eixeira da, Fon

~eca Vasconcellos, Visconde de /Caethé) leu, como Relator d.a Commissão de 

Saude Publica, um parecer rel a tivo ás cartas da Academia Medico-Cirurgica. 

Esse parecet·, cujo original desappareceu, foi approvado na mesma sessão. fi

cando combinado que a Comm.issão de Instrucção Publica apresen~asse um 

projecto de lel consubstanciando o resolv ido. 

Na sessão de 31 de Julho entrou em debate o projecto referido ela Com

missão de Instrucnão P ·ublica para a formação de um bom tratado ele educação 

publica. 

Rompeu o deba te o Sr . Carneiro de Campos (Ft·ancisco), representante da 

Bahilt, que declarou julga r inopportuno o debate. Acha que um bom traball10 de 

educação publ[ca só poderia ter log.ar e f'car perfeito depois ele acabada a 

Con tituição e esta·belecidos os princípios da moral publica e liberdade política 

da Nação. Neste momento o "que devemos é tratar de fazer cidadãos liv•·es 1
', 

capazes de sustentar o systema. representativo que estli proclamado. 

Além disso. pen a que o plano é defeituoso só promett endo o prem'o a um 

cidadão; pôde ser que appareça um methodu excellente e o seu a utor não ~eja 

3idadão. Accresce ainda que homen~ haverá capazes de r eceber r ecompensas 

pecuniarias e que . no emtanto. as honr as servirão antes de peso que de prem io. 

Finalmente, julga quP a expressão i ?lteJllectuctl deve estar no projecto an:es 

de moral, porqu<: o intellectual é sempre anterior ao moral. 

O Sr. Andrada Machado (Antonio Carlos), representante de S. Paulo, que 

fol o segundo or.ador, declara pensar que o eu collega fallou fóra da ordem. 

Não se cogita, no momento, do m erlto elo JWOjecto, mas sim de se dec idir se é, 

ou não vantajoso um trabalho de educação . 

Passando a outras considerações. affirma•se Jnim;go elas bitolas dadas. A 
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Razão e a Moralidade são os gu ias principaes da edu cação e os que se devem 

seguir na da mocidade bt·a.si:eira . Os que form a r em o p lano de educação nenhuma 

necessidade têm de conl1 ecer os nossos dogmas politicos. Concorda quanto á 

consid ação r !ativa ás vantagens de um premio pecuniario. 

O Sr . Ribeiro de Andrada. (M.artim Francisco), r epresentante da Provín

cia do Rio d-e Janei ro, diz que o p rogramm a , ou projecto apresentado e ncerra 

t1-.es !Causas : .1• , o conh ec imento da neoess idad·e de educar a mocidade brasi

lei ra; 2·•, o trabalho exigido, para se formar um tratado de e ducação; .. 3•, o 

juiz que ha de ~valiar esse trabalho . Nada mais h a de li sonj-eiro para uma 

sociedade do que a boa ed uooção .d e su a · mocid-ade. U m povo bem e lucado é 

quasi synonimo de povo livre , bem governado e rico; e o mal e duoado é igual

. men te synonimú do povo desgra(;a do . pobre e s uje ito ao jugo do despotismo. 

Foi o que a Commi~~ão t eve em vi~ta quando fot·mou o proj ecto. Entendeu 

ella qu e um tal tr·ata du ~ó poder·ia s er feito por um compatriota d e longa resi

d·encia no pniz ; ei~ porque assentou que o f izesse um cidadão braslleiro . 

Quanto á r ecompensa, ach a que premias peenniarios nãC' podem incita r ho

mens Jin·es; a lém disto, por mais rica que seja uma nação, é ~;em pre polbre para 

recompensa r ta ~ s traba lhos . 

O Sr. Carneiro de Campo.•, r eplica ndo, declara que pediu a palavra, pela 

s gu nda vez , para r epellir a affronta que se l.he fez . 

. 'ão se oppõe a que se cuide da educação. A sua n eces;; idade é tão evi

dent" que sed a absurdo nega l-a . 

Pensa, a p enas. que o projecto ruppareceu com antecipação. Fomos chamados 

para fazer a ·Constilui c:ão .e ele outra m ateria n ão devemos cuidar emquanto 

não con clu irm os e-~ ta . A ed·uoação t em que obe decer ás r egras do r eglm en que 

adapta rmos. Organizada que seja rl epú is da !Constituição, e de accõrdo com o 

que n esta for eslabelP<>idol>, serâ uma ga t·anti,a para a sua execução e durab'i

lidade . 

A doutrina é corrente e n ã o s abe como ella tenha ,podido parec er est ra nha. 

Montesq ule u diz m uito bem que "se o povo em geral tem um principio, M par

tes que o compõem o terão tambem e que as leis de educ.ação serão, pois, diffe

ren tes em ca da especie de governo " . iE assim deve n ecessar :ame nte ser pot·~ 

que, no mundo ,physico, ccmo no moral. todos os entes devem ser ligados por 

nexos a propri a dos aos fins ·dos SY'Stemas de que el les fazem par te. Al 'lás, seguir

se-hão a d issolução e a de.sot·dem. 

Assim é que deV'err.>Us proceder se não desej a mos um tr atado ê,'Cri erico e 

abstra:cto de que as •bibliothecas estão cheias. Não se pôde, portantQ, taxar 

ele e scravo ; muito amo a liberdade . 

O Sr. Andrada :.-liachad<' ( Antóni o Carlos) , aftirma qt:e o no ore Deputado 

se e nganou. Não ·o chHmou de e scravo. 6 que cli s.~e foi qu e >t.S s uas idéas pa

reciam um tanto esc ravas. Quan to , ao que jis.se a. resr~ito el e amor de liber

da de . deve adve rtir que o nobre Deputado ain da se não l'iu em r-isco de v rda ,por 

ella e, portanto. tam·bem se não podem aval iar bem os e~us ~"ntlmentos a esse 

respeito ainda que para o orador lhe mei-eçam o n;oeJ.llOl' con cei to . 
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0 Sr. Carneiro ar,a.rteou. " As gazet:it' dG Bahia falam por mim, Sr. Presi 
dente.,. 

- /'!€i, conclue o Se . Anton,o Càrloõ. que se retirou dá Dahia. mas isto não 
prova o qu~ se pretende a r espeito áa liberdade. 

_.'Estabeleceu-se tumulto. E. ouve troca ele ap.a rtes e chamados á oi·dem. Dos 

~partes, porém, só figuram nos Amwes o seguinte, dado •Pelo Sr, Csrneiro: 

'' Tenho r!lspondiáo e não admitto insultos '· 

Serenados os an imas, o Sr, ]'rança (Manoel José el e Souza), r epresentante 

ela ,provincia elo Rio de Janeiro, declara qu e cn"ara o probl·ema por prisma cli

Yerso, 0 projecto é, mesmo U!U proj ecto d;o lei? 

Não .acha que programma:S de ensino :;; ejam pai>a ser t·eso lviclos em um 

Congresso de legisladores . JNJcam melhor a um Congresso ele lüteratos. Si se 

trata sómente ele um premio, não é necessario fazer lei. O imperante tem, e ntre 

as suas attribuiçõcs K de }:\l'emiat· os bencmeritos da Nação. Finalmente, julga 

que se têm escripto, nos paizes adiantados, muila,,; causas qu< poderiamos apro

veitar. Por estas razõoo, vota con t.ra a. aclmil.lSão do projecto. 

O .Sr. Carvalho e Mello (Luiz José de), depois Visconde da .cachoeira, re

presentante da BaJ1ia, acha que o pro j ecto ~ nec•essa1·io e que se impõe a ~ua 

passagem. 

Até a ex,pulsão dos jesuítas, a est es cabia a educação doa mocidade. Des-

appar€cidos e·lles, nada mais se fez, nem sequer poz em pratica o plano dos 

estudos regulares estabelecidos em 1757 . 

Os bra,ileiros ti'm que atravessar os mares e m endigar em Coimbra até e -
tudos de que j\1 podiam ir munidos daqui. oE' cla1·o que só os ricos poderão as

sim vrocecl e·r. 

:!'altam tambP.m me:hodos para a educação physioa que prepare o individuo 
,•, 

para tJ.11 a boa ethJcação intellectual. Tudo isto póde ser fei·lo ~m um plano só. 

Elogia o trabalho de Filangierl scbre educação. Concluindo. julg•a util o pro

jecto. 

O S:·. Gomid e (Antonio Gongalves ), representante de :.VIinns G raes, pro

nunciou tambem um discnrso favo r avel ao projecto e exaltando as vantagens 

da educação pl'iy~ic'l e moral; porém o tachygrapho apenas póde apanhar o co

meço ela oração . 

O Sr . Fr<tnr:9, vo'ltando a julgar ocioso o projecto, com o estabel cii)lento 

sómente de um n:'.~mio, encerrou o debate. 

Em . seguida, consultada a Camara, decidia esta que a primeh-a discussão 

estava conclui da e. logo depois, que o ~projecto ,devia pnssar â. segunda. 

Na sessão rl ~ 2 de c>_gosto de 1823 - isto é, durante o inter ticio que estava 

so5frenclo o proj-:cto de premio ao autor de um ·tratado de educação --:- o S7. 

Teixeira rl c V~sconcellos, como Relator da Commissilo de Saude Publica, leu e 

mandou á Mesa o seguinte projecto ele lei: 

"A AssembJoéa Gera! Constituinte e LegislatiV'a d·ecreta : 

l . o >() directo" da Academia lVledico-Ci ~urgica mandará passar ca1'ta aos 
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nlttm110s, de1>ois ile, feitos os ultirr.os ex'lmes do quinto anno, verificando-se por 

ella;;. o complem!'o:lto do curso academico. 

2. o Serão pas~adas e subscri'Ptas as car·tas pelo secretario, ·assignada.s pelo 

director e selladqs com o sello academico . 

.3 ° Com esta cn:·ta, e sem clependenci•a de outro algum exame, poderá cada 

rulurrmo exerceu- a praxe medoico-chrli•::gica <nere lm'PE'!'io. - PaÇo da ·tA.ssembléa 

31 d;> .Julho de 13•2 3. - Cnmo Relator, José Teix(J!i?·a ele• · Jt'onseca VasconcellGs." 

1\'ão hllvendo impugnnção, ficou para a 2• leitura . 

.Em 4 de .A!l'osto voltou-se 21. dtscutir o projecto de p:·emio para o autor do 

me!lhor tratado d<' educaç:lo. 

O Sr. 'Carvalhv e ~.Te1lo . nova.m ente usando da palavr-a, insistia na neccsa i

dacle de ser es tabe! ecido um premio pecuniario. Um homem a quem faltem meio~ 

el e S!lbsü;tencia, affirmou S . Ex., 'POr mais brioso que seja, preferil'á um jJremio 

pecuniario a um premio honorH-4co: - urna. condecot,aç:ão, fita ou ..m:edalha, !lão 

fica bem em un1a velha ca-Haca. 

Em J~isboa, pnr exemplo, os autores do :projecto do Cocligo Civil e Crimi-

11~1. pu~ feri~am o premio pe-cuniario. Assim pensando. manda á ":\iPsa a seguinte 

_emer.da, que foi apoiada: 

·• A·1U e!lle cidad'ío que apresentar dentro de um anno .á. Assembléa o melhor 

tr>tlaclo C.·e educ"lçào physica, moral e intellectual para a mocidade brasileira, 

será :·epu~ado ben-emerito da Patria e c~mo tal condecorado com a ordem do Cru

zeiro, ou n-ella adiantado, ~e jâ a tiver; ou remunerado com uma porção PI?Cltllia

ria p<,r urnu vez s,:.men.te, a qual se d·e tet,minaPá em quan.Udade pe~a comn1lssão 

r espectiva. (Ao ~rt . 1° do p:·ojecto de 16 de .Junho de 1•823). -O Deputado 

()m·valho c Mello." 

O Sr. França opin a nc> sentido de ser augmentado o prazo para a apresen

tação dn tt·ataclo ,,, manda uma · emenda nesse sentido; porém, verificando que a 

emenda do S:·. Carvalho r ~l!ello tinha substituído as expressões . do. projecto tiO 

C0?"1'ente· a1111o - pelas - rten/?"O ele 111n ct.n?ro - retira n sua. 

O Sr. :vrontezuma ·ac1·a que ·a ard·e-m do Cl"l.lz>ei.ro é ·mu.ito •r Oinrosa, porém, 

p1•ef e<e. no caso, nma medalha especinl e adequada. Propõe, pois, como emenda, 

<.. seguinte : 

"Fropônho qu~ se supprimam a.s pnla'Vt'as - "condecoratlo com a ordem 

irn,pe<~ •Jal kl<> C:·nzc-im ou <n'ella ~driSJn•t.ado , se já ra NIV'er" - subos'bibuirnld<:>"lh es : -

"oonc1Peor.a•do com u'lnta. n1edalha rpropria, que m18Jr·que -o serviço Veirto e rela.te a 

obra Rl)prnvadn ·•. Proponho que se substitua a palavra cidadüo por pessoa." 

Esta menila foi apoia·da e. em seguida, o Sr . .JoSé .Martiniano de Alencar, 

repres2nfante <lo Cea:·á, concordando com a utilidade, declara que ·não acha sur

ticient.-, o jJremio qn r a CommÍssão p~opõe. B' muito respeitavel a ordem dn 

Cr·uzei!'Ci. 'J)QII'2m não accommodadla 'a melhanúe fim. /Pensa qure a. rneda!lla é 

m elhor. po,·ém, não se con~enta com isso . A sua emenda bem expressa~á o seú 

pPnsameii(o, convindo. desd~ logo, exp!icar que propõe medalha de prata por se 

1 mbrar que pôde llo.vet· trabalho de maior monta pa:·a o qual se dever.á d esignar 

uma d-e ouro. 
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Eis a €mendn : 
" 1 . o Será r~pdado benemerito da P-atr ia e condecorado · com uma .1)\ edalha 

d·<: r•rnt:J., com esta legend~ - "A IPat>ia ag-radecida M auto r do p lano de edu

cação physica, mora l e intell€ctual pa!'a a mocida.de brasil-eira" a qual poderá 

trazer ~end ~n te :10 pescoço. 
2." Te11á uma pensiio por espaço de 10 annos, a qual será. estipulada pela 

Comntissão de FnZ~.?nda . " 

A primei;·a !Jar·w desta e menda foi considerada prejudicada pelo apoiamento 

da do Sr. 1]\,fun bezum'a e a -segu·nd!a parte .aJPoàaidla·. 

O Sr. Henrique de Il.ezen!J,e, repr.esen tante de Pernambuco, após consi-dera

ções qae o tachygra;pho n~.o ouvio, manda á. Mesa >11 • seguinte emenda, que 

fo: rejeitaria: 

"Proponho qu~ a emenda do ·Sz . CaTvalho e 'l\1·ello seja reunida como ten5a 
à "emenda (to Sr . "Montezu:rna . ,, 

O Sr. Antonio Carlos opinou tambem em favor do premio 1JecunJ.ario, "até 

m eSm-o iJorque, etn geral, os litteratos são sempr-e os n1aiores pob:·etões". 

A ordem ilo Cruzeiro, accrescenlou, é talvez a que temos menos en..xova 

lhada. mas ass;m mesmo, penso qu-e será bom d·eixar que o autor e-scolha en t~e 

os premlos lembrados. 

ü orador terminou m·andando á. Mesa a seguinte emenda, pedindo. logo em 

segLlid"-, a retirada, por motivos que os A.mwes não explicam: 

"Proponho que ~e dê ao qu•e ·publica::- o tratado exigido a ordem do Cru

zeiro, ou uma rem1J.neraçdo pecuniaria, conteúda etn uma n1edaliha do dito valor, 

ou em numera·rio. - Andntda }<!acha-do." 

O Sr. Velloso Soares (·Manoel ·Jooé), rep:esentan té de, MinaM Gera.es, mo~ 

trou-3c zangado com •a prrssibilid·ade de premio pecuniario, e d·ecla1·ou: 

"A :Nação n1ío gasta o seu thesouro em interesees particu1lares; o dinlTeiro 

que tem não é na;·a mandriões; vão estes buscai-o onde quizerem, ou procurem 

outra vida. Nós estamo;; em tempos constitucionaes e assim mesmo todos e5tão 

olhando pat•a o Thesouro; pois saibam - que não ha para com~dores ." 

O Sr. França obj<l{)tou, em a,parte, que dinheiTO premi.ando um tratado de 

educação. era gasto em b~neficio do palz; mas o S;· . Velloso Sonl'es replicou 

co'nclllli·ndlo: "Tor.•no a d1zer. o d:i•niheiTo <1lo Thesouro não é rpan-a os .prurbiouJ<a.res: 

amquanto se puder •g'Uardar é melhor". 

O Sr. Rodrigu es de Carvalho (João An.tonio), representanbe do Cellcl'á, de

clarou que não podia cons<>ntir que passa<;;sem sem protestos se-melhantes affir

.mativas. O dinilciro do Thesouro será., porventura, para ·as aJlmas do outro mun

do? l'Tão s~b-e o qu·e pensa o illustre preop!nante quando diz que o dinheiro do 

'Dhesouro não é !l'ara parliculanes. 'Dizer que dàr recompensa a um cidadão é 

·sustePtar comedorPs, ê confundir as noções de economia. IA. fazenda publica não 

póde ter mais van 1.<1ljooa nppllcação. 

O Sr. Lopes Gama (Caetano •Maria, Visconde de Marangua,pe) , r epresentante 

de ·Aingôas, manilou á. Mesa a segub.te emenda: 

" Addit:imer.to - O rroàucto da venda d€sta obra sem todo do_ seu autor, 
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sem .. delle :-::e d.8duzir a dt1t:pezas da imprensa, ·que serão ·feitas pela . fazen

da publico .. , 

Foi . apoiada, bem como a crue se segue, apresentada p~lo •S:·. Mariano Ca·· 

valcanti (representante tlo Cear á) : 

" .. \ pes~oa que apr.esentar, no prctzo de un1 anno, contado da promulgação 

d·'st+e pr ojecto, um pl ,,n o de edu cação phystca, moTal e intellectual, se fôr cidadão 

do .Brasil, se:•!t rl e•:larado· beuemerito da Pat1~a e comó tal attendido aos postos 

e -en1pràgcs nacionges, segundo . a sua classe ou p~·offssão; se fôr · extrangeiro 

ter!! os ag1 udecim~nfl..os da Nação e um premio P<'>Cuniario; e, quer seja extrari

gei"o, qaer cid•dão do· BresN, dar-se-1-he-ha uma medalha distinctiva . 

3. n CrP.ar-Re-h!l um seg-undo pneJ?ÍO pecuniario para aquelle que apreseiltár 

um piar .. , de <> d;.~NJ ção sórriente phys-ica, ou moral, ou intellectual'". 

!!'oi eir.da ap~ i 3do um additamento do Sr. Vergueiro, pmpondo: "qu e seja 

tauibem premiado o tratado que merecer o accessit." 

O Sr . .Jo~é Bon:facio (Ar,drada e Silva), por sua vez. encerran do o d<'>bate 

r.a &'SGão n-e i <ie Agosto, declarou que achava me:hor que o arti:<o p-imeirr. 

do pr.1j ec te ficas:><> seguncll) &. -emenda abaixo, que foi apoiada.. 

" Serã: :·epntaclo: >Ptc., que at~ ao fim do anno de 18·24, etc. Alêrr. desit pre 

mio honorifico teM. uma ajuda de custo de 200$; não h a vende- porém. Dbt a qu.e 

mereça comt>let!'l.mente ambos -eS1:es p r em10s, {) auwr da obra immediata em me

rPclmento se~á cnr.flecoraào com a o;·d.~m imper ial d6 Cruzeiro. sem mais ajuda 

dE"- cnsto . ., 

Indagando o Sr. Presidente se o art. 1• estava suUJci-e ntemente aiscutido 

"venceu-t;e" que sim. 

O d-ebato sobre o art. ~· foi absrto na sessão de 5 de Agosto pe!o Sr. Mar

tiro FrancisC'o, que sBlientou que, sendo tnl al"tigo uma consequencia do primeiro. 

nevia lll<'.l'€Cer tambem 2. ltpprovaçilo da Camara . 

O :~r. Carvalho •e Mello acha acertada a idéa da -escolha d e uma com missão 

de littrr~ttos para ju!gar doo tratados. E' conv-eniente, po:·ém, que d<=ssa commis

-~ão f~.çam part-e a lguns Deputados pertencentes á Com missão de Instrucção Pu

b>li'Cia. A,'3sim penSiamdo, !)J-opi)e como .emoodla: 

"' Que se rlec!nre que ns -ete cidadãos nom<>ados para o exame dos tratados 

de eélucação, s<>j-~m tirado-~ de pessoa" de fó:·a e d" membro~ desta A'<Sembléa 

e da Gomn,issã·o pm'J)'l"'ia . " 

O Sr. MHríim Francisco sali-e nta que a Commlssão teve em vtsta não tolne · 

a A"'·~:.l.blé:1 na liberdade da <>SCOU1a, e o Sr . . Almeida e Albuquerque (Manoel 

Caeta<~o), repr~sentant~ de Pe:·nambuco, em em<>nda, opinou no sentido de qur 

o ju]);ame11~o fos9<' feito por " u ma éommi sã<> composta de sete cidadã.oo no

m·eados P.eea Commissão dé Litterntura r?) .e app,·ovados pela Assemblêa". Esta 

emendil. fui apoiada . 

O Sr. Ma rtim Franci~co discorda d essa emenda: acceHa que a C:ommissã.J 

de I nstrucçlio propc nha., ma& a Assembléa é c1ue âev-e taze: a -escoiha . 

O Sr. Costa Barros lE>mbra. ~m emenda, l. conven>er.ci cl~ Que a, dtspos•çAn 

r~gulaciora. d~ asc;umpto seja a seguinte: 
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. '!ús €e te rnerabros que deve1n cotnpôr a com.rnjssão de que trata o art. 2• 

do p~ogtamma ~&jnm: cinco os jã nomeados pela Assemblén para a Comn11s.são de 

Instruc~ãc Publica; os outros àous poderão ser nomeados ou de di!ntro ou a ~ fó ra 

da A;,>embléa." 

l<'o·i rejeitada. 

ú Sr. Vergueiro disse alguma cou.sa, que não fot ouvida pelos tachygra. 

phos, " o Sr. iRo.i:·:~uoo d·e {'arvalho propô~ sendo apoiado, que " palavra cida.drl·' 

fosse st.bstituida por mem1>1·os • 

.!finalmente l· S;. Lopes Gama oDferece. sendo apoiada, ma·i& a seguiatP 

emenda : 

·•se atP. at> fim elo •a•niTl'O de 1824 fôr it:pt·esenrt:ado ao PodJer EX!e'Cutivo .o tra

tado de que faz menção o a·rtigo antecedente, não estando jã esta A6SembléN. 

em E:"xert!icto, aQU~l 1 3. que se lhe seguir ern qua.~quer tcm~po preencherá o _dluposL) 

11este u.rtigo. " 

Foi apoincla, "' sendo julgado materla discutida o ar-t . 2•, passou-se ao a·. 

tigo 3°, q•Je dizb.: ''Não h~vendo concurrencia ~ ~Lppa recendo un'l só tratado, ainda 

assim verificar-se-h a o P"emio d eterminado p elo ~ 1•, se a Con.ml&3ão o julg.t r 

d.ign? t:le irnpren~a ~· . 

0 Sr. Mar·tim FranciRco salienta qu e o artigo merece importancia, senrl!J 

um meio de pn>venil· que o autor de qua•lque:· trabalho fique sem r ecompans:t 

nlg·nnut. por ter siQo o 'Uni co. 

O Sr. -~ntonio Carlos julga acertada a provid·encla, mas que se deve ve-rii:

car, em qualqu·er hypolhese. v me~eclmento dtt ob ra. 

ú Sr. Jo!i'é RroniCacio discorda compl.rbmente da m edida, julgando-a desn e

c·essarja. •SP a obra fôr bo.a. t:ranhará o pl'emio; se não ti ver grande me~·eci.mentu, 

n impr•es~ão rleverá bastar ao seu autor. 

O Sr. Ma:·tim Francisro fallou ainda. n)a s não roi ouvido pelos tachygra

phos. e logo em <s'O!;;-uicla :l. Assem'IJ'lên deu por f i nda a segunda discu-ssão,- d r· : i

beranc~o que o proje>cto mtssasse ao terceiro turno elo debate . 

N>t sessão de 7 d<~ !Agosto o sect•et>w•io C'OsrJt Agwitru~ (Jo-sé RicaN'Lo dta. Costa 

A~uim· ,; Andriana), rep1<ooe.ntan•t.e odJe s ·. Paul'(), ]J'roced u ã segundn oJ,eitura do 

projecto r egwl!wdo " pass..'lgem d..w =~· ~aos ·aos a lu.moruos .doa aoaiclJemoi.a medico-ci

l'UTgica. d r&libe14ando-.se que a mà..·beri~a 'era dig•nra de entl'ft·r em discussão, pnra 

o quoe foi .ma.ndc<lo a imp.,\m-i.r o proj-eoto. 

A nova diECLt~sã.o do p:·ojecto de premio para um tratado ele educação fo'• 

iniciada na ses.;ão de ll el e Agosto P" io Sr. Maciel da Costa (João Severianv. 

'iVI:"rquez dP. Queluz). rcprP~e·1tante de 1\iinas Geraes . Elogia o trabalho. Eti. 
üm . go ;err.o clespottco a educação publica d ev conter-se em muito pouro. Qu err. 

vive d.~l.Jaixt• elo capricho e da arbitra:·iedade, necessita apenas de fo rças phy~l 

c·as para ag:uentat· os lrahttlhos ordenados pelo tyt·anno, e cl.r paéiencia, resJ 

gnação e silerlcic· lMra não i :-rital-o. O cont~·ario se passa em governo llvr€. 

Napoleão. emquanto primeiro consnl ele uma Republica livre, propõz in~CI · 

tuições lib~r<teo; m~cs, á proporçã.o qu > foi ganhando t erreno sob.;-e a liberdad~ 
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elos franC<)7.1'\ti, foi t1rnbElJ;n gTaduando o servi'lismo elo ensino publico, prepara ndo 
uma ;;;ernçllo CJUe o a poiasse . 

Opin3 no sentido de que- o t r atado eleve se; para a ~clucação de ambos o~ 

sexoM " termina mnndando as seguintes emendas: 

·• 1', dleve-se ju':ltar á pala V'I'>a. tra,tclftLo as tlteo>-ico-pratico; 2•, jttrul:aT ás pala

vras - physica~ 1noru1 e 1-nteUectnalJ a outra - socbai,_; .an, ás palavras _ ?n.OC'l

clalle iJ,·a.s-Lleira ~- a?: cte 1.on. e ont?·o sexo." 

Foram apoiai!as. 

0 Sr. Feneira França (Antonio), representante ela Bahia, apt·esenta. a 
segun)t~ err.enda : 

"Pu·a cercar a .e ffig-ic do B:.·asi l d uma banda da m edalha: - "A Assem

bl•éa ~onstitu inte P L êgislativa elo Brasil decretou esta medalha ao amigo e ao 
cidaclã•J dn Brasil . " 

Para cerc.'lr a effigie do autor: da outra banda da m edalha - Nome do 

au!'Or. '·que ensinou ao filho do IBrtiJSil, fortJe, ffi•dio e bom'' . 

l<'oi apoiada. 

F nllara.m ainda o Sr. Montezuma, V:ergueiro, Antonio Carlos e Gom!de, po

rém, o tachygraphc !Silva, Pncarregado de apanha r taes discursos, fez uma t;a

ducção que n"io pê"!c ser entendida. 

Encerrado o d.:büe, a Assembléa declarou não a])'provar o a<t. 1• tal qual 
estava redig·iclo. 

I"or~m a pprovaã a" a s ~mPn das do .Sr. Maciel da Costa declarando que o 

tr .. nbalbo fo.sse theo•·ico -pratico e para uso de ambos os sexos, sen do rejei.tada a 
que mandava irlcluir a palavra social. 

J!'oram tamllem approvadas as seguintas emendas: sobre a impres;;;ão gra

tuita, pertencérodo n obra ·ao autor; marca ndo <J numero de exemplares; man

dando supprimir n decla ração de que a condecoração seria eLa onlem rto Cr>tzei>·o; 

estabele"endn um premie peeunta:·to de uma só vez, fixado pela commissão ; que 

fosse dadA. uma meclal,ha de ouro; que Uvesse a mecla1ba uma inscripção esco

lhida p~la commissão; e qu e fossem a dm ilbidos os extrangeiros, com. os m es

mos premi os. 

O art. 2°, depois de a;gum debate pela ordem, foi approvado tal qua l estava, 

sondo rejeitadas todas as emendas . 

'remaram parte nes~c d P.bate os 'S<s . H enriques de ;Rezende, Duarte e 

Silva, Montez nma, Vcrgueiro e Ma riano ·Cavalcanti, sendo que as palavras dos 

tl'es u!timos •não furam ap'anhaldas peolo l!'aKlhygmal])'ho •Possidlon•io. 

·• ·a \'C'tação do a r t. 3°, deu-se a mesma co usa quanto a discursos dos Sr.o . 

iVlon tezuma. ~ostq_ Ba:-ros e Rodrigu es de Carvalho. O artigo passou tal qua! 

estava, srondo rCOtl\~atia s tod'as a•s emend·as. 

D ecidio-s.,, fin\llmente, á vista da multiplicidade das emendas ao a rt. 1•. 

que o projecto ·voltussn ã com missão 8Jfim de ser r edigido. 

Na ses~ão de 12 de Ago. to entrou tlm debate um parecoo· da Commissão de 

Legisla~ão e Jnstic:a a proPOBito de uma r epresentação da Oamara da vill a de 
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AQuiiás (Cea.rá), na qual enn:·e ou•loras co•uos=, se peclia.ti1 m ec1ida.s sobre a edu

cação pub'lica. 

O Sr. Costa i:lhrt'o~. el ogiando o~ trabalhos e os es forço& d<. c ... mara no sen 

tido de que app:lreC"'-"SC, quanto antes. uin bom tra tado d e educação, r ecei a que 

a sna a.presf>n tação demor t. largo espaço de tempo. 

E o c1ue so 1evP faze~.·. e.mquanto não aP1Jarece? .I\. sua Provincia (Ceará) 

h a qu a Lro annos qu(, não tem um .só mestre de latim, porque os que sabem a 

ling 1.1a nãn st- pr~stam a enoin a r ante a n1 esquinhez do paga m ento. Quando av

parece é con1o utn que conJ1ece, " que anàa en1brulhado em um timão g rosso, quP 

está currEgaclo r1,p fill10s t qu e não sabe ler, nem eSCJ'eve?". Con1 effeito, que n1 

quf'rbrà se!' rn estr~ nor 40$ ar.nuaes? 

"Porta!"! to, c~Jr.cluio. e u peço . .S1' . President·e, po;.· tudo o que hn. de n1ais sa 

grado. QU.c:lo se toFl 1' YT! m edidas a este r esp'eito, e 1n1edidas geraes . " 

O S1 . Fra!IÇ't salient!'l que o ant igo Governo "tinha por maxim a estabelecer 

a i gnnranela RyS.t~"tnatica". Ci dades e povoações b a qu e nunca ti\·e~·am uma 

s6 es~• 'la. 

O orador C'lnc'uio, man rJando qu e a parte do parecer que t ratava da edu

cação \ dec.laranC''l a Commissão que estava cuidando do assumpto) fo~se sub" 

stitu.;lla pelo soguinte: 

"Que se o ffi~!e ao G<>verno para que 1CoJn toda a eff icac ia promoYa a educa

ção publica. SE'6u n do as !eis existentes, fazendo prov·e•· as cadeiras vagas e 

creanGo as qu" 'altnrt'm em todas as v illas e lugares em que forem m.istér, in

forma·•·do 1i Ass<mbléa dos m otivos qu e obstarem ao progresso da mE>sma édu .. 

cH.ção." Foi apo i::t clo. 

O Sr. Carnei:·o de •Cam pos salienta que é exacto que os mestres têm orde

n~d<, s rúesquinho~: porém, assim acontece com todos o.s runccionarios publicas . 

l'lão é exacto que· nã.v se t enham provido cadeiras. 

Se•:vie> muitos a nnos n a Sec l'etar ia de E stado e sabe que quan Jo haYia ca

deiras a prover, p;·ocE- dia-s .:. an seu provin1 en to segundo as lei s . AJ•én1 disto. · se 

para os Jug-flre~ em que r..!!.o havi a cadei ras se ped ia a creação dellas, logo se 

mandava inJ'orn1ar, e se a infonnação vinha boa e se conhecia que a populaçã0 

d o lu g:ar rnerPcia cor~templação, rnan dava-~e immediatamente c;.·ea r e prover; e 

é islo o que actt.a. lmen te se está pratica ndo. S e ~ l g-uma.s vi•ll as não têm m es

lres, o Õ'f::~cuid c e F.Pu. Não quer ju.s tifícar o Governo; an t es pensa qu~ se d eve 

fazer in 1uer!to " re~pe!to e que. os ord·en a dos dev em s er augmentados. 

O s~. Duarte Ja · silva (Diogo). r epresentante da >Santa. Cntha r in a. diz que 

é gera.1
. a f~ ltR. ~'l~ ~scola ~, n1a.s nenhum a. Provi~ncia t en1. n1ais direito- d e qu eixa 

do que a <;ua . Hilo h't a! li uma só cadeira publica de primeiras Jetlr as. Um't, que 

havia. ele g r a mm.ati-ca l at~!'la , está vaga hn muito:; annos, porque não se pagarai 

orcl ~ r~ ados e ningue:-o a quer occupar. Se sob;..·e tão g·r nv t- assun1pto não ro r ~m 

adaptadas medida~ geraes, r equer erá particular.m ente para a sua Provincia . 

O ;:;,. . Souza :\feJJo (José ) , ~epresen tante d e Alagõns, diz qu e nesta Prov;n

cia n ão h a ra7.ã.o d·e queixa. A falta de cac1eir:as em outras Provincias Fó pó·'le 
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haver lJOr on1issõc.J dos r espectivos governos . Em Alagõas escolas existen~, 

mes:no em lugares distantes, ganhando os mestres 150$ annuaes. 

O .Sr. ~<\..n tonio Ca~los pensa q u•e se tem cla;mado m uito contr a a falta d~ 

educa;;ão sem se PP.s:J.r as razões que a causam. "O Brasil todo soffre esta fruiLa. 

Sou na..;ciclo em uma v'lla junto' ao mar, g r anocle, r ica e de muito commer cio, e 
por long-o t~mpn n:\o houve alli um mestre de primei<as lettras, porque ninguc,r. 

o queria ser pelo insignific.ante or denado que se lohe dava. O mesm-o acontP. 

ceu com as demais Provindas" . 

.)lã,o fiCB adr.1h·amos. con-Linúa.~ em Portugal, ha vHlas e villas em que não 

ha uma :sú )Jessoa que saiba ler ~ escrever. 

Poclt:mos é!ec:·etar que haja mestres em todas as vlllas, porém, isto f 'cat-ã. 

sóme:~te no d-<!Cr() t O se nào th·er.mos meios com que suppri r as despezas. :-<ão 

vamos t&nto ás cat-reiras. E' preciso ser -se prudente e con·hecer o e~tado 

da Na~;iio. 

O Sr. Gon1ide, e1n ap·r.:tc, dec!arou "que a Comn1issão estava. occupada, con1 

Lodo o cuidado, de a.presGnta r a esta Assembléa um plano regu lar de educa~:io 

prlmar,a c nào tardam muHo que o offer eça á consideração deste sab ia C ,1p 

gresso,. 

O ,3". Duar~P e S;Jva, tnmb<:m em aparte, lembra que, á vista da. d;,clan.t

ção, melh0r é q11e cousa alg·uma se delibere a respeito atlé qu e appareça o 

pla.!'o promettido. 

O õebate foi, derois disto, adiado. 

:Na ses!"ão de 13 ld'e .<\g><>sto entrou .em .1• d'ioscussão <:> .pro•j'ectlo d·e Jei so

b.re o modo de pa,ssar ca·• tas aos alumnos da Academia Medico-Cirurgi<;a, oCf~

:-ecido 2. 2 do m~snJo mez . 
.() Sr. Cai!'IIleú>ro de Crumpos, a,poi·am:do o pr'odecto, orn!and'Ou umJll. emenda ocle

clar&.ndo qne n R cartas deviam »er passa:da.s 11ão "depois de feitos os exames", 

por~m "depois de approvados pelos ul tim<:>s exames". 

No mesmo sentido mandavam tambem emendas os Sr.s. Teixeira de Vas

conce>llo.s e ,G:llvão ('l\1ano=l Antonio) , r cp•·esentnnte de Minas Geraes, que tam

bem funcla:11e!lton o seguinte adclitamento: 

"1", E'Ci am C>bsP.rvados os estatutos el a Universidade de Coimbra, nas aca

demias m eclico-cil·urglcas, em •tudo que se não achar pos i tiv amente l egi lado, em

quanto .se não fazem estatntos proprios; 

2•, fiqne o cirurgião-mó~ do I mperio prohibido de approvar cir ut·giões. con

forme lhe era pa·mittido. antes da. m·eação das d i tas academias pelo s'eu reg-i

m ento, qu i' nesta parte fica dErognào; 

3", o Govem;,. ontre cs !&roles da Academia da cidade da Bahia, nomeie um 

para di r ecto•· <lP.!la, que terá a me~ma autoricl·ad& que a do Rio de Jn.neiro, sem 

ordenaüo aJgum." 

Toil as essa.s err.Pn d&.s foram npoi&das . 

Em seguida o Sr. França dec larou que o proj ecto não poderia deixar de 

passar á '· 2• discussão, visto qu e jà tinha, impl icitamente, a. approvação da as

sembiéa, que o mandc>U r~cligir. O caso é qu e, sendo facultado aos alumnas da 
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Academ:i a Medico~Cirurg-ic~ desta Côrte, pela lei da sua cr eação, o fazerem uso 

da sua arte pe~cs met·os exames classicos em que fossem approvados no.s termós 

da ·m'esma lei, faltou nes ta a provi·dencia de se desig-nar a qualid·~ d e do titulo 

que o,;; havia de habilitar para esse effeito; donde se abriu caiT:nnho á mal 

entendida fiscalização do ctrurg-ião-mór do Reino pretender obrigar os mesmos 

'a!umnos a um novo exame a~ su ffic ie ncia perante elle, e á extracção de uma 

carta, ou provisão sua, de li1e<e nça para e ll es curarem, a.ssim e da mesma fórma 

que atiram quaesquer empiricos approva dos pelo seu juizo . 

.A isto se recusaram os m esm<Js alumnos, fundados no privileg'o da lei que 

os habilitava pela a pprovação dos seus exames classicos, e, não obtendo do 

G'()V>erno decisão terminanbe a tal respeito, recorreram com petição á assemblée.. 

f) pr ojecto, é, portanto, '!til e necessario. 

Depois do discur·so do Sr. França, foi dada como concluicla a 1" discussà!J 

e resolvido que o projecto passasse a segundo turno. 

Ainda na refer1da sessão ele 13 de Agosto, posta em debate a cita•da rapr"· 

senfação da Camara de Aquirá.s, o Sr. Souzc Me llo. (Francisco 'le Paula), re

presentante de S. Paulo, d·eclarou que nas tabe!la;; das leis das Côrtes de Lis

bôa e 'que tinham execução no Bt·asil, se ordenava não só a creação <ie Jadeiras 

como o augmento de ordenados dos professores, sendo fixados ~m 150$ annuaes 

os venc1n1entos doiS lnestres d-e- priTPJ~?Jrns Jct tras. 

Na ses-~ão d·e 14 do referido mez foi lido um officio do bispo capellão-mór, 

1·emettendo inform'ações ~obre o seminario de S . .Jo.sé, unico <estabelecim ento que 

lhe estava subordinado, declarando nada dizer sobre os demais estab~lecimento~ 

de ensino, tlezav& o offido, "porque de nada. sabia sobre e llcs". Taes informa

ções, que tinham sido pedidas pela Cainara dos Deputados, não foram publica 

das nos Annaes. 

Na sessão de 19, entrou em 2• discussão o projecto t•elativo á passagem ct:i~ 

cartas. Sobre o art. 1o fa'•laram os Srs. Gomide, 'l'ebceira de Vasconcellos e Mon

tezuma, porém o tãchygrapho não cons~gnio apanhar taes discursos. O mesmo 

aconteceu no debate do . art . 2° quanto aos discursos dos Srs. Gomide. Galvã<>, 

Montezuma, Araujo Lima e Henriques de Rezende. 

O Sr. Ferreira de Araujo (Manoel F errei ra ele Araujo Guimarães), r epr<' 

~nta.ntp d8- Bahia .. disse que '> conhecimento que tem da economia de different._-s 

ac<~.demi!ll.~, (' fi aue nor mai>: de 20 a.nnoe foi parte, I) obr;ga a J.eva ntar-se e 

lembrar um adcitamento que Ih"' parece conducente ao melhor desempe nho elo 

'prOjPcto proposto . O artigo determina que as cartas sejam assi.g nadas sóment,; 

pelo direct0r, e quereria C(Ue a exemplo .CJo que s>e praticava em uma das acade

mias em que teve a honra d~ pertencer, o C!Wiome. fosse tambem assignalado 

P<'los lcnt~s. Duas razão-os o induzem a propôr tal condição: a •prime'ra é conser

Yar. com •e.,ta elepeni.lencla. o res•pP.ito aos lentes, "cla.,s <> desg1·açada. á qual se 

pó de com razão appliGar o qu e da mi llta·r disse · Vol t a ire : uqu e. é m11l~ hoy,ro•,:.. 

do · que honrada"; e a segunda é constituir os lentes fiscaes .da lei, evitando 
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.que a lguns d irectores de academias, 

abusos" . 

talvez menos honestos, · praticassem 

No sentido do seu 'discurso, mandou á Mesa uma emenda, qu e não !o! 

a po ia da . O !Sr . Araujo Lima, ~u·e fa!l'ou em seguida e cujo discurso não te~. 

ouvido, propoz, em em enda, que rfoi apoiada, que "Con1n1 ssão dê forn1u :ario para 

as duas cartas que se odevem passar aos alumnos, e en1 nome de quem devem 

ser J;lass.adas". Foi apoia da, bem como outra do Sr. Rocha Franco, m anda ndo 

que as cartas fossem passadas g r atuitamen te. 

Julgando-·se o art. 2• sufficientemente di~cutido , passou-sé ao a rt. a•. 
O Sr. Lopes Gama offereceu uma emen da exigin do que os possuidores dad 

cartas "fossem o'bdgados a r egistr.al-as nas camaras municipaes das localidaded 

em que qui zess<:m exercer a sua profissão " . Esta emenda foi logo re jeitada, 

sendo apoiaoda uma do Sr. Montczuma, deter m inando que, e m vez de med1 o

cirur gica ", sóm.ente, se dissesse: "cirurgica e medico-cirurgica '', neste Imper io, 

na f6rma dos art:s. 14 e 15 dos estatutos das mesmas academias, datados d e 

29 de D ezembro de 181•5 ". 

Encerr ado o debate, passou-se a tratar dos additamen tos propostos pelo 

Sr. -Galvão na 1• discussão, fa·ll a ndo o Sr. Montezuma, cujo discurso o tachy

grapho não consegu-i o apanhar. Este D eputa do propoz, s endo apoiado, uma 

emenda mandando supprimir dos r eferidos a ddi tament os: " em qua.nto se n!í.o 

fazem estudos proprios'', substituindo-se-lhes: "emquanto outra cousa se nã.v 

determinar" . 

T ambem não foi ouvido pelo tachygra,pho um discurso pronunciado •em se

guida ,pelo Sr. Carvalho e iM:ello, que terminou pedindo a s uppressão de tod·> o 

additamento, o que tambem foi apohtdo. 

Ses-u lu -se ncvamente com a palavra o Sr. Montezuma. que justificou as 

seguint~ s emendas· 

1°. proponlto que o § 1• di. .additameuto do Sr . G"'.l và.u s<. accrescentem <I M 

palavras: uetnquanto á econom ia dos exatnes e passar , das car.tas'': 

2°, ao § go prO'ponho que f.:e upprin"!ta.nl ::ts .oa1av1·~s "'!.idarle 'ia Bahia 17
, 

sendo a or ação: "o Gover no entre os lente~ das .acaàem!as, non,oearâ. para. set:: 

director um que terá", etc. " 

Foram a mbas apo iadas. Finalmente o Sr. Galvão prormz, sendo apo iad•J, 

que se jun rnsse o seguinte ·ao a rt. 2• do seu addi t.amento : .. D evolvendo-se po• a 

a~ < :~pcctivas ac.'ldemias o direito de approvn.r e facultar a licença para cura:r 

aos que tiverem estudado nas academia s estt·angeiras e vie r om munido~; :J .JS 

competentes diplomas." 

Depois el a a,pl'esentação desta emenda, a mat ria do projecto foi julgada suf

f!cbentemente dilscutida, venJcendo~se que •deveria opparttinaw.oentJe entrar ~m 

3" discussão. 
Ainda na sess1to de 19 de Agos t<.. o St . Martlm Francisc'l ei!l nome d<i Co ... . 

missão de I nstrucção Publica, leu o seguinte projecto de lei: 

"A .Assembléa Geral Con tituinte e L egislativa do Brasil, decreta: 

1•, haverão (assim e-sttc nos Annae..) dua~ Univen;idades, uma ns. c!da d,1 de 
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8. Paulo, e outra na de Olin<i-o : nas quaes se ensinarão todas as sciencias· e 
bel!as lettras ; 

2> ~tatutos proprios regularão o num;;~o e ordenado <los professOres. a 
ordem e arranjamento dos estudos; 

3•, em tempo competent-e se designarão os fundos precisos a ambos os esta
belecimentos; 

4•. entr etanto, haverá desde já um curso j-ur idi co na cidade <le '8. Paulo, 

pe.ra o qual o Governo convõeará mestres Jdo neo.s, os quaes se g'Qvernarão pro

visoriamente 'J)elos esta tutos da U niversidade de co·imlbra, cnm aquel!as &:!t era

ções -e mudança-s que eHes, em mesa presidida pel~ vice-reitor, julgarem a.<lequa
das ás circumstancias e 1 uzes do s eculo. 

5•, sua ma.gestade o Imperado r escolherá dentre os mestres um par,. ·~ rvir 

interinamente de vice-r eitor. 

Paço da Assembléa, 19 de Agosto de 182·3. - j)f>cwtim F•·anci>Sco R ·i bmro 

d.e Andtrada. - Antonio Rocl:t'ig••es Ve!!oso de OUve>;.,·a·. - Belo /do r P i>th ei,·o r~e 

Oli.vein·a. - Antonio Gonçalve Gomicl.e. - Jlfcmoel Jaainttho Nog-1u~vra da G<tmu•." 

Foi reque rida urgencia pAra a lA discussão desse proj ecto, que foi apoltdv 

-unanimemente sem discussão algum a. Fez-se logo em segUida a segu nda letlu

r.tt. vencendo-se que o projecto era digno de deli<beração e que devia ser Im

presso para s er nova e opportunamente debatido. 

Esta segunda discussão foi iniciada, na sessão de 27 ele Agosto. pelo St·. 

Almei-da e Albuquerque (Manoel Caetano), r epresentante de Pernambuco, que 

se decla r a a f-avor da!l U niversidades. 

Julga, no em tanto, qtl'll o projecto não corresponde ao seu fim: ê apenas 

urn a esperança, 1n ada tendo de r•l'eciso A u nloo oous .. qu., parec~ oonsegui<la, ê 

realmente o ê, pelo p rojecto, é a fundaçi'l.o d•e 11m cur.so jtn-idico em S. 'Pau :o. 

Não acha qu .:. a soiencta do cltreito seja a primeint a preoccupar o Governo· 

ma s, se assim aconteocr, o curso deve ser fundacdo na iCõrte, onde existe maior 

numero de jurisconsultos, o que facilita t·á a abertura desde j á . Terrninand·J. 

opina que o projecto deve voltar á Commissã.o, afim de que e.>ta -apr es nte qual

qu er causa de mais pratico. 

O Sr . França, que foi o seg·undo orrud<>r, acha que não é urgente a creação 

ele duas Universidades e que é mister attendet·-se ao estado de nossas rendas 

S-e prerenclermos fazer tudo de uma vez o t·esnlta.do · set'á que cousa alguma fl

ca·t·á feita. E' melhor. portanto. que seja. cr ead11. ~ómi'nte uma Univer~idade. 

O Sr. Carvalho Mello pensa que a eno rmidade de territorio do Brasil >exige, 

pelo menos, a Ct'€.ação de duas Universida des. apoiando a f undação em Pernam

buco e ,s . P.aulo. locaes sadios e ele r ecursos. Não act·edita que os brasil<liros 

condemnem as despezas com taes funda~;ões, que rep . .-es ent'lm uma. real ·• nr · 

gente necessi•dade. Quanto ao oursd juridi!Co, acha mais acertado que seja instai

lado na 'Côrte, .pois que "nesta mais cóp ia de livros apparece. mais pure7-a ha 

na linguagem. mais polidas são as maneiras dos .habitantes, o que tudo influe 

para o progr e"S-."0 de uma mais cl\'i :nzada lnstrucção." Juntando este curso aos 
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eleinal!!~ que Ja existem na Côrtc fica r á subsistindo uma Unlver sldad•a (lmqun nto 
a.!l outras não são creadaa . 

ü Sr. Moniz Tava r es (Francisco), representante ele Pernambuco, elogia 
a fundação drus Universidades e , uma vez que se pretend-e crear um curso jur'c. 

dJco em S P a ulo, pela mesma razão deve ser creado um curso jurldlco e:i:c 
O !Inda. 

O .St• . F erna ndes Pinl1e iro admira -se que o projecto tenha sido classificadt 

de extem.poraneo, quan•do, no momento, quaJq.uer brasile iro, para beber scien

cias, tem q ue atr~vessar o Atlantico. !Lembrando S. Paulo, fez-se bem, porqut 

alill o cllma ~ ameno e tenf todo ~ os c•Jmmoclos necessarios á vida : o Tietê vale 
I 

bem o Mo'ldego do outro •lterntsoherlo. 

A prefer encia pela f undação, desde já, de um curso j urídico, explica-se não 

sO "porque ass·tm o exige a 1naior necessidade de formados ne ssa sciencia. para 

os empregos ·da or de1n judiciaTia, corno ,porque a le&"i.slação é, sem duvida, o 

p rimeiro e mais Importante dos conhecimentos humanos: é ell" qu~ tem por 

objecto ensmar aos homens o seu •direito e a n orma de seus deverea" . L embra 

as vantagens das cadeiras de direito publico constitucional e de econom ia po

li tlca, ·e termina pedindo qu e não se paralyse a marcha do projecto . 

O Sr . Montezuma ach a que a primeira cousa de que .preci~a· uma nação para 

ser f e liz é a diffusào de luzes. Ass im pensando, é de parecer que, em vez 

de duas Unlv.ers;•dades, se elevariam !fun dar var.ios estabeleciment~ dle ensino, 

espalhando as lettr.as por todos os recantos do paiz. Maior é o proveito que se 

tir a. dos collegios do CJU& das Universidades . No estail.o de instrucção em que o 

T1ras il o:;•e enc'ont~ a f undação dos •c•.ollegios é ma is util "' mais de accôrclo com 
n situ:tção financ~ira. Apn·n a. runc1acão ao curso juri0i~0: r.ão !~.a:be porque 

se determina que, ooja err S. Paulo . "Kão sabe porque aqui sempre se anfu< 

com S. Paulc para cá ~ S Paulo para lá ; em nada aqui s" falla qu.: n ão venha 

S. Paulo" 

O curso (leve ser n a Ba.hia. Não porque, como ger almente se diz, "esteja 

pu.xwndo braza vara a sua. srurd1nha", :mas pela razão de S. Paulo ·i'icar afastado 

do Norte. A Bahia é mais central. S.i se pretender escolher um <ponto ma'is cen tral, 

que se fUJ!Jde o curso em Minas Geraes. Acha, ·fina:lme.nte, que o projecto da Uni

versi-da de deve ser rejeita.do. 

O Sr. Almeida e Albuquerque ddz c1ue a tmi'ca co us a que o projecto tem ele 

pratico é a fund~ção do cu rs·o juri<àico •em S. Paulo. Quanto ás Universi.daidell 

onda es tão os fundos para el•las? Onde os miCStres? Que razões h a 'J)ara que se vá 

alli e.studar o curao juriil.ico? Propõe, terminando, que o projecto volte á Com

missão, afim de que esta indi'que IJTOvi«JJenci.as m1ais praticas. 

O Sr . Gomide 'Pensa que a 'ÍIIlstrucção publica e a. diffusão das luzes consti

tuem, o .pr.imeiro dever dos governos. E' 'Ul'gen.t-e, portam to, a creação de Uni'Ver. 

sidades. Um.a Un:hrersi<clade é como " um at·mazem dle conhecimentos, de onde cada 

um tira os proprias ao estado e ã car1·eira a que destina". "Um paiz, serve-se da~t 

0x~;>ressões de GamH!t, avança .tanto mais r apidamente em riqueza, 'POPUlação e 
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poaer quanto os olasses iHum in nde , as profissões J.iber a es e as entes occupam 

mruior departa.t11e1llo na sua distl'ibuiç:ão. ,. 

Objecta-se que ha falta de fundos. N unca faltarão fti ndos para semel hantes 

fundações oá Ka~ií.o, que aspi•ra, elevar-se a uma r epr e>sentação ·majestosa . O ava ro 

muis isolado e ego i st~• não acha rá pesada a contribu•ição exigida para a instru

cção publica e .pôde informar que cidadãos ma,gnanimos de sua p rovin cia se dis

põem a pr.~.s ta r donativos genel·osos. 

In&tou para qu a o loca,! escolhido fosse !Mimas, porque "'á luz scientifica , como 

:1 ~h ysica em uma esphera JU1ninosa para todos os la dos, não hawria n·:.e 1hor 

posição .qu e a ce.rutlra·l 1pe.ra um só cande1rtbro e m um a. ca·n1.ara espaçosa. " Foi ven

cido. Propõe agora, porém, "<1Ue seja rund<Hla tambem uma Unive rs ida de em ll'fi

nas Ger.aes, 111a, vi Ma nova do Caeté . ·· 

,Esta em enda. foi apodada . 

O S1· . Ar a ujo L'ima, que não foi bem ouvido pelos taclhygraphos, propõe di 

ver~os n1 eios para a.ng·arin r r ecu1·sos de·s!inados fts universidades e salien ta a van 

tagem de um ~ll'rso juridico 1110 Recife, "evitando-se, porém. o estudo do dil·eli.to 

n.~mano, con1 h:'lnta de1nasia ensinado em Coin11bra, ajuntando-lhe ou tro philos o

phico. l\l!anda á mesa a,s seguintes emendas: 

"Ha.ve•·á nas c.idad•es el e Olincla e S. Paulo um curso jurid:co e ou lr·o phllo

so.phico. " 

"'Proponho 'l:Ue a 'om mi;-•iio e't::t be le~a os ordenados p:ua os me~tres e os 

fundos r.a ra as despezas ... 

Foram ll!mbas .apoiadas. 

O Sr . Silva Lisboa (José, Visconde de Cayrú , rperesentante da Bahia) af

firma. que é r econhecida a necessidade da. :fundação de esta.beJecimentos de en

sino, porém o nu m-ero e o ·loca l são o.b jectos de duvidM;. Aoha que a universidade 

rtevc S(, r uma só, fund ando-se as outras quando o imperio tiVIê t maior •população e 

ovul encia. 

Com tudo, é el e opimião, devemos cuida r pr im eiramcn te de nos<a defesa : - o 

'·s:.d, io ven1 r:o lempo de deFcnnso". Se co r;sultass o co 1·a~ão, .preferiria que a 

unive r s id a de fosse insta•ll acla em S . Paulo, pelos .seus grandes ·engenih.os e ser

vtiços ao tBra~i l e atê ,por ser es tü prov·incia. a em que .se realizou o na scim ento 

do insig-ne A:exand re de Gusmão, e m . .smo porque fo i in dicada pelo a utor da 

proposta. O inglez 'Sou.they é tambem desta opLnião, n a, sua historia do Brasil, ac

crascenlando "que, ·sen do alli frio o a:r, os .Jiv•ros não são a taca,dos dos vermes 

e inseclos. •· 

Todavia, observa. que a,s pnincipaes Univers id·adoo da JDuro.pa, e Arnerica s1io 

insta.Iladas nas cõrtes ou nas gra111des c ida des marLtimes. Ci ta a Universidade de 

Oxford, a mais atlltiga da Europa, fundu·da quando em ruJ.Ji a Cll!Pita.l do reimo, a 

duas horas sómente de Lond•res ; a de Edimburgo, a do l\l!exico e muitas outras, 

salúeni:tmclo que, te.Uvez o motivo por q ue a.s Universidades de Evora e Coimbra 

nfto ~.,_l ;11 contTibuido p.ara o progresso ·d o e sp.iri. lo huma':lq. es tá na razão de func

cion:<rem no i nterior d e Portugal. Aqui, deve ser, po·nta111to, a Universidade. 

O discurso do Sr. Silva Lisboa foi longo e i·nteressante. tS. Ex., .entre outras 
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cousas me.ls, af1iirmou que "é qua'i g-eralmente recont1ecido por estadistas ,prati-· 

cos que não con'V'ém faoilitar demasiado a todas as classes os estudos supel'io

r es afim de que entre sómente a jus-ta propor ção dos servidores do Estado, s e
g-undo a cl~manda do paiz". J·á então era prevista a plethora de dou-to?·es, que 

hoje se 111ota. 

Quanto á pr>>ferncia á Côrte para que nel'ot se :nstalle a Universidade, é 

bom recoc.dar que "o olho do r ei di ssipa todo. o mal". t\.poia, terrruLnamdo, e. emen

do. do Sr. Ferreira França, afim de que na Universidade sejam tam'bem ens inadas 

as e.rtes, •·ecordando que 'D. João VI havia rese>lvido e sta.be.lecar t.m collegio de 

artes c um in stitwto polyte~hnico e até ma ncla.do vir, com a. pensão de 1 :400$, 

um ·bem conhe.cido sa>bio francez, Mr. Le Br-eton, que •foi secretario das classes elas 

o.ntes do ol'IlSti tuto INaoional da França. . 

O Sr. Nogueira da 'Gama (Manoel Jacintho, 'l\1arquez de Baependy, repre

sentante do Rio de J aneiro), manifesta-se pele. creação de uma Universidade !lla 
C'ôrte. ".Allém das a u1as lie primeiras •lettras, temos ruqu! as de grMll.lilSitica üaü

na, de ohetorica, de ph·ilosophlie. racional e moral, de grego, ode francez, de ingl ez, e 

de desenho; 'U'flla academia militar e outra de marLnha, em que se ensinam todos 
os ramos das mathemoaticas ,puras .e das suas ·applicações á arte <la guerra e da 

marinha; temos auolas de zoologia, mine ralogia, botanica, :physica e chirruica; te

mos umo academôa medico-ci1·urg-ica e 110spitaes para os cxercicios praticos; te
mos uma muito dmpol'ta>nte Livraria publica, além das do·s par ticu:lares e dos re
gulares; temos um rico museu, em que se encontram os •Productos da natureza e 

uma lm.portan<ttssima co'lolecção de modelos de me.chinas;. temos ins trum entos as

tronomi<...JS e, rmr consequencia, a pos·s:bilidade de fazeren1, comQ já S'·3 razen1, ob

servações a.stronomica.s; berr.o..; u1n bon1 f;ablnrte .de trl3t.:ih'nas physicas •? u1na col

lecção de 11 .1. n ?ra e·3 arranjados pelo sy-stema de W ern er; t emos a ulas de moral, 

de theolo·gia e direito canonico nos collegios doo tiegule.res e dos episcopaes. O 

que nos falota, POl'tanto?" 
"Falta-nos sómente um cur.so jurid-!co ·em que se ensine a indispensavel 

scienoia da ·legislação em g-era1 e 1particnole.r, addioiomando•se-lhe as tão necessa

ria.s cadeiras de economia po!Ltica, de estaot.istica, de diplomacia e de agricul

t ura. , 

.Muitos são os argumentos c on·tre taes estabelecimentos 111as grandes cidades; 
recorda, por·ém, q ue nesta>s ·entram os estuda;ntes, com maLs ofrequencia, em con

tacto com homens de valor, deJoles recebendn ensinMnentos. 

!Depois deste d·iscurso foi a discussão wdiada . 

INa sessllo seguinte (28' de Agosto) continuou o debate, voltando o •Sr. Silva 
iLrsboa á Wl'buna. !Foi o seguj.nte o seu dnteressan-te discurso: 

"IN a sessão de iho:ntem, o Sr . A.raujo L ima notou, com pouco apreço, e. r€

commendação q ue fiz em relação ao di.r-ei•to romano, a·rgu!ndo que si, .como eu 
disse, as Pa,ndectas, sen do 'a.Chadrus, m ulto •contr>buiram para- a civihlzação da 

Eluro.pa, depois da 1m.vasão dos •bar.baros, tambem co111correram para as desordens 
das governos e q_ue a Inglater·ra não as ado,ptou. R espondo c:tu e o·s iP<>VOs da In

g!e.terra. estão, em ve.rJos objeotos, separados do mundo J)ela sua altuaQII.o, como ;lá 
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diss~ Vlrg il!o - J' cnit?ts div ·isos o,-bc b1·i tannos . •O seu governo, que :m·uito l'<S

peita os nntepassados, adaptou o direito consue tud.in ario elo paiz, der ivado do>< 

seus ult imas conquistadores; e tendo es·trubelccido o syst;em a mixto, rcj e.ito u o cha

m ado mi><eito i!lUJJe>·i.al, porque no codi·go firmou a r egrn despotica : - Qnocl )Jrin

cipi placuM, l eais lwbet vigo>·em. O povo não r econhece a 1-eli quere ·iJorque que r·o, 

e só a·queJ.Ia KJ Ue ·se considera s er ex.pres ão da vontnde geral, dec'lara da ~>e'la3 re

presentantes ela :nação em parlamento. 

T odav ia, os seus jurisc'ons ultos não cl·eixa m el e consu'ltnr as Pa ndecta.~, como 

as fontes ela jurispr·uclencia civil. O seu mode rno ins ti t utario !Biack&lon Clita as 

leis el os romanos, nincla que :ma is so.briamente que os escriptores elos outros pa izes . 

!Mesmo o·s seus autores sobre juriEl)Jrucl encia co·mmercia l se refer em ás leis 

onde se ach am as bases das cle oi ões sobr e ijettr a el e risco e avnrias, qu e veem nos 

ti tu los elo Ncntlico Fo?W>'e e A cl L ey e'lll Rhodiam ele Jcuctt~ . O insigne .B urke d iz, 

nas s uas celebm.clas R ejletrõei~ cont-r·c• n ?'evo lnçc;;o da F!'fl!tÇ<b,. em que tambem, 

entre os s eus :mil desaUnos, se aff e:ctou despt·ezar inte ira men te o düreito rotna no, 
só inculcando os seu s doutores do 1Palai s Royal falsos <l·i.?·eitos elo h0!11f\'11h, que "não 

obstante o inclige~to elas Pa•ndec tas, ahi se vê a coLliy icla •·a.~üo eLos secnlos, a a rte 

el e applica r os originaes prrincipios el a justiça á multiplicidade dos n egocio·s hum a 

nos; o seu -tribunal! não de ve ser ·us ur·pa do peln arroge.ncia e fi'!aucia elos qu e não 

experimentnram outra sabeeloria mais do que R s ua prop ria ." 

Não é !lOEsivel, sa lien ta Gib'bon, ,prescinelir elo es tudo clt> s leri·s de um povo 

q ue d·m·ou, sob varias fôrmas de governo, mais el 3 quato r·ze secu·J os e que m esmo 

d·epoi s el e destru ido r eg eu tan tos paizes . Os francezes, depoi·3 de tornn·rem a seus 

sentidos, r everenciara:m, no seu no vo Cod igo 'Civil, prlincipios onde se encontra, 

no fundo, o direito roma no. Não r ecommende i excessos em direito roma.no, como 

se f11z em !Coimbra, onde exi. tem sete cade iras sobr·e ·es s e direito, T a lve z em Jogar 

de algumas, baste uma exposição do dilito <!O d·igo frrunoez, n otando o professor 

judicioso as suas aberr·ações, como por exemplo, declarar o 'Casam ento un1 con

trac to civil, o que é gravissi-m o erro, por des agr'tl r o matriJnonio, o u socieda de 

conjuga·!. q ue o nosso Salvnelor ·e spec:.almellt~ h onrou , como s endo um .m eio de 

leg· itima ,propagação da -especie •hun1 aJ1a." 

D epois de >L!gumas ou tras consú deraçõe5, contin uou o Sr. Silva Lis boa: 

"Uma razão mui judiciosa. me accorre . demais .para R prE'fer encra ela Uni

v er sidade neHa <Cõr.te, e é ~pa!'tt ·qu e se conserve a pureza e pl·onu.Qcia da ling ua 

po r.tu g ueza, que, segundo eliz Camões, com )JO?Wa co,·,~pção crê ~nÇ. é la.t i>w . 

Sempre e.m todns a.s nações se fallou. mehhor o idioma nacional nas cõrtes . Nas 

pr·ovinCiias h a dlalectos, com os seus particula r es cl·e.fe itos; o .Br~~:s il os <teve em 

caela uma, que é quasi im1XJSSiv>el su.bjugar, ainela pelos m a is doutos elo ~Jaiz. E' 

r econhec ido que o di a lecto <de :s . Paulo é o mRis motavel , A mocidade do 'Br·asil , 

fnzendo a hi os Eeus e·studos contmhiria pronuncia m uüto drsagradavel. 

Demcsthenes, ·sendo ,perguntado qual era a primei:ra pr en da elo orador, r es

pondeu li 111'0!l11.!1Cia: a seg unda, a 1Jrom~ncia; a terceira, a pt·onunci a, Qu intil·iano 

di:< .que, por mn.is sabio e eloqu enle que sej a o o r ador, desagra da ,:á tant~ m<r pro

nuncia : V enwn 2"·onunciati o cuncta CO?'!'WI>l!l:>it. A '.rito •Li vio · s empre se ~otou 
. I ' 
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o dialecto ela ·Patavinidaele; a 'l'h ophrasto a affecçi\o elo attidsmo, ::l noberlson 

o dialecto escossez: e a B u rke o idiolismo 'iTianclez .. , 

O Rr. Silva JJ;.sboa termtnou o seu discta·so manjando á 'Mesa uma cm ~ndil, 

"mas, dizem as notas da sessão, por não es tar conforme ao r cg·imento, fai resti-tu i

da ao seu illus tre autor pa'l'!l. accommodar a doutrina u cada um dos artigos elo 

projecto". 

•O 1Sr . Araujo •Lima (!Pedro, 'Ma.rquez d e OI inda, r ep resemtante d e Pernam

buco) responde u immediatamente ao Sr. Silva ·Lisboa, voltando a opinar sobre 0 

,iirelto ·•o mano. Confessou a sab:edoria dos autores ·de tal direito, mas ê convi

cção s ua que •e•lle 111ão fez mais do que assegul'ar a escravidão dos ;povos, assim 

dos mesmos Romanos, ~para quem se inventaram aquelllas distincções e aque~l :la. 

jurispruclencia <formularia, como elos povos que ao depois o abraçaram. Disse e 

torn:\ a dizer que tal dü·cito, com o da~S decreta1es, ·es tragaram a lgTeja e o Estado. 

A Inglate rra, rejeitatndo o direito romano, deu com essa r ejeição ·uma prova do 

amor á 1-i.berclade, afas-tando uma co usa que a poderia destruir . 

O S·r . 'Vla·rgueiro diz qu e estamos na 1" clLscussão 'do pr ojeoto, isto é, em u m 

momento e'11 que, ··egimenta.lmente, só se •deve conhecer da vantagem ou inco nve

niencia elo projêcto. Entretanto "õ!á. 'Pe t·demos um dia. e o dle hoje leva o mesmo 

caminho". O S r . SUva llisboa fez u ma 'disser tação sobre o di·reito romano: se 

outros seguirem o exemplo desse ora;dor, não sabe quando · t ern fim a discussão. 

Pede a observa.ncia do R egimento. 

Fali aram em s eguJda os Srs. Muniz Tavares e Carn·e iro da Cunha, porém os 

seus uis"ursos não foram apanhados pelos tachy!Orapl •o~. 

·0 Sr . Montezuma insiste paroa qu e o projecto volte á. Commissão, afi.m d e 

que esta o r efunda. attenclendo •ás emenda.s . iEntreta·nto , estando na tribuna, 

declara que n ão concorda com o establalecimen to da Unlvcrsidade na Cõrte. Na 

2• discussão fur:·damentará o seu modo de ' 'er, salientando desde logo, porém, 

que, o instituto funccionando na Côrte , soHrerá muito de p erto a influencia do 

Governo. 

O •Sr. Pereira da Cunha (Antonio Luiz, Marqu ez de Jnhambupe, r epresen

tan te do Rio de Janei;o) op'ina pela creação dfl uma Universidade, 'POrque "em 

ne.n·huma parte do Brasil, ousa affirmar, occorrem mais f•a.voraveis r equisitos 

pa r.a com tan ta prompticlão .se executar este plano do que no sitio ·dia Belém, 

clistdcto •da. Vill a da Cachoeira, aonde exis tia um seminario dos proscriptos J e

suítas, ou .e m outra. qualqu er das ricas villas do Reconcavo da B a hia, qu e mais 

vantagens offere!;'a ". 

A Bahia, além de ser o ce11tro do Brasil (pela facilltação de commu nicaçães 

com o norte e o sul ), dispõe joá de mu'itos elem en tos e muito gosto pela-s ltettras. 

Dous terç3s dos estu da ntes bras ileiros em Coimbra são sempre de ooJhianos . 

A<'cresce .t!nda que é, depois da do Rio de Jane:ko, a Pro\•lncia que m mai·or 

r en dime nto; e só e ll a pôde, .sem algunc. vexame publico, co(lcorrer com alguns 

non•s tributos para tal fim . Na Côrte são mui·tos os divet'tlmentos, o que dis

trah~ os estudoantes. Não convém absolutamen ~e. Em Lisboa , no fim do ljec~.<lo 
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XIII, houve Ul11!1. Un!versidadJe, mas foi preclso affiastal-a, taes as '(]Jssenções en

tre os alumnos e os moradores da cldliide. 

Te.-mina mandando á !Mesa a seguinte em enda: 

"Ao § 1.• Haverá dua·s Universidades. uma na Provlnci.a do Mat·.anhão, no 

Jogar .e,n qu e mais ·c'onviet· 'POr sua looo.lidade e c''·r cumstanclas, e outr.a na ProV'ln 

da da Bahia, no sitio de Belém, dlstricto da Viltla odle Cachoeira, e a inda m ai-s um 

collcgio de sciencias naturaes na •Provincia de S. Paulo. e outro na cidade de 

Mar ia nna, Provincla de Minas Ger aes, e, finalm ente, um collcg io da l<'aculda de 

üe Leis e de Philosophia na cidliide de Olinda, a onde hawrá igualmente uma 

ca,deira <'!e prim eiro a nno mathematico. 

Ao § 4.• Entretanto, se daná principio á fundaQão da Uni.versidade da 

Bahia logo que se proporcionem o.o; m•estres e •professores para exe rcitarem o 

magi<>terio. a.ssim nas sciencias exoactas como nas positivas, a rtes e bellas lettras, 

servindo de norma, para a sua •instal!ação os ootatutos da Universidade de 

!Coimbra, com aquel las modificaçõe., e alterações quJe cad.a urna das juntas, ou 

congr egações elas r espcclivas faculdades, pr esidid as pelo insp ecto r, ou reHor ela 

1Jni veJ·s idarlc, julgar a r. ro posito. contribuin•:lo o cofr ~ ela me•ma P1·ovincia com 

as d ~spczas n ec .. :r r ari2R p :..1 ra t'io u1il estRLe!ecim r nto. 

Ao ~ 6.0 () Governo nomear:.\ un1 re itor. a~. l in :~p ecto r dt n1 es1na -c·lliversida

d• , que reuna em si as distinctas qu alidades qu·a exig-em um tão importante 
Iogat~ ." 

Esta emen da foi apoiada . 

1. 0 Matriculas de 50$ annua.e.s, por cada estudante. Os ren-d imentos do 

S. Paulo). acha o •projecto bom; se alguns additameutos forem feitos , ficará m e

lhor. Opina que sejam duas, devid<> •á grande extensão do nosso territorio. As 

s eguintes emendas, que manda â Me.<>a, m el·hor consubs tan ciam o seu pensa

mento. 

"•Sou do m esmo paJ'ecer elo Sr. Ar a ujo Lima no l!idcli tamento ao § 4•, pa ra 

que em ambas as Universiclad·es desde Já haja a s Faculdades de Jurisprudencia 

e Pllilosophia. 

Voto pela suJfpressão do § 3• e, em seu log.ar (sa lva a r edacção). offereço 

os tres paragraphos a cldicion aes: 

1.• Matriculas de •50$ a nn uaes por cada estuda nte . Os rendimentos elo 

subsidio litterat'io e os doa contr ibuição litter.aria fa rão parte das rendas appli

caclas pam a '"'bas Univ'ersida·cles. v .ertencendo, ·á de Olind.a, da Bahia para o 

norte; e á clJc S. Paulo - do EspirHo Santo para o Sul, com as Provlnclas 

~entracs . 

2.• Uma s ubscripção volun tari a em todo o Imperio <'lo B: Rsil , so1 ic ila da pe:o 

Governo, formará os capitaes <producUvos de um e outro e s tabelecimento, na pro

\'Orção da Ji.beralidade elas Províncias, a que cada um pertence, cujos fun-dos 

:entrarão por acções n o Banco Nacional para annualmente sa.h irem os Iucroe 

. eorrespon cl entes. 

3. 0 Ao capllal pertencente á Univet'S'ida de ele S. P a ulo M a nn exnrão ns par-
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ceU.as orferecldas n esta Cõrte p;; lo GoV1erno, passadas para um tiemelhante es ta

belecimento litterario. " 

Esta em enda foi a•poiada. 

O 5r. Franç:a pensa que a multipl~ciclade de em<e ndas é uma prova flagran

t e ·de qu e o proj ec to não I:Ultisfaz. No entanto, o assumpto é urg.entissi~no. 

Opina que o loca l e scolhido seja a Côrte e termlna requerendo que o proj~cto 

vo l·te á Comrn.'ss1io. -a•fim de ser r efundido e se possa decr etar, desde log·o 

a creação de uma ou mais Universidades. 

O Sr. Costa Barros recor·d•a que n ã o ha muito t empo que eram pedida s, na 

Ct1111ara, con1 lag rin1as nos olhos, aulas el e pr'n1-e iras lettras ... D e r epente, que

retnos rnontar- clu as Universid ades ! 

Desconfia sempre âe quem prome tte muito. Parece mais asshsado que, por 

e m quanto, haja uma só e que o local escolh ido seja a Bahia. No tempo de 

D. João VI projectou-se uma Uni';E.rsidade, offer ecendo-se então muitos conto>O 

de r éis. Já é a lguma cousa. Fund•emos , po.r e mquamto, uma Universidade n"' 

Bahia 1e. ·para o futuro , mais duas, sendo uma no Maranhão e outra em ~"lo 

P.aulo. 

·o ISr. Alenca r opina e salie nta e. necessidade da fundação de um grande 

es tabelecimento de e nsino, onde ·se "pniparem ihom:ens capazes para os em .>;·e.

gas publlcos ". Quanto ao local, pre fe r e o Rio ·de Janeiro. "Mettan110s mãos a. 
obra, a bra-se a subscrlpção e não nos faltat·ão os m e ios " . 

O •Sr. T eixeira de Gouvêe. (Luci o Soartls), re persentante d<e Mina.s Gerae~. 

propõe que, a hav·e r uma universidade no sul, .e ~t.a s e estabeleça na c ida de de 

Maria nna (Minas Geraes), 

O Sr. Carneiro d'!l Cunha (Ma noe l l\1aria) , r epresentante d e P ernambuco, 

con~bate a escolha do R'o d e Janeiro, "onde o luxo desmedido e va riados di

vertimentos devem ter grande Influe nci a nos animos dos estudantes, incitan

do-os a f.az.er d espezas pru·.a gosar dle ll e.~, sacrifoice.ndo as m esa d·as n ecessar ias 

a.os gastos el e sua .subsistencia e compra de livros ". 

Devem ser duas as Universidades. A Bahia é uma grande cid•ade ele muito 

!uxco, a luguets elevados , vivei'es oorismmos e t em muitos divertlm!entos. Pouco 

di f fere ·da Côr te. 

P ernambuco é quasi a mesma cousa. Os alumnos do Colleg·io el e Olinda são 

mU'ito prejudicaàos p elas d'ivertimentos. Mor.to o antigo mestre cre·ador deste 

collegio, o qual era mui.to t·esp:eibado, tudo mudou: os estudantes não perdem 

nenhuma qujn.ta-fe ir.a pal"a ir ao RJecife, pa1'.a onde os attrahe m jogos, thea

tros,' etc . 
Pre feria a Paralhyb.a, cujo povo ê simples, d e costumes aind·a mui simples e 

oncle não ij1a dive.r.timentos. "No no-rte, seguramen te, não <ha um tfLO be!•lo cdi

fido con1c, o convento ele S . ~'rancl.sco , da cJ.dad~ da Parahy,oa, que te m um11 

g rande cerca e todos os commodos necessar ios. "-

0 Sr. Arnujo Via nna (Canclido José d e, Marquez de Sa.pucahy, r epresen

tante d e Minas G eraes) , lcva nta-.~ c para fall a r a favo r da ordem. Se quizessa 

fali~ r fóra della m oejra.ria a s vapta~ens pá.ra que ~. ,Paulo fo ss·e 9 Jcoca,J <??-



-458-

col•hido. O que devem~s é1iscutlr, neste momento, é a utiLidade· do projecto. 

Ellla é eviden te. Portanto, não sabe porque prolongar uma discussão inut:-1. 
(Apo-iados.) 

O Sr. Dias (J {)Sé Custodio, repres~n tantc de Minas Geraes), acha que 

"aqui, desgraçadamen te, quasi nada pód • passar. porque a multiplicidade das 

eme ndas e diV1ergenc1as ·da.s opin-iões deitam tudo do a~esso'' . Duvida qUie o 

projecto V'á avante. 

"•Mão inimiiga, mas occuHa, destroe todos os pr'ojecto~, •por melhores que 

sejam; sempt·e um m>áo gen!o apparece, s em que se saioo de onde ve m, para 

desarranjar tudo. Mu.ito boa espero.nça concebemos quando e.ppaveceu o projecto 

sobre o tribunal dos defuntos 1l ausentes; promettiam-nos destruir este tribunal 

onde se apuraram tantos >·oulbos; mas talV1ez nada se verifique, p'orque o pro

jec to nunca mais apparecer'á e ficarão os la drões com as unhas afiladas para 

irem lançando mão de tudo quanto ·Puderem. Eu fallo pelo qwe e. ex:periencia nos 

tem mostrado; e por isso digo que mão occulta pretende que esta assembléa 
não faça cou;;a alguma até que os seus inimigos consigam qne e lia se dissolva.,. 

Estas pa'av r:1s ca usaram sensação. Houve tumulto no r ecinto, gri tao. 'lo 

muitos Srs. Deputado:; para o orador : A ' o-rdem! .1 ' orcte>n! 

".~u não fa ço Jnal.s do qu e dizer un:lél. verdaCLe ", Ucclarou o .Sr . Dias, e te r

Jninou lJI~dindo que o projecto, com as -emcnd3Js, voltasse á Commissão, o que 

foi resolvido, depois de votado que a ma.teria estava sufflcientemente <liscutida 

e que devia. passar á 2• discussão. 

'E assim terminou tal •debate na movimentada sessão -de ·28 de Agosto de 18í3. 

Na sessão d-e 2 de Set embt·o, o ·sr. Teixeira de Vasconcellos, em nome da 

Oomm1ssão de Saude Publica, leu o segu1-nt<:J projeclo: 

"A .Assemblé.a Geral Con-st ituinte L egislativa decreta: 

1.• Procêder-se-ha com a maior vigilancia e actividade da parte do Gover

no na observancia dos estatutos elas aoademd·a~ me dico-ckurg'.cas e no comple

mento das funcções dos professores com r espons.ab'iliclade dos direct<Jres por 

qualque<· omi ssão . 

- 2 . • O Governo prover-á todas •as cadeiras de mestres com m er1eci•men to e 

digniàud e, i\Ssim n~ta. Côrte, oomo na cidade da Bah-ia , e no Mara.nhãJo, logo 

que esta .provi nela acceda á união do Imperlo. 

3.• ·O professor do 5° -anno será o dirlector e o <'lo 4• anuo o vice-dir'ector. 
4.• Os exames de traduzirem na lingua portugueza a franceza serão prévios 

fL prinreira matr!culoa. 

5.• Os alumnos que se quizerem doutora r em m edicina e er oppositores ás 

cadeiras academicas. se prepar arão para a primeira ma tricula com ex.ame de 
en tenderem a lingua ingl:ezà e a latina, de philosophia racional, de pril1cipios de 

ma!Jhematicas até â theoria d a s equações do 2• gr•áo, physica experimental e geo

metria, de botanica e de clumlca. 
6.• Havendo n esta Cõrte cadeiras dos mencionados es tudos preparatorios 

na acaderrlia: militar, no serninario e . na ci!iade, neste.s aulas, ou onde quizer ern. 
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se iru;truirão, razendo os exames t·equeri do.s perante dons examina dor es nomea

dos pelo director no requerimento de matl'icula. 

7. • Na cid-ade da Bahia e no Ma ranhão se instituirão as cadeiras publicas 
Que falta.-ern dos sobreditos pri nci'J)ios pre pa ratorios. 

•8.• Sobre: as d.!sser tações, ex>erclm<:> s semanarlos, actoE, wpprovações e cm'is

são elas cartas se •ad<:>pta rão os es tatutos da Univers1dade de Coimbr.a, no que 
fôr manca a le gislação academica. 

9.• As cartas ser ão pass a das na lingua portuguez.a. 

10. Os lentes, conferindo entre si, proporão ao Governo do I mperio as mu

danças que julgarem 4l.'dequarlas. 

11. No oonselho dos lentes, presidido pelo director , se fa·rá a esool•ha dos 
compendias. 

12 . Ao,; a lumno.s que se guirem unioamente o curso dos cinco annos de es

tudos se rta.ssarão ca r tas de formados medico-cirurgiões . 

13. Aos que, munjdos ·rios prepar a torios prescriptos no § 5• deste decr eto, 

além elos cinco a nnos, frequentarem mais os do § 15 dos estatutos academicos, 

s e passarão cartas de doutores em medicina. pela;; qu a·es ficarão "'abllitados a 

entrar nas cadeiras ae><1.demicas. 

14. Aos que antes -des te decreto têm feito o curso completo de e studos e se 

acham approvados, m a s s em cartas, •estas sa lhes passem na fôrma elo § 12 do 

presente decre to. 

15. Destes e dos que já se acham ini•alados l•O curso do qu 'nquonnlo actual, 

OS que qufoo.rem ·dOtttoraT-se Oflll med-icina, e ser opposi tores ás cade.i.NliS, r equere

rão ao di rec tor a matricula. dos annos 4.• e 5•, apresentando-se exami nados e 

a pprovados no C!Ue se exige no § 5• d este decreto. 

16. As cartas .se passarão g ratuitamente a todos os alumnos ela academia. 

17. Os directores remetterão todos os annos á Secretada de Estado dos 

Negocias do IImperio a r elação ào estado da respectiva academia para se conhe

ce r qual é a 1r.1ais florescente. 

Paço da Asscmbléa, 2 de etemlbro de 1823. - Jo sé Teêa:ei?·a da Fons eca 

Vasconcellos. - Antonio GonçaLves Gomi.ck3. - Crmcurr<:> J osé eLe Araujo Vianna." 
Não ·havendo quem fizesse observações, ficou esse projecto par a segun.dq, 

leitura. 

A 5 cl ~ Setembro continuou a 2• di<;cussão do project<:> de Universiclaue. 

com as differentes m endas offereciclas durante o debate . O >Sr. Antonio Carlos 

pediu á 1\Ie<a. para declarar que sôme nte se devia discutir o artigo que fosse 

posto em debate, evitando-se longas digressões . 

O primeiro orador, Sr. Carva1ho e 1\ILello, d<Jcla rou cingit--se e.o arligo an

nunciado que, no momento, e r f! o pr imeiro do re.t1erido projecto . 

.S. Ex. a,pp!aucl e a füncla qão de duas univ>ersidades, sendo urna em S. Paulo 

e outra em Olinda, conforme dispunha o projeclo. 

O Sr. Antonio Carlos, decl·ara que, por em quanto, julga su!fflcientes duas 

Universidades; m esm<:> porque não temos m eios de crea.r mais. Duvida até qu<e 

possamos com duas: - fal tam m estres e para. as sciencias naturaes nada ha. 
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IX>mo se pensa, pois, em augmentar o numero das t.rnlversida.res? 

P ensa que S·. Paulo e Olinda são locaes bem e scolhidos. 

"Ha, remata o ora<lor, para o norte , outra cidade que, á primeira vista, 

pa recerá. preferível: - é a Par<11hyfba, mas tem gra.ndes ijnconvenientes - é (!!uasi 

deserta e não t em casas nem accommodações bast.antes. A Bahia, em que lenlb.o 

ouvido fallar, nunca e u a escolhe r ia par i&;o ; é a segunda B""bylonia do Brasil; 

as distracções são infinitas e t a mbem os caminhos de corrupção; é uma cloaca 

de v icios. n 

O Sr. H ent"iques de Rezende (representante de P ernamlbuco), diz que prou

vera a. Deus que já se pudesse e stabelecer em cada Província uma Universidade; 

nã o tem esperança, porém, de que os Srs . D eputados possam v er tal cousa em 

seus dias. 

Duas são, ,portanto, suffic!entes, devendo uma ser em S. Paulo e outra em 

01 inda, oujo elogio faz . 

O .Sr. Gomide iru;iste pela fundação de uma Universidade em Minas, en

viando á Mesa uma outra emenda, assim redigida; 

"l!.• Haverá tres Universidades : 1• uma central para as províncias d e Minas 

C.:eraes e de Goyaz; 2• outra no s ul para as províncias de S. Paulo, Rio Grande, 

Cisplatina .e !M.atto Gros~;;o; 3• outra no norte para as províncias da Bahia , P e r

nambuco, Mara nhão, etc. 

2. 0 Abra-se uma subscripção voluntar!a em todo o lrniJ)erio, r ecomm endada 

aos governos provinci.aes e por estes á.9 camaras c cap!<tã.es-mór es, a qual se 

ultime.r1i no m ez de Dezembro e por todo o m ez de .Tan eiro de 1824, aqui estarao 

as lis tas de todas as s ubscripções pr(;Vinciaes. 

3.• A Universidade central ser·á estnbeJecida na cabeça do t e t·mo que mais 

contribuir. 

·l.• A do no ~t~ e a ir:> sul, na capital ,ja Provincia que mais co'ltribuir , ou 

no Jogar qu e se julgar mais idoneo n a Província pr·eferente." 

Foi apoiada. 

O Sr . Montezuma lembra qu e, quando o projecto foi discutido pela pri

meira vez, foi el e poa.r·ecer que não passasse, porque entendia que se devia apre

senta r primetram ente mn planp de estudos em ordem. Vencido, é p ela creação 

de duas Univ.ers ià.ades, - uma no littoral, outra no centro, isto é. n a Bahia 

e em Minas G eraes . 

Ouvi u, com basta.nte estranheza, dizer qu e a Bahia era uma cloaca de vi

cios. Cumpre ser mais comedido nas ex.pressãe.s . Aopez·ar ele ser uma clôaéa de vi

cios, a Bahia tinha em Coimbra m.aior numero d e estu da ntes do qu e qualquer 

ontra Pt·ovincia · elo Brasil. Apoia a emenda que a.pontou a vl ll.a de Cachoeira 

para sêde de uma 1Jniver.;idade. 

O Sr. Henriqu es de R eZ'incl e diz qu e é impatriotica essa discussão de es

colha de locaHdade. A Assembléa não d•eve ter em vasta mais · dQ que o bem 

geral da Nação . . Sej.am esdol•h'idos S. Paulo e Bahia, ou qualquer outro.':! pontos 

ll\16 se jul!>ar mais CO!].venientes, 
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Na sessão de 6 de Setemb~o. continuando Q debate, o S r . Silva L'lsboa leu 

a seguinte emenda: 

"Art. 1.° Crear-se•ha, por ora, uma Universidade nesta Côrte, á custa 

do 'l\hooour o, a qual se intitulará. - Universidade das Scieneias, B ellas Lettras 

e Arte-. 

Art. 2.• Com eçará o anno lectivo em 1824, depois elas férias da Paschoa el a 

Resurreição . 

Art. 3.° Fundar-se-hão Univensidades seme!hantes nas ca.pilacs das outras 

Províncias do Imperio do Brasil, quando forem requ eridas pelos respectivo.s 

povos e gove~nos k>caes, q ue designarem e segurarem os f undos e creditas ele 

cada uma, reces~arios ao esta belecimento e inde pendentes da sua estabelecida 

renda publica ". 

Esta emenda foi apoiada. 

O Sr . Gomlcle declara que <já mais consentirá no estabelecimento ele um a 

Universicl<,cle na Côrte, "porque acha inconveni entes physic,,s e moraes". Os 

ph,,·sicos ,;ão: a insalubridade do local , atacado por males endem icos visíveis. 

os calores excess ivos que afracail1 cl o o corpo, afracam tamL~m o espírito, c o 

lr.hablll ta m a té•·ias e profund•3.S applicações, o allo J}r eço elos vive>"e.s e el e rodas 

as outra causas necessarias á vida. Os moraes são: as distracções va·riadas, ca

minhos divPrsos de fortuna, etc. Portanto, nada de Universidades na Côrte . 

O Sr. MigU'el Calmon diz que v·ai apresentar uma emenda que, pensa, con

ciliar'á as opiniões. Sente divergir das oy;'niões manifestadas por . alguns illus

tl-es collegas, mas é convicção sua que as grandes cidades são as mais J'lraprias 

para• a séde de taes es tabelecimentos, pois que dispõem de m<a.iores recursos, de 

m~is lu zes, de mais aspectos praticos da vida, qu e melhor pudem. guiar os man

cebos qu'il estudam theor!as. 

Accresce que pou ca clifferença fará na Côl'te e. entrada de dez mil pessoas, 

aos passo que em qualquer outro loca l influiriá sériamente no preço das causas 

neceesari.a.s. Não se accommoela com a emenda elo Sr. Gomide, que estabel~ce 

logo tres Universielaeles e põe em leilão o assento dellas para quem dér mr··.is di

nhe iro. Lê a s ua em enda: 

"Ao art. 1.0 Que se estabeleçam duas Universidades, uma em S. Paulo e 

oulr·a em úlinda, faculta nelo-se a oOO da uma elas de mais Províncias <l o Imptilrio a 

fu n dação de iguaes esta.belecimento.s dentro de si, logo que os seus h &bitanteR 

respectivos offereçam para isso os fundos necessarios. " 

.Foi apoiada. 

O Sr. Vergueir o COUlbate que a séde seja no Rio de Janeiro, devido a vida 

ser muito cara 11a Côrte, ele fôrma qu e s6 estudarão os filhos de famílias l'icas. 

O Sr. Silva Lisboa ins 'ste pela Côrte, mas ·si se quer crear duas Univer

sidades, que uma seja na Bathia, que para isso, já dispõe da quantia de RO :000$, 

que foi a nga r 'ada em uma subscripção feita no tempo de Sua Maj·estade Fidelis

sima . 
O Sr. Antonio Carlos fez algumas considerações, rua.; não !oi bem ouvido 

pelo tachygrapho. que não <pôde traduzir o discurso. 
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O art. .2• não soffreu deba.te algum, passando-se ao t erceiro. 

O S r. V;o,rgueiro apresentou um additamento d·e te rminando qu as despezas 

Cossen'l feitas pela Fazenda Nacional, sendo apoia da. 

•O Sr. Carvalho e Mello acha que a despezas devem correr por conta dos 

cofres publicos, JJOrqu e serão despezas productivas em beneficio do paiz, c o 

Sr. Franç:a lembra que poderão ser nproveita.das cêrta.s rendas de seminarios. 

collegios e co1wentos, sem d€Sfa lques ou offensa da<; suas primitivas institui

ções . 

•O Sr. Gomide não acha boa ~ai idêa, que a.tacaria o dire ito de pro<prieda.de, 

e, quando as próprias communidades podem tirar proveito de s uas r e ndas em 

blem da instrucção, como mui1a.s já f·a2lem. O I1nperio d ispõe de varios bens 

que, vendidos, podedam co.nstitutir um bom capital. 

"Tem1_Jo virá, continúa o orador, e já m~ lisonjeio en1 prevel-o, qu e cada 

uma das no.ss.as P1·ovincias lerá Universidad<e s e Academias: o Pará terá um 

dia a o;pulencia presente da PJttssia ; o Marall'hão, a da Allema.Jrtla; Pernambuco, 

a da França; Bahia, a da Grã-Bretanha; esta Cõrte a de toda Itali.a; S. Raulo, a 

da H espanha; Sta. Cathadna seu·á a nos a Irlanda; a parte meridional do Bra5ii 

equilibrará, s6 por si, aos Estados Unidos do Norte do nosso mundo; emquanto 

Minas, comprehendendo Goyaz e Ma tto Grosso, se1'á tão opu l<enta como hoje é 

t<Jda a EUt·apa. •· 

O Sr. Antonio Carlos interrompeu o orador dizendo: "E' muito exaggerar! •· 

mas o ·Sr. Gomide respondeu: "Pondere-se na balainça da r azão o que tem nas 

s uas entranhas, o que produz < produzh·á na sua superfície, e não se julga rá. 

Pxaggera.da a minht predicção.'' 

O Sr. Pereira da Cunha in·.lste para que o loca.! esco lhido seja a viJia de 

Cachoei ra ou quaique r das vi11a.s do ReconcaYo •da Bahia, e o Sr. Arou <lh e Ren

don uropõe que, preliminarmente sejam declarados quaes os fundos de qué no

dcrão dispõr •1S futuros est-abelecimentos, pois que, só assim se poderi1 razer 

obra proveitosa. 

U Sr. Antonio Carlos é d.e opinião completamen te con traria; devemoo: pri

meiro -saber quaoo as 7}roporçõe.s dos esta!be'l<ec1mento·s em projecto para depoi,;; 

fboar os recur3os com que devem ser dotados. Acha muito que se co ore 50$ pela 

matricula: basta que se dobre o preço da Universi·dade de Coimbra, ist.o é, as 

matricula<; aqui devem ser de 12$, no principio do anno; e lZ~ no !lm, 

O S1·. Comicle novamente usa.nüo da. palavra, offerece a seguinte emeada: 

"Todo o cidaJdão que fizer para qualquer Universidade do Brasil o dona-

tlvo d-e 8 :0~0$ terá o ·seu retrato na sala academ.ica e . todos os seus descenden· 

tes, até á quarta geração, serão isentos de pngar matriculas." 

Esta emenda foi apoiada . 

O Sr. Miguel Calmon manifesta-se partida rio dos ·5 0•$'. r ecordando qu e, 

fnstallada a Universidade no Brasil, as despezas de viagem serão multo m e

nores . 

Julge.do discutido o a rt. 3•, passou-se ao 4•, que tratava elo curso jurídico 

en• 8 . Paulo. 
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O i'lr. Nfontezuma. propliz, em em enda, qu e ~ossem cslabPI : cidõs desde log~' 

um curso juridioo li! outro philosophico na Bahia; e um sómente ph'llosophico 

~'"'' Minas Geraes. 

O Sr. Antonio Carlos declara oue o collegio Jut•idtco d e ve ser um só e na 

capital, adiando-se o debate, d •epois dessa. d.eclaração. 

Na sessão cie 12 de Setembro, fo·i !Ido um parecer da Commi.<;;sã<~ de Instru

cção Publica~ declara ndo at:~ o -r. Iz ldoro da Costa. e Oliveira Junior, inC'.um

bido por Sua Majesta•de Imperial d·e Ct'&o"lr uma aula. de taohygraphia, não devia 

ter gratifi cação a.:g·um !l especia.l, conforme pedira, visto qu e fôra clisp nsa·do de 

todo o serviço ela Secretaria dos Negocios Ex t rangei1·os de que era offioial . 

Na sessão ele 23 elo mesmo mez, a. citada Commissão, tambem em parecer , 

mandou dar o auxilio de 200$ annua~ ao seminario de Itú, corr endo a des

p eza pela caixa dJe .subsidio litfJê rarjo da P·•·ovlncia de S. Paulo. Este parecer foi 

approvado na sessão de 13 de Outubro, com uma e m enda do Si'. Paula e •Souza, 

augmentando o a.uxmo pant 300$000. 

T endo appar ec!do o projecbo de Constituição, o debate sobre as Universida

d es foi interrompido, durante mais de u m mez, o que motivou, n.a. sessão d·e 4 

de Outu!bro, um requerimento do Sr. Araujo Lima "para que, emquanto se dis

~utisse a Constituição, fossem destina·clos alguns dia.s pam sa t•·a tar el e outras 

ma-te rias". Depois ele algum debate, foi esse r e querimento approvado. 

A 15 de Outubro, foi lido um parecer ela Commissão de Instrucção Publica 

m a nd•ando Imprimir o esboço ofrerecido pelo Sr. Josê Bonifacio, para a orga

nização e r eg!m en das Univ>ersida·des no Brn.sil, sendo rupprova:do . 

A 18 do m esmo mez, volto ua debate o ,Pt'()jecto ele Univer s ida des, fallanclo 

o Sr. •Camara (111a noel F e rreira ela IQamara Bittencourt e Sá, r epresentm1te 

d·e Minas Gereoes) , que apresentou as seguln tJes l<!men<Ias: 

"1.• Que •por ora se funde uma. só Un ivers idade e que esta tenha. .Jogar nesta 

Cõ•·te, •·eunindo as tres academias que nella ha, e !I!Proveitan<1o-se para isso os 

estabelecimentos lltterarios e scientlficos que j á t emos, como ~ão a bibliotheca 

puolica, o mu.seu lê as cadJei r as de botanica e historie. natu,·a). 

•t.• Que nesta Un·iversidade sóm:ente se possa tomar o •g,·ã,v ele doutor e que 

só a ella se põssam incor.porar os doutores que. tiverem aprendido nas univernl

dades extran~eira.s. 

3·.• Que todos os estudantes de m.ediciina, uara. que obtenham carta de for

matura., deverão vir fa~r curso.s de anatomia -e cl>1nica na Universidade -da Côr

be, quer os tenh am feito ou não em d:ifferentes coHegios ou academias. 

-t.• Que h avere na Província de Minas Geraes uma academia montanistlc<t 

na qu a l oo ensinarão as seguintes doutrln,a.s: 1•, a chim'i•t'a. em geral; 2•, a 

clocimasia e .metallurgica; 3•, a mdneralogia, comprehendendo a orictognosia, a 

~eognos~a. e a Lheoria dos filões e ma:is formações rn/Ctallica.s; 4•, a geom~rla e 

trigonometria ::!om os primeiros elementos do calculo. applicando todos esaes 

conh ecimentos á geome tri a s ubterranea, á m caniQa e á hydraulica; •5•, a ar te 

de edificar n·.inas com s eguran()il; 6•, a agricultura e a a rte v ete.rinaria. 

5. 0 Que se !undem com brevidwde posslvel tres colleglos de direito q)le com 
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ú .~•llf'<> ettugrnento da população se. conv,erterã<J em Univet:s ldtud e e ser!Lo: 
o prim9iro em S. Paulo, o segundo .em Pernambuco e o terceiro no Maranhão. 

Que ne!l.es se estude mais direito natural das gentes e publico que romano." 

O Sr. Teixeira de GouveLa propoz, sendo a,poiado, que se adiass.e a 'discus~ão 

a té s-e imprimir a rnemorie. offerecida pelo Sr . Jos·é Boni!acio. 

•o Sr. Antonio Carlos declarou não ter lliPOirud-o o requerimento, para que 

discutido fosse o adiamento, entendendo que não 'J)I'Oeede a razão da prOl)OSta. 

Nós .eshamos, apenas tratando da creação de univ-ers idad es e a memoria cogita 

da organização de universidades já crerudas. 

o 1'3r. Montezuma dtz ,ser de parecer contrario: a memoria trata justa.me.nbe 

do num-ero d·e univllrsi•da.des que convém ao Brasil e dos looaes que devem s er 

escol·hidos. 

A Cnmara, rorém, t·ejeitou o llldiamento. 

Continuando o debate, o S.r. Lopes Gama opinou em favor de uma só un!

versidacle, concretisando o seu modo de ver na seguinte emenda: 

"H,n,erá uma Univers·i·dade na Prov'incia de S. Paulo, para cujo es tabeleci

mento concorrerão as Províncias do Brasil, com donativos gratuitos, e nas Pro

víncias maiot·es se estabelecerão academ!,as." 

Esta emenda foi logo rejelta·da. 

O Sr, Araujo Lima sustentou que S. Paulo e Ollinda eram os dous logares 

mais .proprios para fundação dos dous est!libel.ecimentos 'Pro jectados, devendo 

caber ao Rio -de Janeiro um curso jurídico. kssirn, manda á Mesa a seguln ta 

e1neuda: 

"Emquanto sé não estabeleçam ,a.s universidades de Olinda e d·e S. Paulo, 

abra-se no mez c'Le Março de 1824, um cu r.so jurídico nesta cidad e do Rio de 

Jan'e.iro, o qual se regulará pelos ultimos estatutos da Universidade de Coim

bra. Este deverá coosar logo que as universicl,ades abram os seus -estudos; po

dendo, .porém, os •estudan tes, que princi.p1arem a estuda,r, concluir aqui mesmo 

os seus estudos. " 
Foi apoi·a.da . 

O Sr, Costa Barros declara que. a principio, pensou ser sufficiente ~una 

só universidade, mas, melhor .refl.ectindo, votará pelas duas. Concorda que 

uma seja •em 1S. Paulo. Quanto •a ülinua não convém. ·Sabe quan1o o s•eu m el.'

cado ~ caro, pois que !'á jâ. residiu dous annos . !Preferirá, por .esses motivos, o 

Maranhão. Neste .sentido, manda um11. emenda, que fo i logo rejeitada. 

iQ Sr. 1Silv.a Lisboa insiste para que a Côrte sej.a o looal pre~erido, visto 

dispôr d•e mais recursos scientificos, e entre outras cousas declarou o que se 

segUie : "'Sem duvida, as classes su pe~riores -e médias estão sãs, mas sempre é 

temível o contagio elo soculo e a phantasia dos enthusiastas, qual s e nota. nos 

dictado·res dos vaJclios de Beberibe •e Poço da Panella, em Pernambuco. 

Todos vêem que a cidade do Rlo de J an eiro ê ,a mais populosa do Bras H . 

Os seus habi-tantes teem sido os mais -distinctos na causa do Bras!l e est1í.o ele 

posoo -dos >estabeloo!men•too lltterarios e na justa espeotativoa. de sua consel
V1ação". 



-465-

o Sr. Gomid~ . lembra ndo n emendn-a dclitnme nto qu e propoz a .6 el e S t om. 

bro, offerece outra em end a, as~im r edigida: 
"1.• O que f izer pa,ra. universidades o donativo de 8 :000$ 1:1;--rá na uni\•eJ 

sidadé par.a. <1ue contribuir o privilegi0 de matriculas g ratuitas para toda a Sll:t 

d·elsoandenc1a a té o quarto grão inclusiv , e, pa t•a sem pre, o sc;u .retrato na sa'<• 

acad>e<mics , com o nome do contribuin'tc, com a inscr ipção por baixo dv 

n ome : G1·atum est qtwtt 1JCI th ae ~· ·i1Jem 1>01mloqtie ele cU ti. 

2.• O qu e dê r 6 :000$ terá todos os sobred ito.<; dir·e itos, mas a insenção de 

p:~gar m a tr·icul·as se .estender á sórn cntc á 11• rcEfira g·eração inclu sive . 

3.• O qu e dé t· 4:000$ ter â. o m esmo que os so bredil vS. )Jorém con: o 1" ... 

vilegio ela s m atriculas até os seus bisnetos. 

4.• O qu e tl é r 3 :000$QOO tHá sOmente o priv il egio . de matricula <. gra tui-

tas a té .seus bi·sne tos. 

5.• O que dér 2 :úOO$ tc.r·a matricula,; gra tuitas .até seus neto~. 

6.• O que dêr 1 :000$ terâ. matriculas de graça para seus f ilhos. 

7.• Qua lque r contr ibuin t~ poderá faze !' cessão em ou t ra pessoa a que fl 

qu en1 pertencendo unit:am en te os privil egies de n1atrlcul.as." 

Com o n·poiam,e•n to des•a emenda t erminou o debate el a materia na se~ão 

de 18 el e Outubro. 

Na s essão de 25 elo m esmo mez, o secretar io Ca lmon leu uma r'ep resenta

çâo de F'e lix Benvenuti , "em C]U e expoz qu e, propondo-se a publioa.r (!m l\çõe" 

o systerna litterario-philosophico e analytico da a r te da ·palavra, c; t entlo jâ 

public ado a primeira lição, a ofrerecift á Assembl'éa, pa.ra obter a s ua appro

v·ação OLt élesapprovação •. 

O s ·exemplares des sa p rime ira lição (ora m clisbr·ibuiclo ~ pe los Srs. D eptt·· 

t nclo.• e a r epresenta ção J•,mettida â. Comm issão de Instrucção Publica , parll 

rt vnllar (; scLt tncrüci~nenL'.J . 

A 27 do m e.s mo m ez, continuando o de bate elo projecto ele unive·r s iclade!!, 

v Sr. Gomick p ,•diu e obteve a retirada das emendas que apresenl!Wt·a. prom< t

tcnclo r eno VJa.l-n s opportumunente ~ob a fô rmlt de projectos. A Asse.mbléa nillSO 

consentiu . 

O ISr. Montezuma recorda que, quando o projecto en t rou pela primeira vez 

em discussão, notou as f.a lhas qu e tinha , e a té obse rvou que talvez não esti

vessemos ·em condições -de decre tar semelhantes esta belecim entos. Depois de 

justificar esse seu modo de vêr, mandou ll. Mesa a seguinte emenda, que foi 

apolada: 

Proponb ~ que a ter o Bras il s6 duas universida des sejam estas, uma na 

Pr.ovincla da Bahia, nn vil la d e tS. Fra ncisco, .Se.rgipe do !Conde, ou na vill a el a 

Cachoeira, onde m elhor pareça conv ir por informação do governo da Prov11. 
cia ; outra na P•r'Ovincla de Minaõ Gl' n-a.cs " . 

Assim procede, porque verifica qu e a Assemblâ.'l es tá no proposiLo de cre.!U 
mais d·e uma universidade. 

O Se. Carvalho e Mello diz que a.pezar elas "d'ê'svairadas" oplnlõt!-5 dos ! 1 

lustres Deput ados, eustentou e sustenta que o projecto foi concebido com multa 



-466 -

s:ll:.eaorll-<t -e siso . Elle saLisfaz a uma necessid·ad"' qu e não 11óde ser adladli . 

Muito bem escolhida s for :1 m as cidades de S . Paulo e Olindf>, IJUê I~unen, to. 

dos os requis itos necessarios. 
O Sr. Carneiro da Cunha opina pelos mesmos locaes, contrariando a esco

ihn dia Bahia, e r ecordando os serviços prestados pelos pernambucanos, quando 

for!llm ajudar os bahia nos, para livll'al -os do jugo dos luzitanos e expulsai-os 

do seu tel'l['itorio. 

O Sr . Antonio Carlos combate a escolha ela Côrte, declarando. entre outras 

cousas: 

"Nada d•c• inspecção de governo em conh ecimentos litterario·s; sejam 11. 

vree como o a r que respl.ramos, e por 'Lsso nãoo admrtto essa pr<Jiposição. Achv · 

antes nisso um grande perigo . Além disso eu sei, como l!lis cousns ;pegam : um a. 

vez que os Srs . professores s e acostumem á iCôru.,, daqui não sahem por ne

nhum modo, embora a le i diga que saiam de pois de tres ou quatro a1mos. 

Elles hão de procwrar ta:es me-ios (JLHl nunca snhirão. Não s'W'ia ca. primeira vez 

que ficasse uma lei sem vigor, e teriamoo universidades in nomine. Portanto, 

não nos devemos expôr a •este risco. " Tudo se estâ a:mon toa, do na Cõrte, o 

que ê um mal. 

O Sr. Teixeira de Gouveia d efende I&. sua pr.opost;. pai'&. qu i! um dos J<J. 

caes da academl·a, ou universiclad , seja ;Minas Qleraes. Esta provincia reune 

as mesmas vantageJLs que São Ra.ulo e, além disso, é mais fertil e.m todos os 

1 ·oductos do r·eino anim a l; considera hoj~ amLas ru; Provindas iguaes em 
meios <l~ vive-r commodan:.e-nt-6; mal:! nem por Isso deL"!:a ele antever que a ,.: . 

t ern!:ão para a care. tia é m a is facil em São Paulo do qu e em Min!lis, pois que 

!':i . Paulo póde m a is r.acilmente ex,portt~r os seus productos. Acha o R!c de 

Janeiro um local improprio. 

O .sr. · T eixe·ira de Vascon.,eollos pensa que muito se · tem dito já sobre a 

escolha do locttl ; comtuõo, devé insistir para que seja escolhida a Pcovlncia 

de M'inas Geraes, preferindo a cidade de Marianna, onde ha um se<minario com 

pt•oporções para o estall'elecime:nto . 

O 1Sr. A1·ouche Rendon declara não acreditar que estejamos em condições 

de sustentar um estabelecimento nas basea qu e tem ouvido calcular; convinha 

procurar os recursos fôro!l- do The souro Publico. Pede Udença para ler um pa

pel, qué não é apocrypho, •pelo qual S fi vê O 7J1'0grfJ8so que aqui tem tido a 

academia militar, que, aliâs, faz ao Estado uma cimsideravel despeza. Tal p;a

J:Iel foi-lhe dado por um dos mes tres daquella academi.a.; e qu.em duvidar dos 

· factos consulbe os assentos da.s matricula:s e desminta-os. Lê uma estatJstlca 

de quantos alumnos s e matricul.a.ram naqu ella academia, em r elação aos p.rl

me1ro e setimo annos, salientando que dos muitos que S<J matriculavam n o pri

meiro anno, a.penas um, dous, tres, e ás V'ezes nenhum, chegavam ao setiruo. 

E conclue : " Eis aqui os resulta dos d•é·sta academia na capital do Imper lo, 

onde esta. a maior força do Exercito e maior população. Eis aqui os fr uctos 

tirados do sacrifício que o Estado tem fe~to das suas rendas. Tale<; estudos ·ão 

elltudos sup,postos ; si queremos universida.des supposta.s foaçamol -as no R io <N 
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Janeiro; o peior é qu e a despeza não serã. supposla . PareCi.' que não eleve. di
zer mais". 

O Sr. Silva Lisboa in~i'Stle para que a universidade seja na Côrté, onde 

exl.s tem, dia facto, jâ. cre.a.c as, as aula;; principaes, só .faltando o curso jurídico 

(JU e <J Thesouro póde pagar sem consideravel detriméntQ. Defende o Rio de 

J andro e o seu clima '~" combate o valor da estatística trazida á Assembléa 

pe lo St· . R endo n pelas r a zões que se seguem: porim~ira, porque não mostr.a 

•lguaes listas ou differente.,; m relação ás outras Províncias, com· sil per ior6., 

r es'.ll tados; seg·unda, porque o seu collega bem sabe e é notorio que lambem 

Til< uni V'.rsldade de oimbra passa.va e-m proverbio qu~ mui tos dos es tudante, 

que entravam n as aula;; eram só 1Jasswros ele M"?-ibação; t~rceira, porque Smltn 

j á bem calculav.a. qu e, em todas as partes, nas profi-ssões difficeis, de vin~-7, "Y 

um sahe emln1, nte, e é muito quando a m~tade adquire sufficiencia; quarta, o 

Governo até agora ou não podia ou €-ra indifferente a chr lucrativos emprego~ 

aos estudio os das altas scre.ncias. 

" Si ha de/-icit nas despézas ordina ri a;s, convém que nesta Assembléa !tf! 
g uarde, como r eg>ra, a pratica do parlamento britannico, onde não se admitte 

proposta de d'' speza sem a. creaçao d·e uma nova r enda, ou a possive! econumia 

em outm de.speza. 

Bom é que consolidemos a. nossa independencia e qu~ trabalhemos pa," 

q ue o Im:fl'<Tio seja r econhecido pis-las potencias que influem no progresso da 

c\vilizaçãu . Por ot·a, nenhum sensato se illwdirá e seja -lhe licito dizer: C/Mtãa 

~ 1n·oclssão está na rua." 
Concluindo o seu longo discur o, o Sr. Silva Lisboa abacou a Província de 

P erna mbuco, declarando-a - tena da tome, n.a alternativa de chuvas ·e sec

ea~. pelo que nãQ tem nem póde ter independencia dé subsistencloa. "Si assim 

n ão ê, •expliquem os panegyri tas porq~1e P«·rna mbuco nunca competiu com a 

Bahloa em população, opulencia , ou littératura?" "E' um local de turbulentos, 

o que motiva contínuos sus tos de quebra da. união do ImperiQ. Seri a per igoso 

estabellõcer alli uma universidade, porqu•e os jovens correriam o risco de s" 
-corromperem no tóco ele jacobinistno . " 

O Sr. Muniz T avares ped iu a :valavr.a para r e.sponder immediatamente a o 

'Sol'. Silva Lisboa, mas o Pres!d'€nte declarou adiada a discussà.u. Apczar uis.;o. 

-o Sr. Muniz T ava1<es conseguiu dizer o segui.nte: "Eu queri.a. sómente mostrar 

a injusti~:a com qu e se ataca P ernambuco, quando e.sses mesmos que s e apon

tam como po?Tturbadores da ordem são fllhos da Bahia, como sej.am o Bar·ata 

e 9 l\!Ia ;tir.s. • H<..uve protcstua e chamad os â. ordem, o qUie fez o Sr. 'l'a va1·<:s 

salientao· que o Sr. L isboa não tinha sido cha m.l.do â. ord em, 

O Sr. Silva Lisboa aparteou: "Eu não sahi da ordem; apontei vo t·Jadeà 

·d~ factn.' 

O 'Pl'<"Sidente chamou á ordl2·m o ap.a.rtista, r eplica'Ddo este que só r etorqu ia 

aos ataques dos que bradavam fóra della, motivando novo chamado :l. ordem, 

não só do Presidente, como ele muitos Deputados. 

O debate foi adi.ado, sendo Teaberto na s essão de 4 de Novembro, fallandu 
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o s.-. Ferreira de Araujo, que defendeu a Côrte das accusações fiei tas contra 

o seu modo de vida; si a academia m ilitar não logrou s uccesso, s eg undo notas 

tnazi<la.s á Assembléa vo•· um !Ilustre Deputado, em compensação, exisé<m mui

tas outras instituições, na Côrte, as quaes, lncontesta.velmente, te'em progr r 

dido, como sejam a academia de guardas-marinha e a m1E'dico-cirurgica.. E' 

corri muito orgulho, um dos direc.torés da academia m il itar, podendo, .por tanto, 

corr. ,.(J:õrfelto conhecimento d! causa, affirmar qu e ao estabelecinl!<nto faltam 

rnul·tos rccttr.so>~ lmpresclnd!vels e apparel ho<i q t., não podem ser disp<n .sados. 

Ha, tamlJem, grande numero de materias .a estudar, muitas d ·as quaes peri'€1-

tamJe-nte dispensaveis . Esse accumulo de mateeias inutei·s faz com que muitos 

estudantes desistam de comple tar o curso. Accresce ainda que, é<ndo os 

a-lumnos devere s militares a cumpPir, pouco tem po lhes resta para d ·emorados 

'l'.s.tudol!!. Finalmente, a estatística 11presen tada pelo seu wllega é exaggcr.ada, 

conforme algarismo que lê. 

D epois desse discUll·so, foi a materia julgada sufflcientemente discutida., 
,passando-se á votação. 

Ficou resolvido pelo voto da Assembléa: que seriam duas as uni\•,Tsidad<os, 

uma em S. Paulo 6 outN. em Olinda; que seria facultada a ca da uma das de

mais provindas a fundação <l e iguaes estabelecimentos d•;;ntro de si, logo que 

o.!< seus respectivos habitantes offerecessem para ésse fim os nec<·ssarios fun

dos; qiJie as universidades fundadas pelo projecto sePiam cus!Je'adas pela Fã

zenda Nacional; que houvesse, desde .}á, - dous cursos j urldicos, em O linda e 

S. Paulo, sem cursos philosophicos ; que cada oestab<e1ecimento tivesse um vice, 

Í'citor, nomeado por sua magestade o imperador e escolhido dentre os pro· 

res sores; que fic.a.ssem prejud•icadas as diV'él'Sas emendas apresentadas, con

tra riando as disposições acima. 

Resolveu-se, finalm.ent'e, que o projecto fosse remettld.o 'â.s commissões doe 

Instrucção Publica ·e de Minas e Bosques, seguindo dé,pois para a d eo Reda

cção, tendo ·anres a Assembléa r'~solvido sanccioruar o projecto com as emen

das approvada s , conforme exigia o reglmen to. 

A 7 doe Novémbro, o Sr. Camara requereu que fosse f eita a leitura do 

seg tiin Ve projecto : 

• A Assemblêa Q..,roa.l Constituin te e Legislativa. do Imperio do Brasil de

creta : 

1.•, as qu rutro aca-demias me dico-clrurgica, militar, dE; marinha, e de pin

tura, que já exis tem n·esta côrte, se .r eunião em um co.rpo, que s e denominará 

.O Instituto Brasilico; 

2•, farão tla,rte delle o ga b\nete de hi s toria natural, li livrarta publica., 

hoJ:tos botanicos e o observatorio; 

3•, haverá n fi!S ta Côrte uma direcção geral •do >e studo, que presidirá a to
dos os ·~stabelecimentos litterarios do Impeo.·io e o seu presidente s'õrâ o do 

Insti tuto ; 

4•, nell e se estabc:lece·rão, quanto antes, cinco cadeiras de direito; 

5•. emqu anto s e lhe não dão melhores , terão por estatutos os da Univer-
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stdad'~ ode Coimbra, e, na parte que forem falhos, supprirão os do Ins ti tuto de 

Pa r is. 

Paço da Assembléa, 4 d'<' Novembro de 1823. - O Deputado, Mctnoel Fer

,·ein• àa. Cama,·cn àe Bet'tencotwt e .Sá." 

E sse projecto ficou para a segunda leitura, sendo lido tamb'e-m o seguinte 

projecto , prova de que parre da Camar-a não tinh.a. ficado satisfeita com o que 

a m<eioria deliberara, em ma teria de univer sidad'es: 

" A A.ssemblêa Cons ti tu inte e L eglalativ"" decreta; 

1. 0 Em todas as Camaras do Imperio s~ abra uma subscripção voluntall'ia 

para o estabeleci.Jn~C<nto de universidades. 

2. 0 Logo que algum, ou .alguns cidadãos generosos e phil<tntropicos assi

gunrem quantias, cuja somma chegue, ou exceda a 1 :000$, a !Camara officie 

ao Governo e continue a officiar todas as vez'e-s que se completar um conto 

de réis. 

Esta subscripção seja tão voluntaria que nem convid•e pessoa alguma para 

e lia, deixando-se liv1r e o patriotismo d·e cada um. 

4. 0 Serão acceitas todas as offerta , por pequenas que sejam. 

5. 0 Quem quizer contribuir com 1 :000$, oe dahl para cima, se dirij a por 

esc rlpto, lmm edlatam en te, ·a Su!t Majes tade o Imperador, pela Secretaria de 

Estado dos N egocies do Imperlo, ou pela mediação da Camara do . Jogar. 

6. 0 O quoe fizer o donativo de 1:000$, t erá para seus filhos o privilegio de 

m atriculas gratu1tas em tod.as as universiil.ades do Imperlo. 

7. 0 O quE. contrlb1Jil' com 2 :000$ terá o sobredito privilegio, e será demais 

condecorado com a insignia de cavalheiro da Ordem do Cruzelro. 

8. 0 O que dêr 3 :000$, VETá a mesma condeCOII·ação do paragrapho prece

d'~nte; porém .a, matricula se estenderá aos netos por varonia. 

9. 0 O que dér 4 :000$, terâ o mesmo do paragrapho antecedente e demai

o s <u retrato posto para sempre nas salas academicas das universidades do 

Imperio, com o se-u nome e, por baixo, a legenda: G1·at••m est, quod Patrio ci

vem, poptt lo q1t0 àeàis~i. 

10. Pelo donativo de 5 :000$, serão conferidas as mesmas graças do pa.ra

grapho anterior; porém, a dr. matricula se ~· tenderá ao.;; netos por amb~s 

as linhns. 

11. Pelo dona"ivo de 6 :000$, o m·esmo do paragrapho antecadente; porém. 

ae matriculas serão gratuitas ao bisnetos por varonia sômente. 

12. Pelo donativo de 7 :000$, se conférirá o m ·~mo do paragrapho prece

dente; porém, ns matriculas gratuitas se rão para o bisnetos para ambas as 
linhas. 

13. O qu·e contribuir com 8 :000 , terá a recc.mpen'a prescripta no pars

g.rapho 11; porém a condecoração será de official na Ordem do Cru21<'iro. 

14. P elo donativo de 9 :000$, se conferirá o mesmo do paragra,pho prece

dente; porém, as matriculas SP estenderão aos bisn-Hos de ambas a linha<> 
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15 . !Pelo .donativo de 10 :000$ se r etribuirá o expresso no paragr&ph r; 11 ; 

porém, a condecot'a.ção será de digna ta r io na Ordem do Cr uzeir o. 

16 . :Fié•lo donativo CJ:e 11:000$ se dará o mesmo do paragrapho preceden

te; mas serão as matriculas gratu itas aós bisnetos por ambas as linhas. 

17. Pelo clonativo de 12 :000$, se dará o mesmo do paragrapho preceden

t e; mas as matriculas serão g•·atuitas aos t erceiros ne ~os por varoni". 

18. Si alguem cont.ribuir com 40 :000$, t erá o m esmo do paragrapho pre

cedente; mas será condecorado com a insígnia ele Grã Cruz. 

19. Si 1a.lguem dêr 80 :000$ t erá o mesmo do paragrapho precedente e o 

titulo de barão do lmP'~Tio . 

20. O producto d'e todas as contribuições será reduzido a acções no Ban

co do Brasil, applicado todc c r er;dlmei.t tc- á t u nclação € melhoramen to de uni

versidades. 

21. Os contribui.ntes poderão fazer c essão de todos os privilegies em outra 

pe!>soa idonea, nie·nos a do seu retrato na saia academica. 

Paço da AssembMa, 29 de Outubro ele 1823. - Antonio Gonç(•lves Go>nide." 

Para esse projecto foi, a lY<·d ido do s·eu autor, votada urgencia para a poLa

m ento, sendo feita segunda l'e·itura e julgado o assumpto objecto d~ de:i
ber ação. 

<Poucos dias depois, porém (12 de Novembro). deuse a dissolução. 

F o l tud~ que h ouv<. err. mater L" d•a instr ucção publica n o pr imeiro Parla

lnento Brasileiro, verificando-se pela despr'etenciosa .nar rativa que fizemos qu e 

já naqu elle Vémpo se desenhavam rnale.s que veem de ha muito prej udicando 
() ensino no Bras i I ... 

INl5TRUC('ÃO NACIONAL ( •) 

EXP081ÇÁC APRZSENTADA AO TLLUSTRE CHEFE DA NAÇÃO E SEU DIGNO AUXILIAR 

NA PASTA DO INTERIOR 

I 

Ir.tpcrrtancia do ctsstt1n7Jio 

Ningunm ign:>-ra que dP. ·Um ens in() bem ministl·a:do e diffundido m uito ~spera. 

a prosp·eri.dade d.a.~ nações. F.' tarnbem g-era.lmente -sabido que, d e mais ele meio 

SGI.!Ulo a. ~sta parte, as Paçõeb, Y3rdadeirarnente m~f!e·cedoras de tal non1e, têtn 

felto da sua instrncq~.o UP1 m<: io a dequado e seg-uro para chega~em aos fins cer

tos e determinad0S, rtue puzeratn em rah·a real'lz.ar ou conseg uir. 

( * ) Publicado no Dia1·io Ofjic-ial de 2•8 de Novembro de 1919 . 
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Il 

.<;;tnação elo en s'in: o no B ?·asi l 

.1\"o Bras il, por modo diYe"so, o que <Se vê é que, qu·asi após um s =culo de 

independencia, a 1nstrucção ainda não obedece a um plano preestai:'elecido e gran

de, com um alio e r ef•'i-Ctido fim. 

Frojectcs e r ewrmas -viearn apenas as escolas .superiores e os cu.rsos secrm 

da:·ios ; estes são CO!'S'id·er'I.dos como m éra prepara~ão •Para as fuc u·l·da des, que 

fom entam as ch'lmada.~ profissões •liberaes, e não como uma .m édia comnwm de 

conhecimentos utilisa\·€is, n~cessarios e proveitosos a todas as classes sociaes. 

No toc:tnte ~o ensinD p·rimario, pensa e em oom bater o ana lphabetismo com 

a pre,ccupa ção uni<·a ele cliffundir escolas a esmo, <Sem attender, entretan to, ás 

d'ifferen·:es n ecessii!a.des locnes e ás aptidões infantis; e <li>sta mesma p~eoccupa

ção nã.o sahimos, envolviuos em bysa ntinices de constitucionalidade. 

Nd.o vale a Pl3l1!:L fazc.t· r eJ1e renc ias ao ensino technico e profissional, porque 

este, no Brnsil, está e-m ser; não a-pr esentãuma tentativa sequer, qu~ pelo car a

cter de gen-.: ~alid'lde, seja digna de m enção. 

Em poucaR pal:wras: aos pl'irnitivos orna ti vos <lo esp irit.o não associ·amos 

as qua lida!lies efficien tes do ti'abal·ho, .: sem este como idéal, individual e socia l 

a un1 te:npo, fixo e progressivo, não seremos tão c e-do o povo -para e sta gr an de 

n aç:Lo. cornpletamP.n te alh eiada da ncção -e-ducatiYa do Estado, que por i.<lso m<sm~ 

tem vivido a:·tificiosamentt> em per})(' tua crise. 

III 

O mal existe, nf.0 é duvidoso; e bem triste são as conseq uencias <Jue dllhi 

decorrem para o paiz, ~;obretudo no ponto ·el e vista politi co e eeonom ico . 

l'oliticamente, vivtlmos de ficções democ1·aticas ; a col.Jaboração do p ovo é 

um tópc. r1e .Ji'!lg11a.gem: a opin'ião publioa, tão fallada, ainda está por C!"ear; 

dahi, o quP tode~s sen tem. mas nem todos cünressam : - o !fa lseamen to do regi

m•rn. E qua,ndo nós o rero,·massemos completa ou parciaJmente tudo permane

ce,·ia no me mro, <pürr·que fa:lta ne:rvo á Noaçiío, faH.a u<ma po:puJa.ção in1JaJ,Jii.ge.rute 

e activa. capaz de in fluir e reagir sobre os homens e sobre as idêa'S . 

Eco·;omicamen te, o q·1a dro não é. ~m nada, mais lisonje iro . S em a depre

ci.açJJO >,~essi ·nüS>OO., mas com i:nt~.i·ra verdlacb;, se pôde asevera.,. q esba mos muito

aquem dos outr oR povo que se avanta jal'llm no impulso dado a uma educaçãO> 

convenienr<'mente pratica P ob jectiva. 'Entre nós. a maioria dos nossos patrícios 

semi-instr uidos, propende pnra a.g carr eiras pa:asibarias, inevitavel consectari<> 

de uma educação exclusivamente •especula·tiva, <Ju a.si toda livresca. sem a ttcnder 

ao proveitr. necessa rio dos nossoa recursos natu:aes e á en1ergenc!a das n('cessi 

da des sempre crescen tes do desenvolvimento patr io. 
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Parece r1ue nos obstinamos no olvido de que, entre os elementos da produ

cção - natureza, trabaiho, homem, capita·l e Elstado - o principal de to dos 

ene.s é o homem, sem cu jo concu;:so e intelleigencia muito se perde em Jastimavel 

desprov<' ito e nada s~ crmsegue de productividade maior. 

Cotn esse ir.cm-.veniente economico muito grave, - de par com· outros, cuja 

enumeração sêri·a pr.olix·a - maJ--avilha a,l,gun1a nos 'd•evem causar a anemia prõ

ductor.J. e1,., que noR temos debatido e as c;:is0s financeiros que, de quando em 

quando, e com aba·los lastimaveis, vêm pondo de man·ifesto as imperfeições d~ 

nossa organização economica. 

Dizem que a oooasião é ca'lva, fugindo logo, para não voltar mais, daquelles 

que não a J>~gam pelos raros cabellos. Deste momento •em que o aguilhão da 

guerra espk:açou o n1aTasmo normal, façamos o mais a.dequado para .agir, ·accom

mettendo o~. utiH~simos emp~·ehendimentos d•e adaptação e preparação conV>enien

tes. (~uan·to :!. misnão preparotoria do ensino, convenhamos, é grande loucura 

suppôr que a geração de amanhã venha a ser melhor, se niío lhe fornecermos 

outro5 ;:ecu;:sos que não teve a nossa. E pois, com a mira bem posta em dias 

mais •R.U::>picio"<l~. pensemos em con>duzk os frdolescentes nossos compatric!os por 

outro rur.:1o dh•e1·so d-o emP1'ego, <lo da farda, do do ·diploma, que a mór parte da 

juventude brasi!ei;:a pr<'fere, actualmente, ao prazer ineffavel e ao dever in!llu

d!vel de produzir !3.lguma causa . 

IV 

A. ?'efor·rna 

Do exposto, 0laro fica que de ·ha muito e com prejuizo do paiz vem sendo 

retardada uma zefol'rna integral e .socialmente orientado;:a. A reforma a estabe

lecer pecca·rá pela ba-se se insistir nos estreitos moldes oaté agora seg·uidos e 

tambem se houve~ uma maneira viciosa de conside~al-a. 

As conàiç&es cl9. nação exig>em qu€ a r emodelação do ensino sej-a fei~a não 

por parte<', mas sim em conjunto . O <>enso, poriém, aconselha que tudo se faça 

de modo n não rficar o conjuncto •prejudicado pe-Ja preoccupaçiío · pormenorizada 

das partes. Nii..o pel<t. extonsão, mas p e-lo objectilvo, se ha de entender o conjuncto. 

O objectivo Sf"~·â, o da apt!·dão para o tra.balho, unico fundamento (le prosperHla

de, p .• tra. o q!JR'l elevemos encaminhar a população e o pai·z, facili~a.ndo e promo

vendo o •accôrdo necessario e im,prescindivel ent·re o incessante desdobrame nto das 

força~ individu9.PS e coNectivas e os reaes interesses de nossa patria. Assente 

isto e em face ela situação financeira, que apeo·ta a administração em limites an

gmstiosos, a ·preoccnpaç1ío ela reforma deve cif.rar-se ·ã.s soluçõ~s t>ossiveis e int
?neclir.tame?> te fcct!?ULas. tA&sim, tornoa-se necessario abrir mão de CJU'estões peda

gogicas, de m>t.ior transcendencia, inoPPOI'tunas ou compo'Omc.ttedoras do intento 

acima indicado, visAndo~~~. em compensação, assum.ptos de apparencia modesta, 

mas de effic·acia sbgtt?'CL e, sob,·etuclo, ,·eal'izaveis cl.escl-e lo.nn. 
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v 

Nesta presuppo~to, não recla;ma tanta preocoupação o ensino superioz que 

estimula o pendor ~ontumaz pelos ti tu los aoademicos . O Estado ·dev~ revelar aó 

paiz que, 'libertando-s-e afinal da pressão de velho preconceito, rotineiro ~ damni

nho, pa.-%•a a cuidar sé,·iamente de ou-tros gnáQS de ensino, presentemente mais 

dignos de atlençà{) '' so.Jicitude .pelos .proventos qu.e delles pôde esperar a Nação. 

Assin1, jog'ando a resppito com os extremos, digafuos: 

Desoffi~ialjzaclo, qnoll Deu8 av~rtat, o ensino superior, con1o quere1n alguns, 

tJ•es medi·das SP im~unha:m sensatas e salutares: 1•, reducção do pat"imonio dos 

estabelecimentos pedagogicos •a a;polices da divida ·Publica inalienaveis; 2•, re

gulan>entação ela libc"J· dade profissiQn~l, e 3•, fixaçà{), no orçamento, da subven

ção respectiva em quantia in[erior ou igual, mas n.unca superior á~ruella que era 

despendida com elle!l ao temj){) em que el'!lm custeados pelo Estado . E' claro 

que C'sta restricção orçamentaria não .se ha d-e entender com a acq.uisição de 

museus. r.abineteq e laboratoriQs quando necessarios, nem ainua com a creaçjjio 

de escolas novas quando a cultura maior da nação o exigisse. 

Offici:tlizado, como deve permanecer, o en-sino supe,.ior preenchel'á os seus li

n11itculos 'lli•ns oom •as alt<l'raçiYes q-ue a eX']"}erienoi'a tenha aiOOI!lseltr'aldlo tc<wecem ser 

feitas na loi ex istente, que, apezar de eeus muitos defeitos, trouxe ~1m cunho 

incor.tastavelmente moralizador. Aliás, convém que o podêr 'PUblico torça de 

icléa6 na presumpção em que tem vivido e vem a se:· q-ue os textos legaes sobre 

o ensino superio1· podem conter o remedio e a solução para todas !l!S condescen

dencias e abusoo qnt' o cle~ac!'eclitam. Quem não sa·be que as lei-s têm justamE}nte 

o val-or oos homens encarregados de applica.l-as? !Se fosse n ecessario esclarecer> o 

que é ele Plemen ta:· bem senso, fri sariamos o exemp:o do que se deu oom o cha

ma:d.o - "Co·dig.o do Ensino" - a me lhor lei que a·té agora tivemos sobra o en

sino superior. E ' qu(' aqui tambem se ve1·ifica {) que ela França disse a respeito 

G . H a nnQtaux: "La. cansf1 'J)'I"incipa1a de notn~ infé1'Í01·ité tient C. l'étát ele nos 

1nce?"S". 

VI 

Ensino primm"i.o 

A lnstrncção el-ementar é a instrucção basica. 'E será pelos alicerces e não 

pela cupu'la. e muros que se ·ha de reconstrui·r, diga n1.os n1el,hor, construir verda ... 

clei,•amente o eclHicio da ecl·ucação nacional. 

Com tal ass,Jmpto, gasta-se, en.tl'e nós, muita rhetorica em re·petir consi

derações j1. vulgarissimas, ou perde-se precioso tempo em di scuti-r assumptos ·de 

uma simplicid<:de Pvidente. 
A eompet ePcia é. ele modo insophismavel, privativa dos Estacloo, pela Con-
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stituiçii.o. Esta, porém, em nada impede que a União promova (no sentido lexl

c ogr-aphico do tf'rmo - "cleligencie - impul·s ione'' ) um accôrdo ou ajuste e ntre 

os Bstad.os a tal r es•pei to, na fôrm a dos a·rts. <65, § 1°, e 4•8, n. 1•6. No u so e 

gozo de s uas attribuiçõ~s virão os Estados acco•·da r com a União •obre os m eios 

de estabe!ecer a 'lt,nirl (l.(le 01'iRntcwlora na vari edade dos esforç.o.s pedagogicos, que, 

pia.ra nãJo 1•éprese-n.ta·rMn •a.pe.na.s o rt.sdJJa.mento m•uHip.lic'a.d~ , s ud ei•ta.m-se '!lo in.J'I uxo 

coll ectivo. 

A iU.éa do aO'Jôrdo, como base rut D'rgWIIÂ-:Jação system.aticc• do e ns ino na Na

ção. surgio na Camar a elos D eputa dos em Ou tubro de 1904. 

Dm .Junho do ?. nno õ~guin te, o Sr. Bernardino de •Campos, na plataforma 

p olitica que apresentou piJIJCO antes do mallogro de sua candi'datura <á oPresiclen

cia da Hepublica, aoce ita.va ~·e solutament<:l a idéa elo accõrdo nestes termos ca

tegoricos: 

"A instrucGã<' -' o pz·im eiro elos dever es do Governo republicano. lE' um 1}1'0-

blem!L complexo . DeYemos, 'I)Ol<é m, começar pela inst:rucção primaria. A Consti

tuição dbfe:io-a ~os Estados e nós até agora temos e n ten dido que o Governo 

Federal · é .e d<:lve ser alheio, mais que isso, indii'Jerente a e lla. 'Üra, se nos que

·remos conservar como uma nacionalidade unica, crear um egpi r i·tO pubHco, levar 

a todc,s os animos os sentimentos de patria unida, cultivn ,. e m lodos os coo:aGões 

o amor pelo Brasi·l, estimular o culto da liberda de e preparar gerações para o 

'trllJbalho, de modo quP. a Nação venha a s er ouba cousa que a ·expressão de um 

poder p<>.ssoal ; niLo temos a fazer senão sem-eiar essas idéas na escola primaria, 

un:lfkal-a Je n~;coio•nlailo2ail-l!l. Prura .isso a unõ.ca fo•rça femmd'a. é o 'ITlutuo \a.CCÕPdo ; 

os Governos de Estados e da União nomeariam profissionaes competentes que 

oonstlt<Jiciam um congresso ao qual incumbiriam a organização das bases ge?·aes 

da in3truccão prima·ria. Pelo seu lado, o Governo Central iria -em a uxi.Ho elas 

zona~ m.'l. is pobrr.s do paiz, subvencion ando escola.s prima rias modelos e normaes 

que obedeceriam ao · programma ·fo:mulado por aquell-e con~re so pedago~ico. 

O exa,me da ?'el (l(; rio entre a r enda de ca<la •Estado e a cifra de sua população re

ve·Jaria qu a es os que ca1'ecia m do auxilio da União . Como C111)J1</a desse edificio, 

criariam<s o "D()partamento da Educnção" - va.sado nos mold.es de instituição 

i'<l!entica dos illst3Klt-s Unódos e t!erlamos assim, sem ia.l beriar as li.nh'als g>e7Biels d<a 

drgami?.açãlo p01Litica '<lo Vlliiz e sem ext?'CLO?-clin m·ios sam·ificios, daldb â ·in,str>ucçãc 

primaria. um grande impu!so ... " 

.Meoos m ails tsl!'de, um Oo<ngres.."' die Instrurcçã.o, rellirüd~ no J\Jio, sob 'a inicia

tiva pacticular, mas com a presidencia honoraria do Ministro de então, Sr. F<llix 

Gaspar, ~oi mais longe approvan do a seg;uinte reso lução : 

"Mediante bases de antemão lembradas e ·suggeridas, com a urgencia n e

oessaria, peJ.a Uniã.o aos governos e ás legislatura.s elos Es•tados. promov~râ 

aque lle :tjuste ou cn"!venio entre "'Sles, a<fim de combinar em conjun tamente nos 

meio~ legitimes e pao·tinentes de fazer-se no Brasil uma reforma de ensino, desde 

o gl'áo primado até o s uperior, de modo a cons tituir um forte e seguro e lemento 

d~- progreeso e um laço poderoso e efficaz de solidariedade nacional. " 

0s 1:...\gna.tt"Lrios elo pa~~er e c.on·clusã•o er.a1m rtodos ho· 11ens l)Ol!i~tioos , á ex-
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cepção do notn ve l jurisconsullo Dr. Lacerdn. de Alb.uquerque, que lhe deu todo 

assent imento. 

Nos o rçamentos do Inter ior para 1906 e 1907 vingou a id<êa do aocôrdo, não 

em conjunto, mas !solada m ente com este ou com aquelle Esbtdo . E nessa cor

rente snrgio, neste ultimo anno, o p:·ojecto - Tavares de Ly·ra. ro corpo do 

projecto, porém, a Camara introd uzia. sem deba te, a resolução que tinha sido 

a;pp t ovada pe lo Coug,·esso de I nstrucção supramenciona do. 

0 <Jue dah i p a ra cá foi apr~sentado no Pa:·Iamento ·ou alvitra do em livros 

e jorr.aes não r epe ll P, a ntes prcsuppõe, como elem ento de virubi'!idade, a prévia 

condiç:io do accôrdo. A,põnas é de lastimar qu e se p1·el~nda faze l-o iso ladamente 

com este ou aq ue<l le Esta do, j á por modo platonico, j á med iante a isca de ma
gras !:iUbvcnçõe::::. 

Ora, que m d lr1á que os Esta dos cl escuidosos da inst1·ucção prima·rin, desper

tem tio seu lethatgo ao chama ciz de propin!l's tão parcas? E qunndo maiores pu

d·es sent Eer, talvez aqui succederia o que se deu na A.rgentina, onde o resul
tad-o da p1·cci.p;tacla immiscuição odo centr.o nas p:·ovincias, sob t e o ensino do p ri

m eito grão, foi CfU e esta·s diminuíssem a mesma pequena solici.tude havida em 

tal ndstér, r eca hinc1o o grande peso do serviço sobre a qu ella . 

.iVJas. s ? tud o o que tem sido sugge.-i do presu!>Pôe o indispensavel imple 

m ente do -accé;,,dJo com t!ll ou qua•l Estn d~. que j•nconven1Jenoia ou con•la'at"mpo 

pode~ ia haver em fazel-o collectivo e, a liás, com as segu in tes ' rantagens: a ) 

aproveitnr e não dP.sprezar o concurso obl ·igat()>'-ic dos ·Estados e m assu mpto que 

tão •1e perto lhes interessa ; b ) estim ular entre elles a pt•eoccupação pelo magno 

problema; e c ) uni fo,·mi zar a acçã.o pedagogica brasileira, assentando neJ:a a 

base U<~ra os fins e ideaes q.ue a Patria tenha em vista reali>?&r? 

Releva ins is tir que não se <fere a attri'buição privativa dos Estndos; serâ. 

I>reci.sam~n.te no go7,o da respectiva CÔmperencia que ell<es virão se o·eun<i'r, com 'a 

Un.ião ú forenl<', I:ian·n .movimn~ar EO'liemontrn~en•te a q·uestão, d.a:n•cl:o-lhe methodo e 

JlintaJ1i·d•aa e. 

O ' 'eceio de rtn e, talvez, a.clviesse d eS!H'estigio parn. a União pela recusa dos 

l.]]staclos é de todo ponto fantas ioso . O temor de dispendio maior, m-omentoso, 

d ~s cofres nacionaes, nã.o tem fundamento plausível, po"quanto as subYençõeB, 

auxílios ou pre mi os a qn ·> se obrigari a a União sómente serã-o ministmJos daqui 

ha dons ou Lres an nos. pelo menus, depois dos resultados obtidos no que s e hou

v·er -~ombinado e ·!lssentado. satis[eitas as condições estipuladas e mediante a 

fi scnli?.açâo a j ustada . No ,,omento, para a r eunião dos r ' presentantes dos Es

ta dos e pa:·a desempenho de sua elevada m i.ssão, não nos podem faltar a sala 

de conferencias du Bibliotheca Publica, m eio rôlo de papel na Imprensa Xacio

r.al, dous tachygraphos e dons s erventuarios competentes. do l\finisterio do In

terio r , ·pa ra a uxi liaPes da affiembléa! E tanto basta. 

Co'111 anbecied·~cia regu!·ao·, o Governo F'ede~al , no convite aos dos Esta o-, dar

lhes-ha conlvetclirmenlo dJo a·egimoeon~o a ser ob-ed•ooi<lo •nas sessões ·e do oohen a das 

ma.t<"rias a rerem dioowt!rd:ns, o qual •deve con·ter, m'aJs ou m'enos, Os segu.intes ife11s 

direcloreF- : 1 •, possibiHcl::tllt> ou necessidade de a ugmentar o num<>ro d::tE esco-
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las, de accôrdo com os €'lementos demographicos e condições regionaes; 2•, pro

grarrnna escolar sensatameP.te estabelecido; 3•, capacidade dos professores; 4•, 

meios de n1an·ter a frt.quencia escolar ; 5°, tna terla.I esco lar a de-quado ; 6°, e1n ge

ral, tudo quantv, substituindo a in strucção mnemonica e livresca pela lição de 

cousas e intuição dos proce.ssos, possa concor rer para formar o caracter pra

tico e emprehendedor dos s!umnos; 7•, subvenção, auxHios e premias aos Estados, 

municiprulidades A particu.la·r es, tendo em vista, quanto a todos, a satisfação das 

exigencias estipuladas apl:is a fi.scalização combinada, e, quanto aos Estados e 

1nunicipios, os respec-tivos recursos orçam-entarios e as variações quantitativas e 

qua.litntivas de sua producção. E' de ver que, dentro de bitola ' tão vasta ·e dn

ctil, podem mover-se livremen te a competencia dos Estados e a iniciativa parti

cular na medida dos intere-sses qu•e se tem por fim orientar no p roposito solidario 

do progresso patrio. 

De resto, exame mais a.ttento do assumPto ministral·á a convicção de que 

para promover o accôrdo coHectivo dos Estados não preciza o Poder Executivo 

de autoriz!lção formal e ·especial do Poder Legialativo, ao qual pela propria lett:-a 

do art. 48, _ n. 1•6, i~cumbe dizer afinal. 

Portanto, nada se apresenta mais simples; tudo de pende tão só de um bom 

e firme movimcnt<> que, em verda·de, traria títulos d•e benemerencia ao Governo 

que o irnr:nlsionasEe. 

VII 

E·nsino sec1!'1Hl-wrio 

Impõe-se e;;pecia! e maior cuidado Pelo ensino secundaria, para r emovei-o 

da estreiteza dn. bgse em que assenta e molda1-o ao preparo nec:ssario de to

das as classes soctae8 bra.sileiras, em sua genera!i.dade. 'Nação alguma faz de 

tal ensino um méro passadiço para as escolas superiores . Unica nesse intento, 

pêco e :~Jaz, é o Brasil. Não soffre duvida que a r.apartição elas funcções sociaes 

em ·J><•sso ·p>a.iz é doe fiel•btwSa. Mui tos -d<Js no8sos ald'o!Jesoon:tes se emi]:Yenham em ca·r

~eiraa para a.s quaes nãc Pram •fadados. E os moáos e ffeitos ele uma errada dire

cção nas vocaç:ões traduzem-se em prejuizo da sociedad e, p 2>la esterilidade e 

dispersão de esfor~os, cujos resultados seriam melhores se fossem conveniente

mente applica•clo.s . 

Ensi•na a pedag·ogia que nos •bancos das escolas primarias as aptidões m;;~ 

e mal se revelam, que nas escolas sup<>ri<>re3 já estão fixadas pela vocação aln-a

çada; rn38 que no3 gymnasios e collegios é que as aptidõ<s s= exercitam e ro

bustecem. E' a. t>poca das decisões i,po,..bantes que devem er esclarecidas e 

encaMiniJadas no interesse individual e collectlvo. Vahi o cuidado capital que 

as nações modernas vêm li gan do ao ensino médio, que é a 1JI'epcm·ação para a 

viela, mediante a cn!tw·a _q ernl c /O?'?naçcio co?wen;ente da mociclad . 

'P?,rn. bern apttf'ar as v•Jcações di\·ersas e evitar que as aptidões periclitem 

por açodam!'nt'o O'Ll s com.promettam pela indi•fferença, os povos adJianta<1os no 
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progress:> fr accionam hoje a instrucGão becundal·ia em dous cyclos ou duas se

cções, pr e-stand o toda a Sf>licitu<l e pela J}r imei r a, q u e d eve ser um prolon:;amen.to 

J1leoeissa•rio do ensino IPl'i~io, q ue deVJe mi·nistra'l' umoa somma c.o.mmQlm dJe co

llhecilm'erutos u1JiH?;~Weis, basicos a quanque'l' proliissã.o e carreiaía., impulsiona.d>o

res das qualidad Ps natura<>s de inici·ativa e de energia; .ficando a segunda mais 

rest;·icla e espocializmda para aqu<:lles que possam, por disposições e condições 

peoul.iar~s, entrf:gar-se, m~is t:trde, âs cogitações m enos accessiveis da espe

cula~ão scicnti<!'i'(''' on litterar h. 

Ensino do segundo grâo, vasado nesses moldes salutares, foi tambem pro

posto na Cam,.ra, em Outubro de 1904. E' de grata justiça ~eclomar que, tres 

ann os mais tard<", o Sr. Tn·vares de Lyra o recommendava ao Con:;resso como 

d!:;no de acceita<;ão no seu projecto de r eforma, m erecedo,- d a encomios ainda 

ém outros pontos pela opportunidade excellente das medtdas suo;geridas. O en

sino s ecundar! o era dividido em dous cursos: um fundamental e outro comple· 

n1ent'1.r. 

Este era flf.l'licitado pa;·a aquell~s que, mediante as escolas chamadas su

perior es, se Qtliz~ssem ent!'egar ás profissões liberaes. Aque-lle era d 0 stinado á 

generalidade das classes, ·ás quaes fo r necia uma média suffici•'nte de cultura 

como elemento de trabalho e condição de successo. 

Prec;zamos voltar ao que vingou em l 907, na Camara com abonadora com

p;·e h em,ão do assumpto, e fracassou no S enado com lastimavel indif'ferença pela 

so1ução de pro bolem>~. tão sério. 

~uanto ãs m atedas de um e outro cur o, nada haveria a retocar no q·ue 

consta da redacç:i.o aefinitiva do pr-ojecto da Camara, enviado ao S~nado, sa no 

curso cow'[llementar nã.o s~ tivesse m e ttido sociologia ___:_ o que é devéms para. 

espa:nta'l'! De i!Jo8r oom a nespeoti\"3. omissão, deve aoorescen<ta•··se, na refol:'ma 'a 

fazer, que o cm·so complPmEmlar só pode rá se~ terminado lr's a nnos após a 

data uo at testado de CUI'~O fundamental, e que este será exigido C01nO al!ce>·ce 

(le tod•ls ne e•colR.S "~Deciaes, Naval, Militar. os primeiros annos da Normal, 

etc., fic:tndo a~sim tal curso enfechad-o em uma orientação pedagogica zmi

!orrne. 
Nem cause reparo um curso secundaria de sete annos. Em cinco annos, que 

é o prazo ele a•gora, não ha como evitar - SyHa ou Charibid' - a obrecarga 

ou a suJ}e~fiola:l·idal:le, sen'<lo et qniclem esl'a u•l·tim'a. a ·~eiçã.o .i•ntel.lectua.l ld'a juven

tude brasileira em sua quasi totalidade. Pn~a a instrucção d seglindo gr-.1o 

exigem a Inglaterra, a França : a B elgica sete annos, a Ila.Jia oito, a uissa e 

a Al lema,,ha no're. Por que n~o pensarmos em dar ás leis um cunho educa or. mo

dificando com ellas os n01.sos costumes ou tendencias actuaes? 

E' rl e esperar que os adolescentes nossos compatricios, com um prepa~o so

lido, ~ntre os 12 e 16 annos, tendo cl•iant <le si mll:uis kes do curso mp.emen

lar exigido para as cnrreil·as liberaes e meditando na concn~renc1a e no in. uc

ces~o pc.ssiy.eis. tometn rumo por outras profissões mais prov itosas e ac:.segura

doras df)S dias descansados da ida de madura. 
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~-\ss4m, diminuiremos os "não va,lores" e teremos tirado do nosso ensino se

ou~nd.a.rio a div€1rg-encia oonshr~l l(ltJte e l1 e of . .feTece .entn~ ra e'duCiaçãJo e a v:i.d·a . 

VIII 

Ensino tchnico e 7Jrof·issiona! 

O c.1 rso fundam enta l servi-rá de base oa:·a o ensino technico e profissional. 

Ja causa en·!aão insistir sobre a imprescindive! necessidade da rerul implan

tação delle no Bmsil. Aliás, fôra dar p~ova de nenhum ;;Ltilamento desprezar o 

que a :ição das nações p:·osperas tem mostrado eloquentemente nos resu-ltados 

obti·d·O<l reJa maior so.Jicitude em ta.! mistér .. Entr·etanto, a acção gove rnamental 

brasilein, apezar do que lembram e dizem estiraclamente p rojectos e r eJatorios, 

passos betn vagarosos tem dado ne.ss-e caminho tão conducente á nossa g>.·ande za 
e progre&so. 

D e mArgem. o que houve no lm·perio e vem exposto e1n urna monogra.phia 

magnifica «obre o assumpto, da lavra do Sr. Tarquinio d-e Souza Filho, em 

1887 , é curio€o notar que, da RepubLica rpara cá, n enhuma r ·eforma global da 

inst1:ucçilo apresentada pelo poder pu'~lico ao Parlnmento, tratou desse ramo de 

ensirw, pelo menos, até o Sr. Tavares de Lyra que, em .tina! da sua mensa

gem , resalva a p::-opria responsabiJi.dade, dizen do qu e deixava de attend<or á ma

teria, porque a respbctiva regulamen t·ação ca'bia, por decreto de Del'lembro do 

anno anterior, isto é, 10 06, ao M·inisterio da Agricul~ura . 

:De-sa:·ticulado, erron eamente, do prob:ema g-erwl da instrucção, o e-nsino te

chnicu e profissional é objecto, bein m,.;.s tarde, dos ·d-ecretos n . 7 .•566, de Se

tembro de 190!). es t-abelecendo as ·Escolas de -" p,·,.ndizes e Artifices, e numero 

8. 319, de 0utu1H'O de B10, creando o Ensino Agro no mico. Druhi, a Escola Su

perior de. cAgri~, , ltu;·1, Escolas-i\II'éd·ias, A.prendizados Agrícolas, Campos de De

monstra çüo, Fazend'Ls-Moue!os, Postos Zoobechnicos e Cursos Ambulante·• o que 

tudo tem si4'lo i•nid.ailo e mloldlifiorudo e supp~1imid'O e restauQ1a.d.o, m ri'l'li&1ra.n•d'O a 

impressÃ.o d.esa•gra da v-el d!' que naocla se 71.kl~e (;01tsicle?·ar cl.e àefilnitivo a 1·espeUo. 

No -sentido das varias · prof issões registram-se commettimentos r ealizados pela 

inici·ativa. privada, cujos esforços. dig·nos de admh·ação, são quasi insignid'ican

.too, porqll'e 'l'lãt> fO<raom en~oraJjaJÚ.os oofrici•antemenobo como dleveriam· 1lelr &iodo . 

Bem meditado, poré111, o assumpto, ve:r-se~ha que o insuccesso havido ou o re

sultado cornesinho s e elevem attribuir ás segu i·ntes causas: acção officia·l defi

ciente e sem orientaçãO .~egura, vastidão imn1 en.sa do ·territorio nacional, com

promette•ldo a e~fic i,.,ncia de um plano a seguir, p:·o.porciona!idad-e ·de 70 •[• do 

a•lllaJlphabetilsmo, com o c1 E'$C.as'o e a ·imprevide'noio:t ·de<COi'I'eno1Jes . SeJ'a como fôr, é 

imperioso convir que as escolas e estabelecimentos, publicas e pr ivados, rtue dis

tribuem tal ensino. j á pela escassez de seu numoe-ro, j-á pela sua organização ar

bit:·arin, estão knge de sati·s•fa:<er as necessida.des inadiaveis do desenvolvi
'll'J.iento 1partriú . 

P elo qu e forn eoeu ·adrede .para es ta exposição a 4' secQão da Direc toria Ge-
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ra.l de .hl~tatística, C't<ja con1petencia não precisa n1ais ser enca·recida, são ape

nas 95 os estabelecimentos de ensino artistico-in<Justr ial, que em todo o paiz, em 

191~6, anno este até ond e alcançan1 os dados proviso~·io~, que a!i<ás, segundo n 

prop;:ic.. informa~ão, n.1.o poderão ser sensivelmente alterados. O numero de 

alumnos qne OR freqU0'lta-n é de U. 0131. Releva notar que o ensino industrial de 

1907, ·nicio ela época franca da política financeira 11: oteccionista até o citado 

anno de 1·916, apJ·~sent~ un ic.'lmen Le o aeoresc i mo de 4·5 estabelecimentos de tal 

n a tureza, l sto é, de 10 s6b e a 95, o que é devéras ridículo para uma nação que 

por !5üflS pautHs a'fandegariae pretend e s~ r protecc ionist.a. 

E' po:·ém, mise1·avel o que os m esmos dados estatísticos offer ecem acerca 

do ensino agronomico . Diz a exposição: 

"ü ens·irno tfl.~ronom.ioo e~a provil::!IO po•r quatro cur·sos, no au11fi0' de 1907, 

2•3 em 1903, 36 em 1909, 44 16m 1·910, 45 •em 1911, 34 em 1912, 38 
em 1913 e 4•2 Pm 1914 , 1·915 c 19•16 . Esses CUJ'SOS se distribuíam r egion8ilmenta 

da man eka. exposta em ~eguida . 

~. 0 dos curSQS a g ronomicos que fun ccio nara m em 

Sécle dos f slabel<'cim r ntos 

I ! I I I I I \ I 

1 1907 I 1908 1 1909 Jl 910 ' 19ll.l lg1~913 1 19H 1915.i 1916 
I I i I I I 

~~!~~~a~ . . .. . ........ -~~ - ~~- ~~ - ~~- ~~ =I= I =2 11 -11_~1 
Bahia ... :.:.:::: : : .: :· ~ -1~-1~-1~ · -1! •2 21 2 j 
Ceará , .. .......... . .... · I - I - I - - \ - 1 1 1 1 
Distri cto F ed eral ........ . . J I - I I - I 11 1 -
Matto Gt<osso . ........ . .. I I 21 2\ 21 2 21 21 21 2 
Mi~as G eraes , . . . ... , \ 131 24 [ 311 26 14 \ 15 1 16 1 16 
PatahybadoC\'o1te .. . •... 1 1- - 1 - -1- 1 ~1 1\ 

2 
16 

Paraná. . . . . , ....... . ... · I - I - I - I 11 1 11 11 11 li 1 
P~rn ambuco .. _ ....... . .... ·1 l 21 2 \ 2.1 51 5\ 51 71 7\ 7 
R1o de .Tan eno ....... . .. . . - I 1 \ 11 1 1 .21 2 31 2\ 2 
Rio Gt<ande do Sul .... , .... ·1 1 \ 11 21 4 1 4 4 1 3 ·l i 4 
San t a Catharina . . ........ - I - I - I - I - I 11 1\ lJ 1 
S.Paulo ······· · ·I 1\ 21 3 3 3\ 313 .J I 4

1

4 
Serg-i p a . . , . . . ... . . •..... I - I 1\ 11 1 11 11 l J 1\ 1 1 

!--4\1----; \~\~\~\~1~·1~!~!~ 
I I I I I I I I ! 

A. •xposição most,·a em seguida a distribuiGão, por esses p2rcos es tabeleci

me ntos , d0s ahtrPnos: nu e os f requ entam e vem a ser, trio sóm.enteJ 1. ~20, o que 

talve;. seja havido carno !'ilhPria. Quem duvida que r edundarão em m ero d es

p erdício torlos os auxiJios l"restaclos á lavoura, se não desenvolvermos na popul a 

ção hra~ileira o sentin1ento de &n1.{)r ã ag--::-icultura fl ás industrias della deriva

das; se nãiJ a educarmos adequadam ente, j á pelo conhecimento cln technica ag-ri-
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cola, dos instrun1entos e processos que duplicam o esfo rço, das i·nstitu ições e 

admimculos q ue lhe a\Se egu·r am o incremento, j á pela convicção incu t ida d·e qu e 

a profissão agricola, pela sua dign idade e va.l<>r, ben1 n1•e;:ece da nação e con

corre m::üs que nenhuma outra para a sua riqueza? 

Quanto ao easino comm€rcial •é, segu ndo a mesm a fon te offi·cial, de 5. 637 

o num€ r<:> dil disci~ml os distribuídos em 47 esta belecimen tos em toda a naçã-o! 

Ora, é preciso, á. viva fo:ça, sahir disso. Qualqu er sociO'logo mesmo med ío

cre sabe a-dver t ;r que n ão h a nem u m só grande emprehendimento, q ue não ca

reça, como cime!'!to<: so lirlos, de do us facto res concor rentemente com bi nados: 

O)Ji1•Wo e o•·.on.ni.~aç.ã•o . A primei~·a pouco póde sem a segunda. Esta se consegu e 

vinga·r sem aquel!n é para. ter dias contados de tri um pho. 

Assin1, leis pedagogicas, por mel~ho res que sej an1, não bastam para levar 

nosso~ jovens no caminl1-o do ideal que se tem em mir a. Faz-se mistér u ma tal 

ou qua.l rducação social que, estimu.lan do a opinião p ublica, o tor ne :ealizavel e 

fecundo. Se nada póde sl'\r tentado sem um preparo ba·sico, pensarão os pode1-es 

publieos, ao veio do desenvolvimento do ensi•no primario e da conveniente di posi

ção ua adolescencin pelo curso •fu·ndarnental, em dar á instrucção geral do paiz 

uma decidida e se,,mra o:ien tação pratica, vivificando-a e an imando-a por m eio 

de mappas, appM"~lhos, officinas, exposições de productos, museus de materias 

primas, etc. Outrosim, revelarão que nem só na obedienda •ás inj uncções do 

serviço mW tar está. o cu~lt-o do eivismo, senã-o tambern no exercício das aptidões 

diversas, no gosto ])<'lo ti·abalho, no amo:: da ordem, no espírito de probidade e 

connexã'J, qu€ fazem de <'ada cidadã-o um valor e urna força pa·ra a economia 

nacional; e, .Pois. que todos devem p1·ocurar uma .situação que lh€s permitta t i

rar partido dos ~E'LJS prop;ios recursos e faz<·r fructificar o capital que individual

mente .,.,;pi'esenta.m. •JD&ta ·serâ -o !Ileih'Or e mlads IBff.iouen:tle •prooesso ldie serv.io· ao 

Brasi·l. verificando-se, em sentido la.to e pleno, o velho a.dagi-o romano - Civium 

vi•·e, dvitàti.s ~· is . Mediante a impr€nsa dtaria, co•nferencias publicas, folh·etoo 

suggestiv"Os, C'on·fron~tos ff'ta·tiosticos, oa1Jtazes affix.a<lo.s ~etm lla•rga !eS.Callta, avonte 

a acçào governa:nenbal, s<"m cessar, este neoossario e exceHente objectivo. Pas

sado certo t empo, a g.e.r:era.Ji.dade das classes comprehenderá as vantagens do ap

parelhamento technico e profissional. Com pou co mais, as diversas p:·ofissões 

mostrar-se-hão particularmente interessadas, o que é tanto mais importante 

quant•> é obvio e manifesto que o Estado, não podendo fa:<er tudo. t~m de apro

veitar a iniciativa privada, á. qual da:.·á e.stimulos e auxilias, mediante direc')ão 

e fi•scnlização . 

Emquanto isto. entrará o Govern-o no estudo acurado das n ecessidades lo

caes e eircumstancias multlplas do paiz - com todos os elementos investig·a

dores r1 e que pód·e dispôr - para fixar um plano consciencioso do ensino espe

cial com applica ção immediata á lavou·ra, commercio, indust;ia e artes. 

A <'rganização não será tão facil, porque temos a com].>lical -a difficuldades 

e embaraços d e natureza diversa. Havemos, poi·s, d e attender ás condições de 

ordem moral e economica muito nossas, fugindo de uma organização C. let diable 

em que SP. s~ c rificaese a utilidade pela o:·namentação, o essencial pelo super-
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fluo, o adequado ás nossas necessidades actuaes pelo que fazem outr os povos 

dista ncia dos de nó:;, sob mui tas r elações. Con·V'ém ainda l e-m brar q ue o plano I'e

dund,H<:1 em f a l az ten tativa, e sua ex ecu ção em despeza inuti l , se as s

colas que elle tem rle cr ear , superin tender e auxiliar 11ão esti~Ve rem en1 conven i-en 

cia sal·u ta~· C'Om o ld'esoenvol virm:ento ecomKl'ln iiOo d'a:s po1pu lações e zonas di ff'C'r-.entes em 

que .se di\ricle n Nac,:?..o. Nald!a se deve acco·m nl·e · tet~ ta esmo e •por solicitações oc

casion aes; tudo h'a de obedecer a u m criterio sensato de prepa.ração pao·a n pro

dlUCtl vidwde . E, po.is, é preci•so a t tencler á clirvers.iOOI(]e dias ':.~egiões nacionaes e 

aos elementos c i rcu m<fiuws d-a o·ilqueza e do l r aba•lh<J, em meio dos quaes devem 

os •esta.l.JelP:cimen tos exer.ce:r o seu infl·uxo e preencher os seus fins. Ora, para 

i.ssoT torn~am-se misté~· syndjca:ncias, exame, sagac.i-d.ade, cuidado e, quiçá Ines
nlo, .algun1as qxperiencias provisorias. Par-a o r-ga1nização saUsfa.ctoria não se 

perde, antos se ganha tempo e tambem dinh ei.ro em demorar um pouco mnis na 

preo~cu P!lção octe <fa>'ler '!'ecto e m elhor, com eX<ito om,to 'e dm'l&dou :.·o . 

Ent\'Elmenteos, 9proveita.n 'do d<J ·pouco oexlstente, o IGovru,no preencherá as la

cunas mais sensiveis e sa-tisfamá as soliciot'l.ções (Le caNt.cteT urgen.te e opportuno . 

Esra:r<á, po·:·<m, ·bem firme n·a resolu~ão de tira.r os brasileiros, que labuta.lll 

na vid'R. azrJ.cola e se entregam aos gru pos profissionaes do commercio e da in

d usbrra, da si•tuaçã<J pr ecaria de inferiorida-de .e atrazo em qu e se oa;cham na com

petiçâ.o) universBJ1, d iante de probl'emias eoC<Jm•omjcos mund•iaceos a,ctua.lomente com

plicados e ·palpitantes, cuja gravidade e importa'llci.a wugmentar ão de dia pa.ra dia. 

E ·porque. em face do que atraz vem d i to, '!la i mplantação do ens i no technico 

e prúfissional está a o bnt gipantesca de nossa transformação economica asso

ciada intimame·nte á prosperidade pub•Uca b:·asi lei r a, qu a:h;ue•· obscuro cidadão, 

que torjando oommenota:rlo.s 'despretenci<Jsos sobre tal rMno do ensino, te m ..> 

di reito de formul~r simple~menle aos pod~res d h,ig,entes diO paiz : 

Gcçter rr clesi<lPrant'lt-1~. 

I nstnJ,cçrio t em inlna 

A mulher brasi•leira, das classes menos abastadas da soch:'dade, luta com 

normes embanaços para achar coJ.locação ou trabalho licito, que lhe proporcione 

e!ementos de vida. Mesmo na:s classes abonadas niío J1a <lerto c:·iterio de previ

dencla na ooucagão mdnisttada . 

De pl'ElSente, a 'infa;nt-e 'do ens!n<J pr!mario passa, qu.rundo donzella, ao curso 

normal, com a seoc1ucção de um d•i•ploma de professora, que ella suppõe h a d " 

a.mpa.ral-a contra os azares possivels 'd•a. existencia. A i·sto S' reduz o que a 

inst; ucçiio Oot'ficlal ~he oHe.rece, salvo algum emprego somenos n o vastissimo 

quadro burocratico que acolhe os parentes de toda casta. As o:as congreganis

tru;;, bem merecem pela ionstrucção e educação primorosrus que d·iio ás suas a l u 

m-nas: entretanto, estas - a verdrude sej.a ·dita ·_ quando Yoltam aos I'*'Pecth s 
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la~res não 5abem nem pc\dem di• ... ·igK .... os, por que a r espeito não tjvera:In conheci
mentos peculiares e rud <Jq,uado~ . 

Ora. uma educnçã,o; boa e t1 ti l , não dle.spreza, ant-es preprura e conduz as a.pti-

dõoo nc.cessari:'l.~ ao funccionramento ela actlvidaJde. !E a complreta disposição para 

o exerckio deste é o ·qu,;, fa•z o homem e -a m u lh er no espaço e no tempo em qu·e 

tiver-em die estar e vlive1· . Nenhum 1a a/o'Jndaide dJa. J.n~ellig•e<ncia, "1'el'lihru.m •'l€oCI-uil11ie dle 

a~rte. ne n11uma bzyllez.a 'de VP.Stuario . nenh uma di•stincção ele n1.wn•eiras po·dem corn

pensar a. falta das gra·nd·f's qu.a 1idad es fundan1e-ntaes, a.c:;s im denomina:das por

que estimulam, desenvolvem e ruper[eiço·am a capaci d·ade requerida para o 1>a

pel, qu~ ;se- tem •1r_. de.seniJ>enluo: n~ sodeclaa e, segund!o .a vooação, () sexo, o ed

tado e a conrdiç'1o ele cada um . .Q cu l tivo d•essa.s qualidades ·Para especiaHzação 

mais (\fficaz da C'J::t1pacidoade femi·nina, e·i s .a. nobr-:e a.s'}J iração 1 e is o pon·t-o de miora 

f ·ecundo p:;~.ra O!ldc d1evem incid.itr- sua viJSta os 1n.entores pedagogicos de nossa 

Prub:ia, i]}:'ocm•run;clo estabelooer o chamlllrdiQ enseigne?nent n~é?w.geT,. au curso de 

cconomid. dotnest.i ca., o 1CJUatl v.a.i da. cozinha á hygiene alimenta~·, do engomma

do M 1:JOràado. dos ponto.q de costu-ra 5s confecções da mo·dJa, dos preços m rêdios 

dos reneros ás re;;.r.a~ cv:mmun:s de escrlrptura~ão mer canti l , <lo an".a.njo e deco

ração inter.i"Ores c'.a. casa ao trato dras tlõres e dos fructos, nos jaa-dins e nos 

pom ares. 

~ro~-orciontaJndo tal en~ino, faretnos das illldurstr i as, das artes e dos officios 

caseiros - votad.os pelas classes .rioaiS ao mais compl eto aba:ndo.no e SJlugados 

.pel as classes •])ob rP.!!', n.a. mais extravagante desordem - cligno.s ele1nentos de r.a

balh"O ;:>re>ductivü que faculte á mulher m anutenção e seguramça . IA!ssim educa

·d!a, a m rulh<"r e.st1.rá garan t ida e será re:iz em qul!llquer estado au oond.ição. 

urn exemplo só d·a utilri<la:de das esca.las d ·esse typo . 'Monr em poor mJrlharcs 

JtJS crianças, no prlm~;ro anno da ~existencia , sendo a cilfra tanto mais angus

tiosa. qua!ltO se vecirti ca que estes pequenos sêr e<s vêm ao muntdo, d-e ordina.·io, 

norn1.almente const i tu idos. 1Se :e:Jes mo-:.-rem é pe~a i g·nomn:cia. palmar e'm que as 

mâi:}J estãr-. à.e~rC;<~. d1a.s regr.as da hygiene infantil ~e rna:te.rnaà. Ora, os cursos 

d e economia. d01ncstica comp.f'1 e-11en1d'eml em seu •Progirammal 1lições de puericui

tm'a, me-din.nte as q11aes a mortandrude elLnünu irá conslde;:avelment~. 

Clteysson, no Relataria que ese1·eveu ao ICong•re\srso r eakz;ado sobre o as.sum 

pto, na Suissa, em 1908, r1efrere...se á oOol·ltabo•J'ação 'P!'ecios'issJma qure os cursos de 

educação 'dvmP-fltica rpo<'Ll'lm traze:· á campanha soci·al co'ntra o aicool.ismo, tuber

culos", etc. 

m~peci·P. Imel'te p? .. na a mulher que vive dos tt13ba.lhos rurrues, e como meio 

recorr-mencl·ado para f'vitar o fxodo dos campos pe'las fa;mjoJi!lls se·m chefe em 

busca. do urbani~mo compromettedor, appella-se na Sruiss.a e na J3-el gica para os 

ool'rsoo dlenomin'aldos •dte - 7Jetites incl!nst?'ies et pet-ites étevages - rfro"'nec1{]os -

parr con·es)Jo?ulence - obedecendo a um methodo extremaon!ente simpl es, appli

cav·al jiL a um drudo assumpto particular, j á a um cil,culo maoior <le conh eci men

tos uteis. 

En1Pt...eg·anldo estes e outros p~ocessos pedagog.ieos conrvenientes, prevara;:emos 

a mulher brasileira para qne venha a ser uma utieli dade d i g·na, cons(!iente, roo.l 
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é cooperanle na rictuezn e na re~rne;:ação dn Xnqão, invertidos, natura·! e sá bia

mente, o~ tcrn1os descompassadQS do f~minismo ntoderno, que tanto lhe exagg\~r:t 

os direi lo~. como lhe posler;;a os devere· . 

X 

Goncl'ltStio 

So mundo e na. hislO!'ia, os destinos d, nossa Pat1·ia opulentissima d<:>pen 

clem ue CCI)lUaidru?c 1li"OdttCtora C{ficientc O r/c j01"("([ CCOIIOilliC(I OI"[Jfllli:IU/(1. Est:1 

dev.ro ser :t meta.. l?~:".:;clar cicla e l en.az da in.'Ü I·ucç~Lo rninistr~ada f1. gera~õe~ (l .. ~ 

an1anr.ii. ~\!1! e-ntfl 'l intui~ão s gnra do fnlul'o. 

:\ão ·omo~ apenas um paiz de prodigiosas riquez;ts a explorat·. inesgotaYel 

Jnenlú: ~con10~ . a;nd~, un1 povo rde vi:·tualidad~ · extt'aordi·n ~win~ tKli'n os mais 

alevant:l.dos c·ontm<'tttmentos. Disso ft'z--se proY:t irr~cu.s.nvel. hn pouco. nos clias 

rlifficeis • ..1:1 guerr3.. con1 as sorprezas admir:n:eis da Jll'Oducção c tl..1s ind1ttSlrias. 

Qu<- .-cr{J :1 st€' povo quando - saturado cl.1~ molesti lS enen·antes que o d hili

lnnl, favorrc i·cl·o com t;·ansporte e appat'Clhamento econo mico que o cles·"mhnra

C'Prn e .. 1talb·arlo nor un12 .. educaçi'io solida, que o tire elo esforço ig·n;u·o pnr~l 

~g ene1·~l:\~ sublimE'R do trabalho int •lligf?nle - puder então ch-~P.n,·ol\·er-RP n 

rJux na t.1t•;l:•cl·l que r.s VE~stos r ecursos da ):ac:ão pe1 .. mittPm? 1-'ra:r.a <lOS céo~ e!e

nlentC'~ que o v'--j:.1mos clent;.·o O·m hre,·e no IRlnlo d • condi(!tH?-s l::tes. ~rac:n~" :'l 

:tC(!fi.O Yil'ilb::'lnt.::~o ~ ft:'C'ttnda do G-overno que tem -de findnr C'Om o arrehol nnhe

lnnt llo seg·undo c~pc!o secula r ele nossa Independencin. 

17 th' SelPmbm ele 1919. - Pa,.sos tlc Jfil'fJ;Jlrla Filho. ( 0 ) 

Fnt 

(') Ex-De;::.~ln .:h' F etlernl ,.,lo hRtnt1o elo Pa1·fl (ln03-ln11). VÍ·cle vof. :;<· 

:1'~t1·ucção Pu1J?i~a. 
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