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Depois da decretação da l-l.e(o1·ma de Ensino do Sr. Ca1'los Maxi
miliano, em 1915, o Cong1·esso Nacional tomott conhec·imento de vm·ios 
p1'ojectos sobre a inst1·ncção pub.lica, acceitando tms e 1·egeitando ott
t?'OS (1916-1924) até. a dec1'elação da nova Reforma do Sr. João Lui~ 
Alves ( 1925) . 

Em 20 de D ezembro de 1916 o Sr. J osé Bonitacio aprc
sento1L á cama1·a o p1·ojecto de lei que a1Lto1·i.za a t1·anstor-
1na1· em Faculda.de ele Odontologia, sem novos "onus" para 
o Thesou1·o, o actnal cw1'so de odontologia àa Facnldade de 
:Medicina do .Rio de Janei-no, e clá ozLtras providencias. 

A m·eaçiio da Faculdade de Odontologia precisa ser uma realiclaae. 
Proposta. em 1915, ·quando na Camara dos Deputados estava sendo dis

cutido o decreto de 18 de março, ficou pedente do voto dos legisladores ern 
consequencia de não ter voltado á ordem elo dia o projecto n. 62 . 

T al acceitação teve a icléa da fundação da Faculdade Odont.ologica, tão 
-eXJpessivas foram as manifestações em seu favor e tão procedentes são os 
motivos que determinam a campanha nesse senti elo que resolvemos provocru., 
em projecto especial, o pronunciamento do Congresso. 

A emenda apresentada na ·3• discussao do projecto •n. 62 e de que resul
tava a nova Faculdade, visou tamlberri o intuito ~e com ella evitar ma1ores 
onus para o 'l'besouro, respeitado o :programma, que deve ser mantido, . fu; res· 
tricções elas despezas em todos os departamentos da actministração publica. 

Com esse mesmo intuito está formulado o lprojecto que su1limettemos aa 
juizo do Congresso . J'\elle ficou modificada a distribuição das materlas pelos 
diversos annos do curso, conforme a en1encla, para pol-o de accôrdo com o 
voto certamente valioso do Prilmeiro Oongre!J. o Brasileiro de Professores de 
Odontologia que em outubro se r euniu nestru Cl:L'pita1. 

Quando levantamos a idéa da fundação da. F aculdade de Odontologia pa· 
ra dar a estes -estudos um nlvel mais elevado conifoTme o progresso moderno, 
demonstramos, em discu1·so, que era difficiente por demais o 'curso dos cirur-



g·1õe d<>ntistas do Brasil, sendo lamentaYel a sua. inferioridade em relação ..L 

todos os paizes cultos . 
A classe dos odontologos, pelos seus mais autorizados repres ntantes, em 

manife.stações eÀ-pres ivas á Cam3ira \los Deputados tmuxe a sua fra.nca so
lidariedade á pr01posta. 

Eis os tennos em que se dirigiu ao <..:ongreSl>o ?'!aciona! a Associaçá<J 
Central Brasileira de Cirurgiões Dentist~s. 

"Illmos. Exmos. Srs. membros do Congresso Nacional - A Associação 
Central Brasileira de Cirlll·giões (Dentistas interessando-se pelo levantamen
to do n.ivel moral da odontologia no Brasil aproveita a .()pporlunidade de es
tar senuo estudada e julgada pelo Congresso )<aciona;l a ultima r forma do.. 
en.sino superior e secundarlo da Re!>UIJI!ca e vem ·por este meio, sol!cltar a es
clarecida atteção de VV. EEx. para a emenda a,It3imen.te moralizadora dt> 
ensino odontologlco, apresentada e justificada pelo illustrado !-epresentante
de Minas Geraes o nobre Deputado :Or. José Boni:facio de ,Andrada e Silvo.. 

A odontologia em todas as grandes nações cultas tem sido ()bjecto de
especial attençâo como indispem;avel ao serviço da saude publica, onde ê a. 
base das medidas de prophyla..xia das principaes molestias que flagellam a. 
humanidade. tSendo na bocca que se passam os prim iros actos da ui gestão
e sendo o organismo infantil de C()nstituiçâo debil, mais vulneravel aos ele
mentos .~>athologlcos do que o adulto, facll e CtJmprehender a natureza dos
males trazid.()s á saude dos pequeninos entes, pela deficiencia 1do apparel llD 
dentm·io - na maioria das vezes um verdadeiro mostruario de patholog1a 
bucco-dentaria - difficultando-lhes, sinão impedindo, a mastigação dos ali
mentos -que, ou são deglutidos sem S()ffrerem a mastigação e a insalivação, 
actos prlmorãiaes e indispensaveis á digestão, influindo isso poderosament& 
para a defeituosa nutrição do m·ganismo; ou são triturados pelos cacos d& 
dentes e raizes infectas. banhados :pelos exsudatos purulentos das gengivas. 
morbidas e polpas dentarla ,putrefactas, senão então ingeridos depois de far
tamente envenenados pela mais rica :nora micobriana, 111do produzir não pe
queno numero de molestias intestinaes que, si não produzem a morte ao ca
bo de pouco tempo, passam á chronlcidade, inutilizando o t·esto de uma vida 
que desponta. Ora, o sorrrlmento permanente, acornpa·nhado de enrraqueci
mento progressivo do qrganismo infantil 'POr falta de alimentac:ão, porque 
esta ê recusada pelas crianç-as em virtude das -dores que provocam não só D 

traumatismo das pOlpas dentarias expostas pela carie como pelas impressões 
thermicas nos dentes morbidos, e deglutic;ão constante de pus proveniente 
das gengivas doentes e pôlpas ·gangrenadas, fatigando e destruindo mesmo os 
elementos de defesa do organismo, tu·do isso ,p1·edispõe co11sideravelmente a 
criança á tuberculose que será fatalmente victoriosa nesse terr<"no favoravel, 
a despeito de quaesquer outros meios rJrophylaticos que não a hygienc bucco
dentaria. 

E que população, que agricultores, que operariado, que soldados pôde es· 
perar a Nação de uma infancia -portadora de um sem numero de molestias 
provenientes de uma dentição descurada?! Sin•am-nos de exemplo as organi
zações de assistencia dentaria nas escolas da França, da Allemanha e doS' 
Estados Unidos da America do Norte, nascidas da educação do povo na bygi
ene dentaria. e1.'1ucação esta proveniente do acatamento moral do odontologis
ta, acatamento este filho da sua instrucção scientifica ministrada nas facul
dades de odontologia, establecim ntos, ''l r-feitos modelares, dotados de cursos 
completos, regulares, Dlbedecendo á orientação pedagogica de um especialista. 
'IJI'Ofisslonal, como acontece com o ensino da medicina, da engenharia. da ad-



vocacia, mas não como se vê no Brasil onde o ensino odontologico tem sidG 
completamente menosprezado a ponto de ser f ito o seu curso em dous min
guados annos lectivos, nos quaes não figuram a micmbiologia, a "pathologia. 
dentaria", a anatomia pã.thologica, e muitas cadeiras mais de caracter pra
tico, cujas importancias e necessidade para o odontologi ta são tão capitaes 
quao sencivel e desoladora é a sua exclusão do seu ensino. 

Esta situação de absoluta inferioridade de conhecimentos odontologicos 
em relação a todos os paizes cultos é pois, insustenta\'el e necessita, quantG 
antes, ser mudada por outra em que a odontologia encontre um ensino officiall 
compatível com o seu progres o scientiiico, um acatamento m 11ral correspon
dente aos seus altos princípios de humanidade e um prestigio official na al
tura dos seus serviços patrioticos. 

Para essa anormalidade que se verifica actualmente no nosso ensino su
pertor-, a solução esta na. emend:>. moranzadora, scientlfica e patriotica do Dr . 
José Boniiacio, mandando crear na Capital da IR.epublica uma Faculdade de 
Odontologia dotada de um curso de quatro annos e com uma distribuição ir
reprehensivel das matarias indispensaveis ao preparo theorico e pratico da 
odontologo moderno. 

A reforma proposta pelo digno representante de Minas é que obeueee aa 
mais rigorooo tstudo .pedagogJco da o(lontologia, convertida em lei, produzirCI. 
immediatamente -os resultados beneficos jâ. apontados, merecendo, portanto, 
todo o acatamento dos poderes constituídos, todo o sacrlficio da nação. Po
dendo-se, porém, conseguir esse grande melhoramento de ensino superior da 
Republica sem augmenta~ os encargos da União, nada mais se torna neces
sar-io do que unica e exclusivamente o apoio do Congresso Nacional e d\ 
Exmo. Sr. Presidente da [Repwblica . 

E' pois, para esse apoio em prol da odontologia no Brasil que, mul con
fiante, por ser de inteira e absoluta justiça, appella a Aswciação Centr!ll 
Brasileira de Cirurgiões Dentistas. 

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1915 - A commissão: Agenor Guedes de 
Mello. - iBenjamin Gonzaga. - Severino da Silva. - J. B. Salema Ribei
ro. - iEmilio Dezonne. - Octavio E. Alvaro. -Francisco D. Silva. - Xe
nophonte de .AJbreu. 

Não foi menos incisivo a representação vinda de .São Paulo. Alll a clas
se, solidaria com a Associação do Rio de Janeiro teve identicas manifestações 
de solidariedade. 

Dirigindo-se â. Camara dos Deputados escreveu a Associacão Paulista. 
dos Cirurgiões-Dentistas: 

Exmo. Sr. Presidente c mais membros da Cama.ra. dos Deputados: 
"A Associação Paulista de Cirurgiões Dentista, representando os cirur

giões dentistas do Estado de !São iPaulo, vem apresentar-vos considerações 
altamente importantes acerca do ensino superior que de ora avante vae ser 
rr.inistra'do aos futuros C:!rurgiões dentistas. consequente â. reforma numero 
11. 530 de 18 de Março ele 1915, sujeita â. approvação dessa illu.str0 corpora
ção legislativa após a discussão do projecto n. 62, de 1915. 

De}J'Ois da opinião do Deputado José Bonifacio ficou bem sabido o valor 
imposto pela odontologia no strangeiro onde os seus.ro:embr-os mais eminen~ 
tes fazem pa.rte de comrr.issões permanentes de .&a\ld publica a.tlendendo a 
ser a prophyla:J.:ia boccal um meio preventH•o, segundo nos <.'!S~aibeleceram 
os. estudos ~e Moeller, Stark, Guerini e tantos outro.s, contra passivas Jn!e.. 
cções na cnança, porque a falta de bygiene da bocca e dos dentes oonstitue 

\ ' 
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um~ das fontes mais abundantes da irufecção pelo bacillo de Koc'k. Alén~ 
desta, outras enfermida•des ,graves adquire a cr ia nça, todas eiJe.s advindo m
!reCtarr..ente da bocca e u azendo consequencias desastrosas para desenvolvi
mento geral pelas intCJxicações que lentamente se vão operando. o que fez, 
na F1'ança. em 190 , o m:ruistro da 'In trucção Mr. Dourme1·gue tornar obri
ga.t-oria a bygiene den taria. infantil nas escolas, segutndo-se a Inglaterra. a 
.Allemanha. e os Estados Unidos. 

Por este facto deu-Se á odontologia, por toda par<te, um valo.r real. ema
.nado do .bem •que e11a incontestavelrr.ente vem prestando á .humanidade, fa
zendo executar nas esColas um ensino completo cuja durabilidade varia con
forme os paizes, de quatro, cinco e seis annos, mas nunca um ensino imper
feLto" incompleto, desastralélo como se faz no IBrasiL de dous "annos apenas•·. 

1 O carr.po de acção para o cirurgião-dentista é vasto, elle abrange até ao 
alto dos seios dos maxilares, <região supra-hyodéa e parte anterior do ph~<.

rynge - assim o querem e executam as escolas estrangeu·as, não se confor~ 
mando com a pequena parte que nos en inam as escolas brasileiras, sern 
base alguma para os geraes çonheairr.entos das materias que superficialmen
te se estudam. 

Porque esta di•fferença, quando é certo que procuramos progredir 110 

par de todas as nações mais c:vllizadas? 
·Pot•que ella se dá? 
Comprehende-se facilmente: um descuido lamentavel no ensino odonto .. 

~ogico. 

Bem saberr.os ser o ensino a alma regular de todas as profissões liberaes. 
A odontologia teve o seu inicio como as demais profissões saientificas, mas 
todas passaram por modificações que as teem collocado de accôrdo com a sua 
natural evolução. E o evolu:U· do pmgresso que em todas as profissões terr..Ot< 
visto se operar, tem tambem Se dado na odontologia; todavia, ella vive des
cuida dos poderes publico ... progrt:dindo apenas na propria conectividade que 
tem como entrave para as suas deliberações o ensino deficiente que a ridi
culariza perante os demaJs nucleos profissionaes de outros paizes. 

Ninguem podet·á nega.r o r esultado de nosso trabalho. Para isto ahi es
tão as socied~:~des e revistas profissionaes sobre odontologia e como syrr.bolu 
de tudo. como attestado valiOiSissimo, a Associação Dentaria de S. Paulo. 
cu.io valor tem tido sempre o :l.I>Oio lélecid~do dos poderes municipal e esta
dual, merecendo, ainda ha pouco, em mensagem do illustre estadista Dr. Ro
drigues Alves, quando se referia á hy,giene seolar, a affirmativa da sua im
portaneia com relação â.s vantagens indi cutiveis que provirão para as fu• 
turas gerações . 

Deante do progredir sempre crescente e das vantagens que advlrão para 
a saude publoca pelo preparo de bons profissionaes, de brasileiros compe
tentes na materia, seria justo que em se tratanlélo ele uma r-eforma geral dn 
ensino suporior, fosse a odontologia contemplada, afim de ser collocada em 
igualdade de condições âs demais profissões liberaes como fazem os Estado:> 
Unidos. a França, a Inglaterrru, o Chile e tantos outros paizes. s. P"-ulo. 
2 de Agosto de 19].,5. - Gustavo !Pires, presidente". 

Outras, muitas outras moções de solidariedrude nos <forarr~ enviada e deu
tre ellas destacamos a do J)r, Sarmento Leite, director da Faculdade de 
Medicina ele Porto Alegre que cleclarára haver despertado especialmente sua 
attenção a no·ssa emenda relatiYa ao curso de odontologia que coincide com 
a orientação dada. a esse estudo na faculdade da quella capital. 
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E convem, para m aior €Sc]a,recirr.en to do assumpto, dar noticia do pt.;· 

rtlcer da •Commissão de F inanças em que os iS'rs. (Felix Pacbeco, :Reta to L; 
Antonio Carlos, Alberto !Maranhão, Balthazar Pereira e Justiniano de Serpa 
opinaram pela creação da •Faculdade Ide Odontologia do Rio de Janeiro, sem 
o nus para os cof.res publicas. 

Dentre as razões apresentadas pelo illustre Sr. F eliz Pacheco, cujos ta.· 
lentos estão sempre apoia ndo idéas proveitosas ao pro,gresso dO ensino, t,rau
screveremos estas: 

Si ha urr.. ponto em que a reform a de 18 de Mat·ço ultimo ct'o1 i•nfellz ê 
ev.identemente esse que concerne ao estudo de odontologia . A reducção do 
ensino para dous annos marca um retr ocesso lamentavel. em desaccorldo fla
grante com a ilição dos palzes adeantados. 

A facilitação do ingresso pela diminuição das rnater1as exigidas é outro 
defeito consideravel. Nós preci<Samos nivelar, poa,ra todos os instituto,s de en
sine. supei'lor , as <'Ondições do preparo basico e fundan:r.ental, generalizar a 
exigencia do curso ·gymnasial completo, que não impede a especialização d9 
exame vestibular, conforme a carreira a que o alumno se destina. Sem isso. 

só teremos nas diversas faculdades rapazes com uma educação secundaria fa-
lha e- manca. O apuro, em uma certa ordem de conJhecittnentos. não deve im
plicar no desleixo para com outros ra,rr.os de igual valor, qualquer 'que sej& 
a profissão que o matniculando p.rocure. 

Como diLspensar do inglez aos candidatos ao curso Ide odontologia. si ê na 
America do Norte que a a;rte dentaria tem se aperfeiçoado mais e si é dalll 
que nos veem as melhores publicações technicas? IDifficilmente se corr.,pre
hende tamt>em a eliminação da ·geometnia, outra rriateria que devera ser cur!al1 
mente exigid21. . 

Estas obse.rvações são extensiva,s á organização ir:r.perfeita e lacunosa dO 
proporia curso de odontologia. Tudo quanto a •esse respeito pudessemos aqut 
dize,r es1Já conüdo em synth se no discurso que o illuS<tre :Sr. José Bonifacio 
pronunciou na Camara. nas representações ddrigidas ao Congreaso pela Asso

ciação Central Brasileira dos !Cirurgiões Dentistas e pela Associação [paulista 
congenere. Não precisaríamos aliás si não recorrer á obra classica de Charles 
Gondon. " ·L'Ecole Dentaire, son h!'Stoire, son action, son avenir" e aos gran
des quadros synopbicos que ella, a])resenta no fim e dos ·quaes se vê que já 

em 1-901, o ensino de odontologia na grande metropole latina era causa 'dtui· 
tlssimo rr.ais séria db que o •que se acaba de d ecretar para o Brasil em 1915. 
Os artigos recentes, publicados n a imprensa por um autorizadissimo prafls

sional, o Sr. Agenor Guedes de Mello, que está .sendo urr.< esforçado campeão 
da moralização e elevação de sua classe. não deixam duv4da a respeito das 
condições de inferioridade areadas para o e-nsino de odontologia no Brasil 
pela recente reforma. 

Si o Cong1.·es o está rr.odificando em varias pontos o decreto de 18 ao 
Março , não ha poci:- que .repellir, a pretexto de um mal entendido respeito. A 
autonomia da;s congregações a ioéa de eri,g'ir o curso em. questão em Fa
C'tlldade especial. 

O qur. est:'.. !<'ltb não póde decentemente subsisth·, a menos que se não 
queira o proseguimento da situação actual, que é de positivo abandono de 
curso pelos estudantes, os quaes es·tão dando pre.feren cia ás escolas livre~ 
que. por a•hi Pr<alilferam se·rr.< fiscalização, uma das quaes tem o arrojo da 
peda· ao Congresso que a converta em um estrubeleoimento officiaJ, ao que, 
eom justa razão, s oppõe a Commissão de Inst·rucção, com a qual. neste 
ponto, deve a Comrr.issão de Finanças inteiramente concordar . 
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.A Commissão de Finanças julga de seu dever chamar a attenção da Ca
.mara para af! sensatlssimas ponderações do Sr. José Bonüacio em defes~ 
-da emenda que apresentou com o Sr. Monteiro de ouza. São estas as pa
lavras do representante rr.ineiro: 

"Ha um ensino tambem que me mereceu certo apre·;o: foi o ens:no rl<> 
()dontologia . .A reforma de 18 de Março estabeleceu um curso odontologi~o. 
que me parece muito deficiente e incon·.pleto. Além de notar 'C!Ue esse curso 
está incompleto, fazendo-se, como estabeleceu a refor;na, em dous annos, eu 
-vejo true ell , em relação a outros paizes ou a quasi todos os paizes, fica 
em situação deprimente de inferioridade. V. Ex . vae ve1 . 

Trago !l!qUi o confronto. 0 ens:11o de odontologia te1r. tomado um gran· 
~e desenvolvk1ento em toda a parte e tem uma grande importancia em mu.· 
teria de hygiene. os paizes mais adeantados e cultos. entre elles e á sul:l. 
frente os Esta dos Unidos da America, teerr. chegado a ponto de estabelecer 
junto a cada estabelecimento de ensino um .grubinete dentario, em qne serve 
"Um especialista de valor, porque esse grande povo comprehende que é indis-
pensavel tratar desde Jogo dos dentes das crianças. po:s todo o mundo sabe 
que é justamente a criança que precisa de cuidados mais especiaes neste 
~Sentido. 

O Governo excluiu pela ultirr.a reforma a lgumas cadeiras que são neces. 
sarias - e por que não dizer? - mesmo inditspensaveis ao estudo completo 
de odontologia. Entre essas cadeiras está a de "meta!lurgia", ou conheci
mento de metaes. o modo pelo qual elles se preparam para as obturações 
etc., e a de "m:croblologla", esquecida a re!orrr.a de que justam-ente na 
~occa é que se encontra o mador numero de microbios. que devem ser ata· 
oeados com o intuito de defender o organismo. 

N a emenda que formulei, procurei estabelecer urr.· numero de cadeiras 
que torne o curso de odontologia mais ou menos completo, passando de clous 
annos como a reforma institue, a quatro annos. Vou ainda além de aJguns 
patzes. 

Eis o confronto entre o que se observa aqui e o .que !;e passa em outra.s 
:nações. 

No Uruguay o curso é de tre~ anno&. 
Na Co!orr_bia, no Chile. no Perú e na Argentiona é tam'bsrr: d& tres annos. 

Na Argentina tambem se moge um preparo perfeito de humanida des, estando 
()r,ga.nizado seu curso em tres annos lectlvos. obedecendo a um critet,o emi· 
nenternente pratico. como SP deprehende da distribulcão cl., cadei!'as s da dl· 
visão ela 'de "prothese - , por ser rr.U!to important cacle:ra, está não só no 
"16 anno como no 2• anno. 

NtJ Mt.::dc~ o ensino odontologlco ê feito tambem em tre~ annos, tal comc. 
ern Cuba, devendo o candidato á matricula ser ibacharel em sciencias e 
lettrt>.s . Esses paizes conferem o titulo de "doutor em cirurgia dentaria". 

os Estados Unidos ela A.merica, onde o ensino tem sido até agora m 
tres annos, pa sará a ser ele quatro, desde 1917; confer_!'I!clo o titulo ele doutor 
em odontologia ao estudante que terminar o respectivo e urso. 

Na Allernan!ha o ensino consta ele quatro annos. Para a matricula, po
rém· o candidato terá de ap1·esentar o titulo de bacha rel em sciencias e let
tras. cujo curso é feito em tres annos ele estudos primarios e t>nze de estudoi; 
secundarios. 

N a Inglaterra o e~tudo f'€' faz P..rn quatro annos assim corno no Canadá. 
sendo obrigado o candidato á rnatricul~ a apresentar attestado de approva
ção dos exames ele inglez, allemã:o. francez, latirr., etc. 
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Na Be'l.gica; na RussiaJ, na Suissa, na HoHanda, na Turquia, :na Dina
.:mat·ca. Suecia. € Noruega o curso odontologico se faz em •tres annos. exigin
ed,o-se em todos €sses paizes o bacharelado em sciencias e lettras, á excepção 
da Suissa, que especifica preparatorios. 

A Franç;a tem o ensino odontolcgico organizado em cinco Mlnos, sendo 
ç.ous de estudos praticos e tres de theoria, que serão au,gmentados de rr.ais 
um aJ.nda, de accôrdo com os desejos da F€deração Dentaria Internaciona.l. 

o Japão onde o ensino é de seis annos. sendo cinco annos do curso me
dico e um d~ odontologia, não se pôde ser dentista sem ser medico primeira
mente. O titulo conferido é de doutor em medicina. 

A Austria taml:Jem pensa como o Japão, em relação aos dentistas. Por 
isso ot;g·anizou o seu ensino identico ao druquelle. 

Tudo isso consta de uma tJhese que foi ventilada no ISetimo Congresso 
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado em iBello Horizonte, em 1912. 

Era •bastante esse confronto, alérr. das deficiencias apontadas em rela
~ão ás cadeivas, para •que nós, uma vez que agora cogitamos da reOt·gani
:zaç;ão do ensino secundru:io, aproveitassemos occasião como esta para darmos 
cunho 1nais elevado, ma:s serio e mais completo ao ensino de odontologia". 

E analy7..a.ndo depois a err.enda pela despeza que -possa dar ao Thesouro. 
·O Deputado Felix Pacheco demonstra que a receita dará o bastante para 
~ttendel-a, aconselhando a sua approvaçfi.o. 

Temos, pois, além das mani.festações de que demos noticia. ainda o voto 
-da douta Commissão de Finanças que ligou ao a~sumpto o apreço que e!le 
merec.e. 

E ·rr. apoio da idéa du projecto e, depois de discutir a questão em S€SSÕ li' 

que se revestiram de grande importanci'a - o (Prjmeiro Congresso Brasileiro 
-de profcPsot-es de odontologia, reunido nesta Cap-ital. manifestou-se perfei
tamente solidario, o que significou ao illustre .Ministro d<;t Justiça e tNegocios 
Interiores. 

O projecto que ora apresentamos e no ·qual está consubstanciada a idéa 
>da creação da Faculdade ele Odontologia com a mesma autonomia das outras 

faculcladt:-s de ensino superior, não trará onus ao Theso11ro. Dando melhor 
organização aos estuclos odontologicos, distribuindo-os por quatro annos ene 
procura attender á uma justa aspiração -dos que se esforçam por um 'niv.el 
mais alto desse ensino. satis:faz á urgente necessidade pedagogica e colloca 
c nosso paiz de aceõrdo com o progresso que erre outras nações tem tido a 
<ldontolog:a. 

A d~ff·icienc!a elo curso actual não pôde ser contestada. O período é df> 
-dous annos. mas descontados os feriados, os as chamadas "paredes", fica 
Teduziclo a um anno. de sorte ·que é neste prazo, quando aquelle já ê insuffi
ciente, que se fazem os estudos das disciplinas do curso". 

O projecto estabelece o concurso para o provimento dos cargos docentes 
e tratando-se de uma faculdade nova, não havendo congregação organi~ada, 

·era indispensavel dispôr que, O'bservado s;quelle processo de provimento, !l
casse o Gov-erno autorizado a fazer :'!S moclirt'icações convenientes para as 
prirr.e!ras nomeações. Ah l qu€rem os al'ludir á escolha dos examinadores pe
<rante os quaes terão de se rea:lizar os r feridos concurws. 

Além da despeza actual elo curso oãontologico, nenlhuma outra acarreta 
o projecto . Quantos atten'der em pa.ra a trubella organizada, para o modo de 
provimento dos corpo a.dmin:.strativos, e para os vencimentos modlcos do 

']Jessoal clocente. hão de se convencer ele que a nova Faculdade de Odontologia 
· não concorrerá para. aggravar o orçamento actual. 
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os lentes subsbitutos só perceberr. (art. 7° § 1°) quando em exercício o
isso mesmo apenas a differença dos vencimentos que o cathedratico deixar 
de receber . 

Os legares do pessoal administrativo são p reenchidos por- funccionar ios. 
addidos para os quaes o orçamento consigna verba, não sendo poss:-vel alle
ga r . - quanto a esses que haja "onus" par<!- o Thesouro. 
• · A despeza com o pessoal docente é ap ena s do 96:000$. co11forme a se

;;-ui!lt!l tabella: 

1~ professores a 6: OO OS ......... .. . .... .... . .... . ...... . ..... · · 
4 assistentes (sendo dous para clínica odontologica, um para 

prothese e um para technica) a 3:000$ .. . ................ . 
D irector (gratificaçã,.o) . . ........... . ........... . . . ....... . 

'i 8: Q00$0DOc 

12 :000$00~ 

G:OOOSOOO 

96:000$000 

f'ara fazer faee a essa despeza e aincta a aus ror n~cessaria para "' pane 
do - Material - a Faculdade terr. a sua receita que seguramente pro-vém 
das taxas de exames, matriculas, serviço clin ico e outros emolumenLu:,. 

Com a reforma proposta, melhorado o ~msino, feitos os estuaos com se· 
rledape e elevação. o curso, que agora nenlhurrLa preferencia apresenta, p:lS
sará a ter, err. média, a de 100 alumnmo. 

Teremos: 

100 a.lumnos pagando 40 por materla (1913) em urna mêala. 
de oito. . . . ............................................ . 

!l\1atrJcula. de 100 alumn os. m édia t1 20 .. . .•• ...... •. . • , . .. . ••. 
T axas de exames a 100$ .... .. ............................... . 
Renda da asslstencia e a lrr.oxarl!acto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Exp·ediente (certidões, diplomas, etc.) ....... . ............... . 
Sulwenção <>quivalente á actual d~speza com o curso odontologico 

32:000 000 
2:000$000 

10:000$000 
40:000$000 
5:000$000 

45:000 000 

13-!:000$000 

Na emenda offeec 'da em 3a d!scusstio do projecto n. 62, de 191G prop u
zemos que ! OS!õem retirido!' 120 contos da verba da Facuidade de j\Jedicina; 
agora. no projecto são incluídos na receita da no-va Faculdade apenas 45:000$. 
quanto da verba da Faculdade de Medicina se despende com o curso odon- . 
tologico. 

Assim nenhum prejuízo advirâ para essa F aculdade de Ensino Superlol' 
porque da subvenção para ella votada "sôrr.ente" deverão ser destacadas as 
quantias de que não precisa para os seus serviços e que estão sendo appl!
cadas ao curw que lhe é annexo. 

E si qu!zermos incluir ness3. receita de 134:000 a despeza de 20: 800~ cor
reapondente ao pessoal administrativo (o qual pelo projecto deve ser tiradt>
dentre os addidos, já. incluídos no orçamento geral) alnda assim teremos um 
11aldo de 18:000 para o material. 

, D e t udo o que temos escr ipto, se vê que a creação da F aculdade de Odon
tolo!'í_ia não trará despezas ao Thesouro, podendo ser deliberada com ~ra nrl
proveito para o ensino. dentro das verbas actuaes do orçan.ento da despP.za . 

E speramos, pois, que ouvidas as Commlssões de Jnstrucção Publica e-
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de Finanças, e á vista das razões pedagogicas que o justHicam, seja acceiro 
e approvado o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional r e:;;olve: 

Art. 1° Fica o Governo a uto.rizado a transformar em Faculdade de Orlo u ·· 
tolog1a , ,sem novos "onus" para o Thesouro, o actual c urso de odontologia 
da Faculdade de Medicina do !Rio de J aneiro . 

Art. 2• O ensino será telto em ·quatro a nnos e comprehenderá as "~" 
guintes cadeiras: 

1". noções de anatorr..ia descriptiva e anatomi?. medico cirurgica. da bo<:!ca ; 
2•, histologia; 
a•, physJologia; 
4", anatomia, phys'ologia e hlstologia dentarias; 
5', noções geraes de patho!ogia, de microbiologia e de anatomia pa.tba-

logica; 
6", therrupeutica, materia medica e arte de formular.' 
7a, technica. odontologic;..; 
8", pathologia dentaria e tih~rapeutlca applicada; 
9', prothese; 
10', metal! urgia, 
1", hygiene, especialmente da bocca; 
12•, orthodontila e prothese dos maxi!lares; 
13", clinica odontologica. 

Art. 3.• As materias serão distribuídas pelos quatros annos do seguinte 
mo1u; 

1.0 anno : 

o.) noções de anatomia descriptiva I) anatomia medico-cirurgica da hoe>ca; 
b) histologia; 
c) physiologia. 

2. ' anno : 

a) anatomia, histologia e physiologia dentarlas; 
b) noções geraes de pathologia, de microbiologia e de- anatomia patho

logica; 
c) therapeutica, materia medica e arte de forrr.ular. 

3.• anno: 

"-) technlca odontologica.; 
b) pathologia dentaria e therapeutica; 
-::) prot•hese (la parte) ; 
d) metal! urgia, assistencia ob:-lgatoría á diuíca. 

4.• anno: 

a ) hy~iene, especialmente da bocca; 
b ) -protbese (2' parte); 
c) orthodontia e proiJbese dos maxillares; 
d) c!inica odontologica. 
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Art. 4. 0 A' Faculdade de Odontologia ficam pertencendo todo o material 
odontologico exist~mte na Faculdade de Medicina e os laboratorios de tech
'I11ca. odontologica. de prothese dentaria e o gabinete de clínica odontologica. 

Paragrapho unico. Para a installação ela Faculdad de Odontologia o 
Governo aproveitará um dos proprjos nacionaes do Districto Federau, até 
que seja construido pela Faculdade o edi-ficio proprio. 

Art. 5. 0 Para a matricula na Faculdade de Odontologia os ca.ndidatos. 
alélT. do exame vestibular, apresentarão attestado ele approvação elas seguin
tes materias: portuguez, francez, inglez ou allemão, arithmetica, geometria, 
geographia, p'hysica e chim.ica e h1storia natural. 

Art. 6. o O provimento elas cadeiras da l!,aculdade de Odontologia seo fará 
mediante concurso nos termos da lei, com as modificações que forem estabe- _ 
lecid.as, para as primeiras nomeaçõe's, pelo Poder Executivo, devendo ser 
aproveitados os actuaes professores e livres docentes. 

Ar. 7. o O pessoal docente e administrativo será o da tabe'lla annexa, com 
os vencimentos na mesma estabelecidos. 

1. o Os professores substitutos só perceberão quando e'Stiverem em exer
cicio, a differença de 'Vencimentos que não fôr prcebida pelo cathedratico. 

§ 2. 0 Os Jogares do pessoal administrativo se'rão ))reenchidos pelo Governo 
dentre os funccionarios addidos. 

Art. 8. 0 Todas as taxas de matriculas, de examPs e quaesquer emolu
mentos serão arrecadadas pela faculdade' para o custeio de suas despezas, de 
terminando-lhe a União apenas a importancia que despende com o curso de 
odontologia da Faculdade ele Medicina . 

Art. 9. 0 Aos alumnos que~ terminarem o curso será dado o diploma de 
doutor em odontologia. 

TABELLA A QUE SE REFERE (; ART. 7° 

t3 prof-essores a 6:000 000 .................................. .. 
4 assistentes (dous para clinica oclontologica, um para prothe-

se, um para technica) a 3:000$000 ......... .............. . . 
Director (gratificação) . . .... ............ .. ...... ........ .... . 
Secretario . . ... . .... . . . ........................ . .......... . 
Thesoureiro . , ...... ... . .. . , . •. , . , .. ..• , .... . ... .... .... . 
1 conse'rvador . .. .... .... ... ... .... ....... ...... ... ... .. .. . . 
1 amanuense . . .............. . .............................. . 
:2 serventes a 1:200$000 ..... . ........•....................... 
1 porteiro alrnoxarife ......... . .... . ................. . . .... .. . 

Sala das sessões, 19 ele Dezembro de 1916. -José Bon·ifacio. 

78:000'001) 

12:000$00(, 
6:000$0000 
4:000$000 
6:000$00( 
3:000$001) 
2 :400$00() 
2:400$001) 
3:000$000 

116: 800$00() 

! 
Em 27 de Julho de 1917 a Contmissão de Instrucção Pu

blica disse: 

A' Cornmissão de Instrucção Publica foi presente o projecto n. 290, d() 
a.nno passado, de' iniciativa do !Ilustre Sr. José Bonifacio, o qual autoriza a 
transformação em "Faculdade de Odontologia", sem novos "onus" para o. 
"Thesouro, do actual curso de Odontológla da Escola de Medicin a desta cidade, 



,- 13 

Por systema é o relator convicta e extremadamente infenso á officiali• 
zação do ensino superior. Quando o acade'mic!smo do Estado não constituisse 
um privilegio contrario ao espírito do regimen, a só vitaliciedade do magis
terio offi-cial - e essa. ê uma secular e prejudicialíssima regalla outorgada 
a todos os docentes das nossas faculdades - bastaria a condtlmnar semE'
Ihante instituição. 

Garantidos na posse inviolavel e discricionaria das suas cadeiras e suPe
riores de facto á propria fiscalização dos governos, pois jámais se 'Viu entrE\ 
nós um lente punido por incompe'tencia ou desídia; muitos são os ']Jrofessorea 
que transformam a cathedra em uma sinecura por todos os titulas crimino· 
sa, em um otiu?n s-ine àignitate. Alheios aos progressos da cadeira, que lhe:!> 
devia ser a constante preoccupação, e presos a uma rotina obsole'ta, que lhes 
ê uma prova de incompetencia didactica, limitam-se muitos delles, quando de 
todo se lhe::! não embotou o senso moral, a arrastar a hora das aulas. Não 
cumprem o dever ne'm formam um unico discípulo. 

Não lhes fosse a vitaliciedade, porém, esses mesmos professores relapsos 
acornpanharian1 pc<?·i 1Jass1t os aperfeiçoamentos da sciepcia, esforçando-se por 
se tornar cada ve'z mais provectos e impondo-se cada vez .mais á nobilitanté 
confiança -dos collegas e alurnnos para que não viessem a ser vencidos na 
fecunda competição de uma docencia livre e moralizadora. Em nossos meio!; 
academicos, e bastará este e'xemplo a mostrar que não exaggeramos, co
nhecidissima é a chronica de um proféssor que, durante quatro lustros con
secutivos, não modificou de uma 'Vírgula as postillas dictadas no primeiro 
anno do curso . Multiplas e fundamentaes foram as transformações por que 
veiu passando a litteratura medica ne'sse dilatado periodo, mas as celebt·es 
postillas ankylosavam-se na sua immobilidade scientiiica, !ndifferentes á evo
lução que lhes ia em torno, intangíveis, irnmodiftcaveis. E, to-dos os annos, a 
i.rreverencia prevenida e' galhofeira elos estudantes ouvia a mesnlissima cinca 
de traducção: - "Des mtltscles em éventail, como dizem os a u tores fran
cezes, ou musculos en~ "avental!" Não mais se demorará o relator em Jus
tificar a sua orie'ntação, só contradictavel por quem 'VeZ alguma se tenha 
preoc-cupado com o assumpto. 

Entretanto, não ê o problem~ da desofficialização do ensino - salvadora 
campanha á qual daria o relator o melhor dos seus enthusiasmos - que 
está <proposto ás nossas cogitações. Do que se trata ê de opinar, dentro do 
ensino já o.fficializado, ou pela conservaçãd do curso de odontologia qual ê 
ministrado e'ntre nós, ou por uma remodelação Que o torne completa e efficien
temente ade.quado aos fins a que se> destina. ·Para o relator, e acre-dita elle 
que para os seus conspícuos collegas de Commissão, o segundo alvitre im
põe se deo si mesmo. 

E' defeituoso, é anach ronico, é dificientissimo o que temos a respeito. 
Emquanto alhures chegou a a,rte denta.ria ao rnaximo da perrectibilidade, o 
que se ensina entre nós é quasi ainda o que se professava ha vinte annos 
atrás . 

Ora, actualmente o dentista não ê mais o charlatão de antanho, nem lhe 
€ ridiculizavel o officio corno o foi outr'ora com o proloqulo - "menteur com
m<> un arracheur de dents". Longe disso, é ou deve se'r um especialista ver
sado, porém, amplamente versado, scientificamente versado, completamente 
ve-rsado, na technica e na pratica da sua profissão . Como Se' não compreende 
um clinico moderno escra'Vizado a inda ao antigo empyrismo therapeut!co, ou 
nà.o se justifica um cirurgião qÜe opere sem as severas e salvadoras prescri
pções da asepsia e antise'psia contemporanea; assim tambem não se admitte 
um dentista, para qu em não sejam exhaustivamente perfeitos os conhe'Cimen-
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tos necessarios á sua complexa e dlfficilima especialização. Em co usa alguma 
podem e devem s er inferiores á..s do m edico a proficiencia e as r e'sponsabillda· 
eles do odontologo m oderno. 

A razão é curial. Mais Jogar commum que pareça, m a is sediço que se haJa 
tornado o apophtegma, não ha saude de espírito sem a saude do cropo e 
esta é primordialmente garantida por uma boa dentição . Sob o de.;espero dr
uma odontalgia violenta, não ha quem logre realizar a m ais simples das 
operações rnentaes. 

Não nos can semos ele o repetir chame-se, embora, de banalidade ou ve
lharia a nossa propositada repe'tição . Velha e banal mesmamente é a lei de 
Thales e, n em -por isso, se vexa alguem de reclizer que Ol:l angulos de u re 
triangulo valem em som ma dous rectos. 

A copiosa justificação do talentoso autor à•) projecto n. 290, - e a.:;·1i 
não valha o restrictivo com simples ge'ntileza, méra cortezania ou calculada 
lisonja - demonstra á saciedade, brilhante, convincen te e irrefutavelmente, 
quanto vimos asseverando. Como argumento de ordem technica, licito seja 
re'Produzir aqui um trecho da mensagem dirigida ao Congresso, pela Asso
•.iação Central Brasilejra de Dentistas: 

"Ora, o soffrimento permanente, acompanhado do enfraquecimen · 
to progressivo do organismo infantil por falta de alimentação, por
que esta é recusada pelas crianças em virtude elas dore's que provocam , 
não só o t raumatismo elas polpas élentaria, expustas p ela carie, como 
as impressões thermicas nos dentes morbidos; e a deglutição constan
te do pús proveniente elas gengivas doentes e polpas gang·re'nadas fa
tigando e destruindo mesmo os elementos de defesa organica, tudo 
lsso predispõe consideravelmente a criança á tuberculose, que será 
fatalmente victoriosa ne'sse terreno favoravel, a õespeito de quaes
quer outros meios prophylacticos, que não a hygiene bucco-dentaria". 

Não é possível dizer mais succinta nem mais convencecloramente. A crian
ca de hoje, enfezada, rachitica. combalida nas s uas resiste'ncias organicas, sa
crificada no seu desenvolvimento porque lhe falta uma boa dentição, é o ho
m em invalido de amanhã, sem estomago, sem saude, valetudinario precoc~ 

sem a "joie de vivr " e sem c ompleta utiliclacle social. Parodiando um conhe
cidissimo aphorlsmo, bem se póde affirmar que'- "totum animal ln dentibus". 

O meio unico de se conjurarem taes perigos, que tão assustadoramente 
lmpendem sobre a puerícia, só consiste, só pócle consistir no preparo do me
dico e' do cirurgião da bocca tão completo, tão meticuloso, tão efficiente, tão 
desenvolYido, corno o elo operador e do clinicp do corpo. Sem ama optima 
odontologia, tecqnicarnente apparelhada. de todos os recursos da sciencia, a 
clinica infantil ver-se-ha impotente para conjurar, para combater, para de
bellar as multiplas enfermidades que ameaçam a infancia. A eclosão dos pri· 
meiros dentes é cada vez mais difficil e mais perigosa nos povos civilizados. 
L astimavel é não haver estatísticas recenseando o numero de vidas sacrifica
das por essa fatalirladFI physiologica, que a civilização vae tornando dia a dia 
mais te'n1erosa para as vidas em flor, confiadas á nossa vigilancia e ao nosso 
carinho. I sso, no despontar, como na continuidade da primeira dentição. E ' 
quando a Prefeitura organizou um corpo ele medicas escola;res, incompreen
sível parece que se não tenha nomeado um outro de de'ntistas incumbidos de 
sem lhante missão . 

Entre nós, o curso de odontologia, qual é ministrado officialmente, n em 
é de molde a t ormar odontologos provectos, nem soffre' o maisi ligeiro con• 
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..:r on to com o que se prá tica !!m outros paizes. Ou a s ua r eforma, par a qu\< 
não continu emos em imperdoavel atrazo s obr e a sciencla den taria do n osso 
tempo, ou a sua extincção, pa ra que> não E'stipendie o Estado uma insti tu ição 
a nachronica , defici e>ntissima, inutil. 

O projecto do preclaro Sr . J osé BonHacio, o qual lhe é mais uma prova 
da incansavel operosidade, f ormosíssimo ta lento e devotada preoccupação p h .. 
bem p ublico, vem co-r rig ir todas essas falhas e re'rnediar a todas essas de
ficiencias. Elle é necessar io, é opportuno, é mesmo imprescindível. Convenci
do de t odos os seus meritos e vantagens, p ropõe o ralator seja e'lle acceito 
pela Commissão e transform ado o mais breve posslvel em lei pelo Congress•.· 
Naciona l. 

Sala das Commlssões, 26 de .Julho de 1927. -Antero B otelho; Pr~idente . 
FZo1·iano B1·ito, Relator. - J osé A.1~g1~sto. - Ephygenio ele Salle. - Ra

•rniro Braga. - R au l Alves. 

Ent 4 de D ez embro a Commissão ele li'inanças opinou nes
t es tennos : 

A' Commissão de Finanças foi pre:>cute, com parecer favoravel unanime 
da Com missão de' I nstrucção P ubllca, relatado pelo Sr. Floriano de Britto, o 
projecto n . 290, deste anno, da lavra do illustre Sr . .José Bonifacio, autorizan
do o Governo a transformar em Faculdade de Odontologia, sem novos "onus'' 
para o Thesou ro, o actual curso de odontologia da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. 

Não se trata propriamente de mate'ria nova para a Commissão de Finan
ças. Este mesmo relator, no começo da presente legislatura, teve ensejo de 
se pronunciar sobre o assumpto dando parece'r sobre uma emenda do Sr . .José 
Bonifacio, apresentada então á reforma do ensino. 

OPinwva nessa époça, como ainda hoje opina, pela correcção do erro da 
ref-orma de 18 de Março, que fez regridir em ve'z de melhorar o ensino na 
arte dentaria no 'Brasil. 

A reducção do curso a dous annos, a suppressão de materias havidas C·Jmo 
indispensaveis ao bom preparo profissional, tudo isso foi nessa occasião am
plamente examinado .f! criticado. 

E a conclusão a que a Commissão de Finanças chegou desse estudo fol 
de que o curso odontologico podia ter vida á parte e uma organização na al
tura dos progressos realizados nesse ramo de sciencias applicadas. 

o me'Smo Deputado, autor da emenda., retomou este anno o seu ponto de 
vista antigo em projecto especial e submetteu-o á consideração da Camara, 
p e'dindo o parecer das Commissões de Instrucção Publica e de Finanças. 

A fundamentaç:ão de sua idéa é longa e convincente, podf!ndo dizer-se que 
reune com felicidade a aspiração geral dos cirurgiões dentistas brasileiros. 
repetidamente manifestada nos votos do 1 o Congresso de Odontologia f! em 
representações que constam dos Annaes desta Casa 

O apoio da douta Commissão de Instrucção Publica, pelo orgão de seu 
abalizado relator o Sr . Floriano de Britto, é df! molde a confirmar a excell<:'ncia 
da iniciativa do operoso representante de Minas, hoje membro tambem da Com· 
missão de Finanças e podendo pois esclarecer aos seus collegas da mesma Com
missão com autoridadE! muito maior do que· a do obscuro relator deste pa
recer. 

P ela natuyeza regimental de n ossa f u ncção, a parte subre que teremos de 
dizer é propriam en te a da despeza. E o a u tor do projecto prova, e f!Sta Com-
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missão igua lmente já o disse da primeira vez que o ,assumpto lhe foi presen
te, que a projectada criação da Faculdade d~ oaont olog ia pôde ser f eita s'3m 
gravames n ovos para o T hesouro, assegu rada uma frequencia. m êdia que baste 
para as despez~ ~om. pro!essore!!. e materiai, e, deduzida da verba da F acul
dadE' <'!e Medicina o quantitativo attribuido ao cu steio do actua l purso de odon
t ologia, 

Tratando-se de u m grande e necessal'io melhoramento a int r oduzir-se tW 
ensino para fazer do estudo da arte dentar ia en tre nós uma r ealidade que cor
responda ao gráo de' progresso que essa especialidade attingiu, e n ão haventlf, 
o perigo de se augmentar com isso a despeza publica, não sil!be a Commiss::í.~ 

de Finanças como negar o seu voto e apoio ao projecto do Sr . Josê Bonifacio, 
já acceito p ela Commissão competen t f;i que é a de Inst•rucção, em cujo dout<> 
parecer se louva a de Finanças, que assim, pois, acceita o referido projecto ~ 
o recommenda tambem á approvação da Cama.r a. 

Sala das Commissões, 4 de Dezembro de 1917, - Galeão Oa1·valhal , Pre• 
sidente. - FeUa; Pacheco, Relator. - Justiniano de Serpa, com r estri'!ção. -
nde/onso P into. - B althazar Per eira. -i ToTq~bato M or eira. - Oi ·lci.nrLte>
Braga. · - Octavio Mangabetra. 

Em 11 de Dez embro é encerrada a 1' discussão. Em J~t · 
lho de 1918 é o p?·ojecto a1Jprovado, sem debate, nas duas çlis

C?bssões seguidas. 
En1 22 é enviado ao Senado q~be o devolve emendado en~ 

29 de Dezernbro. 
NeMa ?nesTna data a Oom?nissão da I ns7:?"·ucção P ublif'a 

da Oamara aconselh a · em 1918 a acceitação da emenda: 

A .Commissão de I nstrucção Publica, examinando a emenda d.o Semu1c. 
á proposição da Cama1·a dos Deputados, que transforma em Faculdade de 
Odontologia o actual cm·so odontologico mantido pela Faculdade de Medicina, 
emeRda em face da qual a cadeira de chimica analytica J!)assat'á a constituir, 
no curso de p'harmacia, uma secção com cathedratico e sulbstitu to, i\ de pa
recer que seja ella approvada pela Camara, porque regulaliza uma situação 
que já existe de facto e faz desapparecer uma anomalia na organização actual 
do ensino, conforme demonstrou na Camara Alta , do Congresso o seu illustre 
autor. 

Sala das Commissões, 39 de dezembro de 1918. - Barros Penteado, Pre
sidente. -José At~gusto, Relator. - Ra~bl AZvés. - Ephigenio de Salles. -
Oscar Soares. 

Emenda do Senado 

Accrescente-se: 

Art. 10. l'~o curso de pharmacia da Faculdade de Medicina, a actual f!a
deira de chimica analytica •PasSará a constituir uma secção com cathedratico 
e substituto, ·considerando-se o seu actual titular como cathedratico, com 
preferencia na pr()ll'l1oção a substituto de um dos liV1·es docentes da materia 
medico, que tenha regido cursos officiaes em mais de dous a~nos lectivos: 
correndo por conta da subvenção da Faculdada as desoezas á oresente alt<>
ração 
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Art. 11.• Revogam-se as di posições em contrario. 
enado Federal, 29 ele dezembro de 1918. - Antonio F ·r r:Lncisco de Azeve

do, Vice-/Presidente. - JJir:Lnoe! A!enCr:Lr Gwimw1·ães, 1 • Secretario. - Pedro 
àr:L OunhrL Ped1·ozrL, 2• Secretario. 

Em. 31 de D ez ernbro é r:Lpprovaàr:L rL reàr:Lção final: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1" Fica o Governo autorizado a transformar em Fã.Culelade de Odon
tologia, sem novos onus para o '.rhesouro, o actual curso de odontologia da 
Faculdade ele M!edicina do Rio de Janeiro. 

Art. 2• O ensino será feito em quatro annos e comprehenderá as se-
guintes cadeiras:' 

1". noções de anatomia descl'iptiva e anatomia medico-cirurgico da bocca; 
2", histologia; 
3", phy.siologia; 
4", anatomia, physiologia e histologia dentarias; 
'Õ", noções geraes de pathologia, de micrdbiologia e de anatomia patbo• 

logica; 
6", therapeutica, materia medica e arte de formular; 
7", technico odontologica; 
8", pathologia dentaria e therapeutica applicada; 
9", prothese; . 
10•, metallurgia; 
11", hygiene, especialmente da bocca; 
12", orthoelontia e prothese dos maxillares: 
13", clinic'l. odontologica. 
Art. 3. • As ma terias serão distr~buidas pelos quatro annos elo seguinte 

modo: 

J.• anno: 

aQ noções de anatomia descriptiva e anatomia medico-cirurgica da bocca; 
b) histologia; 
c) phy.siologia. 

2• anno: 

a) anatomia, histologia e ,physiologia dentarias; 
b) noções geraes de pathologia, de micrdbio1ogia e de anatomia patho

l ogica; 
c) therapP.utica, mate ria me~.1ic3. e arte de formular. 

3° anno: 
a) technica odontologica; 
b) pathologia dentaria e therapeutica; 
c) prothese (1• parte); 
d) metallurgia, assistencia obrigatotia á clinica. 

4" anno: 
a) hygiene, especialmente da bocca; 
b) prothese (2.• parte); 
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c) orthodontia e prothi;)se dos maxillares; 
d) clínica odontologica. 

Art. 4. • A' Faculdade de Odontologia ficam pertencendo todo o material 
odontologico existente na Faculdade de Med icina e os laboratorios de techni
ca odontologica, de prothese dentaria e o gabinete de dinica odontologica. 

IParagrapho unico. Para a installação da Faculdade de Odontologia 0 Go
verno aproveitará um dos proprios nacionaes do Districto Federal, até que 
seja co·nstruido pela Faculdade o edifício proprio. 

Art. 5. • !Para a matricula na Faculdade de Odontologia os candidatos, 
além do exame vesti'bular, apresentarão attestado de approvação das seguin
tes materias: portuguez, francez, inglez ou allemão, arithmetica, geometria, 
geographia, physica e chimica e historia natural. 

Art. 6. • o provimento das cadeiras da Faculdade de Odontologia se fará 
mediante concurso, nos termos da lei, com as modificações que fOL·em esta
belecidas, para as primeiras nomeações, pelo Poder Executivo, devendo ser 
aproveitados os actuaes professores e livres docentes. 

Art. 7. • O pessoal docente e administ~·ativo será o da tabella a.nnexa, com 
os vencimentos na mesma estabelecidos. 

§ 1. • Os professores substitutos s6 perceberão, quando estiverem em 
exerci cio, 
tico. 

a differença de vencimentos que não for percebida pelo cathedra-

' I 
§ 2. • Os Jogares do pessoal administrq.tivo 

verno, dentre os funccionarios addidos. 
serão prehenchidos pelo Co-

Art. 8. • Todas as taxas de matriculas, de exames e quaesquer emolu
mentos serão arrecadadas pela Faculdade para o custeio de suas despezas, 
determinando-lhe a União apenas a importancia que despende com o curso 
de odontologia da Faculdade de Medicina. 

Art. 9. 0 Aos alumnos que terminarem o curso será dado o diploma de 
doutor em odontologia. 

Art. 10.• No curso de pharmacia da Faculdade de Medicina, a actual ca
deira de chimica analytica passará a constituir uma secção com cathedra
tico e substituto, considerando-se o seu aotual titular como cathedratico, com 
preferencia na promoção a substituto de um dos livres docentes, da materia, 
medico, que tenha regido cursos officiaes em mais de dous annos lectivos, 
correndo por conta da su'bvenção da Faculdade as despezas á presente alte
ração. 

TABElLLA A QUE SE REFERE O ART. 7° 

13 professores a 6:000 ........ ...... ......... . .... . ...... . 
4 assistentes (dous para clinica odontologica, um para prothese. 

um para tecbnica) a 3:000$ . . . . . . ....... , ...... , ....... . 
Director (gratificação) . . . . . . .......................... . 
Secretario . . . . 
'l'besoureiro . . . . 
Um conservador . 
Um amanuense . . . . 

... .. ..... . . , ......................... . 
o • ••••• •••••• •••••••••• •••••• ••••••• , 

• • •••• o •••••••••• o ••••••••• o •••• ~ •• 

Dous serventes, a 1 :200$ . . . . . . •...........•.•. . , ..... , ... . 
Um ,porteiro-almoxarife ................. .' .... . .. ....... . 

78:000$000 

12:000SOOO 
6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
·3: 000$000 

116:800$000 
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Art. 10: Revogam-se as/ disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 30 de dezembro de 101 . -Mont i-ro ele SouZ(L -

José .dl'l:es. Flores ele• Cunha . 

O P1·esieleJ1te ele< RepLtblica. ne[J.ou sancçcio ao projcctu 
em jan eiro de 19 19, po,. motivd.s de o-rdem Jinancci1·a. 

Em 2 de Julho de 1917 o s,-. João Pernelta ojferece á 
Gama1·a o seg·ninte projecto clr> lei que a1ttoriza a sub"L;enci01W1" 
os estabelecimentos 1Ja1-ticulares de ensino, de qu,alqne1· na
tw·eza .. e clâ out1·as proviclendas: 

O Çongresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Fica o Governo autorizado a subvencionar os estabelecimentos 
particulares de ensino, de' qualquer natureza. fundados ou que se fundarem 
em qualquer ponto do paiz, onde não existirem escolas primarias em numero 
surnc1 nte para artencler ás necessidades da população escolar resp e•ctiva. 

Art . 2 . 0 A subvenc:ão, que faz objecto desta lei, só será concedida aos par
ticulares ou associações qu e aclO[)tarem nos se'us estabelei:'imentos as seguin
tes providencias: 

a) obrigatoriedade do ensino cia lingua nacional e da hi.storia e geogr::t.phia 
do Brasil, de accôrdo com as prescripções regulamentares que para esse' fin , 
forem expedidas pelo Governo, para todos os alumnos que não apresentaren• 
certidão de exame' f inal em qualnuer escola primaria do paiz. (irmada pelas 
respectivas autoridades do ensino, estaduaes ou municipaes; 

b) obrigato,riedade ela ministração, em !ingua nacional, de todo o ensin•> 
do estabelecimento, exce'pto para o caso do estudo pratico especial de linguas 
estrangeiras. 

Paragrapho uni co. Os estabelecimentos de Jnstrucc:ão. subvencionados em 
virtude desta lei, ficarão sujeitos a uma fiscal.izaQão pennane'nte, exercida por 
parte das autoridaQes de ensino, federaes, estacluaes e municipaes, para essé: 
fim designadas. 

Art. 3 . o A subve'nc;:ão variará de 1:200 · a 3:600 annuaes, para cada esw
belecimento, conforme a sua importancia, e 5G será concedida nos Estado~ 
que se sujeitarem aos encargos decorrentes desta lei e do respe'ctivo regula
mento. 

Paragrapho uni co . A subvenção será requisitada, após a verificação das 
conclicões de capacidade'. moral e intellectual, dos interessados, mediante pro 
vas documentaes •e exames de habilitações que for;em exigidas pelo regula 
meqto. 

Art. 4.° Fica o Governo autorizado a abrir os creclitos necessarios para 
e'Xecução desta lei e do respectivo regulamento. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposi<;ões em contr ·io 

Sala elas sessões, ~ de Julho ele 1017. - J no Peru'rttn. - PNlro 111iDC(c,IJr. 
Octacilio ele _4./buquerqne. -· Ga,·los Ga1·cia. - /Toc<qlli?ll Osl:lrio. - Urlefon.~, 

Pinto.'- J . . LamarlinP. -Alvaro Baptistljl., ::... Domingos :IJiascarenhas.- TF . 
Aums da Silva.- Augusto ele Lima. - ~l[á.u'ricio de Lace1·rZa. - Elpiàio do 
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:Jiesquita. - ~ll?neicZa Faauuclr,s. - Gilberto _!macio. - .4.ut·unes "~rc~ciel Ju
"'ior. - J. ji-Jcmgabeira - Ba1·bosa Lim.a. - Vice-nte Piragibe. 

EnvicLCio âs Gommissõcs àe Instruçcio Publica e F ·inanças 
Fende de pcL1·eceres. 

Em 21 ele Agosto ele 1917 o S1·. Nica??O?' Nascitmento 
apresente~ CÍ Gc~mara O seguinte 1J?'Ojecto ele /f'i que C~1~tO?'iza a 
?'eorgan izar o ensino sec1Lndario e o s1tpe1·ior ela Rep1tblica: 

O Congre'f<so Nacional: 

Considerando: 

Que, criado pelo decreto n. 8. 659, de 5 de Abril d 1911, e mantido L:>elo 
de nl 11.530, de J 8 de Mat·ço de 1915. exi.;;te o Conselho Superior do Ensllw. 
como orgão consultivo do Governo e' o seu auxiliar immediato para a fiscaliza · 
ção elos institutos ofíiciaes e dos equi1Jarados a estes, institutos officiaes oa. 
t1nião Federal, e de ensino secundaria e superior na Republica. 

Que a esse conse'lho devem estar subordinados todos os instituto~ officiaes 
da União e de ensino secundaria e superior; 

Que só se acham subordinados a esse consé'lho o Collegio Pedro II, a Es
cola Polytechnica do Rio de Janeiro, as faculdades de' medicina do Districto 
Federal e do Estado da Bahia, e as faculdades de direito de S. Paulo e de. 
Pernambuco; 

Que tambem são institutos officiaes, da União, e de e'nsino supeno1·, a Es
cola de Minas de Ouro Preto (decreto numero 8.039, ele 26 de Maio de 1910). 
a Escola de Agricultura Pratica e Medicina Veterinaria (decre'to n. 12 . 354, de. 
10 ele Janeiro de 1917) e a Escola ~aciona! de Bellas Artes (decreto n. 11.749. 
de 13 de Outubro de 191 5); 

Que não se justifica e!Sse regimen de excepção em que rvivem os tres Insti· 
tutos acima indicados; 

Considerando. outrosfm: 

Que o Ministerio da Agricultura. Insdust1·ia e Commercio, organizando o 
ensino superior de agronomia e da veterinaria, descurou ela parte commercial 
que tambem devera se'r attribuição sua; 

Que não ha motivo para que perdure esquecida essa ramificação do en 
sino: 

Considerando, finalmente: 

Que, subordinando-se ao Conselho Superior do Ensino esse'~ tres institutos, 
isto é, a Escoh de Minas ele Ouro Preto, a Escola Superior de Agricultura e 
'Medicina Veterinaria e a Escola Nacional de \Bellas Artes, e cuidando-se da 
parte' do ensino commucial, sobré ser uma coherencia, pois collocar-se-ha; ern 
tÍm mesmo níveL com uma mesma orientac:ão, o ensino superior na Repu· 
blica, ter-se-ha incentivado a iniciativa particular ou estadual, quanto ao des· 
envolvimento do ensino das materias que constituem o programma didactico 
desses ·e'stabelecimentos. porquanto as suas normas serão as que se observam 
em relação aos institutos regidos pelo decreto n. 11.530 alludido; 

Que desapparec-erá a razão ele ser de alguns projectos, em andamento nes. 
ta e na outra Casa do Congre'sso, propondo-se reconheçam de utilidade publi
ca a q escolas de Agronomia e Veterina.ria e academias de commercio; 
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Decreta: 

Art. 1. 0 E' o Presidente da Republica autorizado a 1·eorganizar o ensino 
secundaria e o supe'rior da Republica de modo a que, mantidas as actuaes di;.· 
posições elo p.ecreto numero 11.530, de 18 ele Março ele 1915, não alteradas pela 
presente lei, se subordinem ao Conselho Superior elo En ino a Escola de Ml· 
nas de' Ouro Preto. a Escola Superior de Agricultura e :Medicina Yeterinaria e 
a Escola Nacional de Bellas !Artes. senno criado, na Escola Superior de Agri
cultura e Medicina Veterinaria, um curso superior d~ commercio, em o qual 
se ministrem. em clous annos. as seguintes materias: no<;õe's ele e•onomia po
lítica e finanças, escripturação mercantil, contabilidade publica, contabilidade 
agrícola, direito constituconal. direito administrativo e direito commerciar. 

Art. 2. 0 Revogam->'e as disposições em contrario. 

Rala elas Commissõe's, 18 ele Julho de 1917. - NicanoT Nascime11to. 

Pende de parecer. nota a ,<fynopsc r/e 1917. 

Em 11 de .Seumtbro 1917 o Sr. Nabnco rle Uonvêa apre
sent01t. á Gama•·a o p1·ojecto ele lei q1be C1'êa na Cct7Jitál da Re· 
7Jublico wma Faculdaü.e !l.e Lettras: 

Con i lerando que os pode'res publicas acham-se empenhados em estabe· 
lecer com fortes laços o e pirita de união nacional; 

Considerando que a icléa de Patria demanda abstracções que s6 um pOVCJ 
culto pôde fazer; 

Considerando que o poder militar por si s6 não basta para dar-lhe raJ· 
zes profundas e' que o prestigio, a SPguram:a, o bem estar e a ordem, condl· 
~;ão primordial da superioridade militar das nações dependem antes <l e tudo da" 
forças intellectuaes de seus habitantes; 

Considerando que todas as nações reconhecidas hoje' como grandes po 
tencias mllitaJ·es s6 alcançaram essa posição depois de compreenderem que " 
unico r~curso capaz de retemperar os se'us organismos era a força inesgotavel 
da cultura intellectual: 

Considerando que taes exemplos podem se tornar verdadeiramente maran
lhosos. como o está dando a França na resiste'ncifl. ao ímpeto allemão, offere
cendo ao mundo um espectaculo surpreendente de unidade nacional, civismo 
e heroismo, a que não é estranha a politica seguida pelos estadistas da terceira. 
Relpublica, multiplicando as fontes de cultura irtellectual, em 14 faculdades d~o 

sciencias e lettras, o que deu ao povo francez o fino gosto litterario, e a gran
.ie capacidade scienttfica com que a nação, combalida ainda dos acontecimentos 
de 1 70, pôde aprestar de subi to o seu disciplinado e valoroso Exercito; 

Considerando que a propria Allemanha runca descuidou desse aspecto 
da preparação nacional, tendo sempre por u teis os dinheiros gastos com a., 
universidade's, disso dando uma perfeita noção as palavras com que FredericC> 
Guilherme UI, o grande organizador da Allemanha, inaugurou a UniversidadE. 
de Berlim em 1807, ãepoi:; da perda .ela cidade de Hal)e (pela paz de Tilslt), séde 

até então ele uma elas mais notave'is universidades allemã : "Foi-se-me parte 
do territorio. O Estado perdeu sua força e seu esplendor exteriores! Tanto 
mais razão para desenvolvermos nossa forc:a e nossa gloria intellectuaes! Tra
ta-se de' criar forças para o futuro combate e para isso é mistér augmentaz 
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pela instrucção a energia e a •·esistencia das almas allemãs na razão dlre
cta dos males qull. nos affligem" ; 

Considerando que, se o Imperio Brasileiro pôde criar tradições de cultura., 
pe'la condição especial de ser o Imperador Pedro li um amante da'i causas d<> 
espírito, á Republica incumbe, para zelo da democracia, ruanter e consolida• 
essas tradições; 

Considerando que ê principalmente pelo ensino de humanidades que tal c•1r · 
tura se pôde asse'gurar e que desse ensino temos descurado por falta _de P"" 
fessores que nelle se tenham especializado; 

Considerando que o Brasil não possue nenhuma faculdade onde se pn~
parem profelssores de humanidades, profissão liberal essa que ê a unica qL<<> 
não ê preparada pelo Governo; 

Considerando que um Faculdade de Lettras Federal prestaria! não s_o " 
grande serviço de formar professores que iriam pelos diversos Estados dís.;;e--
minar uma cultura uniforme, como ainda permittiria o aperfeiçoamento <zo~ 

estudiosos; 
Considerando ainda que uma tal faculclad~ nõ.o se limitaria ao prep<Lrc• 

de profe'ssores e ao aperfeiçoamento no estudo de humanidades, mas formac·Ja 
tambem como nas faculdades de lettras de França, e sobretudo como na t:>ur-· 
bonne, historiadores, pllilosophos, lltteratos, pela pratica c1os m;;thodoa criticas 

applicadqs á Historia, á Philosophia, á Litteratura; 
Considerando, finalmente. que paizes novos como o nosso e e'm rormaçd.u 

como o nosso, já compreenderam antes de nós, como o fez a adiantada Revubli
ca Argentina, todas as verdades acima expostas; 

Proponho: 

O Congresso Nac:ional resolve: 

Art. 1. ° Fica criada na Capital da Re'publica um:~. Faculdade de Let'~ra.~ 

compreendendo as seguintes cadeiras: 

1° cadeira de Litteratura ::-<aciona!: 
2°. cadeira de :LHteratura Franceza; 
3°, cadeira de Litteraturas Estrangeiras; 
4°, cadeira de Litteratura Latina; 
5°. cade'íra de Litteratura Grega; 
6". cadeira de Historia e Geographia; 
7°. cadeira de lli!!-toria e Geographia especiaes do Brasil; 
S0

, cadeira de Psychologia e Philosophía; 
9° cadeira de Pedagogia. 

Art. 2. • O curso completo da Faculdade de Le'ttl'as será feito em quatru 
àunos. sendo as materias distribuídas como o entender a Congregação. co!h 
tanto que cada qual seja estudada pelo menos durante tres annos, obedecirla 
para cada qual dellas a seguintE' gradação: 

a) •Primeiro anno ele estudo : cinco lições semanaes de hora e meia, destin~ 
das á correcção de themas e explicação de assumptos, ,-er ando tudo de acco~
do com o 11ecessario ao .-nsino ser:unclario official da respE>ctiva disciplin"l.; 

b) segundo anuo de estudo: conferencias de uma hora. destinadas á e:-. 
plicação de assumptos novos, á confecção de lições oraes pelos alurnnos. a cn 
Li c a e correcção destas lições; 

c) teTceu·o anuo dE! estudo: lições de uma hora destinaJas a conferencia:. 
feitas pelos alumnos sobre themas determinados pelo professor que as critl· 
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cará em outras lições, devendo no correr do anno cada alumno fazer, outl'OSlllJ, 
pelo menos duas these's escriptas sobre assumpto de sua escolha. 

Paragrapho unico. Na distribuição das cadeiras a Congregação fará ae 
fôrma que nas duas primeiras séries o alumno possa ter o primeiro anno de 
estudo de todas as disciplinas. 

Art. 3. o Para matricula regular nos cursos da Faculdade é necessario q u ... 
o alumno aprese'nte certificado do curso completo de humanidades do Colle
gio Pedro II ou seus equiparados . 

Paragrapho unico. Sómente os alumnos matriculados beneficiarão de van· 
tagens conferidas pelos certificados officiaes expedidos pela Faculdade de Let
tras, selndo permitt:do, entretanto, a qualquer pessoa inscrever-se como ou 
vinte em qualquer ca.:leira, trabalhando como os matriculados e obtendo de sua 
applicação um attestado de caracter privado, emittido pelo respectivo prD· 
fessor. 

Art. 4. 0 Os alurnnos matriculados que completarem o primeiro anno de 
eostudo de todas as disciplinas. devidamente approvados, receberão um certifl· 
cado que lhes garantirá matricula directa. independente de exame de admissa..,, 
nas Faculdades de ::-!edicina e e Direito, officiaes ou equiparadas. 

Art. 5. o O segundo anno de' estudo de cada disciplina é destinado á e!:l~ 

pecialização dos alumnos approvados no primeiro anno de estudo de todas ~ 
que queiram exercer o magisterio de um dos tres grupos de' disci]>linas se
guintes: 

a} litteratura; 
b) historia e ge'ographia; 
c) philosophia. 

§ 1. o Aos alumnos approvadcs no zo anno de e.·tudos das cadeiras que 
constituem cada curso, será expedido um titulo de licenciado em litteratura, 
historia e geographia ou philosophia, segundo a especialização que tiver sirto 
pre'ferida. 

§ 2. o O titulo de licenciado dispensa de ~oncm·so de provas para a nornea 
ção ao Jogar de professor de institutos officiaes 01.1 equiparados de ensino Sb· 

cundario. desde que se trate de caclE'ira connexa a qualquer das que formam ,, 
curso em que se licenciou o candidato. 

Art. 6. 0 O terceiro anno de e,; tudo de cada disciplina é exclu!<ivamente d()l:!
tinado á espe'Cialização, completando-se elle por urna these original escri;Jt<. 
sobre thema escolhido livremente, após o que dar-se-ha ao alumno appra,•;-.dCI 
um titulo que habilitará ao ensino da disciplina escolhida, na propria Faculdad!1 
de Lettras. 

Art. 7. 0 O Governo contractará por quatro annos, podendo renovar o con
tracto, professores de' institutos analogos de França, tendo pelo menos .:.. ti
tulo de aggregé. para regerem todas as cadeiras do curso, excepto as ue !it
teratura nacional. e historia e geographia do Brasil. para as quaes aproveitará 
sabios brasileiros de' reconhecida competencia. 

§ Os professores contractados receberão vencimentos duplos a -:s marca
dos na tabella regulamentar cabendo a um delles a direcção da Fa::uldade ate 
que o corpo docente' se organize com brasileiros. 

Art. 8. o Os cargos no magisterio da Faculdade se rã:> pro\·idos por inú1· 
cação da Congregac:ão dentre os candidatos que tenham feito c> cur o CO!ltpleto 
na propria Faculdade. e especialidade na cadeira em que s;:< der a vaga. 

Art. 9. 0 A Congregação é composta pelos l}rofessores sot a presidencia 
do director, cabendo-lhe a regulamentac:ão interna. da FC~culdad~ e a decisão 
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de todos os actos de sua vida intima, ficando entretanto a Fa.::uldade filiada 
ao Ministerio do Interior para recursos e actos de maior monta. 

Art. 10. O Governo localizará a Faculdade em um dos proprios nacionaes 
adoptave'l, 1·egulamentará a presente lei abrindo os credites necessarios pa.ra 
sua immediata execução. 

Art. 11. Annualmente a Congregação designará ao Governo o melhor de 
seus alumnos e·que a juizo della mereça fazer uma viagem á Europa onde o Go
verno o manterá por dous rumos afim de aperfeiçoar os estudos em que se ti
ver especializado . 

.Art. 12. Revogam -se as disposições em contrario . 

Sala das sessqes, 10 de Setembro de 1917.- Nal:mco ele Gou?;êa. 

Enviaclo á Oonvmissão de Instrucçiio Publica ficon sem so
lução. 

Em. 16 de Outubro de 1917, o S1· . Juvena! r,amartine 
of[erece!t á Oanuwa ~ttn p?·ojecto de lei q~te regula a trans
[erencra de alu.mnos de estabelecimentos ncío eq·u.iparaclos . 

O Congres:so Nacional decreta: 

Arr. 1.• Ao alum'llo que provar haver frequentado est..<tbelecimento de 
ensilu> superior não equlpara.do, fw;dado no regimen do decreto dt' 5 d>? 
Abril de 1911. e que ainda estiver ftmccionando, será permittida, sómente no 
proxhno anno, a transferencla para qualqu<:>r mstltuto official congenet·e, 
sati feitas as pr·escripções constantes da presente le! . 

Art. 2." O alum:1o que houver sido approvado no exame das materias 
da primeira série, será submettido. no instituto official para o qual requeret 
tansferencia de conjuncto das disciplinas pet·ante uma mesa composta. de tres 
professo1-es eleitos pela Congregação . 

Art. 3. 0 O alumno rupprovado nas materias de mais de uma série será 
subrnettido a exame d-e conjuncto das disciplinas componentes das referidas 
séries. perante uma mesa composta de Ginco pro·fessores, igualrnent~ eleitos 
pela Congregação. 

Art. 4. 0 O exame constará de duas provas: uma pratica sobre a ma
teria de uma das disciplinas, que a perm~ttirern, designada pela aorte, e 
outra oral sobre as materias constitutivas da sêri<o ou <séries sohre que vprsar 
o <'Xame, sendo este dispensado em relação ás disciplinas. das quaes não fôr 
o mesmo exigido no instituto •0fficial. Si nenhuma das materias d~ série, 
ou séries, permittir a prova pratica{ será esta substituída por uma prova 
e,;cripta sobre uma das disciplinas, designada pela sorte. 

Art. 5. 0 A •Congregação do instituto vfficial regulará o processo de 
julgamento, que deYerá set· de conjunclo, quer se trate de uma ou de mais 
séries. 

A.I't. 6. 0 Para ser admittido a exame, além de apresentar a certidão de 
approvaGão no esba.belecimento que frequentar, o a lumno pagará a taxa de 
€Xame 1~lativa ás séries em que dever ser examinado. segundo o regimento 
Interno do respectivo \nstituto offitial. 

Art . 7. 0 O exame dos alurnnos a que se refere a presente lei devera. 
ser t·equerido no mez de Fevereü·o E' realizado em MarQo do proximo anno. 
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Art. 8.0 O alumno reprovado não poderá ser adrnittido .1. novo exame. 
Art. 9. 0 O a.lumno que houver concluído o cut·so, e fôr diplomado por 

qualquer dos estabelecimentos designados no art. 1°, será equiparado aos 
diploma-dos po-r institutos estrangei-ros, para os effeHos da revalidação do di
ploma, sendo-lhe esta p,el'mittida, observadas a, formalidades l}resel"iptas 
para taes casos. A revalidação do diploma sómente poderá ser requerida du
rante o proximo ann o. 

Art. 10. Re\'ogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 11 de Outubro de 1917. - J. Lanwrttne. 

E nL 20, a Oommissão ele Inst1·ucção Pttlilica clá o parece1· 
segttinte; 

O decreto de •5 de Abril de 19111, estatuindo a libenlade de ensino nos 
moldes mais amplos e firmando clara e insoph!smavelmente o principio de 
liberCLade ,profissionaL, sem dependencia de diplomas ou títulos, deu aso a 
que se fundassem em todo o paiz mnumeros collegios e faculdade_s que iam 
conseguindo viver e prosperar ~ sombra das garantias que a lei a todo;; e 
indistincta•mente assegurava. 

Porque o Poder Judiciario apegando-se á historia da elabot·ação dr;, texto 
da nossa magna lei, que garante o livre exercício de qualquer profi<;são, lhe 
negasse a eJasttcid'ade que elle tem e que o decreto citad<> tão sabiamente re
flectiu, resultou que a lei passou a f-er illid>ida nos seus elevados propositos, 
firmando-·3<' r:o,-m,en:e, em consequencia das repetidas decisões judiciarias, o 
r:-riYilegio :r8r a os portadores de títulos ou diplomas .. 

De.hi o enveredarem alguns dos institut,:>s de instrucção fundados sob a 
égide de 'Urna lei tão genuinamente republicana e moval.iza.dora, desvirtuan
do-lhe os fins, pelu caminho do me-rcantilismo, facilitando exames e a,ccele
rando a expedição .de diplomas na ancia de c0Hocar os seus alumnos, que 
lhes mantinham a vida, com o pagamento de gordas taxas, na. situação ex
cepcional de ,poderem arredar, na vida pratica e no exercício das variadas 
profissões, todos os que embora de preparo mais solido ou de capacid~.de 

mais assigna.lada, não tivessem procurado o diploma salvador . 
Entretanto, bem applicado, e si não fôra o retrogrado entendimento ju

diciario do dispositivo constitucional, justamenta o contrario seria licito es
perar do decreto de 5 de Abril de 1911. 

Com effeito, desde que todos pudessem exercer todas as profissões, e os 
diplomas não dessffill situação de privilegio aos que os logram, as institui
ções edwca<tivas só teriam um interes,.e: o de appa.relharem os seus alumnos 
da mais segura. e solida preparação, assegurando-lhes assim o triumpho 
quando tivessem de exercer a actlvidade pratica. 

Oumpre affirmar que alguns dos institutos livres mantiveram-·se ~ altura 
dos idéaes visados pela lei e procuraram ministrar enslno sêrlo e proficuQ. 

Sobrevindo a refolima denomina{la Carlos Maximiliano, ora vigente, re
forma. que, ao ver do Relator, representa u m recüo na evolução da ins
trucção publica. do Brasil. e dominando, como é Q:E> evidencia a orientação dos 
que pretendem officializa.r o ensino, deslembrados de que, e-m toda parte, o 
Estado é sempre o menos efficientP. do~ educadores. é de toda a justl·~a per
mittir, aos menos, que os moços que tiverem cursado com seriedade e proveito 
os estabelecimentos livres, ronfiadoe na per<rnanencia de um~. lei do paiz, 
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lei, como já disse linhas acima, r epublicana e moralizadora, façe.m :tos insti
tutos of·ficiaes a demonstra.c;ão do se~' prepflro, submettendo-se ás provas em 
exames publicas, e não se lhes fechando de todo as portas. condemnados, 
como estão agot-a, a perder todos os esforços feitos, durante annos, com o 
aproveitamento que poderão demonstrar . 

E' o que visa o projecto do illustre represen tante do Rio Grande, do 
Norte, o Sr. Juvenal Lamartine, pelo que o Relator ê de parecer que seja 
elle approvado. 

Sala das Commissões. 20 de, Outubrc. db 1917. - Antcrc. Botelho, Pre
sidente. - José A1bg11sto. Relator . - Floriano de B1·itto, pela doutrina e 
pela conclusão. - Vai ois de Castro, de p!eno accôr do com o projecto e só
mente pela conclusão do parecer. - Ephi_qenio de Salles, resalvados os direi
tos das escolas fundadas sob c. r~g1men do Codigo de Ensino de 1901 e que 
ainda não estejam officialmente reconhecidas. - RarniTo B1·agu, pela con
clusão . - Caldas F i lho, pelas conclusões. 

Em 16 de Novembro. é approvado e1n 1• discussão sem 
debate. Em 1 • ele Dezemb1·o é encen·ada a z• discussão de
pois de lidas r1.s emzenclas seguintes: 

EMENDAS 

N. 1 -Ao art. 1].• SuprJmam-se as palavras: sómt'nte no proxfmo anno. 
N . 2- Art4 7.• Supprirnam-se as palavras: do proximo anno. 
Art . 9. 0 Em vez de : '"A revalidação do diploma sómente poderá ser re

querida durante o proxime> l'lnno, diga-se: A revalidação do diploma poderá 
:;:er r<>quer:iãa em qualquer tempo. 

' Sala das sessões, 17 de ~ovo;mbro de 1917. - ~-l. l ·varo Baptista. 
N. 3 - Ao art. 1.• ,Depois das palavras -para qnalf[uer Instituto offi

cial congenere, - accrescente-se, ou equiparado. 

Sala das sessões, 23 de ~ovembro de 1917. - FTederioo Bor.ae~. 

N. 4 - Accrescente-se: 

Art . O a lumno que houvf'r sido n.pprovado no exe.me de algur.1a 
das materias da primeira série. no instituto oHiciaJ para o qua1 requerer 
transferencia sómente pode1-á presta1· exame da matena ou materias de que 
já tiver o exame. após frequencia e no fim do anno. 

Nessas condiçõel' só com a approvação em todas as materias da primeira 
série fica o alumno definitivamente transferido. 

Sala das sessã'es, 23 de Novembro de 1917. - Valrlomí1·o lJfa.galh á·'·'. 

N. 5 - Onde convif'r, accrescente-se: 
Art. Podem ser admittidos á matricula no cn1·so ne odontologia 

nos diversos estabelecimentos equiparados rl0 paiz ~ aJUmnos que até De
zembro de 1916. prestaram exames de preparatorios em eymnasios JJartl
culares. - ,<:<er11111 Fi.fJ1Wi1·Pc7o. 
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Nota; 

O officio supra justifica a razão e a justiça desta emenda. - Senna Fi
gtwiredo 

Co]Jict do ofjicio dirigido ao Exnw . S1·. Dr. Carlos Maxi?niUano 

Exmo. Sr . Dr. Carlos Maximiliano P. dos Santos, D. Ministro da Jus·· 
tiça - Nós, abaixo assignados, cidadãos brasileiros. usando de um direito 
que nos ê garantido pelas leis, mui respeitosamente resolvemos dirigir a 
V. Ex., a presente representação. esperando que V. Ex. se digne recebei-a 
com a costumada benevolencia. 

Eramos, no e.nno passado, estuclantes de preparatorios e tínhamos for
mado o plano de segui~ o curso de Odontologia. 

Para isto procurámos em. tempo consultat· as leis de nosso c'aiz e vert
ficàmos que o curso que pretendtaJrnos ·fazer era inteiramente livre. não exis
tindo nem a fiscalização do ensmo, nem a do exercício da profissão, como tuao 
claramente se vê pelo telegt·amma por V. Ex. dirigido ao Presidente de 
l\iinas e que aqui transcrevemos: "Explico a V. Ex. pontue se negou a 
nomeação de inspector para a Escola de Odontologia de Bello Horizonte . Ao 
elaborar a reforma de 18 de :\1arço de 1915, pareceu ao Governo não dever 
fiscalizar o Ehsino, nem a 1 ralica c1a Odontologia no Brasil, tendo pensado 
até em supprimi.r, depois de um anno mais de experiencia o curso officia! do 
Rio de Janeiro, frequentado e-m 1914 por oito alumn06. O Conselho Superior 
interpretou bem a lei: não ha fiscalização de institutos destinados · a formar 
cirurgiões dentistas. Foram nomeados Inspec tores pQra as Escolas de Odon
tologia, que t inham tambem o curso de Pharmacia. A innovação introduzida 
pelo decreto n. 11.530, annullou, ipso -tacto, a exigencia do regis tro de diplo
mas da Directoria Gere.! ele Saude Publica para se abrir gabinete de cirurgião 
debtisla no Rio de Janeiro. Saudações corde::tes". 

Em vista de declarações tão cathegoricas e terminantes, emanadas alêm 
de tudo do proprio autor da Reforma do Ensino, ~. por consequencia, o seu 
melhor interprete, nenhuma duvida nos restou a esse respeito e ficámos so
cegados, deixando de ir, no tempo opportuno, aos exames de preparatorios no 
D. Peclro II, que nós julgavamos e que V. Ex. mesmo implicitamente de
clarou desnecessarlo. 

Confiados- na pa:avr'l ele V. Ex. e firmados nella, requeremos exames 
vestibulares na Escola de Oclontoiogia d'O Grambery, apresentando apenas 
exames de prej)aratorlos preparadas em gymnasios particulares. 

Mas, coon grande surpreza nossa, vimos que o fiscal claquella escola. se 
oppoz a esses exames e a nossa matricula. e.Jlegando que o Conselho Superior 

c1e Ensino não concorda'Va com a orientação do Ministro. 
Fomos. pois. colhidos de s urpreza, e teremos que perder dous annos de 

trabalho, aliás, sem culpa no~sa. pois não podíamos prever, nem nos pa
recia natural, aquel'a divergencla do referido Conselho. 

Em vista do exposto, ousamos e:>perar que V. Ex. se digne determinar 
nossa matricula nas condições em que pretendíamos fazel-a, pois agimos de 
bôa fê e confiados na palavra da autoridade comperente. 

Juiz de Fóra, 8 de Maio de 1917. 

(Seguem -se as assignaturas). 
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Em 4, ê appr&vnào o p?·ojecto e ?·ejeitacl.as as e1nenàas 
Em 5 e encenada. a 3" àiscussão àepots de liâas as e1nenda8 
e feit~s obse~·vações pelos Srs. Barbosa Lima, José Augus·to 
e Fern~i·ra. B1·aga. A Gomnússão àe Instrucção àe1' o segnmt<' 
pa1·ecer sob1·e a.s emenaa;s. 

Emenda n. 1, de autoria do Sr . Alvaro Baptista: 

Q relator, coherente com a sua prlentação conhecida, vota pela acceita
ção da emenda. n. l, que consagra o principio de ampla liberdade de ensino, 
ficando aos institutos officlaes reservado apenas o privilegio de examinar e 
expedir diplomas. 

A maioria da Coma:n.issão, porém, tendo adaptado o projecto n. 289-A. 
como medida de excepção reclamada apenas pela j u stiça que não deve ser 
recusada aos moços que estavam cursando escolas superiores, confiados na 
estabilidade de uma lei federal, não póde dar o seu assentimento á emenda, 
que é a negação total do que está expresso no pensamento da legislação 
em vigor. 

O art. 87 do decreto n. 11.530, de 1915, estabelece o modo pelo qual os 
estudantes que não frequentam escolas officiaes ou equiparadas, podem ser 
submettidos a exame, não parecendo á Commissão que seja necessario firmar 
novo criterio a respeito. 

A excepção aberta pelo projecto em favor dos que provarem haver fre 
quentado· estabelecimento fundado no decreto de 5 de Abril de 1911, é li
mitada ao proximo anno e funda-se nas razões de justiça acima invocadas. 

Emenda n . 2, de autoria do Sr. Frederico Borges : 

A Commissão acceita ' a emenda . . . 
O instituto equiparado vale, pelo regimen em vigor, tanto quanto o 

official. 

Emenda substituti-va n. 3, de. autoria do Sr. Joaquim Osorio : 

Contem assurnpto PStranho ao projecto que r-egula a transferencia ne 
alumnos de institutos particulares. e cogita da maneira de ser obtida a equi
paração pel•os institutos livres. Trata de materia importante, que deve ser 
estudada. depois em projecto especial. Assim, a Commissão não pôde acceitar 
a emenda. por não entender com o assumpto de que trata o projecto. 

rSala das Commissões, 7 de Dezemln-o de 1917. -Antero B otelho. Pre · 
sidente. - José Aug1tsto, Relator. - Valois de Gast1·o. - Caldas Filho. ~ 
Ca1·1os G<Lrcia. - Ramiro Braga . - Floriano àe Britto. 

N . 1 - Substitua-se por: 

Art. 1.0 Os estudantes que não frequentarem academia official ou ms
peccionada regularmente prestarão perante uma destas, na seg unda époc'l., 
os exames dos diversos annos do curso os quaes darão direito á transfe· 
rencia para qualquer instituto offirial congenere ou equ!paraélo, satisieitas 
as prescripçes desta lei. 
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.Art. 7." Supprima-se: '·do proximo anno". 
Art. 9. 0 Supprima-se: ··.A revdlidação do ili!'loma sómenre poderá ser 

requerida. durante o proximo anno" . 
Sala das sessões, 5 de Dezcmllro de ln7. - .AlvaTo BcLptista. 

N. 2 - Onde se diz no art. 1°: "para qualquer instituto ofiicial con
genere", accrescente-se: "ou equiparado". 

Sala das sessões, 5 de Dezemi:>ro de 1917. - Freder'ico Borges. 

N. 3 - Substitutivo - .Art. Fica supprimida a exigencia relativa aú 
criterio de pOà)ulação para os effeitos d0 reconhecimento official dos in3ti
tutos particulares de ensino superior. desde que satisfaçam as demais con
dições do dem·eto de e nsino n. 11.530, de 18 de Ma.rço de 1915 . 

.Art. Serão admittidas a requerer ir.specção do Conselho l:iuperior do 
Ensino as academias que pretenderBm que os diplomas por ella.s conferidos 
sejam registrados nas repartições federaes. para os effeitos previstos nas lei~ 
vigentes, desde que se declara satisfazer aos requisitos do decreto àe ensino 
e se terem subordinado ás prescripções do mesmo decreto, em qualquer tempo 
anterior ao pedido de iríspecção. Esta sômente poderá ser negada si o Con
selho Superior do Ensino tiver conhecimento seguro da notaria falta de 
idoneidade dos directores ou professores do instituto . 

.Art. INa expressão '·mantidos pelos Governos dos Estados ", a C[U<' se 
refere o art . 78, le lt·a a, do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, estão 
comprehendidos os institutos mantidos pelos municípios, satisfeitas as obri
gações impostas pelo citado decr61to _ 

Sala das sessões, 5 de Dezembro de 1917. - Joaqui•n Luiz Oso1·io. 

Em 18. são app?·ot·ados o pTojeoto, a emenda n. 2 e a 
3" até ás palam·as ''18 de Março de 1915 ... Em. 19 é a]11JTovada 
a Tedacção final segwim.te: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1." Ao alumno que provar haver frequentado estabelecimento de 
ensino superior não equiparado, fundado no regimen do decreto de 5 de 
Abril de '1911, e que ainda estivet· funccionando. será permittida sômente no 
proximo anno, a transferencia par~ qualquet· instituto official ~ongenere ou 
equiparado, ,~atisfeitas as prescripções constantes da presente lei. 

Art. 2.• O alumno que houver sido approvado no exame das materias da 
primeira série. será subrnettido. no instituto official para o qual re'J,uerPr 
trahsferencia, a um exame de conjuncto das C.isciplinas perante uma mesa 
composta de tr s professores eleito..~ pela Congregação, 

.Art. 3.• O alumno approvaclo nas mate1·ias de mais de uma série será 
subme-ttido a exame de conjuncto elas disciplinas componentes das refet-idas 
séries, perante urna mesa composta de cinc,o professores. igualmente el<'iln" 
pela Con!frega.c:ão. 

Art . 4. 0 O exame constará de duas provas: uma pratica sobre a m3· 
teria de urma das disciplinas, que a permittirem, designada pela sottP. " 
outra oral sobr as materias constitutivas da série ou séries ,;obre que versar 
o exame. sendo PStt' dispensado em relação ás disciplinas. das quaes não 
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fôr o mesmo exigido no instituto official. Si nenhuma das materias da série. 
ou séries, permittir a prova pratica, será esta substituída por uma prova 
escripta sobre uma das disciplinas, designada pele sorte. 

Art. 5. 0 A Congregação do instituto official regulará o processo de jul
gamento que deverá ser de conjuncto, quer se trate de uma ou ele mais séries. 

Art. 6. 0 Para ser a4mittido a exame, além de apresentar a certiclão de 
approvacão no estabelecimento que frequentar. o alumno pagará a taxa de 
exame relativa ás séries 'Elm que dever ser examinado, segundo o reginten.to 
interno do respectivo instituto official. 

Art . 7.• O exame elOs alumnos a que se refere a presente lei deverá ser 
requerido no mez ele Fevereiro e realizado em Março do proximo anno. 

Art. 8. 0 O alumno reprovado não poderá ser admittido a nOV'O exame. 
Art. 9.• O alumno que houver concluido o curso, e fõr diplomado por 

qualquer dos estabelecimentos designados no art. 1 •, set·á equiparado 3.1_" 

diplomados por institutos estrangeiros, par'l. os effeitos da revalidação do 
diploma. sendo-lhe esta permittida, observadas as formalidades prescrip'::> < 

para taes casos. A revalidação do diploma sõmente poderá ser requerid!l 
durante o prox.imo anno. 

Art. 10. Fica supprimida a ex.igencia relativa ao criterio de população 
para os ef:feitos do reconhecimento official dos institutos particulares de en· 
sino superior. desde que satisfaçam a.:- demais condições elo decrato de ensino 
n. lJ. 530, de 18 de Março de 1915. 

Art. 11 . Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Oommissões, de Dezembro de 1917 - Oesm· Verguei1·o . 
Dioclecic; Borges. - Antonio Ro!lemberf). 

Em 20 de Dezembro, é o projecio en L'iailo ao Senado. 
Em Agosto de 1918 a Oon~missão de Inst1·ucção ottereceu emen
da S'U.ppressiva de not·e artigo:; d·o p1·ojecto: 

O presente projecto estabelecP. duas ot·dens de concessões: a do art. 1• 
e a do art. 10 

o art . 1 •, l?ermitte. no corrente e.nno. a. transferencia. do~ alumnos dos: 
estabelecimentos de ensino superior não equiparados. fundados no regimen 
do decrMo de 15 de Abril de 1911 e que ainda estiverem funccionando, para 
aualquer dos institutos oongeneres. officiaes ou equiparados. 

Essa parte do projecto não tem mais razão de ser, além de outros mo· 
ti vos. lJOr já ter sido aproveitada pe!a lei n, 3. 454. de 6 de .Janeiro do cor• 
rente a.nno no art. 8°. letra. f, que permittiu a transferencia alludida. 

Resta a concess.'io do art. 10. que consiste em "supprimir n exigencia 
relativa ao criterio da população para o eJ\feito do reconhecimento official 
dos institutos do ensino superior que tenham satisfeito as ·demais condições 
do decreto n. 11.530, oe 18 de Marc:o de 1.915 ". 

A medida consagnada no art . 10 citado é o resultado de reclamaçõe~ 

formuladas por algumas cidades que. não possuindo uma. populru::ãn ele cem 
mil habitantes, presumem-se nas nondic:õe~ ele manter com briiho um insti
tuto de ensino superior. 

Por serem pouco populosas, essas eidades não se consideram inferiores 
âs de populac;ão densa em relac;ão á cultura scientifica e menos aptas para. 
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a diffusão do ensino em todas as suas modalidades. Em seu seio podem 
contar-se grandes .capacidades que fariam honra a qualquer co;·po docente 
das cidades populosas. 

Nestas condições bradam contra a interdicção. que lhes tira a !Jber<hde 
de aproveitarem essas capacidades no mistér para que se sentem com vo
cac;;ãJo. 

])ous criterios existem para a solução deste ,problema. 
Ou se reconhece a inconveniencia da multiplicação das academias que. 

conforme allegam os seus adversarios, vivem a disputar aos campos e ás iiJ.· 
dustrias os elementos que ihes são indispen.s.lvei·s e - onde s riam mais utcis, 
" neste oaso urge restringir o seu numero .lO minimo possível. Para os que 
-~eguem este criterio as acad-?mias são viveiros de parasitas, porque os seu~ 
alumnos. em vez de procurarem uma profissão que contribua para a pros· 
peridade economica do paiz, destina~-se á vida facil e inutil da burocracia. 
que é a porta da ociosidade. 

Ou, a.o contrario. se concede ás academias uma influencia preponde
rante na formação do oara<:ter viril do povo, preparando-o para o desem
oenho da elevada missãJo a que estão destinados os povos, que, conscientes 
do seu valor. sabem converter as suas energitas latentes em fontes de me
lhoramentos, e neste caso convêm facilitar-lhes o desenvolvimento. 

A nossa legislação, tem vacil'ado entr um e outro criterio e, na insta
bilidade propria das phases de transição, chega a adaptar hoje úm, pars 
amanhã sacrificai-o em favor do outro. 

Ahi estão para demonstrai-o os dous ultimas decretos Que organizaram 
o ensino . Emquanto o de 5 de Abril de 1911 estah('lleceu o regimen da ampla 
liberdade prafissional. permittindo que pullulassem O·s estabelecimentos de 
ensino superior, o de 18 {!e Março <1e 1915 t ntou a volta ao regimen das fa
culdades officiaes e fez exigencia para os que pretenderem equiparac;ão. 

A época em que vigorou o decreto de 1911 caracterizou-se pela abun
dancia de profis ·ionaes sem diploma. muitos <ios quaes tiveram de sustentar 
luta cum as autoridftdes E' com os proprios diplomados, quE> eram apoiados 
pelo Poder .Judiciario. semp1·e qun este era cbamaP,o a intervir. 

Vale a pena registrar um phenomeno curioso que neooa época se pro
duziu e que, não obstante, é facil de comprehender-se. desde que se saiba 
que é empreza vã. tentar arrancar a um pr.vo um p1·econceito que ê um 
dos traços principaes do seu caracter. 

O decreto que se propoz a tirar o prestigio aos diplomas teve de se re
signar a ver surgirem á sua sombra estabelecimentos de caracter pura
mente mercantil. que, embora não ministrassem ensino de qualidade sl,.uma. 
eram fabricas por onde se expediam diplomas que nunca deixaram de ter 
compradores. 

O intuito desse decreto foi visivelmente fraudado. porque, abolindo o 
privilegio dos diplomados para que vencessem os COE1petentes. o que real
mente aconteceu foi que os diplomas tiveram maior procura e poucos for!l.m 
os alumnos que procuraram no estudo a força para o seu successo. 

Não !'<e adaptavam á nossa índole, ás nossas condições atavlcas os molde" 
creados pel<> referido decreto. abrindo a porta á incompetencia. quando o 
seu fim era fechal-a. 

Situação tão anarchica e anomala determinou uma reacção que se con• 
cretizou no decreto n, 3.454, de 18 de Março de 1915: decreto quP foi um 
freio conb:a á espanto~a proliferação das academias que. em vez de est~ 
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belecimentos em que se preparavam sabios, eram fabricas ew que os incom
petentes encommendavam os seus certificados. 

O citado aecreto, restabeleeendo o prestigio dos seus institutos de ensino 
secundaria e superior, talhou o typo que deve servir de molde á ace.demia. 
que pretenda ser equiparada ás officiaes. 

Essa prc,•idencia, si \1ão extinguiu a rJraga que devast!:ou o ensino, dimi
nuiu a virulencia com que ü·rompia. 

Esses dous decretos, com tende'lliCias teleologicas tCw differentes, são as 
expressões da;; con~ntes que {)-manaram da interpretação do an. 72. § 24, da 
Constituição, sustentando uma o principio da liberdade profissional e a. outra 
defendendo a necessidade do diptoma para o exercício das profissões !ibG
raes. Qual dessas duas correntes é que está, com a verdade do preceito con
tituciona.l? 

Não seria conveniente reanimar aqui o espírito de combatividade t1Uil 
caracterizou essas correntes. com prejuízo da sã doutrina? 

O que convém salient:~r, pvn~'m, f! que, si Pm materia conslituciona~. o 
Supremo Tribunal Federal é o Summo Pontífice, deante do qual emmudecem 
todos os outros interpretes. <Ontiic nenhuma duvida deve restar de quõ a 
exigencia do diploma é uma medida que ~e .conforma com o preceito consti 
tucional. 

Nesta conformidade póde dizer-se que, entre os dous decretos foi o ulti
mo que se inspirou na doutrina constitucional que, segundo tem' d~idiclo o 
Supremo Tribunal Federal. não impede a prova da capacidade para o exer· 
cicio de q ua.Iquer profissão. 

As exigendas feitas por este decreto para a equiparação de qualquer· 
academia ás offkiaes devem concorrer para a moralização do ensino, pela." 
difficuldndes que oppõem á montagem de um app>trelho <'ncarregado d" 
expedir diplomas de habilitac:ão. 

Dentre essas exigencias, porém, ha uma cujo a;certo é perfeitamente dis 
cutivêl, porque tem o defeito de toda a medida. que procede de arbítrio: o de 
não ser uma conclusão de p1·emissas rigorosamente verdadeiras . 

A prefixação do numero não tem uma base scientifica. de modo que nã<> 
está 6ID1 condições de escapar {L pecha de arbitraria. 

O criterio que teve o decreto para exgir uma população ele cem mil habi· 
tantes. no minimo. podia levai-o a augmentar ou diminuir esse aigarismo. 

De facto, uma aca.demia tanto pôde funccionar em uma cidaue de cem mU 
habitantes ('o:tno em uma de menor população, sem que dahi lhP venha maiot 
ou menor som ma de prestigio. 

Os titulos QU<;l devem rPcommendar uma academia são o seu corpo do
cente e os seus methodos de ensino. ou o seu systema didatico, e ninguem 
poderá a:J'firmar com seguranc:a que uma r.idade de população reduzida nãc> 
possa proporcionar taes titulos ao seu instituto de ensino superior . O pre
paro technico do corpo docente não depende da maior ou menor densidade de 
uma população, mas do seu gráo de cultura. Si a academia satisfaz as con
dições enumeradas no art. 14 do decreto n. 11.530, parece que se lhe nã<> 
póde contestar a idoneidrule precisa para attingir os fins a que se propoz. 

Não havendo, pois. razão de ordem scientifica que justifique a exl
gencia do art. 24 do citado decreto n. 11.530. a Commissii.o de Instruccão 
Publica não vê inconveniente na sua derogfJção, como propõe o art. 10 do 
presente projecto. 

A' vista das razões expostas, a mesma Commissão é de parecer que. 
rejeitados os arts. 1 o a 9°. cuja materia já <;lstá prevista em lei . • seja apprn
vado o art. 10 do projecto. 

I \ j ~ 
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Desta fôrma propõe a seguinte 

EMF.NDA 

Supprimam-se os arts . de 1° a 9°, passando o 10 a ser 1°. 

Sala das •CXlmmissões, 7 de Agosto de 1918. -- José .M1~1·tinho. Prasi· 
dente. ·- Rego JJfonteiro. Relator. 

Pe"cliCkL a aucliencia da Co1nmissão de Legislação estn 
opinou cont 1L?1t S1Lbstitntivo: 

A proposição da Camara dos Deputados n. 226, de 1917, enviada á Com
missão de J ustiça e Legislação, com parecer da de Instrucção Publica. nm>

tém 10 artigos. 
Estabelece o 1° que "ao alumno que provar haver frequentado estabe

lecimento de ensino superior não equiparado, fundado no regimen do decret<> 
de 5 de Abril de 1911, e que ainda estiver funccionando, será pe1·mittida 
sómente no proximo anno (1918), a transferencia para qualquer instit1,to 
official, congenere ou equ~parado, satisfeitas as prescrip~ões "onstantcs do 
oresen te lei" . 

Essas prescripções são as consignadas nos arts. 2° a 9°, seguintes. 
A providencia contida no art. 1° foi attendida, embora com modificação. 

pelo art. 8° alinéa t, da lei n. 3 . 454, de 6 de Janeiro do corrente anno, no 
seguintes termos : 

"E' permittido que, até Junho de 1918, os alumnos das facul· 
dacles livres julgadas idoneas pelo Ministro do Interior, transfiram 
matriculas para as officiaes ou eauipa.raclas, desde ctue renovem. com 
approváção os exames das materias elo ultimo anno que havie m cur 
sado, com boas notas, no instituto particular". 

Por isso e porque essa parte da proposição, transitaria como era, perdeu 
e. sua opportUnidade, é evidente achar-se ella ,prejudicada, como, consegudn
temente, prejudicadas estão as prescl'ipções que lhes são referentes, dos cit<t
tios arts. 2° a 9°. 

No art. 10 estabelece a proposição: 
"Fica supprimida a exigencia relativa ao criterio da populaçãc> 

oe.ra os effeitos do reconhecimento officia! dos institutos particular~? 
ele ensino superior, desde que satisfaçam as demais condições do d{'
creto ele ensino n . 11.530. de 18 de Março de 1915". 

A disposição dste decreto, a que allude a prom.osição é a constante do 
~eu art. 25. aue assim dispõe· 

"Não será equiparada á<; officiaes, academia que funccione em 
cidade de menos de cem mil habitantes, salvo si esta fôr capital ele 
Estado, de mais de urrn milhão de habitantes e o instituto fôr forte· 
mente subvencionado pelo Governo regional". 

Emittindo o seu pa recer a respeito desta parte da proposição, a Coro 
missão de Instrucção Publica, depois de exulanar ampla e proficientemente? 
.ll materia, assim se pronuncia: 

:. .... 
l
o 
...J 
CC 

CC 

CIJ o 
Q 
c::r 
1---. 
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LLJ 
Q 

cn o o 

ChNTRO DF. ,...OrT''F.NTAÇ1n E Pi!FORMACXO 
(', ~.>rnt na<,ã• ci" F~ttu . • e 0"lativee 

SEÇÃO m: 1 ( LL.MEN1"ÇÃO PAitLAMENT 
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··As exigencias feita· por este decreto para a equiparação de t1uaiquer 
ll.Cademia ás officiaes devem concorrer vara a moralisação do ensino :Jekts 
1\ifficuldades que oppõem â montagem de um apparelho encarregado de <>x• 
.lledü· diploma-; de hdbilitação. 

Dentre essas exigencias. porém. ha uma. cujo acet·to é perf itamente 
discutivel, porque tem o de-feito de toda a. meàida que procede> cto arbitrlo. 
- o de não ser urna conclusão de peemissas regirosamente verdadims. 

I\ prefixação do numero não tem uma ba.·e scientifica. de modo qu·• 
não cstâ em condi(:ões de scapar á pecha de arbitl·arie. . 

u cnte1:io que te1e o decreto pG~.ra exigir uma populac,i;'LO t1<-. cem mll h"-· 
bitantes, no minimo, podia !e-val-o a augmentar ou c1imLnuir ~ses a lgarismos. 

De facto uma atademia tanto pôde funccionar em uma cida-'le de cem 
mil hahitant~s. como <:>m uma de menor população, sem que dahi lhe> venha 
maior ou menor ornma de pre tigio. 

ns titulas que de-vem recommendar uma ac·ademia são o seu cot·po do
cente e os seus m!'thodos de en~ino. ou o seu sy~t(>ma cliclacti<~oJ. e ninguem 
ood!'rã affirmar com segurança que uma cidade de população rPduzicla ni\:> 
oosse. proporciono. r t;ctes titulas ao seu instituto r1e ensino superior . O pre
Daro tecbnico do corpo docente não depende da maior ou menor densidade 
<te uma população. mas do seu gt·áo ele cultura. Si a a,caclemia satisfaz a. 
condiçlk!s enumerado.s no art. 14, do decreto n . 11. ó30, pat·ece que se lhP 
não pode contestar a idoneidade preci~a para a.ttingir os fins que se pt·opoz. 

Não haYendo, poL. razão ele ordem scientifica q ue justifique a exige'"l
cla elo art. 25. do citado decreto n. 11 .530. e. Commissão de Instrnf'c;ão Pu
blica não vê incon-v niente na sua derogação. como propõe o art. 10 cl<> 

presente projecto ... 

.\. Cornmi são de Justiça e Legisiação julgando muito ponderosas ~~ 

~azõe com que a de Instrucção Publica ju~tifica o seu parecer, acha. toda· 
via, conveniente limitar-se a clisposicão do art. 10, do. proposição ela Camaro 
é.s capitaes dos Estados; com o quE' ficará attendicla a justa aspiração do~ 
Estados que teem encontrado nas disposiçõe~, por demais rigorosas, do at·ti
go 25. do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, obstaculo inSUJ)eravel 
á equiparação dos seus institutos ele ensino superior . 

.Assim , concordando com a emend~t da Commissão de Im;trucQão Publica.. 
na parte que manda supprimir os arts. 1° a 9° ela proposição. a Com missão 
<le Justiça e Leg: lação propõe ao Senado oue a proposição seja !'Uh!'< I itnid" 
pelo seguinte 

PROJECTO N. 2~ - 1918 

Art. 1. 0 Os institutos particulares de ensino superior estabelecidos na:> 
capitaes dos Estados independem, para sua equiparação aos offif'iaes eon
generes. do criterio de população exigido JJelo art. 25, do decreto n. 11. 530. 
<le 18 de Março de 1915. uma yez que ,-;atisCa:am os dem~is reouisitos Pxigidos 
PE>lo mesmo decreto. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala elas Commissões, 10 ele Set0mbro ele 1919. Epftacio Pessoa, Pre-
o;;i<lente. - Genoroso lfa?·ques. Rel::ttnr. -· AdolJJho Gm·rTo . - "Rfl.lJmlinrlo [19 

Miranda. 
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Em 2• discussão é lida ~tma emenda e sobre t'lla assim 
tallam as Gon•missões de L egislcti;ão e de l nstnwção. 

A Commissão de Iustrucção Publica não se o.popõe á emenda do Sr. Se
nador Paulo de Frontin, p orque. como diz a Commissão de Legislação e Jus· 
tiç-a, ella melhor esclarece o pensamt•nto do art. 10 do projecto. 

Sala das Commissões, 18 de Set<oml>ro de 1918. - J osé Murtinho, !Pre.
sidente. - R ego Monteilro, Relator. 

A ,Commissão de Justiça e Legislação, tendo examinado a emenda offe· 
recida pelo Sr. Senador Paulo de Frontin, ao substitutivo proposto pela 
mesma tCommissã o á proposição da Camara dos Deputados n . 226, de 1917, 
considerando que a emend~, longe de contrariar, mais esclarece o pensa
mento expresso .no substitutivo, é de parecer que seja approvada. 

Sala das Commissões, 18 de Setembro de 1918. - Epitacio Pessoa, Pre
s idente. - Gtmeroso Manz~tes , R elator. - Ravmundo da Mvmnda. 

E menda Frontin~ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Os institutos de easino superior estabelecidos nas capitaes do!' 
Estados inde;pendem para a sua equiparação aos officiaes congeneres. do 
criterio da popu lação, exigi.do pelo art . 25 do cecreto n. 11.530, df; 18 de 
Marco de 19,15. uma vez que satisfaçam os demais requisitos exigidos pelo 
mesmo decreto. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dis posições <!m contrario . 

. Esta emenda S1bbstit~ttwa é a7J7J1·ovada nas 2' e a• cUs
CJLssões. O 1J1"0jecto assim emendado é devolvido cí G(lflnar·a. 

A esta emenda a Commissão de Instrucção P ublica deu o seguinte pa 
recer: 

A Commissão de Instrucção Publica, examinando detida.mente o projecto 
do Senado que r gula a equiparação dos institutos de ,ensino superior das ca
pitaes d<Js Estados aos officiaes congeneres, indelpendente .do criterio de 
população. comtanto que satisfaçam os demais requisitos exigidos pelo de
cret() n. 1J.. ,53&, de 18 do Março de 1915, opina pela sua apj}rovação. O 
projecto de que se trata é um substit)ltivo ao que a <:amara em fins do a.nn~ 
passado approvou , o qual não só não se occupava do mesmo assumpto em 
questão, 110 art. 10, como ainda decidia. nos ãemais aTtigos anteriores, de 
1 a 9, de casos de exames e transferencias r1e fllumnos. As materias consti 
tutivas de todos os di spositivos da proposição q ue daqui foi e nviada á outm 
Ca~a do Congresso, por serem medidas occasionaes ou de urgencia, nos ulti
mos momentos da legislatura que se findou foram intercaladas e concedidas 
no orçamento que se votou em 1917 : excepção feita da que agora compõP 
o substitutivo do Senado. Assim. a Com missão de 1nstrucção, com o seu 
parecer favoravel não faz m 'ais do que reiterar o seu voto anterior, confir
mando uma concessão aue dantes já havia merecido o seu applauso, e QUL\ 
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encerra, outrosim, medida victoriosa pelo voto da Camara em plenario no 
periodo de sessão e.nnual QUe a este precedeu. 

Sala das Oommissões, 29 de Novembro de 1918. - B an·os Penteado. 
"Presidente. -Raul Alves, Relator. -José Auausto. - Aristarcho Lo:ves . -
Ephiaenio de Salles. - Alcides Maya. 

App1·ovacla a e1nenàa s nbstitt!tiva elo SeneLdo ?UL sessfí.c• 
de 21 de Dezen'L-bl'o 1·ecebe a. seguinte 1·eaacção final e o v•·o·· 
jecto iniciaclo na Oa?'na>·a. em 1915 . 

O Congresso Nacional decreta: 

Art . 1.0 Os institutos de ensino ·superior estabelecidos nas capitaes dos 
Estados independem para a sua equiparação aos officiaes congeneres. de> 
criterio da. população, exigido pelo art . 25 do decreto n. 11.·53ú. de 18 de 
Março de 1915, uma vez que satisfaçam os demais requisitos exigidos pelo 
mesmo decreto . 

Art. 2.0 Revogam-se as disp osic:ões em cont rario. 
Sala das Commissões, 2·1 de Dezembro de 1~1 8. - Eelua1·do Tnvares . -

P e•·ei1·a L eite . - Flo1·es da OtLn ha . 
E' sa.nccionado em Outubro de 1918. 

Em 4 de Novemb ro lle 1917, o Sr. Na.bnco de Gouvêa 
apresentou á Oamara o projecto de lei que auto1·iza a crea•· 
tLnw cadeira de italiano e litte,·attwa italiana no Oollegio 
Pedro li. 

O Congresso Kacional resolve: 

Fica o Governo a utorizado a crear uma cadeira de italiano e litteratura 
ital'iana, de frequ encia facultativa no Collegio Pedro II; revogadas as dis
posições • em contrario . 

Sala das sessões, 31 de Ou-tubro c1 1917. -- Nabttco ele Gouvêa. 

Este projecto foi remettido á Cnmmissão ele Instnwç-ão 
Publicá q!le em Dezembro eleu o segt!inte 1Ja1·ecer: 

O projecto do illustre Deputado Sr. ::>l'abuco ele Gouvêa. n. 327. do cor
rente anno, a u toriza o Governo a crear uma cadeira de italiano e de littera
tura italiana no Collegio Pedro II. 

Antes de qualquer consideração, rabe aqui ponderar que. atO:. á reforma 
Benjamin Constant, isto é, até 1890, o italiano fez parte do programma do 
antigo Collegio Pedro II, sendo cuidadosamente estudado nos clous ultimas 
annos do curso. Vice ainda e está acldiclo por força dessa mesma reforma. o 
catheàratico dessa materia, no Internato, monsenhor Onofre B rene. tendo 
fa!lecid'O o Dr. P a ulo Gervais, pro·fessor do Externato. Assim, o projecto dQ 
honrado representante elo Rio Grande do Sul, longe de valer como uma novi
dade, é uma justa e necessaria restituição pedagogica. 



-37-

Que o é, prova-o o simples facto de ser incompre hensiYel um curso 
de humanidades, feito e m paiz de origem latina e de ling-ua latina, a igno· 
rancia da Jing-ua que mais proxirna e clirectamente se derivou do fecundo 
senno ?'O?nanus. Isso, tanto mais espantosamente, quanto já foi Cl'eada no 
Collegio P edro TI, !POr urna lei recente, o !o'Situc!o do hespanpol e da sua litte
ratura. 

Demais, a litteratura italiana, Quer na sua existencia exclusivamente es
thetica, quer nas diversas modalidades s<!ientificas, não deve ser ignorada. 
no original, pela parte culta do nosso povo, já pela extraordinaria belleza do 
seu espolio classico, já pela mag-nificen cia das suas manifestações mais re· 
centes. Basta lembrar que a litteratura juridica e a litterat ura medica da 
Italia co111temporanea não temem comJPeth:~ões com as Idos mais culrtos 
paizes. 

Accresoe ainda que o mo:meruto historico justifica por si mesmo a apprc
vação deste projecto. Mais do que nunca, 1evemos communga r pela ling:Ja, 
que é a propria alma dos povos, com a nação amiga, com a nação irmii qu-=, 
com a nossa admiração e a nossa inteira solidariedade, se está batendo tão 
heroica e tão galhardamente llela etP.rna causa da Justiça, da Liberdade e 
do Direito. 

Desse modo, a Commissão opina pela approvação do projecto n. 327, 
ora sujeito ao seu estudo. 

Sala das Corrnmissões. de Dezembro de 1917 . . - Ante1·o Botelho, Pre
sidente . - Flo1·iano de B 1·itto. Relatnr. -José A1~uusto . - Caldas Filho. -
Eph'igenio ele Salles. - Oa1·los Garcia. 

Em 15 de Julho de 1918 a Com.missão ele Finanças 
disse o sem~inte: 

A Commissão de Finanças tendo em vista o projecto n. 327, do anno 
passado, C]Ue autoriza o Governo a crear uma cacleire. de italiano e litte
ratura italiana no Collegio P edro li, e, <!Onsiderand!o que desde 1 894 a 
lingua italiana faz parte do programa do antigo collegio, vivendo a inda o 
respectivo cathedr3Jtico, é de parecer que seja a mesma resta.beJecida nos 
termos 'em que se acha determinado no c itado projecto n. 327. 

Ac<!resce a circumstancia de que e. illustrada Commissão de Instrucção 
Publica, ouvida a respeito, emittiu parecer fa.voravel opinando pe1a creação 
da referida citdeira . 

Sala de.s Corrurnissões, 14 de Julho de 1918. - Galeão Oa-rvalhal, Presi
dente. - Celso Bayma, Relator. ~ Sampaio Con·êa-. ·- Alberto Maranhão. 
- A. Pestana. - J . Bonifac1o. - J ·ustinialno de Se1·pa. - BalthazrJ,?· Pe
reira . 

0 1J'T'Ojecto é app1·ovado ent 24 e 34 discussões SC~/1- deb•lte, 
E' enviado (~O Senado. Em Agosto (le 1918 a Oommissf:o ele 
l nstnwção, em p(Jfl·ece1·, acho1~ justa a medida do pro,ir~cto: 

A Commissão de Instrucção Publica na.cla tem que oppor ao projecto re
mettido pela cama;ra dos Srs. Deputados creamdo, no Col!egio Pedro II, uma 
cadeira de italiano e de litteratura italiama, de frequenhcia facultativa. 
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Com uma grande colonia italiana a fervilhar em ·eu seio, dando-lhe o 
concurso do seu braço e da sua intel!igencia, o BrasÚ mantém actu almente 
com a Italia i'ffiii}artamtes rela.ções commerciaes, econamicas e industriaes, 
que tendem a to:m.E'.r sempre maior incremen1o. 

A grande cultura juridica que ifaz da Italin. um centro de irradiação do 
direito tem exercido incontestavel influencia em no so meio, onde os ju
ristas italianos são acolhidos com Q maior acart:a.mento. 

Nestas condições, é perfeitamente justa a medida que faz o objectivo do 
pr~sente projecto, e, pot· isso, a Commissão de I nstru cção Publica presta
lhe o ~eu apoio e opina pela sua ap,provaç.ão . 

Salas das Commissões, 17 de Agosto de 1918. - J osé IJ1urtinho, Presi
dente. - Rego Monteiro, Relator. - Miguel de Carvalho. 

E em O~ttubro a C'O'I?lintissão de Finanças o OJJOiou imtal
mente. 

A m·opce.içãQ n. 12. de 1918 da Camara dos Deputados, autcriz..1. o Pr~
sidente da Re_publica a crear uma cadeira de italiano e litteratura italiana de 
frequenci.:i. facultativa, nQ Collegio Pedro Jii. 

A Commissão de Instru~ção P.ublica do Senado deu inteiro a'lJsenta.
mento á propo3i ;ão e opinou pela sua approvação. 

A Commissão de Finanças é igualmente de parecer que seja ella appro
vada, pois é oe incontestavel vantagem para nós o estudo da lingua. italiana, 
e é dever nosso corresponder ás provas de consideração que nQs são cons
tantemente dadas, por a;quelle povo an1igo. 

Sala das Commissões. 30 de Outubro c.e 1918 . - ViGtorino Monteiro, 
Presidente. - Bueno de Paiva, Relator . - João Lyra,. - Alfredo El1is . -
Justo Cher'l?wnt. - J. J. Seabt·a. 

ApJJrova.do o Jl1'0jecto e1n 2• discussão. E1n 3", ha mna, 
e'l?;end.a e sobt·e ella a C'ommissão de l nstt·ucção P ?ü>li,;a 
disse: 

Foi remettida á Comnn~ssão de [nstrucção Publica, para sobre ella dizer, 
uma emenda offerecida, em ,3• discussão, pelo Sr. Alfredo Ellis, á proposi
ção da Camara dos Deputados numero 12, de 1918, a u torizando a creação de 
'uma. cadeira da Jingua e da litteratura italiana, no Collegio Pedro II . 

Tendo sido j :;, n>st:;b lecida a ca.deira dessa lingua naquelle ~nstituto de 
ensino secundario, em virtude do artigo 2•, n . 23, da lei do orçaiDento vigente, 
bem assim, estando já creaoa e provida a cadeira de inglez no Instituto 
Benjamin Oonstant, que era o objecto da emenda. em qu s1ão, em virtude 
do decreto n . 3. 578, de 8 de Janeiro de 1919, é a Commissã-o de parecer que 
sejam rejeitadas a emenda e a proposição emendada. 

!"ala das Comm ·:;~ões, 11 <!e Agosto de 1919 . - Jo.~é 1\ffurtinh<. Presi
dente. - Lu;z Via'l?na. - A' C'ommissão de Finanças. 

A Convmissão de Finan.ça,s repetiu a. ?nesma opinião: 

A' prO<Posição n. 12, de 1918, da Camara dos Deputados, autorizando a 
creação de uma cadeira da lingua e da litteratura italiana no Collegio Pe
dro II, foi aJ]Yresentada eme11da, creando taJ111bem uma. cadeira de inglez 
no Instituto Benjamin Constant. 
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A Commissão de Instrucção Publica, no seu parecer, informa que foi 
re::;Labelecida a cadeira de italiano no Collegio Pedro li, em virtude de dis
positiV'o do orçamento em vigor, e que já foi tambem Cl'eada e provida a 
cadeira de inglez no Instituto Benjamin Constant, pelo decreto n. 3. 578, de 
8 de Janeiro deste amno . 

Estão, pois, prejudicadas a proposição ~ a emenda. 

Sala. das Commissões, 20 de Agosto de 1919. - Victorino .MonteiTo, Pre
sidente. - J_odo Lyra, [Relator. - B tbeno de Paiva. - .F'1·ancisco Sâ. -
F. Sch1nidt. - J ttsto CheTmont. - Alfredo Ellis. 

Accrescente-se: 

E' tambem Cl'eada uma cadeira de inglez no Instituto Benjamin Consi.ant, 
nest<:. cidad&, com o vencimento annual igual aos t.los demais professores 
da casa. 

Para execução deste dlispositivo, é o Presidente da Republica autori
zado a abrir o necessa1io credito . · 

Sala cle.s sessões, 14 de Ago::;to de 1918. - Alf1'edo Ellis. 

Em virtud dos pareceres acima á proposição foi rejeitada por falta .je 
objecto. 

Em 11 de Dezembro ele 1917 a Coml);.issão ele Inst1'U
cção P ·tt blica ojfe1'ece1t á consicU:ntção da Camtara o se
múnte p1·ojecto q1te fixa a, data dos exames rurcellaolos no 
Collegio P eà1·o II, na Cap.tal F'ed.e1·a1. 1-os ir..stttutos de ensino 
sec1tnctano, já officializados, nos ES'tadus, e nos collegios par
t iC1tlwr es, q1te obtive.1·em pe?·missão especial ào Conselho S11 · 

perior de Ensino . 

Considerando que, pelp actua1 regimen de exames pe.rcellados, é limitado 
ao maxirno de quatro o numero de pret}3.I'atorios em cada época e para cada 
examinando; 

Considerando que, de e.ccêrdo com a lei vigente, ha uma só época por 
anno para o funocion~JJIDento das bancas exarrninadoras; 

Considerando que, com a primeira determinação, e com a S€ ~unda pre
tendeu sabiamente a. lei evitar a prejudicialíssima celeridade com que outr'cra 
se prestavam, num mesmo período, oito, nove e dez exames. 

Considerando que, sobre a h onorabilidade dos cidadãos otficia!mente in 
cumbidos da conspícua funcção de exarrninadores, não deve pairar suspeição 
alguma, seje. quanto á sua competencia, seja quanto á sua imparcialidade; 

Considerando, porém, que, dada a connexão de certas disciplinas. pôde 
um alumno de regular i ntelligencia preparar-se sufficienlemente em seis 
materia.s, uma vez que ao exame tenha. procedido um lapso asSc'í.s dilatado 
de iniciação . 

Considerando, ainda, que não é justo que, aos examinandos dependentes 
apenas de uma ou de duas rne.terie.s, se negue uma .segunda época de 'Provas, 
desde que entre essa e a primeira medeie um prazo sufficiente para o aper
feiçoamento das du as d isciplinas nas quaes tenba,m sido reprovados; 
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Considet'8,ndo que, a prevalecer a prohibição da lei actual, ficariam muitos 
candidatos â. matricula nas faculdades super·iores na injustificavel contin
gen>eia de perder um anno inteiro de actiYidade, impedidos assim de iniciar 
o curso academico ao qual se destinam; 

CoD>S.iderando, finalmente, que o exa.me da lingua nacional deve ter prio
ridade sobre o de qualquer outra disciplina, pois nada é possivel appre;Jder 
ou transmittir sem um perfeito e completo conhecimento de vernaculo: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 No Collegio Pedro II, na Capital Feder-aJ., nos institutos de en
sino secundaria jâ. o<fficializa.dos, nos Estado::i, e, fóra desta ultima hypo
these, nos ccllegios particulares, que obtiverem permissão especial do Con
selho SUJperior de Ensino, haverá, a partir de a. de Dezembro <le cada anno, 
uma. época de exames pa.rcella.dos, que abrang-erão as seguintes materias: 

Portuguez; 
Francez; 
Inglez; 
AIJ.emão (facultativo); 
Latim; 
Arithmetica; 
Algebra; 
Geometria e Trigonometria; 
Geograu:>hia geral e Chorographia do Brasil; 
Historia ~ral; 
Historia do Brasil; 
Physica e Chinuca; 
Historie. Natural; 

§ 1.0 O exame de latim só serâ. exigido aos candidatos que se destina
rem aos cursos de 1\l[edieina e de Direito. 

§ 2.0 Esses exames, que serão obrigatorios para qualquer curso de en
sino superior, co1n a excepção unica do pru:agrapho anterior, não excluem 
o exame vestibular de que treta a ultima reforma de ensino, decretada pelo 
actual Governo "ad referendum" üo Congresso. 

Art. 2. 0 O exame da Jingua nacional precederá ao de qualqu~r outra. 
disciplina, sendo elemh1atoria a prova escripta e não podendo prestar exame 
de qualquer outro preparatorio o candidato inhabilitado ou reprovado nesse 
exame inicial. 

Art. 3.° Cada. candidato póde inscrever-se em seis rnaterias em cada 
época . 

Art. 4.0 Na segunda quinzena de Mar~o de cada anuo, haverá urna. 
outra época, na qua.l só se poderão inscreve< os candidatos que tenham sido 
reprovados em uma ou duas disciplinas, desde que lhes faltem exclusivamente 
estas para a matricula nos cursos supeliores . 

Art. 5. 0 Não poderão tomar parte nas mesas de exame de preparato
rios ou nas dos institutos superiores, os lentes do Collegio Pedro II, e das 
a.cadt'"mias officiaes, que ensinem a respectiva disciplina em aulas ou em 
cursos particulares. 



Art. s,• ReYogam-se as disposições em contt·ario . 
Sala das Commissões, 20 de Agosto de 1917 . - Antero Botelho. Presi

dente. -Floriano ele B1·itto. Relato1·. - Valois de Castro. -José Augusto. 
- Caldas Filho. - Ramiro Braga. - Ep l1igcnio de Ralles. - Raul Alves . 

Em 20 d e D Pzembro é encerrada a 2• rliscussiio depois 
de lidas as d.1cas emendas sermintes que não tive1·am 1101·ecer 
da CO?nmissão: 

N . 1 - Ao art. 1 •. § 2• - Dapois das palavras "curso de ensino su
perior", a.cerescente-se: '·noo considerados como tal os de pharma.cia e 
odontologia". 

_ . 2 - Ao art. 2• Supprima-se. 
Sala das essões, ~O de Dezembro de: 1917. - Ribeiro Junqueira. 

Em. 28 d e Agosto d e 1918 a Connnissão de Constituição 
e Justiça otten'ceu á consiclcração d<L Camara o p1·ojecto de 
lei qiLe marula, inspeccionar os cursos cl<L .academia de Altos 
Estudos e dá outms lJI'O'!Jidendas. 

Art. 1.• O Ministei·io do Inte!"ior mandará, por intermedio do Conselho 
Superior do Ensino, inspeccionar os cursos da Academia de Altos Estudos, 
Cl'eada e mantida na Capital Federal pelo Institu to Historico e Geographico 
Brasileiro, desde que a mesma faça o deposito da importancia arbitrada 
para as despezas da inspecção . 

Yerificado o funccionamento 1-egular por mais de tres annos, dos refe
ridos cursos, o Governo declarará. officialmente inspeccionada a mesma Aca
demia, e sujeita aos preceitos, que lhe forem a.pplicavei , do regulamento do 
Ensino uperior da Republica, relatiYamente aos estabelecimentos equipa
rados aos officiaes. 

Art. 2.• Os diplomados pele. Academia de Altos Estudos assim inspeccio
nados, nos cursos administrativo e ·financeiro, e diplornatico e consular po
derão, respectivamente, ser nomeados, independente de exames de habili
tação, para os Jogares de primeira entrancia nas carreiras administrativas 
em geral, inclusive as de Fazenda e notariado, e para os das carreiras di
plome.tica e consular. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em conrrario. 
Sala das sessões, 27 de Agosto de 191 . - Cunha Machado, Presidente. 

:iJiello Franco . Relator. - Arnolt .d..ze~:edo. - Prudente de Jioraes. -
Arlindo Lconi. - T!Lriano Campello. -Moreira Brandão. 

Em 4 d e etembro. em 2' discussão recebe uma e-menda. 

Art. 2.• upprima-se. 

Accre cente-se: 

Art. 2.• Abram- e o necessarios creditas para execução desta lei. 
Sala das sessões. 4 de Setembt·o de 191 . - Octa'l.·io Rocha. - E1:arí.sto 

4.maral. 
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Etn 12 é appro1:ado 1b?n 1·eq1un-imento cl.o SL João Per
netta pedin.do os pa1·eceres elas Oomnússões eLe Inst·rucção P1t
blica e Finanças. Penele de pareceres, diz a Syno7Jse do ?·es
pecttvo anno. 

Em 1" de Outubro de 19 18 o SL JuvenaZ J,amartine apre
sentott o segttinte 1n·ojecto de lei qtte autoriza a ela1· nwtri
cula gratttita e pensão, no 1nstitttto Pccl1·o 11 a seis es·tudan
tes, dos Estados Uniàos, qtte qtâzerem estuelar o desenvo lvi
mento a1·tistico e litte1·ario do B1·asil. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a dar matricula gratuita e pensão 
no Intezmato Pedro II a seis estudantes dos Estados Unidos que quizerem 
estudar o desenvolvimenoo artístico e Jitrerario do Brasil. 

Paragrapho unico. Dous destes estudantes cursarão o Instituto Nacio
nal de Musica, dous a Escola de BeiJas Artes e dous a cadeira de litteratura 
e historia brasileiras, no CoJlegio Pedro II. 

Art. 2.0 Estas matriculas serão concedidas por concurso de documentos. 
que se eflfectuará 11a União Pan-Americapa, em Washington, que para isso 
será avisada pelo nosso representante naquella cidade, afim de abrir o con
curso, precedendo annuncio publicado em toda a Republica dos Estados 
Unidos. 

Art. 3. 0 Revogam-se as dispoSições em contrario. 

Sala das sessões, 1 de Outubro de 1918. - Jm>enal Lamtartine. 

Enviado á Commissão de Instrucção Publica não consta de Synopse o 
andamento posterior do projecto . 

I 

Em 25 de Novembro de 1918 o ST. Joaq11,i1n Osorio 
ofterece á Oa1na1·a o 1n·ojecto de lei qtte alte·ra os decretos 
ns. 11.530, de '18 de 111a1·ço ele 1·9li5 e 11.895, ele 4 ele Janeiro 
àe 1916. (Ensino supe1·io1· e fttnda?nen·tal, mantido pela União. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕEJS GERAEJS 

I 
Art. 1. 0 E' assegurai'Ja a liberdade ampla de ensino· 
Art. 2. 0 E' garantido o livre exerdcio de qua.lquer profissão moral, in 

telle<'tual e industrial, 1nd~pendentemente de diplomas escolasUcos ou ~ca
demicos. satisfeita a exigencia do art . 14, desta lei. 
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Art. 3Í0 Salvas as restr-:ic1Ções expressas na· Con-stituição Federal, os 
c.argos publicas civis serão providos, no gr:lo i11<ferior, mediante concurso, ao 
qual erão inéListinctrune11te ald!mittidos os brasileiros validos, maiores de 
21 annos, isentos de culpa. O provimento dos cargos médios ser:\ feito em 
virtude de accesso, l!netade por antiguidade, metade por merecimento. Os 
cargos superiores serão de livre nomeação do Poder Excutivo, dentre os 
funccionarios do quadro geral. 

Art. 4. 0 T·od.o o cidadão p6de set' admittido aos c;;urgos publicas civis 
ou militares, q uaesquer que sejam as suas opiniões, sem outra distincção 
que 11ão a dos serviços que haj{L prestado, a das virtudes e da aptidão. 

CAPITULO H 

DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUPERIOR PELA UNIÃO 

Art. <5 .0 A União m<aJnterá os .a.ctua.es institutos de ensino fundamental e 
superior que pela presente lei são equiparados aos estabelecimentos parti
culares, concorrendo com estes, em completa igual.d·ade de condições, para a 
di-stribuição do ensino, sem qualquer privilegio decorre,nte dos attestados ou 
diplomas ex;p.edidos . 

Art. 6.0 E' ruttribudda aos mencionados institutos personalidade jurídica 
para receberem doações, legados e outros bens, administrar seus patrimo
nios, lançar taxas de matricula, de e:j:ames e emolumentos por diplomas e 
certidões, arrecrudamdo toda sas quantias para provimento de sua economia, 
não podendo, por.§m, sem annuencia elo Cong1·esso Nacional, aliena,r be11s. 
E'-lhes igualn1ente assegurada competencia para elegerem seus directores, 
liberdade ele organização dos programinaJS de ensino, condições ele matriculas 
exigindo o exame ele adm' são pttra o ingresso dos cursos superiores e para 
estabelecer regras ele di·sciplina eS;Colat· e resolver sobre todas as questões 
inheretentes á intima economia de c..aéLa um. 

Art. 7. 0 Os rendimentos do patrimonio serão destinados ao .custeio do 
ensino, ao melhoramento dos edifícios, á refor:ma do m,aterial escolar. á dis
tribuição de pr mios e outras obras de utilidade pedagogica. Serão admi
nistrados peJos directores, de a,ccõrdo com o orçamento elaborado pelas con
gregações. 

Art. 8. 0 E' mamtid.o'l. a actual ()Omposição dos corpos docentes, processo 
de investidura, regimen ele livre docencia, fórma de conce&>ão de licenças, 
sysrema de recebimento de vencimentos e ele penas disciplinares concer
nentes ao mag1sterio. 

Art. 9. 0 E' mantido o Conselho \Superior de Ensino destinado a substituir 
a fnnccão f isca,l da União e resolver em gráo de recurso com plena autonomia, 
todns as questões de interesse pe,ra os institutos ele ensino nos cas·os de 
conelicto ou não p.rev1stos. Realizará pelo menos uma reunião annualm~11te 
no J,Jeriodo d-e 15 a 25 de Julho. em sua séde no Rio ele Janeiro. 

Art. 10. E' mf.l,ntido o actual p<'ssoal adminis~rativo com os respectivos 
vencimentos. 

Art. 11 . Sómente ao Congre.<;so Nacional compete crear cargos e fixar 
vencimentos dos professores e pessoal administrativo. 

Art. 12. Com.põr-se-ha a Conselho Superior de Ensino, além elo presi
dente, de livre nomeação do Poder Executivo, dos elementos actuaes e de 
um docente ele cada um dos est:xbelcimentos indicados pelas congregações. 

/ 
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Art. 13. Cabe ao Conselho Superior de Ensino representar ao Con
gresso Nacional, desde que resulte em augmento de tl.espe:>:a, sobre a con
veniencia da m·eação, tramsformeção ou suppressiío de cadeiras e promover 
a reforma e melhoramentos necessarios á instrucção. 

CAPITULO III 

DO REGISTRO PROFISSIONAL 

Art. 14. Todo o individuo, na~.i-onat ou estrangeiro, no uso do seus di
reitos civis e isento de culpa que quizer exercer prolfissão para a qual se 
ache habilitado, deverá requerer inscripção, em q·egistro publico especial, 
que manterão, no Districto Feedral, o Ministetio da Justiça e Neg·ocios In te
riores e nos Estados as respectivas Secretari.a.s do Interior. 

§ 1.• A' inseripção ficam tannbem suje:itos os diplomas expedidos pelas 
escolas o'fficiaes ou estrangeiras. 

§ 2.• A inscripção no registro terá Jpgar mediante solicitação do inte
ressado, que deverá declarar: a) o nome, idade, filiação e naturalidade; b) 

o Jogar de seu domicilio actuaJ; c) e. sua. industria .ou J,>rOO:issão anterio·r ou 
ao tempo da i:nscripção; d) declaração de habilitação por profissional, já 
registrado ou poe instituto officia! ou particulan.·, 11a hypothese de possuir 
diploma ou qualquer certificado de he.bilite.ção. 

§ 3. 0 li'eito -o registl\o será lançado no verso do diploma - o vis to -
do Ministro do Interior ou Secretaries do Interior dos Estad-o~, ou expedido 
titulo no caso simt:><lesmente de inscripção. 

Art. 15. Não será admittido a registro aquelle que não puder ser pro
curadot· em juizo, ou por incapacidade civil, ou impedimento temporario, re
sultante do exercicio de alguma. funcção publica. 

Art. 16. O Ministerio do Interior e Secretarias de Estado a que se refere 
esta lei orga11izarão e publicarão a relação dos profissionaes inscriptos, a 
qual será semest.ratrnente revista e publicada com as n.Herações que se tiverem 
dado por morte ou outras causas e declarações a. que se refere o § 2•, do 
art. 14. 

Art. l 7. E' vedado o exercicio simultaneo da medicina e pharma.cia. 

CAPITULO IV 

DOS ABUSOS E DElLIC'l'OS PROFISSIONAES 

Art. 18. Os abusos commettidos no exercicio da profissão serão punidos 
p!'lo modo seguinte: 

§ 1." A pe soa que exercer qun1quer profissão sem o respectivo registro 
será multada em 100 a 200 e na reincidencia incorrerá n a pena de prisão 
por um a seis mezes. 

Si fôr pha.rmaceutico, além da multa ser-lhe-ha f chada a indilstria., até 
que satisfaça a formalidade da inscripção. 

§ 2.• O 1lrarmaceutico que alterar as l'm·mulas ou substituir os medica
mE>nto prescriJ>tos n!l!S r(l{leitas incorrerá nas penas de multa de 200 a 
500 e de vrivação do exercicio da profissão por seis m zes a um anno. 

1 •, si por qualquer destes actos fôr compromettida a saude da pessoa 
pena de prisão por um a quatro annos, multade l.íoo· a l :000 e privação do 
exercicio da profissão por um a dons annos; 
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2•, si de qualquer delles result.o'lr a morte - penas de prisão por dous 
a seis annos, multa de 500 a 1:000$ e privação do xercicio da profissão; 

3°, si qualquer destes factos fôr praticado, não por imprudencia. negli 
gencia ou imperícia 11a propria arte, e sim com vontade criminosa, inconerá 
nas penas impostas ao crime que r·esultar do facto praticado; 

§ 3. 0 O phannaceutico que vend r remedios falsificados ou deteriorados 
será multaclo em 200$ a 500 e incorrerá, na reinciclencia, na pena dG priva
ção para sempre do exercício da pro-fissão. 

§ 4. 0 Todo o profissional que commetter erro de officio ou agit· por im
prude>ncia, ruegligencia, imperícia na arte ou. pliofissão, será multo.do na 
quantia de 500S a 1:000 , e incorrer:;t nas penas que forem impostas rios 
crimes a que derem causa e erá responsavel pelos prejuízos e damnos cau
sados aos clientes. 

§ 5. 0 Provado que um remedio f z mal ao individuo que o ingeriu, por 
err·o de dosagem ma."imo ou por· assoet ão na mesma formula d medica
mentos. dado em combinação substancias nocivas, ficam sujeitos ãs mesmas 
penas do art. 1& ,e paragraphos o medico e o pharmaceutico. 

Art. 19. A propriedade de uma pharma.cia pôde ser colle'ctiva. mas será 
dirigida por um 6, que assumil·á toda a r"€spon.s..'l.bilidade elos trabalhos 
executados. 

Art. 20. Os pharmaceuticos terão um livro destinado a. registrar as re
ceitas aviadas e as transcreverão textualment.e nos rotulos que devem acom
panhar os m dicamentos fornecidos. 

A.rt. 21. O pharmaceulico que n5.o possuir em pharmacia o livro a que 
se r fen:- o artigo anterior com a escripturação convenientemente regulari
zada s rá multado em 100 a 500$ e na reincidencia incorrerâ. na privação do 
exercido da profissão. 

Ar·t. 22. O pharmaceutico que se oppuzer ao exame de sua pharrnacia, 
quando este fôr exigido pela autoridad de hygiene, incorrer{!, na multa de 
100 a 500 e na reincidencia na pena de prisão por· um a tres ,meze . 

Art . 23. Fica sahro aos pharmacent!co o direito ele não aviarem as _receitas 
quando lhes parecer que o remedio I>óde s r perigoso ao doente. "Ne te caso 
deverão transcrever, no livro de que trata o art. 20, a formula da receita não 
6.\'iada, com a. declaração de - não aviada por ser perigosa - <fazendo na 
mesma r ceita decla,ração igual, que será datada e as ignada, remettendo-se 
â. auroriclade sanita~ia, ce.so a i!'So não se oppor1ha o respecti'Vo portador. 

Art . 24. Ao medico. cuja r·eceita o ph.armaceutico se recusar a\iar, 
assistirâ o dh-.eito de pedir por certidão o pa1-.ecer da autoric1acle sanitaria. 

Art. 25. E' er-ro de officio, sujeito ás penas desta lei, denuncia1· como 
perigosa uma receita que possa ser· commummente usada. 

Art. 26. Deverão a drogadas mencionar, em livro especial, as substan
cias toxica::. que vende1·e>m para fins industriaes, mencionando o nome. r"si
dencia e indu tria do comprador, a õata da vendii e quantiõade da substan
cia vendida. 

CAPITTJLO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 27 . PeomulgaJda esta lei. r unir-se-hão· xt1-aordinari mente os 
corpos docent dos institutos federaes, a que e!la se r·efer·e, para delibera-
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" rem sobre a organização que aos mesmos institutos compete dar por força 
da autonomia didactica e administrativa que lh es é assegurada,, 

Art. 28. Ao corpo docente e ao pessoal administrativo de cada um dos 
estabelecimentos de ensino offi.cial, são garantidas as regaldas morates e 
materiaes a que tem ãtreito JPe~as leis até agoro. em vigor. 

Al't. 29 . Revogam-se as dispo~ições em contrario. 
SaJas das sessões, 25 de No·vembro de 1018. - Joaquim Lttiz Osodo . -

Domingos Masca1·enhas. 

'·Sobre este projecto nada disse a Commissão de Instrucção Publica, in
forma a Synopse de 1918. 

Em 27 de Maio de 1919 o Sr . Lengruber Fill!o offe· 
recen á Oamara. o seguinte 1Jrojecto qtte equi.para em todas as 
rega lias e vantagens aos 7J1'Dfessores aas demais· escolas su
,pe>'iores da Unido os 1Jro[essoTes cna- Escolct Naciona.l cre 
Bellas A1-tes. 

A Escola Naciomot.l de Bellas At·tes é um in tituto de ensino superior. 
Seu curso é subdividido em urrn cur o geral e <::ursos especiaes de pintura, 
esculptura, gravura e archltectura. 

Para o curso geral são ne.cessarios exames pr paratorios e exames vesti
bulares, te. I corno são exigidos nas escolas sUJperiores . 

Pelo :regulamento vigente, da Ecola de Bel.!as Artes, moldado de a.ccôrdo 
com o dispositivo da lei n. 2. 924, de 5 de J aneiro de 1915, os Jogares do 
professorado são providos por meio de concursos. 

Os professores regem as suas cacleire.s de a.cDôrdo com as disposições 
da lei do ensino a.ctual :relativas ás escolas superiores. Teem, a sim. iguaes 
deveres e não gosam de igua.es direitos, por ter~m maior numero de horas 
de aula e honora.rios inferiores, por exemplo, ao do secretario! 

Aulas ha, de duas, tres e quatro horas, tri- sem.anaes, o que augmenta o 
trabalho do·s professores em relação e.o trabalho dos docentes das demais 
escolas supe.rio1-es. 

Os profe ores da E. cola de Bella-s Artes percebem, apenas 500$000 
mensa.es, qua1Hlo os das d mais escolas superiores, com mPnor somma. de 
trabalho, receb€Jm, no minimo, 800$ po~· mez, dand'o ~tes sómente uma hora 
de aula tres vezes por semana. 

Todos os trabalhos escolares da Escola de Bellas Artes, desde as aulas, 
muito mais exhaustivas, á vista de suas especialidades, até ás In·ovas par
ciaes, os exames, etc., são rigo1-osaroente praticados de a.ccôrdo com a mesma 
lei que rege taes trabalhos nas escol'ls snperiores da Uni5.o. 

E' justo que os professores da EEcola ele Bellas Artes tenham iguaes de
veres, iguaes obl'igações, augmentados pelo tempo de trabalho, sem gosarem 
de iguaes direitos e vantagens? 

Pm·ece que o p1•ojecto póde ser concebido simplesmente nestes termos, 
salvo melhor reclacçiio: 

O Congresso ,Naciona.J resolve: 

Art. 1.0 Os professores da Es.cola Nacional de BeiJas Artes, ce accôrdo 
com a lei n. 2. 924, de ,5 de Janeiro de 1915, ficam equiparados em to<!:as as 
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regalias e vantagens aos professores das demais escolas superiores da. Unii'io, 
abrindo-se o necessa1·io credito para cumprimento d ·sa àetenninação. 

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

Sala. das se ões, 27 de :Maio de 1919. - Lcngntbe1· Filho. 

Não consta da Synopse o andamento do projecto no seio da Commissã.o 
de In tt·ucção Publica. A d Finanças tennbem nada di se. 

Em 23 d e Maio ele 1919 offereceu o Sr. José A!tgusto 
o segu.inte p1'ojecto ele lei á CMnara reconhecendo como ins
titu·ição de ntiliclade publica a Faculrlade de Philosophia e 
Lettras. 

A Faculdade de Philosophia e Lettras, creada sob os auspicio. do Insti
tuto Histol'ico e Geogra.phico Brasileiro, ,·eiu preencher uma lacuna sensível 
no en;:; !lo publico nacional. 

Com Ueito. lodos os cent1·os unh·ersitarios da Europe., da America do 
Norte e até ela. America do Sul, excepto o Brasil, po suem Faculdades de Me
dicin:J. •le Dire;to, de Engenharia. e, além destas, Faculdades de PhJiosoph!a 
e: Lettras, as~im tradicionalmente denomi11adas, que se destinam a com
pletar "" cultura s cundari.'l. ou das humanidades, dando aos seu· a.iumnos 
aquella per1eição int graJ de conhecimento que é o e côpo da t>ducação su
]Jerioi· é'esinteressada. r.ois que as deri\·ações pro-fi&Sionaes se realizam na 
pra• iL~L usual antes das te tei'Illo, com manif.,.sto prejuízo da cultura geral. 

Rt>conhec€u-se, por toda a parte, que assim como as escolas proflssto
naes ele>mentaN?s (arte e officios manuaes) podem receber <>s alumnos logo 
depois da~ escolas primarias, para uma educação technica que exigem a,s ne
ces idades da lucta pela vida, sem terem podido logt·ar as vantagens do 
ensino secuncl:lrio, - f'm outros casos tambem, proveitos utilitarios conduzem 
e.lumnos, depo's de terminadas as humanidad s ou disciplinas preparatorios, 
ás escolas proJi.ssionaes superiores (medicina., direito, engenharia) .• sem terem 
con e!;uidc integmr a educação philosophica (ahi incluída a educat;ão scien
tific'l. geral) e lltteraria, que é o ideal huma.no da educação . 

Ora. si po suimos e cole.s p ;)imarias, profis ionaes elementares, secunda
rias, profissionaes sup~riore , faltava-nos aquelle remate. que é Faculdade de 
PhilosQphia e Lettras, a nova instituição creaela. pelo Instituto HJstorico e 
Geographico Brasileiro, aproveitando os excellentes elementos que possuía 
de sua antiga Academia ele Altos Estudos, fundada a 12 de Outubro de Hl15 
e installada a 25 de Março de 1916, com grande proveito publico. 

Taes instituições de ensino não teem entretanto, uma n6rma rígida de 
progrumma, sinão que este é feito de accôrdo com as necessidades nacion.aes 
e historie-as. Ess.= sabic> opportunismo dotou a nossa Faculdade de .1:-'hilos::>
phia e Lettras não só de todas as discipline. classicas e tradicionaes, como 
daque.llas outras necen.sa.tias a um ame!'icano e brasile>ü·o que deseje educa
ção superio1·. I.a.is, esse OJ>portunismo fez ampliar-se o quadro du ensino á 
maneira das no,·as faculdades congeneres norte -americanas e argentinas, com 
o que ficou dotada d outros cursos que ainda lhe dão maior merecimento. 

Nas Faculdades de Direito da Republica ai oliu-se, :faz tempo, o curso 
de sciencias ociaes. que preparava alumno para o exercício das carreiras 
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dipJo.n1atica, consular e adminlstrauva~ que, evidentemente, niio exigem o 
longo preparo jurídico conjUillcto, hoje em dia o unico mini trado nas nossas 
Faculdades de Direito. A Faculdade de Philosophia e Lettras foi pois, com 
acerto, dotada de um curso de Sciencias Politicas e Sociaes, que será bem 
vindo aos candidatos que se destinarem áquellas carreiras. 

Mais, e, talvez, principalmente. No Brasil, como por toda a parte, o 
bom senso e a necessidade obrigara!l1 a cre.aç:ão de escolas normaes, desti
nadas ao preparo de professores, iclJoneos ao ensino primar·io. Só, no Brasil, 
porém, os professores desses "no!·me.lis-tas", futuros alwnnos-anestres, não 
teem onde se preparar, e se improvisam de qualquer medico, bacharel, en
genheko, ou curioso . Chega~se assim ao colossal disparate, que, entretanto, 
não percebemos, até agora : para ensinar a uma criançe, na aula primaria é 
preciso um mestre com tirocínio normal; para ens!ina1·, entretanto, esse en
sino nor,mal serve e ba.sta qualquer sujeito, com ou sem preparo . Orilinaria
mente sem preparo, porque não teve onde o receber. Nas mesmas condições 
stão os professores dos collegios e gyronasios scundarios, curiosos e diligen

tes, que ás vezes. raramente, se escolhem por concurso, quasi semp1·e sem 
nenhuma prova de idoneidade edu cativa. 

A funcção do preparo desses professores par;t. o ensino secundaria e 
para o ensino normal elementar é dado pelas Escolas orma.es Superiores, de 
que um typo, consagrado e respeitado, e a Escola Normal Superior de Paris, 
jnstituto autonomo, de cultura ilidatica superior, que honra a Universidade 
da capital franceza. Em Fra.nc:a, mesmo e em outros paizes, ha Escolas 
Normaes Secundarias. que elevam o nivel do ensino a,o alwnno-mestre, pre
tendente ou não ao professorado nas escola,s n<rrma,es elementares . A jovem 
e já notavel Universidade de La Plata, na (R.epublica Argentina, nos deu 
um exemplo, que começa a ser seguida na Italia : foi a in clusão na sua Fa
culdade de Philosophia e Lettra de tão vasto programma de Sciencias da 
Educação que estas, até como endereç:o capital, a,cabaram POL' absorYer as 
outras. 

Tal exemplo, digno de appt·oximac;ão sinão de imitação, e a.inda, e prin
cipalmente, a inilludivel necessidade ele cursos no·rmaes superiores. onde ::;e 
possam formar os professores que se destinam ao ensino secundario ou nor 
mal elementar, levaram a nossa Faculdade de Philoso:phia e Lettras a i!lstl·· 
tu ir, entre os seus, uma série de cu rsos . Curso nol'mal superior, subdividido 
em curso de linguas dassicas (grego e latim), curso de linguas modernas 
(portuguez, francez, inglez, allemão, italiano e he panhol), curso de scien
cias mathema<ticas, curso de sciencias historicas e geographicas, cur o de 
sC'i.encias physicas e naturaes, curso de sciencia,s da educação (propriamente 
ditas). 

Si taes cursos lograrem o desenvolvimento que se lhes di>ve esperar c 
desejar, da Facul<lade de Philcsophia e Lettra.s se emancipará di01 a futur-a 
Escola Normal Superior, como mais tarde ainda a. possível Faculdade de Sci
encias. onde terão a &mplitude devida todas as sciencias dida.ticas, todas as 
sciencias puras, proveito e vantagem da maior cultura hu mana. 

Os poderes publicas não devem ser extranhos e indiff.erentes :1. i"aes p0-
vide11cias ela iniciativa pa.rticular que vem satisfazer . necessidades do Es·
tado: o minim<> do apreço que lhes devemos consistirá em reconhecei -as, 
como de utilidade publica. Com o intujto de endereç.ar a ellas os n<i>eessitados 
dessa cultura, somos de parecer que algu ns favores, já permittidos em <ir
cumstancias analogas, lhes elevem ser concedidos. 
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A im, poi , formula.mos o seguinte 

PROJ EC"l'O 

Art. 1.° Fica a Faculdade de Pbilosophia e Lettras reconhectda ,,,mo 
instituição de utilidade publica. 

Art. 2.• Aos bachareis, diplome.cios no curso de philosophia e lettras por 
essa faculdade, serão concedidas todas as regalias de que actualmante gozmn 
os tach:1.reis pelo Col!egio Pedro H. 

Art. 3.0 Aos bachareis, diplomados no curso de sciencias politicas e so
ciaes, por essa faculdade, é concedida a validade dos exames das materias 
similares quando se pretendam matricular n.a.s Faculdades de Direito da 
Republica e outros institutos officiaes, e preferencia, dada. a igualdade de 
condições, nos concursos para a~ carreiras diplomatica, consulor ou admi
nistrativa . 

Art. 4. 0 Aos bachareis, diplomados no curso normal superior dessa fa
culdade, é concedida a preferencia nos concursos, dada a igualdade de condi
ções, para o preenchimento de vagas, nos gymnasios e esc()las nonnaes ele
mentares, da Capital e dos Estados da Republica . 

camara dos Deputados, 10 de Maio de 1919. - José .J.nottsto. 

E m 19 ele De:::embro de 1921 as Oonwti.ssões de Ins 
trucção Publicct e Ji'inanças, intm·puzer(llln pareceres. 

o projecto n. 20, de 1919, reconhece como instituição de utilidade pu
blica, a Faculdade de Philosophia e Leti re.s, antiga Acad mia de Altos Es
tudos, fundada na cidade do Rio de Janeiro, pelo Instituto Historico e Geo
graphico Beasileiro, E; em Faculdade transfoemada no n.nno de 1919, conforme 
o res,pectivo regulamento publicado no Dia1·io O!ficial .. edi(ções de 21) de 
1\Ia.rço e 6 de Junho do sobredito anno. 

Além de reconhecer-lhe utilidade publica, o projecto cone de aos ba
chareis qu forem diplomados no ct;,rso de philosophia e lettras pela Facul
dade, todas as regalias de que gosam os bachareis formados no Collegio 
Pi"dro li. Ainda mais: aos bachareis dlplomados no curso de sciencias poli
ticas e sociaes, tambem estabelecido pela Faculdade de Philosophia e Lettras 
ao lado de outro curso, o curso normal superior, concede o projecto validade 
dos exames das materias similares para se matricuJarem nas Faculdades de 
Direito da Republica, assim como preferencia, m igualdade- de condi<;ões, nos 
concursos para as carreiras cliplomaticas, consular -e admiiústrativa; e aos 
bacharies diplomados no curso normal superior, l}referencia, dada a igual
dade de condições, para o preenchimento de vagas nos corpos docentes dos 
gymnasios e escolas normaes elementares da Gapital e dos Ef'tados. 

Importa considerar que a Faculdade de Philosopbia e Lettras, favore
cendo as tendencias da nossa mentalidade latina, ra um acto compensativo 
com que a iniciativa de uma !U' ociação particular remediav::~. uma falta ~en
sivel da ultima orientação do poder publico. No codigo que presentemente 
rege o ensino superior e secundaria dos estabelecimentos do Governo todo o 
:interesse- official pela cultura philosophica e litteraria ficou circumscripta na 
permissão de um "cur o facultativo·• ele P!OYChologia, Jogica e histeria da 
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philosophia no Collegio Pedro II. (D€creto n. 1.153, ele 18 ele Março de 
1915, art. 116, paragrapho unico.) . A nava Faculdade com o ppogramma de 
estudos, de que o:flferece um sche1na no seu proprio titulo, vinha, pois, pre
encher uma .la-cuna, que é ele lamentar subsista na organização do ens<ino 
publico secundaria e superior do paiz. 

Com esta omissão, decreta>CLa talvez em homenagem ao espírito anti
cla'lsi<eo e utilitar-ista de que passaram a ser vassallas e.s nossas re.fonnas, 
não se teem podido conformar os anligos da. cultura. humanista, ela cultura 
ge1·al. Nem ha razã.o para se excluírem systematicamente as discipl<inas clas
sicas dos nossos p<·ogea.nL'11as de n1.sino, em seus gráu adeantados. M smo 
para nos pormos em dia com o que se faz no strangeiro, é ir longe d.e mais. 
Por muito que se nos imponha a necessidade de desenvolver ·o ensino tech11ico, 
especial, e dar a todos os e&tudos ume. feição pratica, de accõrdo com o ponto 
de vista ec0'11omico p.reponderrunte 11a vida dos povos, maxime dos esgotados 
na grande guerra. é certo que nenhum paiz do mundo se resolveu a definhar 
e matar em seu espkito a crupa.c:ioode das iclJéas geraes, a intelligencüt. dos 
Pi'illcipios primeü·vs e o sentimento do be llo. 

A All<'manha, um dos modelos a que costumamos pedir suggestõc.s em 
materia de e11sino e 1·egimen esoolar, apezar da sua orientação r ealista, não 
varreu nem dos seus institutos superiores T1em dos seus gymruasios, os es
tu'dos especulativos >e desinteressados, estudos em que alguns que~-em ver 
apenas ornamentos do el'1Pirito. O que se deu na Allemar.ha foi a reacção 
contra o excJusivis1no da si1uação esthetica e litt rari,a ou do hu~16.nismo; 
fo i, mais propdamente, uma evolução em harmon1a CO'l11 os progressos do 
industrialismo . E' o que affirma, entre outros estudiosos da. moderna cul
-tura germanica, o Sr. Henri Lichtenberger. O ensino, diz elle, to1-uou-se' 
alli, "•manos exclus•ivamente litterario ou philosophico, n1enos livresco, des
envolvendo-se ao lado ·elo gym,nasio h1vnwnis·ta, os typos mais modei'110S de 
gymn.fi.SiOs e de escola5 reaes, OI\de o ensino das sciencias e das linguas vivas 
entre. em Pl'OPOrção maior, corresq)oJidente ás necessidades d:a bu•rguezia 
industrial e con1•mercial". Assim, accrescenta o professor da Sobonme, tendo 
po1tco a po1wa a abater>'>€· a bar:rerira que se leva1100.ve, entt'e o letrado de 
outr'ora. humanista e ph.ilologo, e o illetTado, que não sabia as lingua,s cJas
sicas. 

A.inda agora, n.a França, urgida pela anda de r econstrucção economica, 
vemos professores e escriptores como Paul Lapie, ao mesmo tempo que .pro
pugnar um typo de escola primaria mais apla sobretudo a formar produ
ctores, opinar pela manutc.nção, na escola fu1mceza dos princípios que con
stituem a unidade do ensino nacional, ,fortalecendo-sa o ensino moral, histo
rico e litterario, que em taes princípios se inspira. Taes exemplos, quando 
não bastasse a força persuasiva da tradição brasileira, justificariam ple na
mente o empenho mani'festado peJa i!lustre congregação do Collegio Pedro II, 
em um projec·to enviado ao •Sr. 11\'Iinistro da Justiça em :t9l9, a favor do res
tabelecimento do c1.trso do bacharelado em .lettras e sciencias, bem como a 
moção a.pprovada pelas congregações das escolas superiores, ac<tualmente re. 
mlidas em Universidade, lembrando ao Governo a convenie11cria de adaptar-se 
o dito Col!egio aos moldes de urna f!lculdade de sciencias e lettras para ser 
incorponada na Universidade do Rio de J aneiro. 

Referindo-se ao pan:cer de. congregação do Collegio Pedro II, registra. 
o clü·ector deste estabelecimento, no relatorio concernente ao a.nno le.ctivo de 
l920: "O restabelecimento do bacharelado em le-ttras no Collegio Pedro II, 
despertou, como era natural, manifestações de regosijo por p<wte de diversas 
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pessoas, algu.rnas, pot· serem ex-a.lumnos graduados do Collegio, outras por 
espírito rle carinho e de ooa vontade para a conservaçã.o J.as tradições do 
ensino em nosso paiz". o curso de bacharelado, fez notar o Dr . Carlos de 
Laet, existiu no Collegio Pedro II, por ~ d quasi setenta annos. 

Pôde-se assegurar que a tradição humanista não se perdeu no decurso 
da evoluc:;ão pedagogica. por que tem pa.sea.do o ensino em todos os paizes de 
instrucção publica modelo. A nossa impulsividade é que nos levou de re
forma em reforma, nisto como em outras causas, ao partldo radical. Por 
for tuna, caes excesoos de decretação não teem pro<luzido grandes effeitos, e 
quer em estabelecimentos particulares, quer em officiaes, pelos Estados, con
tinuam a ser professadas e frequentadas as disciplinas suppressas core o 
curso do bacharelado do Collegio Pedro II. Dentre esses institutos cite-se 
aqui o Gymnasio official da Bahia, em cuja organização persiste o bacha
relado em sciencias e 1ettras . 

A Faculdade de Philosophia e Lettras, favorecida pelo projecto de que 
se trata, veiu na oppOL·tunidade com o seu curso de tres anno . compre
hend~mdo a historia da língua portugueza, a psychologia, as Utteraturas clas
sica;; e as modernas, a pbiiclogia cOJilparada, a histolia. das religiõe::;, a es
tbetica. e a historia da arte, a, philasopbia, geral, a historia da pbilosophia, etc. 

Mas a sua utilidade ainda se evidenciava por outra especialização no 
C]Uadro dos estudos com a instituiçâ,o do Curso u: ormal Superior, subdivi
dido nos s · b segui~tes: curso ,Je linguas classicas, curso de línguas moder
nas, curso de mathematicas, curso de sciencias historicas e geographicas, 
curso de ·sciencias physicas e naturaes e curso de cienc.ias da educe..;ão. 

Deve--se reconhecer que cogitando de um Curso 'ormal Superior a 
associação fundadora da Faculdade de Pbilosophia e Lettras punha o dedo 
em uma grandê lacuna do nosso systema de instituições decentes. Nada existe 
até hoje no Brasil <!e semelhante ás escolas onde em Paris e outros centros 
de alta cultura se preparam aquelles dentre os quaes serão recrutados os 
melhores docentes das escol:as normaes e elementares e dos cursos de instru
cção secunda>J.-ia . 

Pm· tudo isso, consagrar t"m lei a utilidade publica da Faculdade 
de Philo ophia e Lettras seria. como disse o autor do projecto, o 
mínimo apreç:o que Jhe devemos . Não ab tante uma ou outra vez 
que de vez em quando se le<Vanta a impugnar esses a.ctos inoffensivos do 
parlamento, quasi não ha sessão legislativa em qu não passem alguns desses 
projectos. ""a presente sessão dous, si não mais, já tiveram andamento na 
Camara, considerando d utilidade publica o ··Instituto Historico e Geogra
phico Rio-Grandense" e o "Dispensaria da Gloria". 

O pJ·ojecte, porém, como já ficou dito, vae além do reconhecimento da 
utilida.d da Faculdade de Philosophia e· Lettro.s: confere-lhe preroge.t..ivas 
que, segumlo o espir•ito muitas vezes accentuado nesta casa do Congresso, 
devem ficar reservadas aos estabelecimentos da. União, e quando muito es
tendidas aos institutos officie.es dos Estado~. A Commis ão de Legisla-~ão e 
Justiça, a quem foi primeiramente o ,projecto, ftisou desde logo, que, emhoea. 
consignando o reconhecim nto da utilidade publica, o pr<Jjecto versa real
mente sobre equipara.;ão de diplomas e de exan1es; e posto nada articulasse 
em contrario a semelhante fa.voe, não deixa, m nos transpat·ecer a sua es
tranheza. 

E' que a liberdade ou o liberalismo do projecto, vinha já contea a corr-ente 
avolumada nos dous Tamos do Congresso Nacional. 'e que mais não sigr;ifica 
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que a reacção pmvocada pelo descalabro a que havia chegado o ensino com o 
regirnen das eq uiparaç;ões. 

Kestas condições, p nsa o Re.Jator, ter-5e-ha conceiliéio o possl•!el, na 
conJunctura, em apoio de uma mstituição digna de esttmulo, com o substitu
tivo que em conclusão apresenta: 

Art. 1.• E' recuühecida de utilidad publica. a Faculdade de Philoouphia 
e Lettras, fundada na Capital t><:uv lnslitu ru Historico e Geogra.phLco Br<L
sileli;o. 

Art. 2.• Revogam-se as di<>posições em contrario . 

Sala das Commissões, 17 de Setembro de 1921 . Antero Botelho, PreSI
dente. - Xavie1· Marqt«lS, Relator. - Azevedo Lima. - Tavares Caval
cante. - Ban•os Penteado. 

o projecto n. 20, de 1919, do Deputado José Augusto manda, nos quatr•} 
artigos que o formam, reconhecer de utilidade publica a Faculdade de Phüo
siphia Lettras e dando, no regimen de<>sa utilidade, determinadas regalias . 

Ouvida a Comrnissão de Instrucção Publica sobre o assumpto opinou esta 
de conformidade com o parecer do Relator Deputado Antero Botelho que se 
limitou ao art. 1 •, do \ll'l'Ojecto recusando os demais de conform.id3icle com as 
idéas que expende. 

Tanto o proj cto como o substi tu tivo da ICornmissão d.e Instt·ucção Pu
blica. não encerram ma.terial sobre que a Commissão de Finanças, possa 
emittir pare<:er, limitando-se neste a concm'<l.ar com o deliberado pela Com
missão Technica da. C= em assumptos de instrucção publica. 

Sala das CornmissÕe6, 18 de [)ezembro de 1921. - ES'tacio Coi1nbra, Pre
sidente. - Osca1· .Soares, Relator. - Tho1naz Rodrig1be8'. - Buenos Brandão . 
-Pacheco Mendes. -Bento Miranda. - Octavio Rocha. - RodTigues Alves 
Filho. 

PROJElCTO N , 20, DE 1919, A QUE SE REFEREM OS PARECERES 

O Congresso N3!Cional resolve: 

Art. 1.• Fica a Faculdade de Philoso,phia e Lettras reconl1ecida como 
instituto de utilidade publica. 

Art . 2. 0 Aos bachareis, diplomados no curso de philosophia e lettras por 
essa faculd3icle, s rão conceddas todas as regalias de que actualnnente gozam 
os bachareis pelo Collegio Pedro II. 

Art. 3.0 Aos bachareis, diplomados no cw·so de sciencias políticas e 
sociaes, por essa faculdade, é concedida a validade dos exames das materias 
similares quando se pretendam matricular nas Faculdades de Direito da Re
publica e outros insntutos officiaes, e preferencia, <lada a igualdade de 
condições, nos concursos para a.s Cilrreiras diplomatica, consular ou admi
nistra iva. 

Art. 4. 0 Aos bachareis, diplomados no curso normal superior dessa fa
culdade, é conced.ida a preferencia nos concw·sos d3icla a igualdade de con
dições, para o preenchimento e vagas, nos gy{nnasios e escoi3!S normaes 
elementares, da Capital e dos Estados da Republica . 

Camara dos D putados, J O de Maio de 1919. - J osé Augttsto. 

Pende de 1" discussão. E' a nota da Synopse de 1921. 
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Em 21 de Julho de 1919 o Sr. Ezbgenio ll1Lbller alJre
senta ci Canwra o seg1Linte pTojecto de lei que dispensa de dar 
a·ulas a.os memb1·os do nw,gisterio das escolas oivill e miLitares 
q11e co1npletarem 25 annos de serviço effectivo no ensino. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 Os membros do magisterio das escolas c1v1s e militares, que com
pletarem ou vierem a completar vinte e cinco annos de serviço effectivo no 
ensino, f icarão dispensados de d.at· aulas até attingirem trinta annos, obriga
dos, nesse interregno, a comparecer â.s congregações e concursos, em cujos 
trabalhos tomarão parte, a dar pareceres e a fazer parte das mesas ex-ami
nador-as . 

.Art . 2.0 Decon-idos os trinta annos de que trata o artigo antecedente, fi
carão isentos de quaesquer serviços e obrigações regulamentares, sem prejuízo 
dos seus vencimentos e sendo-lhes garantidas todas as vantagens das leis 
que vigorarem; revogadas as disposições em contrario. 

,Sa.Ja das sessões, J O de Outubro ele 1919. - Eugenio lJiulTer. 

E m }un ho de 1920 a Oommvissão de Instntcção dá pa
recer otterecenllo s ttbsUmtivo. 

Este projecto estabelece que os membros do magisterio das escolas civis e 
militares con1jplletando vinte e cinco annos de set·viço effectivo no ensino, 
ficarão dispensados de dar aulas até attingirem trinta annos, obrigados nesSB 
interregno a comparecer ás -congregações e cortJCursos, em cujos trabalhos to
marão parte, a elaborar pa.receres e a fazer parte das mesas examinadoras. 

O prO!.iecto em questão attendoe indubitavelmente à certas necessidades do 
ensino e a algumas vantagens de que já gosou o rnaJgisterio, ma.s fal-o de 
modo incompleto e offel'eOOndo ligeiras lacunas, que ao Relator parecem fa
cilmente sanaveis, com pequena modificação. 

E' evidente, como pan:ece comprehender o autor do projecto, que não se 
eleve estabelecer o mesmo prazo para todas as aposentadorias, pois que funcções. 
diversas reclamam tambem aptidões dif·ferentes, que se :perdem em épocas 
mais ou menos deternlinadas da vida. Não se podendo comparar o magis
terio com qualquer funcção administrativa, irracional é marowr-se igua1 
pm.zo. Um me mo individuo pócl.e achar-se incapacitado para o magisterio, 
mas ainda perfeitamente apto para chefe de secção de qual'quer departa
mento do serviço publico. Eis o motivo por que a reforma compulsoria. na 
classe militar é em edades d.ifferentes para os diversos postos. Tendo attin
gido certa edade, um nlilitar ainda pôde desernpenhar as funcções de ma
rechal, mas não poderia as de tenente ou capitão . 

O projecto é ;perfeita,mente aceitaveJ na parte que estabelece o prazo de 
vinte e cinco annos pa.ra a retirada do magisterio; e o restabelecimento 
daquillo que já estava estatuito no tempo do imperio. Esta providencia J.ão 
é. como parece â. primeira impressão, simples vantagem para o proil:essor que 
se retira; é Pt'incipalmente para o ensino. Com effeito, o dever do professor 
não é apenas dar aulas: este é talvez o menos arcluo. Sua mais clifficil ta-
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refa consiste em tomar parte no desenvolvimento scientifico, tcchnlco ou es
thetico, ou, pelo menos, acompanhar esse movimento s gundo o. naturez.• de 
sua cadeira. A attitude do verdadeiro professor não rwde ser passiva na 
evolução da discipli11a que ensina, sciencia, arte ou industria . 

De accõrdo com estas considerações, não a.cha o Relator plausivel para 
reter ainda. cinco annos o professor obrJgando-o a examinar, tomar parte nas 
congregações e da.r pareceres. Todo este t rabalh o tem sido regularmente feito 
pelos membros e!l'fectivos do magisterio. Ha aJuda a consid rar que os regu
lamentos em vigencia vedam os professores em disponibilidade comparecer 
ás congregações, contrariando aliás um legitimo di reito, porque tomar parte 
nas congregações, nas questões de en:;;ino de sua escola. não ê só um dever 
do professor, é um direito muito legitimo. 

Por estas proprias considerações se evidencia que, tendo o mesmo pro
fessor a seu cargo duas cadeiras adquiridas em éJ)ocas differentes, ê natural 
que se lhe conceda a faculdade de desligar-se da que lhe seja mais penosa, 
logo que haja comp;!etado vinte e cinco annos de ensino m qualquer dellas. 
Deve haver direito de opção, porque, além de equitativo, é vantajoso para 
o ensino. 

Outra gar~tia para o magisterio ,indispensavel tanto á sua estabili
dade como ao progresso que delle promana, e que tambem ao .Relator se 
afigura consultar as vantagens do proprio ensino, é tornar extensiva á séde 
dos estabelecimentos de ensino a inamovibi!idade de que já goza.m os mem
bros do magisterio realtivamente ás suas catl~>iras. 

Si alguma utilidade houvesse em transformar os nossos estabelecimentos 
de ensino em barracas ambulantes, melhor fôra multiplicai-as, mas dando
lhes a regidez necessaira a seu desenvolvimento. 

O ensino em nosso paiz é tão escaJSSO que o augn1 nto do numero desses 
focos de luz se torna tão proveitoso como o augmento de in tensidade de 
cada um. 

Si se cogitasse de mudar do Rio de Janeiro para o Recife, por exemplo, 
a Escola Polytechnica ou o Instituto Nacional de Musica, preferível seria 
tundar-se lá outra escola de engenharia ou outro instituto de musica. 

Os vencimentos de oitot'entos mil réJs que percebem os professores oa
thedraticos não lhes garantem ao mesmo tempo a subsistencia e o custeio de 
outras despezas a que estão necessariamente sujeitos pela natureza da funcção 
que exercem. Assim. e que nenhum delles vive exclusivamente desse sub
sidio: ou accumulam outras cadeiras no proprio magisterio publico, ou no 
particular, ou exercem outra profissão. como medicas, engenbeirSt, advo
gados, etc., que são. De sorte que a funcção do magistetio publico se acha 
entrelaçada com outras radicadas na séde de seus estabelecimentos. 

E nem podia ser de outro modo, dada a exiguidade de seus vencimentos 
e o augmento exorbitante e assustadoramente crescente do custo da vida na 
actualdidade. No tempo dCl Imperio a magistratura e o magisterio estavam 
perfeitamente equiparados na hierarchia administrativa e nos proprlos ven
cimentos. Com o regimen republicano a magistratura subiu deixando o ma
gisterio a perder de vista. Não ha paridade alguma nos vencimentos destas 
duas classes, igualmente uteis, respeitaveis e indispensaveis ao progresso 
da Nação. 

Segundo esta ordem de considerac:ões, propõe o Relator seja dado ao 
projecto do illustre Deputàdo Sr . Eugenio Muller n. 408, do corrente anno, 
o substitutivo seguinte. que contém tudo o que o mesmo visa, parecendo que 
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o substitutivo satisfaz mais completamente as necessidades do ensino e do 
ma.gisterio. 

Art. 1.• Os n1embros do maglsterlo, - lentes, professores, assistentes e 
prep<llradores - que contém mais de vinte e cinco annos de exerciclo ef!e
ctivo de magisterio, poderão requerer disponibilidade com integralidade de 
vencimentos em cujo goso estiverem. 

Paragrapho uni co. Os que forem vita.licios em mais de uma funcção 
docente, poderão contar em uma o tempo da outra, comtanto que da.hi não 
resulte ser o mesmo tempo de serviço contado duas veze,., 

Art. 2.• A garantia da inamovibilidade de que gosam os membros do 
magisterio nas suas respectivas cadeiras é extensiva aos estabelecimentos e 
ás sédes onde elles funocJona.m. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 17 de Junho de 1920. - Antero Botetho, Presi
dente, com restrioções. - Ephigenio de Salles, Relator. - Azevedo Sodré, 
com restricções. - Pa1tlo de F1·ontin. - Ra·ul Alves. - J osé Augttsto. 

Em Julho ele 1921 a COTnmissão de F ·inanças opina: 

A Commissão de Finanças tem o dever de opinar sobre o pl'ojecto nu
mero 408, de 1919, regulando a situação dos professo~·es civis e militares, 
cifrando-se unica.mente ao re·.eiexo que a sua approvação trará aos cofres 
publicas. 

A Commissão de Finanças sente não poder concordar com a de Instru
cção Publica, que a respeito formulou um sUJbsrt:itutivo que ve.e an.nexo. 

A disponibilidade dos prülfessores que tiverem mais de 25 annos de ser
viço virá crear novos encargos para o l'hesouro, e ainda que seja uma pro
videncia justificada pela natureza {las funcções do magisterio, não sd jus
tifica em face da nossa situação financeira .. 

Sala da Conunissão de Finanças, 19 de Junho de 1921. - Estacio Coim
bra, Presidente. - Octavio Rocha, Relator. - Osca1· Soa,·es. - Octavio 
Mangabei•·a. - Carlos Penatinel. - Rodrigues A lves Filho. - Bento Mi
randa. -A. Cwrlos. - J . Corrêa de Britto. -Pacheco Mendes. - Bttcno 
B1·anclão. - Cincinato Braga . 

.Approvaclo ent 31 de Agosto em 1" discussão, recebe, em 
de Setembro, em 2• discussão emenda s1Íbstitutiva: 

Quer o prd'jecto primitivo, quer o substitutivo que lhe propoz e. Com: 
missão de Instrucção, contém idéas que estão sendo ventiladas como verda
deira necessidade para o ensino. Não p:u·ece, entretanto, que em um ou outro 
se tenha chegado a uma formula que, amparando o interesse do ensino, at
tenda por iguaJ ao do Tbesouro Nadonal. 

Hoje os institutos de ensino para os quaes o Congresso legisla, vivean 
sob um regimen de autonomia administrativa que lh<:>s permitte fruir rendas 
proprias, além das subvenções que recebem rJo Thesouro Nacional. A medida, 
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que agora se propõe, deve attender tambem a esse aSIPecto pcuniario dB. 
questão, !POrque a concessão de uma inacti'vida<le a funccionarios publicos, 
corno são a maioria dos lentes dos institutos de ensiuo para os quaes legisla 
o Congresso, não póde ser feita sinão nos moldes constitucion.aes, isto é, 
por invalidez dévida..!nente comprovada e com as quotas de venc:imentos pro
porcionaes aos annos de serviço do serventuario. 

Fóra dahi, a medida a tomar para afastar do ensino o professor qu-e 
tenha mais de vinte e cinco anno. de magisterio, só póde ser constitucional, 
e acceitavel sob o ponto de vista financeiro, si não importar em uma decla
ração de disponibilidade, ou qualquer out1·a fórmula de inactividade total 
do funccionario, mas apenas determine a interdicção para o desempenlHJ de 
urne. das suas multipJas funcções. Nesse ponto, o projecto primitivo era me
lhor concebido. Para que, porém, a medida tenha de facto efficiencia, é 
mistér <lar-lhe um caracter geral, obrigatorio, sem esse aspecto de regaLia 
que póde ou não ser pedida, concedida ou negada. Quanto ao lado financeiro, é 
mister que não se sobrecarregue o Thesouro com onus novos. Em verdade, 
não se reconhecendo ao funccionario a sua ina.ctividade1 continua-se pagan
do-lhe o que se lhe deveria pagar si as suas funcções não se alterassem. 
A quem o substituir em uma ap€'Ile.s de suas funcções, appliquem os insti
tutos as regalias pecuniarie.s que ~ntenderem em sua autonomia adminis-
trativa. 

Nestes termos, parece que e. melhor fórmula seria. a consubstanciada no 
seguinte substitutivo: 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 182. DE 1921 

Art. 1.° Fica e1·eado nos institutos civ.is de ensino superior e secundario, 
mantidos ou subvencionados pela União, um quadro especial no magisterio 
pa1-a o qual passarão automaticamente, sem prejuízo nenhum em seus ven
cimentos e regalias de addicionaes a q ire fizerem jús, os lentes cathedra
ticos ou prO'fessores que completarem 25 a nnos de serviço. 

Art. 2.0 Os lentes ce.the.fu·aticos do quadro especial po_derão ser chama
dos a serviços de exames quando assim o exija a ordem do ensino, e exet·
cerão todas a.s demais funcções dos demais lentes cathedraticos, excepto a 
regencia de <:ursos e a organização dos respectivos programma.s. 

§ 1.0 A sua .substituição nestas duas funcções far-se-ha pelo substi tuto da 
respectiva secção ou cadeira, seun alteração de sua crutegoria no magisterio. 
correndo po.r conta das rendas proprias do instituto qualquer vantagem pe
cuniaria que a ·respectiva Congregação determinar para taes attribuições . 

§ 2° O substituto chamado a servir na regencia de curso por força das 
d terminações desta lei, ·faz parte obrigatoriamente da mesa examinadora dR. 
respectiva ca.deire. e tem assento e voto nas reuniõe!; da Cong1·egação . 

Art. 3. 0 R vogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 9 de Setembro de 1921. - :Mam·icio de !J1.edei1·os. 

Não consta da Svnopse n andamento do projecto nos 
annos ele 1921-1922. 
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Na sessiio ele 30 Julho de 1919 foi a1J1·esentado á Ca
nuu·a o seguinte projecto, relativo u conctt?·sos para os cargo<! 
de S1tbstitutos. 

Art. 1.0 Os candidatos que obtiveram maiot· votação depois do ca)ldidato 
c lassificado e que foram considerados habilitados pela unanim.idade dos votos 
da Congregação, nos concursos realizados nas faculdades superiores, na fór
ma dos m•ts. 43 a 47 do de.creto n. 1J. 5:· O, de 18 de :i\-Iarço dé 1915, terão 
direito ao provimento nos cargos de l'lubstitutos a que ~oncorreram, logo que 
os actuaes substitutos fot·em promovidos a calhedraticos ou a sua vaga se 
der por qualquer circumstancia 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

•Sala das sessões, 19 de Julho de 191'9: -- T1t?'•iano Campello. 

Em 28 de Setembro a Commissão de I nstnwção Pu
blica emittindo pareCer ojjereceu S1tbstit.utivo. 

O projecto de lei n. 98, do corrente anno, de autor1a. do honrado Depu
tado pernambucano, Sr. Turiano Campello, é a reproducção quasi litteral do 
art. 23, da lei n . 3. 454, de 6 de Janeiro de 1918, em face do qual os candi
dartos classificados em ,soegundo Jogar por maioria absoluta de votos e que 
não tenham tido um só voto (para inhabilitação no.s concursos realizados na 
fórma dos arts . 43 a 47 do decreto n. 11.530. de J8 de Março de 1915, terão 
direito ao provimento nos cargos de substitutos e ãs vanta.geh.s re.spectiva.s, 
logo que os substitutos forem promovidos a cathedraticos. 

Deante desta. d·is posi.ção de lei, foram approveitados varias carnd.idatos que 
se encontravam nas condições estabelecidas pela resolução legislaltiva in
dicada . 

Succede, porém, que, sendo a lei n. 3. 454, a lei orçamentaria para 1 918, 
as suas dispo-Sições só tiveram efficiencia j uridica no a.nno transacto. 

O projecto do Sr. Turiano Campello manda agora tornar definitiva a me
dida que se continha no art. 23 referido. 

Acceital-a a titulo provisorio, como já se fez, e recusal-a. com o r.ara
cter de perma.nencia é adm.ittir a hypotbese absurda de que, ao votal-a, o 
legislaclm· teria o pensamento de am.parar a lguma p1·etenção pessoal oe1-
currente. 

Ao contrario, acredita o R elator que, si o Congresso Nacional adaptou 
a providencia, o fez p or julgai-a. não destoante de uma boa organizça.ão do 
ensino. 

El porque assim. deve ter sido e mais ainda po.r não ser equitatiV'O que 
cidadãos brasileiros em a.bsoluta igualdade de situações tenham determinados 
direi tos em 1918 e deixem de tel-as em 1919, propõe o Relator a acceitação 
do projecto com uma ligeira modificação - a extensão da medida dos pro
fessores do Col!egio Pedro :r:r, que devem ficar sob o mesmo regimen dos elas 
escolas superiores . 

Si nisso convier a Commissão, o projecto deverâ. ficar redigido nestes 
termo : 

Art. 1.0 Os oandidatos que obtiveram maior votação depois do candidato 
classificado e que foram considerados habilitados pela unanimidade dos votos 
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'da Congregação, nos concu t·sos reall:.<ados nas faculdades s uperior0s de ensino. 
e no Collegio Pedro n. na. J'órma do~ a rt" . 43 e 44 do decreto n . 11.530, de 
18 de Março de 1915, terão direito a:o provimento nos cargos de .s•ubstitu.to" 
a que concorreram, logo 1ue os actuaes sub~titutos forem promovidos a C..l.

thedra.ticos ou a sua vaga se <lér por qualt!W~r c1rcumstaneta., resalvados os 
direitos._ resultantes do decreto n. 3. 727, de 1n9. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Commissões, 2õ de Setembro de 1919. 
sã dente . - José Augusto, Relator. - Raul Alve-s . 
Dionysio Bentes. 

AnteTo Botelho, Pre 
Aristarcho Lopes. ·-

J. a sessão de 29 de Setem.bro ent1·a em 1" discussão . 
Falan1 sobre o projecto os S1·s. João Cabral, José Augusto. 
e Sampaio OO!Têa que apresentou tt'Y/1 requeri?nento pedindo 
a volta elo projecto a Oomn1issão. Em 30 é re.ti1·ado o reque
ri?nento e approvlLdo o projecto em 1• discussão. E111 1 o d~ 

OutubTo é encen·ada a 2• discussão con1 as seguintes emen
das: 

N. 1 - Substitua-se pelo seguinte o art. 1 o do projecto : 

O immediato em votos ao candidato em que recahir a nomeação, nos 
~ncursos realizados nas faculdades superiores de ensino e no Collegio Pe
dro II, na. fôrma dos tl.rts. 43 e 44 do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 
1915, desde que tenha sido approvado unanimemente pela Congregação, terá 
direito ao provimento no cargo do substituto a que concõrreu, logo que se 
dê vapa por qualquer circumstancia. 

Paragrapbo unico. Abtir-se-ha, porém, n ovo concurso quando a vaga. 
do Jogar de substituto se dér m a is de oito anno.s depois do concurso. 

Sala das sessões. 1 de Outubro de 1919. - Cost a R ego. 

N. 2 - Ao art. 1°, diga-se: 

Os candidatos classificados em 2° Jogar, nos concursos para o p rovimento 
nos cargos de substitutos dos estabelecimentos de e n sino superior, serão apro
veitados para a effectiva nomeação nas vagas que occotTerem dentro do prazo 
de dous annos, a contaJr da data do concurso. - Azeveclo Sodré. 

N. 3 - Onde couber: 

No prazo de dois ailnos, a contar da data da lei. 

Em 1 de Outubro de 1919. -João Etvsio, 

Em 2 de Outubro é app1·ovada a 1·equeri?1tento de pre
ff'rencia do seu autor, a entenda S1,bstitutiva do Sr. Oosta 
Rego ficando JJrejndicaclas as dentais emendas. O Sr. Ro-
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àrigues Machado envia á mesa declaração de voto contra1·ia 
ao p1·ojecto. Em 7 de Out~tb1·o é lida a segttinte redacção para. 
2" diS'Cussão: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O immediato em votos ao candidato em que recahi.r a nomeação, 
nos concursos realizados nas faculdades supedores de ensino e no Collegio 
Pedro n, na fórma dos a.rts. 43 e 44 do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 
1-915, desde que tenha si:do approvado UJJanim.e<mente p ela Congregação, terá 
direito ao provimento n o cargo do substitu to a que concorreu, logo que se 
de vaga ,por qualquer circumstancia. 

Paragrapho unico. Abrir-se-ha, porém, .JJ.OVO concurso quando a vaga do· 
Jogar de substituto se d{'r mais de oito annos depois do concurso. 

Art. 2.• R evogam -se as disposições em contt·axio . 

. Sala das Commissões, 7 de Outubro de 19119 . - Ante1·o Botelho. - Raut 
Alves. -José A~tgttsto. - A1·istcwcho Lopes. - Dionvsio B entes. 

Em 11 de Outubro é encerrada a 3" discussão com a,. 
e1nendas abaiwo: 

N. 1 -Ao art. 1.•: 

Accrescente-se em seguida a palavra "realisados" o seguinte - "a partir 
da data desta lei" conservando-se o mais como estâ.. 

Ao paa-agrapho unico: 

Diga-se "mais de um anno" em vez de " mais de oito annos". 

Justificação 

As emendas acima dispensam justificativa, tal a claa.,eza de seus intuitos. 
A primeira friza um principio geral de direito - o da não retroactivida.de 
das leis, aliâ.s accentuado pelo mu.stre a utor do projecto em aparte ao dis
curso do distincto e illustrado r epr esenta.nte do Districto Federal, Depu
tado Sampaio Corrêa. A segunda visa. o unico caso em que se pode, ra
zoavelmente, permittir excepção a instituição do coiiJCurso. Do con>trario 
melhor serâ. acabar com esta a coii.€erval-a coan taes remendos. 

Sala das sessões, 12 de Outubro de 1919. - Rodrigues Machado. 

lN. 2 - Ao a.rt. 1 •, depois das palavras - po1· q1talq~ter circu?nStancia, 
diga-se: resalvaàos os direitos deco1·rentes do decreto n. 3. 727 de 1919. 

Sala das sessões, em de Outub_Fo de 1919. José Augusto. 

N . 3 - Ao art. 1 •, do projecto n. 98-B, de 1919, entre as expressões 
"que recahir a n omeação" , e esta outra "nos concursos realizados, etc.". 

accrescente-se - "ou classificado". 
Sala das sessões, 11 de Outubro de 1919. - João Elysio. 
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N. 4 - Ao art. 1° do projecto n. 9 -B, de. 1919, em vez da expre:>são 
"na fôrma dos arts. 43 e 44 do decreto n. 11.1530, de 18 de Março de 1915", 
diga-se: - "na fôrma da legislação que estiver em vigor". 

Sala das sessões, 11 ele Outubro de 1919. - João Elys;o. 

N. 5 - Ao art. 1" do projecto n. 9·8-B, de 1919, em vez da expressã() 
"terá direito ao provimento", diga-se: será provido". 

Sala das sessões, 11 ele Outubro de 1919. - João Elys·io . 

N. 6 - Ao ru•t. 1 o do projecto n. 98-B, de 1919, depois da expressão 
"por qualquer cirC'Umstancia ., , accrescente-se: "mediante a proposta appro
vada por dois terços dos membros ela Congregação" . 

Sala das sessões, 11 ele Outubro de 1919. - João Elysio . 

N. 7 - Ao paragt·apho uni co do art. 1 o do projecto n. 98-B, de 191~ , 

em vez de "oito annos" diga-se "deus annos". 

Em 11 de Outubro de 1919 . - João Elysio. 

N. 8 - Ao art . 1 o do prol.iecto n. 98-B. de 1919, accrescente-se. "a 
contar da data da presente lei". 

Sala das sessões, 11 de Outubm de 191!L - J oão Elysio. 

N. 9 - Ao projecto n. 98-B, de 1919, accrescente-se: 

Art. Terá 
contar mais de 
voravel de dous 

pr-eferencia para nomeação o livre docente ela secção, que 
quatro annos àe effectivo exercício e obtiver parecer ía
terços dos professores nt-esentes á Congregação em qt.e o 

mesmo pe.recer fõr votado. 

Sala das sessões, 11 de Outubro de 1919 . - J oão Elysio. 

N . 10 - Paragrapho unico do art. 1" 

Em vez de "ma.is ele oito annos depoi do concurso", diga-se: mais de 
dous annos, depois do concurso. 

Sala uas sessões. 7 de Outubro de 1919. - Alvaro B!tptista. 

N. 11 - Os livres docentes da Escola racional de Bellas Artes, que 
tenham prestado provas m concurso e que tenham escripto compendio com 
pleto sobr-e sciencia componente da cadeü·a, &erão p romovidos a cathedra
ticos, desde que se dê a respectiva vaga. 

Sal3; da.,s sessões, lO de Outubro de 1919. - José ,/e ilforae.,. 

IN. 12 - Substitua-se o art. 1• e seu p.aragra.pho unico pelo seguinte 
artigo: 
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A.rt. 1. 0 Tos concursos realizados nas faculdades superiores de enslno, 
mantidas peJa União e no Collegio Pedro II, nos termos do decreto nume
ro 11.1530, de 18 de Março ele 19!1.5, o candidato que fõr classifioodo em se
gundo Jogar, pela fórma estabelecida no Regimento Interno dos referidos 
institutos, terá direito ao provimento no cargo de substituto a. que con
correu, desde que a vaga se verifique dentro de cinco annos. 

J·Ltst-i!icati1>a 

O art. 1° do projecto n . 98-B, de 1919, offerece os seguintes inconve
nientes: 

a) não exclue da providencia as f.e.culdades livres de ensino que, gozam 
e devem gozar de autono.m.ia didactica. Pelo a~·t. 14 lettra h, da lei de 
ensino vigente, existe apenas. no tocante a materia, para o effeito de ser 
equiparada uma academia, a exigemcia de que o cOTpo docente seja escolhido 
por aoncurso de provas estabelecido na mencionada lei; o legislador federal 
não foi ao ponto de fixar regras sohre as condições de nomeacão de pro
fessorP.s nessas faculdades Jivres; e nada legitimaria a interferencia. nesse 
sentido. 

b) dispõe sobt·e con•cursos já realizados, em regimen (o do decreto nu
mero 11.530, de 18 de Ma.rço de 1915), em que as congregações não classi
ficam os cand'idatcs para o cfifeito da nomeação, ind.icau.-lo, apenas, o que 
obteve o primeiro logar. 

Assin'l, actu almente, o "immed.iato", em votos nos P.Oncursos effectuados, 
si houvesse o criterio da classificação para a nomeação em segundo logar, 
poderia não ser o classid'icado nesse segundo lagar . 

O paragrapho unico do art. 1 • do pr·ojecto effet"€ce tambem este incon
veniente: o ,prazo de oito annos é excessivo. Nesse tempo o concurrentc 
poderá ter perdido a capacidade da docencia, além de que será fechar as 
portas do concurso por largo tempo, evitando novos estimulas, novas enel
gias. mais brilhantes competencias. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1919. - Joaquim L1tiz Oso1·io. 

N. 13 - Art. Os titulas ou certificados expedidos pelos Institutos de 
Ensino Superior e Secundaria estão isentos de sellos, pagando apenas os emo
lumentos cobrados pelos Estatu tos dos respectivos I nstitutos. 

Sala das sessões, 11 de Outubro de 1919. - João Elysio. 

Em 20 ele D ez embro as Oom1nissões de Inst1·ucção Pu
blica e Finanças otfe,-eceram os se1ts paTeceres. 

A Commissão de I nstrucç:ão Publica. a quem foram presentes as ~mendas 
offerecic1as em a• d iscussão ao projecto n. 98-B, do corrente anno, vem, 
depois do exame que p.rccedeu em relação a cada uma della.s, offcrecer o 
SPguinte paTecer: 

E?nenda n. 1 (p1·imei1·a pa1·te) 

A Commissão não acceita a emenda por estar em diverg~ncia com o 
pensamento do projecto já acceito pela Ca~ara que é o de fazer dotar a <l<ffi-
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clencia da mediqa nelle contida do in icio da legislação de - tsillo <dual
mente em vigor. 

Emenda n. 2 

A Commissão não acceita. a emenda por julgar desnecessarla 

Emenda n. 3 

A Commissão não accei<ta a emenda, porque. pela lei de ensino em vigor, 
não ha classificação de candidatos em concursos e sim indicação de um só 

nome, escolhld<l pela Congregação. 

Emenda n. 4 

A Com~.issão nos acceita a emenda, que é apenas de redacção, não al
terando o pensamento do projecto na parte a que ella se refere. 

Emnàa n. 5 

A Comm.issão não acceita a emenda pela mesma razão invocada rela
t!vamente lí. anterior. 

Emenda n. 6 

A Commissão não acceita a emenda, por conter uma restricçf,o ao p~n
sa.mento contido no projecto. 

l!Jmenda n. 8 

Prejudicada em face do que decidiu a Commissão em realção lí. emenda 
n. 1, primeira parte. 

EJ?nenda n. 9 

A Commissão não acccita a emenda. porque destõa do systema gera! 
seguido pela legislação vigente para. o provimento do professora.'!c. muito 
embGra as sympathias pessoaes do Relator pela: livre c'locenc:ia. 

Entenda n. li 

Prejudicada em face do que decidiu a Oommissão em relação á emenda 
n. 9. 

Emend! n. 13 

A Comm.issão remette o exame desta emenda â. Comm.issão 1e l!'inanpa.s, 
a quem cabe pronunr.i~r-se sobre a sua conven.iencla. 



63 -

E mendas ns. 1 (2• parte), 7, 10 e 12 

A co.ümissão acceita as emende.s ns. 1 (3' parte), 7, 10 e 1l:, pa.ra, COh 

ciliando as diversas ,;uggestões nell~ con Pt f'Llza<:lab, oHtrt:cer-lhes u segumte 
s~bstitutivo: 

Ao paragrap ho unico do art. 1 •, onde se diz: oito amws, J1ga-se: t1·es 
annos . 

Sala das COIIl!Ilif;sões, 14 de Novembro de 1919. - Antero Botetho, Prest 
·lente, com restr:ic(;ão qua;nto á emenda n. 1. - José A1tgusto, R~lator. -
J:Jphig enio de Salles. - A1·i.starcho Lopes. - Dionysio Bentes . 

Das varias emendas, apresentadas em a• discussão ao projecto numero 
98-B, de 1919, a de n. 13, ficou sujt'>ila. ao lXl"l?cer da Commissão de Finan
ças solicitado pela douta Commissão de Instrucção Publica neste pronun
ciamento: ·'a Commissão remette o exame desta emenda á Commissão de 
Finanças, a quem cabe pronunciar-se sobre a sua convenienca". 

A em nda é a seguinte: '·os titulas ou certificados expedidos pelos ins
titutos de ensino superior e secundaria, estão isentos de sellos, pagando ape
nas os emolumentos cobrados pelos esra.tuto~ dos respectivos tn&titutos". 

Si é commum o estribilho: que somos o paiz do exceso do funccionalismo 
e do bacha.relismo, em seu lato . en tido, si com o actual 1-egimen do paga
mento dos sellos, annualmenle avulta o numero das nossas escolas com os 
seus diplomas, não vemos motivo por que amparal-os, modificai-os. e m pre
juízo do Th souro. 

A Commissão de Pinanças é de- parecer que a emenda seja rejeitada. 
Bueno B1·ant1ão, Pre-.tidbnte. -· Rami•o Brnga, P..~!atnr. - Celso l:iaynw. 
Raul Oanloso. - A. Carlos - Sampaio f'JOJ"''êa. - Pacheco :dtlendes. 
Balthaza1· Pe-reiTa. -- Rodrigues Alves Filho. 

Nn Sf'ssiiv de 23 ,] e. D l' :eml:ro é <?nce~:·otla fl discussão 
dos pa1·eceres sobTe as emendas. Na sessão de 26. a 1·eq1tl'ri 
mento de urgencia do 81'. Costa J~ego é rwprovaclc- a emenda 
S1tbstitutiva seguir~ te: 

o Congre so Nacional decreta: 

Art. 1.• O immediato em votos -ao ca.ndidato em que recahir a no
meação, nos concursos realizados nas f.:J.culdades supe-riores de ensino e no 
Collegio Ped.ro II, na fôrma elos arts. 43 e 44, do decreto n. 11.530, de 1S 
de Março de 1915, desde que tenha sido approvado unanim mente pel!l. con
gt-egação, terá direito ao provimento no cargo do substituto .a que concorrei·, 
logo que se dê vaga por qualqu r circumstancia. 

Paragrapho unico. Abrir-se-ha, porém novo concurso qmmdo a vaga 
do Jogar de substituto se dér mais de tres ~nnos depois do concurso. 

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

Sala das Commissõe ·, 26 de Dezembro de 1919. -· MonleiTo ele Souza. -
José .Ait:es. - LanrlulJ>Ilo dP llfa.qall1ães . 
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Enviaclo ao Senado este o adoptOLt sen~ ctltm·açáo. Em 
Janeiro de 1•920 o P.residente da Republica neg011 sancção 

pelas segttintes razões: 

Dentre os melos de vrovimento dos cargos de magisterio é ainúa o con
curso, no consenso geral, o melhor. A lei actual (decrilto n. 11.530, d 18 
de Mrurço de 1915) prefel'iu-o, e no art. 48, declarou obrigatoria a nomeação 
do <:oncurrente que obtivesse o pri1nei1·o loga1·. Seria talvez mais prudente 
não impor ao Governo o <>.a.ndidato preferido pela congregaçáo, e, antes, 
deLxar-lhe a liberdade de escolher entre os classificados nos dOtts prim~ei1·os 
loga1·es como se praticava em regimen anterior. Isto daria meio ao Pode~
Executivo de attender em certos casos a, superioridáde de uns t..'l.ntos re
quisitos de ordem moral ou didactica, inJispensaveis ao prof ssor,. op cor
rigir injustiças porventura resultantes de combh1ações ou de 'irut:hJJellJOia.s 
pessoaes no seio das congregações, embora esse systema, não ha nega.l-o, 
possa tambem prestar-se a. abusos. Como quer que seja, a condição capital 
para o cargo é a competencia. scientiflca ou technica. A essa condição atten
deu o decreto de 190.5; segundo elle será nomeado pro•fessor o que melho1·e.~ 

provas der de habiJitação na d~sdiplina da cadeira . Contra esse salutar 
princi,pio se veem de e.lgu.m tempo a. esta parte a]jrinclo mal avis::Ldas exce
pç;ões. Tivemos primeiro a lei n. 3. 454, de 6 de Janeiro de 1918, art. 23, 
permittindo, aliás só dentro daqttelle anno, a nomeação elos candidatos <:las
sificados ent segttndo lagar, desde que fossem habilitados por unanimidade e 
classificados POT maio?·ia a.bsolttta de votos. A.ppare<:eu depois o decreto le
gislativo n. 3. 727, de 15 de Janeiro de 1919, estatuindo que os candidatos 
que não tiverem mais de tres votos cootra e. habilitação e to1·e1n classici
cados em seounclo lagar po?" dons tm·ços dos votos dos ea;ctntinadores, serão 
nomeadO!ô pAra as vagas que occorrerem dent1·o ele ttm anno, a con<ta.r do en
cerrrunento dos concUTsos. Vem. agora o projecto que me é S'Ubmettido, visando 
ainda favorever a candid.'l.to v0ta.do em 2" Jogar, de rtuem exlge, é certo, a 
approvação por unanimidade, mas em beneficio de quem se contenta com 
q1talq1w nttnte1·o de votos pa1·a a indicação ao Governo e dil'lta. paTa t1·es 
annos o pm.zo de validade do concftrso. Julgo tal medida altamente preju
di<:ial ao ensino. De accôrdo com este systema, as funcções elo professor não 
são mais confiadas, como é de justiça e do interesse do ens:no, só aos que 
derem m.elho1·es provas de oeompetencia; sel-o-hão tambem aos que ner~m 
provas de o1·dem secundaria. sem terem ao m enos em seu favor o titulo dJ> pre
fe,·enc ia, de que acima fallei, pois que o Governo, na hypothes.; õo projecto, 
não tem o direito de eS<:olha. Em segundo Jogar, a simples approvac:ão pelos 
exe~:nadores não tem o alcance que ruttribue o projecto. Essa approvação, 
significa. apenas que o candidato sabe a materia, mas nada cUz qu~nto a0.., 
d.1mai.s predicados requeridc ~ para o m-tg·~terio, os qw..,es, ntre-tanto, s!'io ou 
t1evpm l"er levados em llnha de cQ.nta na classificação ou ,·ta indic!l•;ão ao 
GOV0!'T..(). 

O "Jr.JlL'eêliato" em '.'f'tGs póde ter oo~:·i·J sómfn e um .,.J dous votos. 
c:m todo o c·aso teYe a seu lado e. penas a ?nimona da Congregação. Ora, quem 
póde garantir que a maioria o julgaria apto para c magisterlo, si houvasse de 
manifestar-se sobre este ponto? Finalmente, estender a tres .fl.nnos a validade 
dos concurJ?OS, é difficultar o recrutamento das <:apacida.des, matando o estl
mulo dos que, confiantes no seu ta!Pnto, no seu estudo e na sua vocação, se 
propõem a aht'\'l.Ç:u· a nobre carreira do magisterio. Quantos nest<> período 
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te1-ão adquirido conhecimento~ superiores aos do candidato do segundo lagar? 
Quantos, que por motivo occasional deixaram de com,pal"3cer ao concurso. 
estão agora desimpedidos para se submetterem é.s provas? ::-<esta materia, 
0 que a experiencia aconselha é que se volte ao r gimen antigo: um concurso 

1,: •. a cada vaga. Nego, por estes :fund!IJID n: os, sancção ao pt·o:;oecto e, cce 
accôrdo com o art. 37, § 1°, da Constituição, devolvo-o á Camar<t. qut o iniciou. 

Rio de Janeiro. 17 de Janeiro de 1920, 99• lia Independencia e 32" da 
Republica. - Epitacio Pessoa. 

Li Commissão de Instnwção d.a Oama1·a, ent parece1· ele 
17 de J1tnho de 1920, approvou o véto: 

O Chefe do Poder Executivo negou sancção ao ]Yl'ojecto votado no anno 
proximo findo :p.elo Congressd Nacional concebido nestes termos: 

"Art. 1." O imm Ctiato em votos ao candidato em que r ~cahir a no
meação, nos concursos realizados nas faculdades superiores de ensino e no 
Collegio Pedro II, na forma dos arts. 43 e 44 do decreto n . 11. •530, de 18 
de Iv.Iarço de 1915, desde que tenha sido approvado unanimemente pela Con
gregação, terá dil'elto ao pnyvimento no cargo de substituto a que concorl'er, 
logo que se dê vaga por qualquer .circumstancia. 

ParaJgPaJpho uni co. Abrir-se-á, porém, novo concurso quando a vaga do 
Jogar de substituto se der mais de t'l'es armos depois do concurso. 

Art. 2.0 Revogam,-se as disposições em contrario" . 

Examinando cuidados!IJID nte o a~sumpto e os motivos funde.mentaes do 
véto, a C'OIIll1nissão de Instrucçâo Publica, que não possue propositos sub
alternos e agiu de bôu. fé e sã conscie.nCia ao concordar com o projecto, veri
ficou que o caso a resolver é dos mais oi.nteressantes, de licaéJ.os e comple
xos, provocador, mesmo, de alguma.s considerações ponderosas a que ella 
não queT e não deve esquivar-se. O citado decreto 11.530, de 1915, lei prin
cipal em voga, dispõe: 

Art. 43. Logo que vagar um Jogar de professor substituto, o director 
(seja dito: do estabelecimento onde houver a vaga) m.an.dará publicar edital 
com o prazo de cento e vinte dia.s, declarando abertas as inooripções pa.ra 
o concut·so, bem como as condições par.a se inscreverem os candidatos. 

Remetterá cópia do edital ao Ministerio da Justiça e Negocias Interio
res, afim de ser tram.smi.trt:ido, em resumo, por telegeamma, aos Presiclenrtes 
e Governadores dos E stados . 

Art. 44. Poderão concorrer é. v aga de professor substituto todos os b1·a
silei?·os qUe ea:hibiTem toUta con·ida e forem maiores de 21 annos. 

Art. 45. O concurso para professor substi'tuto e para livre docente com
P'rehenderé.: 

a, 1tm t1·abalho de valo r sob?'e cada uma elas mateTias da secção, im
presso e.m folhetos, dos quaes cincoenta exem lares erão j'!htr gues ao se
cretario do instituto, mediante recibo; 

b, arguição do =ndidato pela banca · exalninadora compo$'ta. de quatro 
professol'eS, sob a presidencia do directol, para veri:Çicar a autbenficidade ou 
paternidade do trabalho escripto apres 1't,ado, podendo cada um dos q-qatro 
Profes oces intereogar o candidato durante meia hora no maximo · ' . . 
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c, um.a p1·ova pTatica sempt·e que o assumpto das cadeiras da secção a 
<Comportar; 

à, p1·elecção, àurante quaTenta mi.n1ttos, sob1·e U?n dos 2JOntos ào pTo
granMna de cada u1na d.as cadei1·as àa secção, tirado á sorte vinte e quatr o 
horas antes e postos os papeis na Ul'na em presença dos candidatos, que ve
rificarão se foi inclu'ido cada prograrruna na integra. 

Art. 46. .Será publico o concurso realizado em S!Lla que comporte 
o·rande auditorio collocados os caJld:idatos a igual distancia dos espectadores 
~ da mesa examlnadora, sem dar as costas pare. es·t:a, nem para ruq uelles. 

Art. 47. A CO<ngregaçã'O recebe1·â. os folhetos com a these escri,pta, é 
assistirá ás provas ara;es, votando afinal na c/.as1sificação e appm.,;ação, dos 
candtidatos, pelo '1'/Wdo q1te o 1·egimento interno estabelecer . 

Art. 48. O director corrnmunicará ao Governo q ual o conctwTente q1te 
obteve o pri·me·iTo logatr e este será nonteado dez tlia.s depois, si dentro desse 
prazo nenhum candidato recorrer da deliberação da Congregação para o Mi
nistro do Interior por intermedio do presidente do Conselho Superior do 
Ensino. 

Art. 50. Os livres docentes, quando candidatos á vaga de professor sub
stituto, fi.cwrn dlispensados àa tn·ova escripta e do inten·ogato?·io 1·espectivo, 
ap1·esentando o memno trabalho impresso já otterecido po1· elles, afim de ser 
confrontado com os dos demais candida.tos, para o e:l'feito da classificação, 
se.lvo si preferirem redigir e sustentar nova these. 

· Paragrapho uni co. Em ig1talibade de coneLições caberá aos livre docentes 
a P1·ete1·encia p01ra a nomeação. 

Art. 58. Em todos os impedimentos do professor catheclratico será a 
cadeh·a regida pelo substituto da secção. Na falta dleste, o ài1·ector cham.a1·á 
um elos liV?·e docentes, ele tJreterencia o que leccionar a materia àa cad~1·a 
vaga. 

Art. 70, lettra j. (Compete á Co11gregação) : ·assistir ás provas oraes dos 
concw·sos. examinar as provas escriptas e votar na classificação elos candiàa
tos pelo ntodlo inàicailo no 1·egimento interno. 

Foi como se vê attribuido ao regimento interno de cada i.Il!stituto de ensino 
regulamentar a fôrma. oos votações no processo de habilitação e classifica
ção dos candidatos a concurso, respeitados os principios basicos cujo re
sumo essencial vem de ser copiado e sublinhado nos pontos que se recom
mendam á analyse e â. critica. 

Sem consultar as particularidades regime.ntaes elas nossas escolas su
periores officiaes e do Collegio Pedro II. não se póde argumentar com cla
reza e verdade legal na controversia que se discute. 

Encontra-se compulsando o regimento interno da Faculdade de Medicina 
desta Capital, estes dizeres : 

Art. 32. No dia em que findar o prazo da inscripção reun.i.r-se-ha a 
Congregação para julga1· ela. iàoneiàade ·1no1·al dle caàa candliàato, receber os 
respectivos trabalhos e eleger a commissão que terá de arguir os candidatos 
e de organizar a lista dos pontos para a prova pratica. 

Art. 39. Terminada a ultima prova do concuPso a corrunissão de que 
trata o art. 32 redigirá um relatorio geral do concurso, nJterindo-se ao '11te-re
cimento 1·evelaào em cada 1ll"O'I:a pelo.< candidatos depois do que realizar-se-ha 
a votação. 

Art. 42. A votação pa.ra professor substituto :Ear-se-ha em dous turnos: 
o 2Jrimeiro pm·a 11abilita.ção ou inllabilitação de cada canclidato, o segmtdo 
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para classificação dos habilitados, sendo, em um e outro turno, feita a vo
-tação por cedula assignada. 

§ L" O voto para claJSsificação serâ. unino:minal, votando cada prodiessor 
no candidato qtte entenda deve1·, 11elas provas exhíbi.<i<Ls, se1· p1·opost9 ao 
Goven10. I 

§ 2." Para essa classificação é necessaria a maioria absohtta aos preniente~ 
á Gonv•·cgação. 

§ 3. 0 Tão obtendo nenhum dos concurrentes, na votação para classi
ficação, maioria absoluta de votos, proceder-se-ha nova 'Votação entre os 
dois mais votados, salvo si com um destes ou com ambos tl~e~m empatado 
-outros concun-entes, caso em que a votação abrangerá. iodos os empatados. 
Verificado na segunda votação empate, entre os mais votado-s, sera. a clas

•sificação decidida p la sorte, se não houver entre os empatados livre do
cente da s cç.'í.o ou de alguma cadeira da secção, do qual cabérâ. o 1° lagar, 
independente de s'orteio. Caso haje entre estes mais de um livre docente da 
secção entre eUes é que se procederá. ao sorteio. 

At·t. 138. O c.anwdato que app?·ovaào no concurso para professor substi
tuto nrio log1·e se1· escolhiclo para a nomeação, se1·á consideraao livre docente 
Ga ?YWlcria 01L 111aterias de que tiver feito conc"1·so, cetso assi?n o 1·equeira. 

As Faculdades de Direito de S. Paulo e Recife, limitam a participarem do 
escrutínio da classificação os canwdatos qne tiverem, pelo menos, obtido dous 
tm·ços ele votos 11a1·a a a1Jp1·ovação ott habilitação, o que é uma exigen~ia 
exclusiva do Regimento de ambas, sem similar nas dos demais institutos re
feridos. 

A Escola Polytechnica e o Collegio Pedro II. dado o empate na votação, 
substituem o so1·teio usa.dQ no processo da Faculdade de Medicina, pel voto 
ele desempate dos se1rs ,·eszJectivos di?·ectores, e nisto se harmonizam com a 
Faculda.de de Direito de .s. Paulo. Por sua vez a. Escola Polytechnica, no 
§ 6° do art. 67, do seu regimento, consagra: "Em termos successivos (isto é, 
após o da escolha do candidato a nomear) fa?·á a Congregação a classificação 
dos dema.is canelíd.atos habilitados. 

Formula regularmente obedecida. pelo Collegio Pedro II , e appla.udida por 
seu dir0ctor, nesses to picos do relato1io de 1918: "Nos j-ulgam.entos .Ze con
cursos tem a Gong1·egação do collegio semtido a n01·ma ele classificar todos os 
candiclatos . ainda que só ao 1J1·imeiro eLeva com.petú· a nom~ação; e do mesmo 
modo lia p1·ocediclo a do1tta GO?tgregação ela Escola Polytechnica desta GazJftal. 

No Conselho Supe1·iO?' de Ensino, em ttma elas sessões de Feve1·e1ro ele 
1918, 1•ingou o pa1·ece1· dos que ás cong1·egaçõe.• assignam o ae>t;C?' de tãa só
·mente indicar, dentre os concun·entes aq1telle que pelo Gove1·no deva ser 
tzomeaclo. 

Em. nbono elas normas até aqui segniàas 1J13la Cong1·egação do GollLggio, 
Clt111ZJrc-me observar que ellas teem po1· si: 

1.• A lei, a1't. 70, 1ett1·a j. do dec?·eto n. 11.530, de 18 de Ma1·ço de 19:15. 
o qual entre as attrib1tições q.a congregação ennmera esta: Assisti?· ás p1·ovas 
oraes elos cone?trsos, ea:a1nina1· as p1·ovas escriptas e vota?· na classificação 
dos candidatos pelo modo inelicaclo no Regimento Inte1-no. 

2.• A acquiescencia do Poder Exemttivo ao quaz na pessoa elo Exmo. Sr. 
Jl.finistro elo Interio1·, teem sido enviadas as actas e mais JJapeis concernente! 
flOS conc1trsos do CoZlregio Pedro II. 

a.o A opinião do Poder Legislativo, que, na uitima lei de o1·çamento (6 

de Janeiro de 1918) incZ1ti1t mna disposição que cO?lCede o direito de serC?n 1W"" 
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-meados s!tbstit"Mos elos 7Jrofessores cUtss-tjicaclos ent 2" wgar, e1n clctenninaà!IS:
conclições» . 

Em tudo n1a:is, á paete incidentes mínimos que podem, sem peejuizo. es
capar á menção, as di ·posições regimentaes dos varies estabelecimentos se. 
assemelham. 

Estudando- se, portanto, o projecto vetado em conít·onto com as regras 
de direito positivo e formal cujo resmno acaba de se fazer, não ha. como fugJr-. 
se ãs reflexões que se ,passam a emittir . Ha duas phases manifestas e in
equivocas no julgamento dos concu1·sos pelo voto das co11gregações docentes. 
- a da habilitação ou approva,ção dos candidatos apres<'mtados, e a da escolha 
daquelle candidato sobre o qual, na conformidade do ru·t. 48 do decreto nu-, 
mero 11.530, de 18 de Mat·ç;o de 1915, irá recahir a nomeaçãq do Uovet·no por-. 
inclicaç;ão prévia da dita Oongregaçã<> . · 

Segundo a peaxe regulamentar de alguns institutos de nsino. a exem
plo da Escola Polytechnica e do Collegio Pedro II, esta ultima é tambem 
cllaramente, como se nota, uma phase de clas-sificação e graduação do meritO. 
dos candidatos fundado nas proYas; e nos restantes institutos, t.'i.o sôme:nte, 
um caminho a asttingir si ha certeza do preferido pela n1.aioria de Yotos da 
cor.poração julgadora, paea satisfação do preceito legal que determina restri
ctamente a designação de um só nome. ' 

Por occasião de reali7..ar-se qualquer das votações dos dous escrutínios 
oopecificados, os Co'lJHlidatos já se sujeitaram a todas a.s provas e fot·malidades 
da lei e regimentos institucionaes, e já dera,m, em vista disto, as mais amplas 
e inconcussas demonstrações publicas do seu preparo scientiiico e da sua 
capacidade moral e cUdactica, que outra cou;;a não traduzem sinão a sua plena 
sufficiencia paro o exercício profissional da secção ou cadeira. a que con
correram. Offereceram um trabalho ou monographias de Yalor sobt·e a rna
ter,ia em concurso e se submetteram a urna. arguição publica no intuito de 
patentearem que a obra é da sua autoria (e ahi está preenchida a condição 
de saber); prestaram p1·ovas pratica.~ quando estaiS exigidas e fizeram pre
lecção oral, durante longo tempo, acerca de pontos so11:eru'Ios (corroborado· 
mais uma vez os seus attributos scientificos-cUdacticos); finalmente, exhibi~ 
ram folha corrida da sua conducta anterior (ou a documentação. escripta da 
sua aflançavel situação moral). J!:ntre o escrutínio da habilit::u;ão e o da pre-

, ferencia para indicação á nomeação, não medeia nenhum requisito a mais 
que accresça o merecimento das provas dos concurrentes e . por consequencia, 
os candidatos remettidos á clas~Hica<;ão do ;;egundo escrutínio, ipso fncto, se· 
acham pela Congrega.<;ão considerados com a aptidão necessaria para regerem 
a disciplina do curso a que se candidataram. 

De modo inverso não se comprehenderia a inhabilitac:ão daquelles que 
não produziram, dentro dos rigores expressos e taxativos da lei, o c-abal 
desempenho de todas as provas; nem tão pouco o aproveitamento dos habili
i:ados, não escolhidos, independe11te de novo concurso sempre que o requererem 
para a .funcção professora! da livre docencia, que é a mesma nobre funcçãn 
de ministrar o ensino ao alumno em falta dos cathedraticos e substitutos 
das cadeiras. 

Careceu, poi~. <'!e raúi.o o vét;; ao :<ffirmar: "q11-e a simples c:.ppro?:açãa 
pelos ea:avtinaclo?·es vão tent o alcance que lhe att1·ibne o projecto; apenas 
si.(Jnificn q11e o cancliclato sabe a mate?'ia, mas vacla cl•z qua~to aos clemais 
predicados 1·eq1te?'iàos pa1·a o magisterio ,os quaes, entretanto, devem ser le~ 

1!rtàos e·m l·inha de conta na classifica.ção ou na i.nàicação ao Governo; e que 
·O ivpneã·iato em votos podendo ter obtido sómente U71L o1t do11.s votos, minoria. 
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aa Gongrega.ção, ningue'l'n póde ga,-anNT q1~e a m/Uo?Cia o jnlgaTia apto, se 

honvesse de ?nanitestaT-se sob1·e este ponto". 
Realmente foi irrazoavel o ve•o neste trecho, porque, como bem o signi

fica 0 vocabulo habilitação, o {!andidato habilitou-se no primeiro escrutinio a 
poder ser o es<:olhido no segundo e~crutinio ao preencl'..imento do cargo, 
reunindo para· isto os requisitos bastantes de a,ptidão c capacidade technka 
e moral; tanto que, i11dependente de novo concurso, ou requerendo, qualquer 
dos habilitados ou approvados, pelo regimento da Faculdade de Medicina, será 
investido dJa.s a,ttribu!i~ões de livre dlocente. O paJpel da ccngregação no 
segund:o escrutinio consiste em es<::olher pelo voto uninominal um nome a 
designar entre os dos competentes apurados na approvaçâo, o que, no caso de 
empate, como demonstrou-se se decidirá em sorteio na Faculdade de Me
dicina, ou pelo voto resolutivo do dire>ctor na Faculdade de Direito de São 
Paulo, na Escolg. Po:ytechnica e no Collegio PE.dro II; ou recahindo no em
patado que tiver, por si, a condição de já ser antes livre docente da secção 
disputada. 

'onde se infere que nem sempre o cr'iterio da maior competencia precisa
mente aferida das provas vinga escoimado de duvidas nas alludidas no
meações. O proprio véto deixa lucidamente transparecer que o systema restri
ctivo da indicação de um candidato unico escolhido pela congregação para 
merocer a nomea,ção obrigatoria do Governo, não é o melhor, quando de
clara: criticando a lei actual no seu art. 48: "Se1·ia talvez mais pTudente não 
impô,- ao Go.;e,-no o candidato· p?·eferirlo pela GCngTegc.ção ._, ant«s, deixar. 
lhe a libm·clade de escolhe1· ent1·e os classificados nos cl·01ts p1'i1neiTos loga,-es, 
como se prat·icava em Tegimen anterior. E nestas circumstancias desli~am 
da verdadeira logica os períodos que seguem: 

"Vem ago1·a o p1·ojecto, qne me é 81\bm,ettido, visando ainda fa'vorecPT o 
candidato votado em segundo loga1·, de quem exige, é certo, a approvação por 
unanimidade, mas em beneficio ele quent se contenta com qualque,- nttmero 
de votos 1Ja1'a a inilicação ao GoveTno, etc., etc. D e accô,-do com este sys• 
tema, as tuncções de p1·otesso1· não são mais confiadas, co'rno é de justiça e 
do inte1·esse do ensino, só aos que deTem as melhoTes PTO'l.'as ele co1npetencia, 
sel-o-hão tambem aos q1te deTent p1·ovas de oTdem sec1tndU?·ia". 

Com ef>feito a divergencia dos dictames do projecto e da ma11eira de en
tender exarada ne. critica á lei vigente constante do véto, está em que o acto 
do Congresso não quiz afastar das congrega,ções o direito da escolha em tudo 
o espirito corrente da legislação do nosso paiz, e deixou o segundo votado 
no seu respectivo numero de ordem imn1ediata em votos para um aproveita
mento problematico no prazo ma.."imo de tres annos; emquanto, a preval<;){!er 
a opinião do Executivo, armado o Presidente da Republica dos poderes. C[Ue 
aconselha., se o quizesse, pc<;eria disc.ricionaria.mente nomee.r o menos vo
tado, sem attentar então paro. o q1tantu.m dos votos, com lJTete?·ição evidente 
do mais votado; ou na linguagem textual do véto, o menos competente, com 
prejuízo do mais competente, a juizo do valor numerico das preferencias de 
cade. julgador nas congre~ções. De sorte que não foi procedente o véto 
ao qualificar de incompetente ou, seja dito. de menos cOTn,petente, o candi
dato votado em segundo Jogar que, na situação nelle preconizada, da escolha 
feita pelo Governo entre dous n omes, bem poderia ser o escolhido. 

Mórmente, se sabem todos os que acompanham a nossa marcha político
social que congrega,ções e Governos são por igual susceptíveis de commette,
injustipas e de attend.er a combi?uJ,ções e infl1teneúLs de nat1treza pessoaes. 

A intenção do proj~to circumscreve-se a promover um meio de oppôr 
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embargos ao possi vel abuso de decisões apaixonadas de ll'na. congr~gação, e 
para esse fim, visou defender o class·ijicado em 2° l ogcw, precis-amente aquelle 
sobre 0 qual, em regra, se presumiria incidir a luta da concun·encia e a lesão, 
por acaso admissivel. 

Entretanto, e. despeito das considerações expedidas até aqui, ha uma 
omissão no projecto de tal monta que por si só justifica a legitimidade do 
véto. Os regimentos internos da. totalidade dos nossos inslitutos de ensino 
superior e secundaria, prescrevem a maioria absoluta d~ votos como essen
cial ao julgamento das congregações, aliás de inteira harmonia com a obser
vancia da pragmatioo de estylo na generalid3Jde das corporações deliberantes. 

O projecto, esquecendo-se de pronunciar a nec ssidade da maioria de 
votos do poder conectivo julgador, em IJ.Jbono do candidato a que tenccionou 
favorecet·, não só ferira ao bom sen.so das deliberações sustentadas no valor 
numerico das opiniões decisivas, como contraria o direito costumeiro e es
cripto que adstringe a. sentença das assemblêas ao voto de sua maioria pre
sente; criterio este respeitado pelas leis a.nte1iores - n. 3.454, de 6 de 
Janeiro de 1918, art. 23 e n. 3.727, de 1·5 de Janeiro de 1919. 

l\Ielhor fôra que se houvesse t-eproduzido litteralmente a citada dis,posi
ção do orçamento de 1918, que satisfaria, sem mal algum. o pensamento de 
salvaguardar de oopt·ichos e injustiças o interesse do candidato 2° classi
ficado; visto que, talvez sendo excessivo o prazo de tres annos para vigor 
de um concurso, em um paiz em que não sobram os bons mestres e que, 
por eonsequencia, deve se estimar o regimen da maior seleoção, sómente se 
o pôde restringir ao de dous ou um anno. 

Assim, pelos motivos expostos no fh1aJ deste trabalho e de pé os argu
mentos adduzidos, e. Commissão de Instrucção Publica ê de parecer que se 
appr·ove o véto. 

Em Commissão, 17 de Junho de 1920. - Ante1·o Botelho, Presidente. 
Ra1<Z Alves de S01tza, Rele.tor. - EJ>higenio de Salles. - Azevedo Sodré, de 
inteiro accôrdo com as conclusões. - José Augusto, pelas conclusões, de 
accôrdo com as restricções expandidas em sessão anterior da Commissão. -
Paulo ele Frontin. 

A Camm·a aãopt·01t o voto d.a Commiss'i.o de Instrucção 
P1tblica. 

Em 8 de Agosto de 1919 o S1·. Arlindo Leoni otferecete 
ao est1ul.o da Cama1·a o p<rojecto de lei q11e fixa a data da 
abert1t1·a e encerramento da inscri1JÇãc para examw no Col
l egio Ped1·o II. 

a) considerando que o decreto n. 1:1.530, de 18 de Março de 1915, esta
tu e taxativamente no art. 8•3 que o exame vestibular se realize em Janeiro· 

b) considerando que o numero de candidatos a exame de preparatorio~ 
que annualmente se apresenta é sempre superior a .12, 000 e que :uma só 
banca examinadora para cada materia não pôde em 25 dias uteis exami
nar esses alumnos todos; 
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c) considerando que d esde 19ll/6 são examinados por dia por cada bam .. d. 

20, 30, 40, ·5 0, e até 60 alumnos com mani!esto prejuízo para a moralidade 
do ensino e bôa verificação dos conhecimentos dos examinandos; 

à) considerando que os alumnos devem ser examinados por especialistas 
das diversas materias. 

O 'Congresso Naciona•l resolve: 

A!rt. 1.0 A abertura da inscripção para exame no Collegio Pedro II será 
a 1 de Novembro e irá até 20 desse m esmo mez. 

Art. 2.0 As chamadas serão feitas por ordem rigorosamente alphabo · 
tica, sendo chamados 10 a lumnos para a turma ef.fectiva e •20 para a sup
plementar. 

IParagrapho lllnico. Os candidaJtos da turma •supplementar são obri
gados a comparecer e deverão justilficar, por meio de attestado medico, a 
sua ausencia, da mesl'na tf'órma que os da turma eflfeotiva. 

Art. 3.0 As bancas examinadoras serão nomeadas pelo Consel!ho Supe
rior do Ensino ou o seu presidente, se este não estiver reunido, e presididas 
por um prafessor do ·Collegio !Pedro II, urri lente de uma escola superior ou 
na falta destes, por pessoa de reconhecida idoneidade moral. 

lParagrapho unico. O Conselho -8/Uperior do ®nsino ou o seu presidente, 
se este não estiver reunido, nomeará tantas bancas examinadoras quantas 
as cr1ecessarias para .que, de accôrdo com o ar,t. zo, os exames terminem 
a 31 de Dezembro. 

Art. 4. 0 A remuneração desses examinadores serã feita de accôrdo com 
o ant. 85 do citado decreto n. 1Jl.t5\30, o qual estipula sea: a taxa de exame 
de 10$ por materia, destinando-se metade á gratificação dos examinado1es 
? o resto ao patrimonio do instituto. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, ·6 de Agosto de J.9•1•9. - A?'linào L eoni 

A Ccmvmissão àe Inst?'!Wção Publica, nem a Commissão 
àe Finanças, petUàos os seus pareceres, não responderwnt . 

Em 23 de Setembro de 1919 o S?', Mauricio rZe Lacerda. 
ap?·esewto·tt á Cam:a1·a tn~s projeotos ile lei relativos á ?·eor
ganisação de estudos e serviços da Escola Nacional àe Bellas 
A?·tes. 

A Co?nmissão àe Inst?·ucção em :L1 de Dezemb?'O àeu pa
receres e ottereceu um substitutivo aos projectos ns. 355, 
357 e 358, de •1919, que reorganizam o ensino àe bellczs artes 
e dão 01ttras provilàencias. 

"Os projectos ns. 3·55, 357 e 1358, de 1919, da autoria do i!lustre Deputado 
S(. Mauri'Cio de Lacerda, dizem respeito ã Escola Ni1Cional de Bellas Artes. 

O primeiro aUJtoriza o Governo a red'ormar o ensino de Bellas Artes, 
dando a esse estabelecimento um cunho mais pratico do que tJheorico, po

. Q.endo para isso crear, reunir e supprimir cadeiras; facultando a admissão 
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de ouvinl'es, para aper<feiç;oamento de suas artes, já nas aulas theoricas, já 
nas praticas. e abolindo a vitallciedade nas cadeiras praticas. Pelo que dis
põe o art. 2• desa proposição, <fica permlttido q.o Governo alterar o curso, 
esl'a.belecendo aulas nocturnas de desenho de livre frequencia, reclucç;ão elas 
humanidades exigidas no curso preparatorio e ma.tricula de alumnos livres, 
que prestem exames perante jurys á manei~·a dos elo tSalão . O art. 3• estatu~ 
qu,. a reforma proposta seja submettida, após a sua approvaç;ão pelo .com· 
petente departamento, ao 1·et~renclum do Congresso, ficando assim revogadas 
todas as demais clisposiç;ões. 

o segundo projecto, de n. 3·57, dá autorização ao Executivo para Cl" ar 
na. ref rlda escola uma galeria de <Lrte ornamental, abrindo para isso os 
necessarios credttos, e o ultimo dos tre , de n. 35 , determina que o Go
verno mande organizar immediatamente, sob a inspecção de um seu de
legado, o ca~ logo elas galerias do mesmo instituto. 

··Dada a importancia e a actualidade do assumpto que se ventila nos 
presentes trabalhos, e l!OnJ1ecidos como são o acendrado patriotismo, a 
compclcncia brilhante e fecunda operosidade parlamentar elo seu autor, só 
poüeriamos receber como honrosa a incumbencia com que nos distinguiu a 
douta Commissão de Instrucçiio Publica desta Camara, de sobre elles ela
borarmos o nosso pa1·ecer. E é isto o que aqui pr tendemos fazer, lamen
tando a ifalta de documentação necessaria, como os parcos con11ecimcntos 
nossos so·bre ma.teria de tanta monta. 

Para methodo de eXtposição, não é de mais tque se faça um ligeiro histo
rico das .Bel•las Arl'es no Brasil . 

As prim€'iras manifesta.;õ s ele arte ntre nós datarn de mais de um 
seculo e appareceram no Rio, comt. em algumas provincias do Norte e elo 
Sul, em trabalhos de, pintura mural e esculptura em obras de taliha nas 
igrejas e edtficios publicas. Varias dessas obras se recun.1mendam por uma 
delicadeza de sentimento en. que, lndiscutivelmentü, se esboçam com segu
ran~a os ensaios do remigio altaneiro a que estão destinadas as artes pa
tricias . E é preciso que se note que e te augurio tem o seu fund;tmento 
nos elementos ethnicos que nos constituiram: poyos do Mediterra.neo, de 
origens greco-celta-latina e q,ue, posto ao lado do autoektone taciturno ., 
momade, contemplativo em perennes sona1os orientaes, quiçá da sua prove
niencia, mas com os seus desenhos correntes, de linhas impP.ccaveis, na s-ur. 
ceramica, assim se caldearam no extase da na.tureza maraviLhosa da antiga 
terra de Santa. Cruz. 

Com a transformação politica, brusca e inesperac1am€'nte operada na an
tiga colonia de Po!'tugal, que se converteu em metropole. agasalhando u 
sequito real que para aqui fugia dos horrores da guerra napoleonlca, deu-se 
o primeiro surto de renascimento nas artes. E é •bem cte vêr que nesse acon
tecimento tivemos os p1·imeiros lampejos da nossa independencia, obtida J.4 
am1os após, e conseguintemente os pródromos da Arte, pela quas! consclen
cia de povo livre que nessa época a.dquiriamos. Esse phenomcno <foi de uma 
influencia positiva, tanto mals quanto se não contesta que um povo só con
quista o seu maximo desenvolvimenLo a.rtistico quando alcança, além da_in
dependencia politica, a independencia economica. Podemos, pois, dividir em 
tres os periodos da e·volução da ar,te entre ·nós: o 1• vae da. descpberta a 
Independencla; o 2• da Independencia 4 Republica; o 3°, da R epublica até 
os nossos dias. 

Até a Independencia, as populações brasileiras viviam sob o jugo do ele
mento colonizador. soffrendo os vexames d€' horizontes continados, qu r pelos 
monopolio commet·cia s odtosos e fort€'s taxações tributarias, q.uer pela 111-
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'd:erdiçã.o dos portos, costas e rios para a navegação estrangeira. E' claro 
.que, sob um tal ambiente, não podiam existir expansões de alegria, c isso 
fOl um oblce sensível, pm·que em geral o sentimento arlistico mais facll-

. mente se objC{:tiva no contentamento do que na tristeza. Provam-n'o as pro
ducçõe;; ele arte daquella época, nas quaes predominava sempre a nota me
~ancolica - !fwcto que se obs~rvava 1.ambem na litteratura pelo pendor (!() 

lyrismo, na prosa como no verso, e ainda na declamação pungiti'va e ancio-. 
sa, ás vezes até piegas ... 

Como ficou dito, com a mudança do reinado de !Portugal para o Brasil, 
. pela invasão daquelle paiz pelas iforGas ele Junot, inicia-se uma auspiciosa 
~rapara as nossas artes, D . João VI •tt·ouxera em sua compannhia clous nota
veis pintores ambos francezes: Nicolas Antoine '.raunay e Jean Debret. Fun
dada a Academia, não s6 deixaram elles espalhadas verdadeiras obras pri-
mas, como formaram admiraveis discípulos entre os quaes pod m ser cita
dos Emilio Taunay, Corrêa Lima, laudio Bernarclier, il\1anoel de Araujo 
Porto Alegre, todos grandes artistas. Este nucleo de cultura proporia foi 

, aquGlle a que vieram se reunir crystaes tle .fina gema no nosso principal meio 
artístico, constituído de nomes conhecidos aqui e na Europa e cuja citaQão 
seria longa. 

Assim transcorreram os períodos mencionados até a actualidade, concor
rendo de alguma sorl'e as guerras para novo progresso, visto que sempre 
depois dessas calamidades lha lucros para o desenvolvimento economico, 

iP6c1c-se affirmar que em breve a nossa nacionalidade conquistará a sua 
çompl ta inc1epec1encia eoonomica e financeira e então outra será a procura 
das obras de arte pelos ricos, emquanto que das !famílias abastadas e reme
diadas dos •centros de população, tanto elo littoral eomo do Interior, sahirão 
com mais facilidade os jovens futuros artistas, para o preparo aqui, com 
aperfeiçoamento no estrangeiro. 

Com a .Republica ainda mais progrediu o estudo das BeJias Artes. Foi 
construido para a nossa Escola um edi•ficio proprio, que é coni[ortavel, si 
bem que já insufficiente pelo grande numero de alumnos. Não obs,tante, até 
aqui, as artes teem arrastado vi do difficil no lBrasil. Os seus cultores são 
·ordinariamente pobres e ·ellas não ofiferecem emulação de .ganlhos rriateriaes, 
só attrwhindo pela sedu cção da gloria, legitima aspiração elo merlto. 

Mas, para onde o futuro conduzirá a arte brasileira? 
A prosperidade do agricul tor, do creador, do industrial, do comrnerciante 

·e, emfim, de todas as classes, trará a alegria d todos pela divisão ele pin-
, gues lucros; dará habLtos de confor to o encanto de viver; a ugmentará, apru

ra.râ a estJhesia delicada dessa gen te; !facilitará as communi·cações no pa.iz 
~ no estrangeiro: despertjf[-á a pratica dos desportes, á moda das olympiadas 
gregas; e tudo isso, •logi camente, v irá contribuir para o nosso renascim nto 
artístico. 

J3em estu dados e examinados os projectos do illustre Depu tado pelo Es
-tado do Rio, e expondo o nosso .modo de encarar tão impor.tante questAo, 
opinamo para que sejam acceitas as patrioti-cas idéa,s nelles contidas, idéas 
çue procuraremos reunir, simoplii[icando-as no seguinte sobs.Ututivo que temos 
a bonra de subm tter á approvação ela illustrada Commissão de Instrucção 
'Publica: 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.• Fica o Governo autorlzac.'lo a reorgal)izar o "nsino das Bella::o 
Artes, ampl!ando, l"""cllificando e SiJ!lplid'icando o · que J:em sido adontado atts 
\hoje. 
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Art. 2.• O Governo fica autorizado a •crear, na Escola Nacional d~ 
Bellas Artes, uma galeria de arte ornamental: 

a) o Governo m andará organizar um catalogo das gale.rias da Escol~ 
Nacional de IBellas Artes, so.b a inspecção de um seu delegadú, 
~ b) esta reforma :ficará sudeita ao refeTendumL do Congresso . 

\ .Art. 13 .0 O Governo abrirá para este .fim os nec ssarios creditas. 
Art. 4.• ReYogam-se as disposições em contrario." 

. Sala das Com missões, •11 de Dezembro de 1919 . - Antero Bo i e lho. Pr<>• 
sidente. - Dontingos Vicente, !Relator. - .tl.Tiesl<wcllo Lopes. Ephigeni~ 
de s aU.es. - J ôse A tLg ttsto. 

PRQJElCTO N . 355, DEl 1919 

"Ar;t. J..• 'J!'ica o Governo autorizado a reformar o ensino das BeiJas 
Artes, simplificando o ensino theorico e multiplicando o pratico, podend~ 

para esse fim supprimir ou reunir cadeiras daquelle e crear deste, resta
belecendo a livre lfrequencia e tornando .facultativas a pintores cseuiptores. 
e gravadores as aulas theoricas bem como abolindo a vitali-ciedaüe nas ca
defi·as praticas. 

- Art. •2. 0 O Governo poàerá alterar os cursos de accôrdo com a preserute 
autorização; estabelecer cursos nocLurnos, de desenho, de livre frequencia; 
reduzir o dhamado preparatorio; estender a admissão a todos elles dos 
alumnos livres, mediante concurso perante jurys organizados de accôrdo com 
as normaes para formação dos do Salão. 

Art. 3, 0 A reforma assim !feita será suhrnettida ao 1·ejerr.'".'id1Lm üo Con-
<;resso. 

Art. 4.• Revogam'se as disposições em contrario." 

!Sala da.s sessões, 23· de .Setemb,ro de 101!9. - 1lfcw7·:cio de Lacenlo._ 

Justificação 

As principaes medidas a tomru:, quanto ao ensino das B ellas Artes, sli.O! 
simpli-ficar o ensino 1theorlco e multipli-car o pratico. 

De anno para anno tem augmentado o estudo theorico, occasionando 
um atrazo sensível nas Artes, q;uando a tendenoia devia ser contrarlu. 

A verdadeira preoccupação, por•ém, não tem sido o desenvolvimento das 
bellas artes e sim a protecção aos muitos professores que se vão nomeando 
para onP.rar o Estado .. 

Deviam0os rubolir algtimas cadeiras e simp.Jificar outras, tornando-se sim
plesmente pratioca.s. [pari!- que exigirmos; hoje, na escola, plh.ysica e chimica? 

Para que a cadeira de hygiene e direito das Q1abttações? Esta. caae1ra 
foi creada pa,ra um antigo secretario da escola, formado em direito, e que 
se limita, commun1ente, a assi-gnar o ponto, no que tem, a-final razão, em 
vista da sua pel,feita inutilidade para o curso. 

"'1. :Para que a cadeira de hi.storia das artes, 'quando esta materia, tão prú-
funda do ponto de vista h.istorico, poderia para um anlista ser estudada na 
c~ira pratica de composição? Para. que a repeitção desta materia? Para 
que as com:pli·cadissimas materlas de "desenho goometrico", geometria ana
lytica, àeoriptiva e no espaço? Estas materias, na pratica, não têm a mais 
ínfima app1icação. 
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Todas es·tas cadeiras podem S/er reu nidas em uma só, diminuindo o 
professorado e tor.nando a materiâ mais s imples e verdadeira quaruto ao 
ponto de vista artístico. 

Esta cadeira devia ser: "Q='rincid_}iOs de geometria e ptrspect!va pura
mente pratica", a que é usada pe los artistas na sua vida pratica e, por
tanto, a mais logica. 

iPara q ue a cadeira de elementos de architectura para aquelles que se 
não dedicam lá archittectura? 

o='ara o;s artistas basta a cadeira de ornatos e aecorações ou seja arte 
decorativa, uma vez remodelada convenientemente. 

o 1professor actual desta cadeLra, o •Sr. iPetrus Verdier, não é um ar
tista no sentido elevado do tetmo. !Era um operario da antiga casa ae mo
veis Tunes e, por protecção, !Passou ao cargo de professor da Escola. Es
tando ha a lguns annos •no Brasil, nunca produziu a menor obra de arte 
para demonstrar os .seus meritos. 

Nós não temos no Brasil academias preparalorias para o ensino elas 
ibellas- artes, mas precisamos crear uma cadeira de desenho que ).Jossa pre
encher esta d'wlta. Esta cadeira deve ser á noite, para facilitar áquelles que 
durante o dia são obrigados a trai alhar para garan.Ur a sua .subsistencia. 
O Lyceu de !Artes e Officios, sem pt·otecção decisiva do Governo, poucp 
poderá fazer nesse sentido, além dos beneficios que presta. Possível ponto 
de IJ}artida para o est:udo das antes, sobretudo das praticas e u teis na in
dustrla principalmente, tem sua acção limitada pela deficiencia muito im
portante de recursos 

:Muitas são as faltas a corrigir em nosso ensino ele bellas arte~, mas re
paradas e-stas, poderemos, afinal obter uma renascença nas ar.tes brasileiras, 
erguendo-nos na America ao papel da França na Europa e nos elevando em 
cultura e •civilização a •par das mais modernas e adiantadas nações. 

Os considerados alumnos livres com o exame de admissão estão sujeitos 
a um concurso de desenho para de10onstrar as s uas capacidades t:echnica. 

Para julgai-os é sempre nomeada tUma commissão de cinco membros. 
Antes do ·concurso os pretendentes têm como obrigação requerer, de

monstrando no mesmo, qual a aula que pretendem frequentar. Dá-se mui
tas vezes .que o -candidato não agrada o professor da cadeira e, embora com
petente, é cortado. !Podem ser citados muitos nessas condições e que tem 
sido rejeitados . 

Por q ue razão não são estes jurys organizados como os referentes ao 
Salão? O Consel>ho de Bellas Art'es nomeia ltres membros e os expositores 
dous, sendo estes u!llimos eleitos pelos interessados. Estes dous membros 
servem para sah•aguardar os interesses dos alumnos e são escolhidos dentre 
os artistas já (H. C.) . 

iPara a entrada na Escola, deviam obedecer ao mesmo criterio, evitando 
assim grandes injustiças por parte elos prod'essores da Escola. que na maio
ria dos casos approvam aquelles que lhe são recommer.dados. Quando são 
tres meml:llros elettos pelo Consellho e dou s pelos interessados não se podem 
dar as mesmas injustiças porque os interesses dos concurrentes estão de
fendidos. Os dous artistas devem ser eleitos nas mesmas condições estabe
lecidas no regimento do Salão e escolhidos dentre os artistas jA H. C . no 
<lito Salão. 

No antigo r gim ento da E scola, só eram ,professores vitalícios, aquelles 
considerados theorlcos. Os demais professores, considerados prat'icos, ou se
jam: esculp.tu ra, pin tura, gravura e ornatos, eram contrwctados pelo prazo 
de 5 annos, Podendo ser reeleitos no caso de não have·r substitutos. Todos 
os artistas professores fazem parte do ·conselho de Bellas Artes e este mesmo 
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Conselho contractava os demais !Professores . Contractaram-se mutuamente 
' por annos infinitos e lá estão neste momento ãinda, pois, na uUima re!Cor 
ma, obtiveram •lei considerando vitalicios todos aque!les que tinham mais 
de seis _annos de serviço. Naturalmente todos estavam em éondições e lá 
-estão encravados para sempre. retardando assim o ensino das Bellas Artes 
no Brasil. A 

Devia ser outro o caracter deste ensino; a vitaliaieclade das caneiras 
' _p1·aticas nas BeiJas Artes é incontestavelmente um atrazo devido a não exis-

tir neste caso, a menor evolução no ensino e nas ideias . Um professor que 
· fica a vida Inteira atulhado na Escola dá dois prejuízos áS artes. 

o primeiro é que, leccionando sempre sobre o mesmo •ponto de vlsta, 
.atraza 0 ensino porque impede aos outros qu vão á IDuropa, transmittam 
tambem a sua ma.nelra nova de sentir; segundo, que se sentindo garantido 
pela vitallciedade, deixa de •trabalhar e de produzir, lesando ao me<~mo tempo 

<> paiz que se sacrWcou •pela sua i11ustração artistlca. 
Estes professores deviam ser substituidos todos os cinco annos, como 

no antigo regulamento, com a dillferença de, em vez de contractados, deve
rem entrar por concuno . 

Este concurso devia constar de tres provas praticas e uma oral, a saber: 

:Predicas - 1 •, uma academia (pintada ou esculpida); 
2", uma composição (esculpida, etc.); 
3', uma academia (desenhada) 

0Tal - Uma ·prelecção sobre a materia -que fosse leccionar, 

Devido aos rubusos do Consel'ho que contraclou diversos professores es
t?·angei?·os, e,:;tes são hoje vitalicios em virtude de terem mais de seis annos 
de serviço. 1São elles os seguintes: iMorales de los Rios (hespanhol), Augusto 
Girardet (italiano), Cianconi (ita,liano), Petrus Verdier (ifrancez). 

lEste ultimo, nrm siquer é naturalizado como manda a lei. Entrou para 
a cadeira ele esculptura de ornrutos devido a alta prolecção. Uma vez de-

.· c! arada a recente guerra foi esse professor chamado pelo governo :l'rancez 
para pegar em armas. Com uma licença por p1·azo inclet.erminado partiu 
para servir durante quatro annos como soldado em seu paiz. Neste lapso de 
tempo foi um artista n.acional nomeado para reger a cadeira (o que prova 
termos nacionaes competentes). Voltou o Sr . Yerdier e foi o art~sta na
-cional 1)osto ll. margem para que o artista estrangeiro assumJsse de novo 
0 antigo posto. Este ar,tista não é, como disse, naturalizado, como pede a 
lei, não está contractado e sim nomeado irregularmente. sem concurso e den
tro em pou•co (se já não est'á) gosará da vitaliciedaae. 

PROJEJ{)r() N. 3•57, DE 19-19 

Art. O Governo é autorizado a crear na Escola Naci•Jnal de Bella.!< 
Artes, uma galeria, ele arte ornamental, abrindo para isso os necessar ios 

-creditas. 
Art. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 23 de <Setembro de 1919. - Ma1~ricio àe L acerd.a. 

J 1~Stificação 

,Antes ele fazel-a, preciso informar que na administração ·elo Sr. Ber
Dardelli foi comprada uma sé;r-ie de antiguidades, como sejam movei·s, pan-
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nos e costumes, pela quantia a·pproximada: de 40 •contos. Si quizennos saber 
onde se aoham taes antiguidades, podemos encontrai-as completamente per
didas, bicbada,s, maltratadas. O!! costumes e pannor; achavam-se até bem 
pouco tempo em uma caixa, atirada ao '!)orão. As m,11dagens das me:daJhus 
antigas, da mesma maneira. dentro de outra caixa, achavam-se atiradas, 
completamente quebradas. 

A arte decorativa é de uma utilidade intensa em nosso meio, sob t:odos 
os pontos de vista. Essa materia, porém, tem sido completamente abando
nada em nosso melo artístico; é, no emtanto, facil demonstrar sua urgente 
necessidade, Em primeiro Jogar, accarretaria um estudo profundo de todos 
os esl'ylos, para delles tirarmos um estylo nosso e evitarmos assim a tão 
a rande desharmonia da nossa architectura e de nossa decoração, interna. e 
:xterna. Êastaria a appiicação da nossa flora e fauna em um estylo 
"nosso" paa-a crearm os uma nova rLqueza na arte e no gosto. As nossa" 
casas não seriam tão sem estylo, tão sem gosto. Todos os paizes ftêm um 
estylo, uma ;fórma archdtectonica propria, nós não possuímos s inão uns 
quadrados sem harmonia, pesados, sem ornamentação, :sem gosto. 

Na maior parte das casas notamos umas aguias disformes sel'V!ndo de 
ornamentação, a começar pelo palacio do Governo. Outras são esmagadas 
por pesados vasos que quebram completamente a simJ)Ji.Cidade e o rigor das 
fórmas architectonicas. 

As ornamentações (ornatos), limi1tam-se aos louros e fol"has de carvalho, 
quando possuímos a m a is rica !flora do mundo . T emos ainda os nossos mo
veis, que pecca.m pela mesma lfórma; ou são ~óp.las de estylos estrang\)iro!O. 
ou então são de uma pCLb,resa de linhas e de orname ntação, incomparaveis. 

Em 'POuco tempo teríamos artistas decora dores {[Ue auxiliariam não só 
o at·chitect:o ma,s tambem todas as industrias e uma época viria em que nos 
poderiam os org;u~har em possuir uma "Arte Decora tivu," derivada da nossa 
proprla belleza na tural, fazendo com ella um conjuncto harmonico adm1ra
vel, em Jogar desse berraDJte multicoforido das fadhadas, que nem à 1m
pressão de conjuncto do novíssimo Martini póde pretender, ou os arts-
1101tvea?t em frontespicios barrocos como bordaduras de confeiteiros . 

Além desse as·pecto •que uma cadeira de .Pintura Decorativa, como pe
diu o ISr. Visconti e outra de Desenho, ou a remodelação da de Ornatos e 
Decoração. pnderá corrigir, restam as vantagens artísticas e materlaes que 
tirará de uma gaJeria nas condições do projecto, a inc111Sitr!a, em s uas artes 
secundarias. 

A Inglaterra, tendo reconl1ecldo as vantagens obtidas pela França que, 
mediante essas providencias, tomou nas !ndustrias notavel Jogar, creou logo 
depois de uma das exposições em que o gosto e ar·te irancezes assim edu
cados deram a primazia a seu s trrubalhos, 'um museu especiaJ para molda
gens e artefactos. 'Nós poderemos, mais economicamente, crear uma sim
ples galeria, onde ainda, com os ornatos dos nossos aborígenes, poderemos 
vir a provocar o su rto de um estylo brasileiro, de origem e inspiração. ew 
nossas antes ornamentaes. 

PRO.TECTO N . 3•58, DE 1919 

Art . O Governo fará organizar sem demora o catalogo dct.s galeria~ 
d :;t Escola Nacion al de B eBas A r tes, sob as vistas de um de-legado da sua 
confiança direct a . 

Sala das sessões, 24 de Se tembro de 1919. - Mauricio àe . ~raa. 
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Justificaçt'Io 

O catalogo das galerias desappareceu. Desappareceu .ha muito tempo 
e nunca m a is lfoi re<fei.to. \Ha muitos annos, pois, se acha a nossa pinacot heca 
sem catalog-o e completamente desorga nizada. .Si examinarmos o catalogo 
do tempo do Imperio , percorrendo-o, terem os uma grande desillusão e nota
remos a fa!Jta de muitas télas, têla,s estas que r epresentavam a lforça <1e 
engenho de muitos artistas a ntigos. Não se sabe se !oram roubadas se 
consumidas por morta llsslmo desleixo. Essa ui tlma hypO>these é mais que 
provavel, é certa. Deixaram-nas apoàrecer, aJbandonaram-nas nos porões 
humid·os. causando assim o desapparecimento de muitas obras que faziam 
parte do patriol'ismo a rUstico nacional e r epresen tavam tambem, para a 
Fazenda publica, um capital inestimavel. A desorganização de nossas ga-
1lerlas na administraç:ão - BernardeUi, a mais longa q ue a lli passou, fo i a 
ponto ae delxar apodrecer, repito, verdadeiras ooras de arte. Um í'acto a 
demons·tra em toda s ua monstruosa tarefa de inconsciente descaso, um facto 
real, testemuii'hado por muitos e vivos ainda:: no porão da Escola encontra
va-se cobrindo uma mesa, á gu isa de toalha, sob~·e que tomavan'l ca;fé os 
serventes, o desenho que pôde ser considerado urna obra prima de Zeferlnu 
da c-osta - O obulo ela vi1tva! A tanto desceu o desillumano, o ante artista, 
a dissolução administrativa . 

N-ossas galerias •possuem r iquezas qu e em outro paiz da Europa esta
ríam debaixo de constante vigila:ncia e seriam tratados de outra fôrma. Essas 
riquezas são representadas por diversos originaes mesmo cópias celebres 
que mereciam ser cuidadas com ca,rinbo. Na administração •Bernardelli, a lém 
do máo trato dado a tantas têlas e esculpturas, a restauração fic-ou a cargo 
do fallecido João J osé, restaurador e a rt ista ;mediom·e, incapaz de restaurar 
um quadro com perfeição e, além disso, um desorganizado. 

Não consta ela Synopse o andam~ento do projecto. 

Em 27 de Setem.bro de 1920 o Sr. Pires de Carvalh(} 
o!fe1·ece á Caorna1·a o seg1Mnte p1·ojecto de lei que detenn·!na 
que a caàeilm de chimica analytica ela Faculdade de M edic!
na. da Bahia, constit1ba uma secção, coorn cathedratico e S1bbs• 
t it1btO. 

O Congresso Naciona•l resolve: 

Artigo uni co. A disposição do art. ·10 da lei n. 3 . •8~0, de 29 de Outubro 
de 1911.~, !fica extensiva ao curso de pharmacia da Faculdade de LM'e<licina da 
Bahia, cujo ensino é unl!forme nas duas faculdades de medicina -officiaes, 
:procedendo-se a concurso para o cargo de substituto da nova secção e 
revogadas as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 27 de •Setembro de 1•920. - Pires de Carvalho . 
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Arte . 10, da l ei n. 3.830. 

"No curso de pharmacia da Faculdade de Medicina a actual cadeira de. 
Chimica. analyti~a passará. a constttuir uma secção com cathedratico e subs
tituto, ~onsiderando-se o seu actual tLtular como cat•hedratico. com preferen
cia na promoção á substituto de um dos livres docentes da materia, m edico, 
que terl'ha regido cursos ofificiaes em mais de dois annos lectivos, correndo 
uor conta l)a sU'bvenção da :faculdade as despesas da presente alteração," 

E?n 28 àe Ot~t1~b1·o a 0001wnissão àe I nstnwção P·tLblica 
e1nitte pwrece1· otfe1·ecenclo st~bstitutilvos 

O porjecto n. 433, de 1920, determina que a cadeira de Chinüca Analy 
ti'ca da Faculdaüe de Medid'na da Bahia constitua. uma secção com cathe
dratico e substituto. Tt>rna extensiva. ao curso d e p.h.armacia desta (Faculda
de .a disposição do art. i o ela lei n. 3. 30, de .2 9 ele Qutubro de 1919, quo 
consagrou ielentica providencia para a Faculdade do Rio de .Janeiro, diver
gindo a.pena~. no modo ele provimento do cargo de sul.Jstituto. que, no pro
jecto, deve se1· feito mediante c.oncurso, ao passo que, na lei citada, .o é 1por 
simples 1)romoção ele um do& livres docentes da materia: Excusaelo é dizer 
que, neste ponto, o ,projecto é muitíssimo mais razoavel do que a lei, poi» 
se confor:ma com o regirnen de provimento por concurso, consagrado na or
ganizapão vigente do n osso ensino superior, regimen e;,se que a lei 3. 830, 
ferio, creando um.a excepção e m beneficio de de tonninai'l.as pe~sõas. 

Como claramente s e deprehencle do texto do seu arligo unico, o projecto 
se fundamenta na unifol·midade elo ensino nas duas Faculdades de Medicin(l. 
officiaes . Ora, contra esta 'Pretendida uniformidade completa oxacta perfei
ta, só observada no iBrasil, incompa tível com a autonomi~ didact,ica, tão 
ardenteme nte desejada •pelos nossos Institutos de Ensino superior, ver11ho de 
ha muito me proimncia nclo. Nã.o comPrehendo porque uma 'Fac.ulclade, que 
func~iona em cidade de 200 a 300 mil almas, com uma tfrequencia média de 
500 a 600 estudantes, eleva ter .organização n gorosamente identlca a cte 
outra, com séde em cidade de mais de um miLhão de habita ntes , c com fre
quencia. média de ,2, 000 alumnos. ID' bem de vê r que a organização tanto 
rliclrrctica, como administrativa e di&eiplinar, ele Faculdade~· similares ileve 
obedecer a umas tanta~· dispo.sições communs, iclentlcas para todas ellas e 
immu laveis; ao lado destas, porém, outras muitas existem que póc1em e 
devem va;riar conforme as ex1genc1a;s elo melo em que funcciona o estabe.le
cimento de ensino. 

As Faculdades de •Medicina de P aris, Lyon, •Bordeaux, Montpellier, Lille, 
etc. não Eão uniformes. Entre as 19 Faculda des de Medicina das Universi
dades allemãs, não existem duas que .tent1am organrzaçao .penenameni:e 

identica. ]\[esmo no Brasil, as Eecobs .Polytechnicas do 'Rio e de São Pau)() 
offerecem modelos de organlza()ão discordantes em varios Ponto~·. sem que 

isto affecte á instrucção dos res-pectivos alumnos. 
o motivo da uniformidade, allegado como fundamento principa l do pro· 

jecto, não pó ele, pois, !Prev.al~er, visto como, no caso vertente, não _se. trata 
de di~·posiç;ão commum inherente á. organ:W..a.ção de J!~a'Cu ldades s1m1lares. 

O ensino da Chimica Analytica, ex.istente outrora nas duas Faculdn.des 
de Medicina, supprimldo em 1901, foi nov.amente instlluid.o em 1911 pe~o re
gulamento que ba.ixou com a tLei orgamica do ensino .. Como . até entii.o .s? 
tinham o titulo de cathedraticos os .professores do cur8Q medrco, e corno a 
nova 'Cadeira -creada era privativa do curso de pharmacia, diSipõz acertada-
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mente aquelle regulamento fosse eila regida por um professor exlraordinul'io 
effectivo. · 

O dec.reto n. H. 53•0, de •18 de Mar.c;;o de 1915, que reorganizou o ensino 
secundaria e superior da Repurblica, acabou com a~· designações de .professo
res ordinarios e extraordinanos, e referindo-Se a.v •pessoal docente, dispõe 
o seguinte: 

"Art. 36. O conpo docente dos Institutos compõe-se de profe~sores ca
thedraticos, professores substitutos, professores honorarios, professores sim
plesmente e livres d(l'Centes". Os art:õ>. 37. 38, 39. 40 e 65 definem as 
aLtrlibuições das diversas cathegot·ia·s de docentes. Desta discrimina~ão de 
.funcções se- conclue que o profe~sor ele Ohimica Analytica não pôde ser wn 
livre docente, nem um proCessor simplesmente, nem um professor honorariu 
e muito menos um professor substituto. Elm face da.cruelle decreto. compe
tem-1he de direito o titulo e vantagm1s de ca!Jhedratl'Co. pois as funcções qut:. 
sempre exerceu e contlnúa. a e..xereer sãq preci5aJIIlente as rnesmas indicada& 
no art. 37 para os professores cathedraticos. 

Obed€certdo .a . uma orientação rr.rotuni1ament-. differente da adoptada em 
1911, o r·~tormadc,t· !.lu en!lino em 1915, não teve a •preocc.:upçaão de da.r um 
cunho egpecial ás 'Cadeiras privativas elo curso de pharmacia. tanto assim 
que tornou privativa deste curso, continuando a ser regida por catihedrat1co, 
a. cadeira de Phal'macologia, até então ~lertencente ao curso medico. Pare
ce, mesmo, ter sido um dos seus intuitos uniformizar, no toc.ante ao provi
mento, toda as disciplinas leccionad.a~· J1as duas Faculdades. 

De facto, das sete cadeiras, qu de accôrdo com .a reforma de 1Dll, 
rleviam em cada FaJCul.dade ser providas ,por professor extraordinario, se1s 
fOr<>-m pelo decreto de 1915, integradas no regimen commum, :;:endo llJp(,nas 
excepluada, por inadvertencin. ou esquecimento, a de Ohimica Analyti~a. 

Este ntesmo d€creto, equi•parando, no seu art. 151, todos os profeSSü'l·es ex
ltaCJrdinat·ios da. lei organica aos novos subüitutos, estabeleceu para o titu
lar da cadeira de Chimica. Analytica a condição de professor sub tituto, que 
não é de secçãJo como todos os outros .por elle 'C.reados, mas a,pena:;:. sub!:ltlluto 
de si mesmo . 

'.rat absurdo, corrigido já com re:ferencla á. Fa.culdade do Rio pela lei 
n. 3. 830, de 29 de Outubro d€ 1919, não pôde perdurar na F>L.culdade cta 
Bahia. E' de óboa razão e inteira justiça que se o su•prprima de V€Z, mere
cendo, portanto, esta parte do projecto, a meu vêr, todo o apoio da Com
missão de Instrucção Publica, 

Dispõe ainda o projecto que a cadeira ele ChlrrJ'Ca Analytica, ad instn1· 
da que já :foi leglslac1o par.a a Faculdade do R'io, constitua na da Bahia uma 
Mcção especial com cat'nedra.tlco e sub,;tltuto . 

.Sempre fu:i adverso ao regirhen do substituto de cadeira vitalicio, v 0r
dadeiro parasita do ensino, pa.go :pelo 'l'he~·Ouro para oommod<~~mente espel'ar 

-e-e; realize a sua unica aspieação, que vem a ser a invalidez ou morte do 
lCSPe'Ctivo cathl'dr.atico. O decreto de 1915 restaurou este velho regimen, já 
condemnado em todas as suas modalidade:;: por uma pratica de long~ annos; 
mas, não consagrou propriamente a sub&titui~ão de cadeira; em seus arti
gos 59 e 60 dispôz que as cadeira:;: <fossem gr,upadas po.r secções, sendo no
meado, pura cada uma, um profes-sor substituto, e abrangendo cada secção as 
mate-rias que tenham entre si evidente con'nexiclad.e. 

Ora, na 1" secção das Faculdade:;: de Medicina figura a 'Cadcira de Chimi
ca Medica, que não é mais do que as clhirnicas mineral, organica e analytica, 
81I>Plicadas á medicina. iNin.guem -contest.a.liâ que a cl1imi'Ca analytica. mantém 
com a chimica medica evidente connexidade; devem, Portanto, de ac.cônlo 
com as disposições regulamentares vigentes, E€r aml]).at; reunidas na mesma 
secção, S€rvindo para ambas o mesmo substituto já existente. 
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Dir-se-ha qu e a lei n. 3 . 030 já ocreou uma ;:ecção espeCial para a c.adeira. 
de éhimica Analytica na Faculdade do Rio e que, na conformidade dell.a, já 
foi iwn'Íeado o respectivo professor substituto . Pelo facto de termos comme.t
tido um erro, fraquea.ndo deante de um interesse pessoal, não ficamos abso
lutamente forçados a r eincidir na me;:ma falta; a. todo o tempo é tem.po 
par.a peniten c:Lurmo-n os. Não ·ha motivos que justifiquem a crea<;ã.o lie mais· 
um logar de substituto para a Fa~uldade da Bahia, e a aggravac:ão da des
peza, dahi decorr ente, não traz van tagem de espeocie alguma para o ensino. 

Deante do allegado, a Comm i·ssã.o de Instru~ção Putb!ica, UJpplaudindo 
uma .parte do projecto e divergindo da ou~ra, o:fiferece o seguinte ' 

SUBSTITUTIVO AO PROJEJC'l'O N. 433, DE 1920 

Artigo unico. A cadei:ra de Chimica Analytica, na Faculdade de Me
dicina da Bahia, ser,á incorporada á 1. • s cção e regida por profes;:-or cathe
dratico, consid erando-se como tal o seu .actual titular; revogadas as dispo
sições em contrario, e correndo por conta da subvenção da Faculdade a des
peza que resu ltar. da p:resente alteração. 

Sala das se;:sões, 28 de Outubro de 1920 . - Banas Penteado, Presiden 
te. - Azevedo SocL?-é, Rela tor·. - Patao de Frontin. - Arista1·cho Laves. 
Heitor ele So uza. - J·osé At~m~sto, com restriocções. - A. Montei1·o de 
Souzct. 

Em 1.• de Novembro é app?·o·c-...(lO em 1" di-so1~ssão . Em 
4 é approvaclo em 2." discussão o substit1~tivo da Comm.issão. 
Em 8 é ap1Jrovada a redacçâo final, tendo sido app1·ovado em. 
3° di~C1~SS{W a 6. 

Redacção final do p1·ojecto n . 433, ele 1920, detennillando 
q1te a cadeira ele chinvica analytica da Fàc1tlclacle de MecUci
na da Bahia, constitua mna secção, co?n cathedratico e st~b
stitutivo. 

Artigo unico . A cadeira de chimica analytica, na Faculdade de Medif'i
na da Bahia, será 'in cor:poraã.a á 2• secção e regida por professor cathe
à.ratico, 'COnsider ando-se como tal O ;:eu UJCtual t itular; revogadas as disp-osi
ções em c-ontrario, e correndo por conta da subvenção da faculdade a despe7.a 
que resultar da presente a lteração . 

1Sala das Commissões, em 8 de Novembro de 1920. - Ra1~l Sá. - Praclo 
Lopes, - P edlro Con·êa. 

E nv-iaclo ao Senado, este o ap[Jro-va em 23 ele IJeze?nb1"0 
E ' san,-cionodo. 
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Ji:m 1. • de Outubro ele 1919 o Sr. Pi1·es de Oa,·v alho 
ap1·ecento1L o seg1Li?tte p1·ojecto á Oa,nw1·a, sobr e catXeiTa chi
??tica analytica no C1LTSo de p]wnnacia da Facwldade d'e M e-
dlicina da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
L 

Art. 1.0 No curso de .pharmae!ia da Faculdade de Medicina da Bruh.ia, a. 
a'Ctual cadeiTa de chimica analytica pasesará a constituir como na FacuJcLa
de do Rio de Janeiro, uma secção com cathedr.atico e substituto , consideran
do-se o seu actual titular como cathedll'atico, com •preferencia na promoção 
a substituto de um dos livres docentes na materia, •medico, que tenha regido 
cursos officiaes em mais de dous annos ,!ectivos, correndo por conta da sub· 
venção da faculdade as desp zas da presente alteração . 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dns Deputac1os, 130 de Setemibro . de 1919. - Pilres de Oa1·valho 

En~ 13 ele Novembro a Oo1nmisscío ele Instrucção Pu
blica interlJÔz o pa1·ece1· abaixo : 

O estudo da chimica da.s nossas faculdades superiores até agora é feit<> 
de modo incompleto e insufficien.te. O alum no que obtem no curso de huma
nidades, nos gymnas·ios ou fóra d lles , lilgeiras noções dessa materi.a. sempre 
theorJcas e as mais das vezes decoradas, por bem intencionado esforço de 
lentes e discipulos, a •Peso ele repetir, fae; o seu exame afinal ou de prepara
torio, sem jámais ter visto um laboratorio, por menor que seja, nem s iquer 
feito uma unica reacçàJo, mistura ou combina,do . 

Nas escolas de medicina e tyharm.rucia, onde esta diSciplina constitue 
parte do programma do 1° e 2° anno lectivo, conti.nua a ser ensinada sem 
o ocunho pratico de' que ella tanto necessita, por sua s ituação S·ingular entre 
as sciencias conhecidas. 

O estudante muitas vezes assiste de longe as reacções em tu.bos de en
srtio, cad.inhos ou retortas; não obstante, entre ver fazer e realizar essas 
re.acções vae muita differença. Dahi decorre o grande mal dos discentes de
corarem formulas, nomes de reagentes e reructivos, e .aànda as CQres elos pre

cipit:tclos ou va·pores que se formall'em nestes compostos . 
Isto em relação á ochimica geral e inorganica, porquanto, o ensino ela or

ganica, podemos affirmar sem receio de contestação, é ainda mais, theorico, 
sm1<lo que os r adicaes e f{)rmulas exigem maior esforço para r eter na 
m·emoria . 

O que aconteceu com esla ultima se dá com os outros ramos ele chimica, 
que em breve analysarei, nos cursos ele pba.rma<'ia existentes entre nós. 

Todavia, S·i ha 'COnhecimento humano que tenha ass1.1mido paf}el pro
eminente nos paizes m·ganizfldos, é á c'himica, de certo. que cabe esse hon
l'O~o Jogar. Ella trou,xe o aperfeiçoamento de varias sciencias e antes que 
nclla se apoiam e se firmam para as conQuistas. elo futuro. 

O papel que desempenhou na grande ,guerra foi sim~1lesmente edificante 
e maravil.boso. Mitigou e sua visou o formidavel bloqueio pelas grandes es
quadras alliadas., augn1ênta.ndo as colheitas, substituindo Por compostos as 
mrtterias primas imprescindíveis, danclo maior poder oHensivo aos materlaes 
bellicos, dando sucocedaneos aos a limentos, em.fim, Por varios outros meios 
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cujo rol seria intennimwel, que moldes costumeiros de um parecer não com
pot•taln. 

Resta-nos o grande desejo de que nossa patria enverede ,por esta senda, 
a daptando o plano magistral lo eminente Deputa;clo por 1S. Paulo . Sr. Cin
cinato Braga, !honra do Parlamento l:>r.asileiro, affil'mação tnconteste por sua 

comJ,Jleta cerebração, da· nossa grandeza, quando t>elatou este anno o "orça
mento da Agricultura, em uma ex~planação brl]hante e cabal s~bre este mo
mentoso a.Esumpto. 

Alpós estas considerações geraes, entremos na analyse da materia conti 
da no proje'Ci.o submettido a nosso estudo. 

Chimica analytica, chimica tO}.'icologica, chimiC,a bromatOilogica são di~-
ciplinas que, ele a;ccõrdo com o regulamento da Faculdade de Medicina, devem 
constituir uma cadeira privativa do cur so de pharmacia; entretanto, por 
extranha anomalia, taes materias sãJo ensinadae. por um só docente aue não ê 
cathedratico! Considere-se ainda que aos a lun1Jlos das referidas dlsc~punas 

ê min1strado em doUJs annos diversos do curso de phannacia (2° e 3° anpo) 
e que os alumnos prestam ex.a.mes ~eparadamente da ohirnica analytica, toxi
cologia e bormatologia e ter-se-ha nitidame.nte uma ic1 a ela vastidão da 
ma.teria, que não •Pôde ser, como nunca foi ensinada pelo docente offiJcial. 

Este, não podendo multip11icar-se, divide a materia que ê leccionada 
parte por elle (clúmica a na lytica), e outra 1'parte por um livre docente (ochi
mica bromato logic.a), sendo de. notar que, ,rupezar desse artiücio e da activi
dade dos lente~·, jámajs foi po ·sivel set· dado todo o programma da cadeira 
por absoluta falta de temiJo, ficamdo sempre a parte pratica assaz oompro
mettida ... 

O ensino de qualquer dessas especializações deve ser essen•cialmente .pra
t ico, não no~· cansaremos de repisar, devendo o amphitheatro ser substituído 
•pelo laboratorio, ond~ seriam effectuadas e~periencias, methodos e processos 
para cujo desenvolvimento o tempo classico de 1111na hora de 45 minutos 
para cs da .aula ê insuf.ficiente, exigindo a rus~istencia assídua do mestre 
j unto aos discipulos um tempo 11unca inferior a à11.as hoTas de 1-20 minutos. 

Não sendo tomitdo a serio o e1l·Sino dessa~. materiJaJS, a FaJCuldade diplo
mará profission.aes ignoran.do conlhecimentos importantes que. mais ~rde, 
a sociedade delles exigirá para a resolução de problemas que dizem r espeito 
á industria, á alimen tação e até para o escla:recim~nto da verdade junto aos 
t ribunaes, na celebre .formula "A terra não esconde os segredos de 
ningue1n'' . 

Resalta disso e do maiE· a in1!portancja do russumpto ventiiado, que con
s lltue a materia professada, e ;tem assim a impossiJbilidade de ser a mesrn.a 
ensinada por um unico profesEor nonna,lmente, substituto. 

Urge, pois, que o futuro Ministro da Saude Publica e Instrucção re!or
me por completo o ensino da 'CJhimica, nos cu r os medicos e. pharmaceuticos, 
dant1o-lhe a importancia que merece . 

Por essaE razõ s opi11amos que seja acceito o projecto que acabamos de 
relat::u, certos de que vem corrigir um •pequeno erro dentre os muitos q ue 
existem no nosso ensino. 

Sala das Commissões, 13 de N"ove;mbro ele 19'19. - .tlnteTo Botelho , Pre
s idente. - Dionysio Bentes, LR.elator. - José. A1~g1t.sto. - Rat~l Alves . -
B na1·que ele Na.zm·eth . 

App?'O'&aclo, se?n c/.ebate, nas 1.• e 2• a.isoussões na 3.• 
1·ecebe 11ma eme11da. 
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Oonde convier: 

Os professores substituías dOE· institutos. de ensino superior e secunda
rio, regendo ou não ocadeira, fazem parte das respectivas congregaçoes, c.:m~ 

direito de voto em relação a todos os aSE·Umptos. 

Sala das sessões, '15 de Dezembro de 1919. 
Garcia. - Ephigenio de Scüles. - Raul .A.l'V-es. 
tc'rcho Lopes . - J. S . Ba1·ros Pentcaclo. 

José .tH,gnsto . - Ga1'los 
.A.ntm·o Botelho. - .A.ris-

Em 18 é app.'ovculo o vrojecto com a e?nenda e é assim. 
?'edi.gido, e1n r edacção final: 

O Congresso Nacim1al decreta: 

Art. 1.• No curso de pharmacia da F aculdade de Medicina da Bahia, a 
actual cadeira de ch.imioca analytica passará a conE.tituir como na Faculdade 
do Rio de Janeiro, uma secção com cathedratico e substituto. consideran
do-se o seu actual t itular como catheéLratico, com preferenocia na promoção a 
!:I'Hbstituto de um dos livres docentes na materi.a, m edico, .que tenha r egjdo 
cursos officiaes em mais de dous ~nnos lectivos, correndo por conta da srub
venção da faculdade as despezas da p resCJlte a lteração. 

Art. 2.• Os •Professores substitutos dos institutoE· de ensino superior e 
seocundario, r egendo ou não cadeira, fazem parte das respectivas Congrega
ções, com direito de voto em r elação a todoE· os assumptos. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 19 de iDezembro de 19'19. - Rodr igues Machaclo. 
Pedro Cor?·êa . - Jo.sé Alves. 

Enviado ao Senaclo em 19. O Sena.clu o aclopta sent mo
di.f'icação. Enviaclo á sancção, o P1·esidentc da Re1mblica 
ne.Qa sancção pelos ?nativos abaixo: 

RAZÕES DO VÉTO 

O projeocto contém tres arügos. O primeiro manda que a cadeira de chi
mica analytica do curso de ·pharrn.acia da F aculdade de Med icina da Bahia 

passe a eonstituir uma secção com cathedratico e s ubstituto; que o a c tua! 
profe ~or seja o cathedratico, ·• com 'Prefer encia, na promoção a substituto, 
de um dos liTres docentes da. materia, medioco que tenha regido cursos offi
maes en1 mais de dou::: annos lectivos" . 

A primeira parte deste dispositivo é perfeitamente r azoavel: visa unifor
misar o regJ.rnen da Faculdade de Medicina da Ba.hia com o da Faculdade de 
Medicina desta Capital, onde já vigora a mesma providencia. Mas a ultima 
parte encerra n1edida inconveniente ou excusada. 

Com effeito, si o intuito da Congregação é que o Poder Executivo, jn
dependente de concurso, nomeie substituto um dos actuaes liv res docentes 
nas condições prescriptas, com·o parecem indicar as palavras atima r eproJu
zidas, o projecto é inconveniente, I])Dr·que, E:em razão plausivel, prescinde do 
concurso, que t~m sido o r egimen sempre seguido entre nós no provirn&ntv 
dos cargos diãactiocos e, apez.ar de todos os seu s d feitos, a inda constitue o 
melhor procesw de selecção das capaci<lades . ,se, l])orém, a pr fer encia que 
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se quer estabelecer tem por Iim rupenas favorecer, entre todos que se habi
litarem em concm-.so, os docentes naque.llas condições, o proje>cto é exc:usa
do, portJ ue sta preferencia já está ,prevista, e até m termo5 mais amploo, 
na legisLação em vigor. 

O art. 2.• do proj cto add:iciona n os cursos medicas o ensino da patho
logia experimental ao da cadeira de microbiologia; manda pôr em disponi
bilia:,de, se o requeret·, o lente desta caden·a , e nomear PaJt·a seu Jog·ar o 
respectivo subE.tituto, <com preferencia, na promoção a :;;ubstiLuto, de um do:s 

livres docentes da actual secção "que tenha regido cursos offi<ciae~. da materia 
ú U não". 

Antes de tudo é de notar que o Congres o autoriza a disponibilidalle do 
cathedratico, por não poder coagil-o a professar materia que, ao tempo do 
::.eu concurso, era e:xtranha ao programma da cadeira, e manda elevar a 
cathedratico, sem lhe reconhecer o nieEmo clireiLo, o substituto, que se acha 
em iclenticas condições. Depois, o p.rojecto incide tambem aqui na c mm.ra 
já apontada quanto ã chamada llrrnnoçcio do docentes, com a aggravante 
agora de instituir preferencia em favor destes, aincla qtu~ não tenham 1·egido 
cursos otfici<tes da materia - "que tenha regido cursos offi<ciaes da materia 
ozt ncio" - é a linguagem do projecto. 

O art. 3. 0 outorga aos subetitutos dos estabelecimentos de ensino supe
rior ou secundaria, que não estejam em re.gencla de cadeiras, o direito de 
tomar }Jarte nas co11gregaçõe~ e v<Jtar em todos os assumptos. Paroce-me 
tambem inconveniente esta medida. As congregações exercem, por força ua 

lei, attribuições taes que convém sejam confiadas sómente ao::; cathedrati
cos, em quem a idade, a longa pratica do magisterio e as responsabilidades 
inherentes ao e....._ercicio da funcção constituem garantia segura de acerto e 
prude11ci.a 1Ías deliberações. 

Dar nellas accesso aos ~·ubstitutos seria muitas vezes ex.por ao voto 
menos autorizado de professores, fortes ,pelo numero, mas sem a experiencia 
dos annos nem a responsa,biJidade directa e actt1a! do ensino, a d6'ci~ão aos 
g raves e multiplos assumptos que pela lei vigente são entregues ao veredi
ctum das congregações. 

O Coãigo do illlnsino ele 1 92 exc.luia desta~. os substitutos que não esti 
vessem em cxercJcio de cathedraticos. O de 1901 manteve o principio. A 
clw.mada le-i o1·ga11ica (decreto n. 8. 6õ0, de 1911) revogou-se e in'Cluiu os então 
denominados 11rofessores extrao·rdi11a1"ios entre os membros permanentes das 
congregações. Dentro em pouco, porém, reconheceu a inconveniencia da 
innovação e o decreto n. 11.530, de 1915 voltou ao regimen anterior. ::"!ada 
aconEelha a abandonai-o outl·a vez. 

Finalmente, o projecto acarreta considerave1 augmento de despeza, in
compatível com os recursos ela faculdade, que, antes mesmo deste novo onue, 
já está reclamando reforço de subvenção, <eomo consta de papeis em processo 
no lllinisterio do Interior. 

Pelas razões expostas, <eonsiclero o projecto contrario aos interesses na.
cionae~ . Nego-Lhe <IJvrt<tnlu , a 111inh~L sancçâo e, nos termos do art 37, para
gr.apho 1.• da Constitu ição, o devolvo á Camara que o iniciou. 

Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 1920. - Epitacio Pessao. 

A Uommissão de Instnteção Pz~blica conhecendo do veto 
pediu a sua approva~·àu. 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republica negou sancção ã resoluçá.o (lo 
Congres~o ~acJonal, determinando que na Faculdade de -Uedlcina da ~ma 
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a cadeira d-e Chimi,ca Analyti'ca passe a constituir uma. secção com cathe
dratico e substituto, e dando çmtras providencias. 

Nas razões do veto S. Ex. ~·efere-,;e •PaJrt icUlarmente a caáa um dos trto::s 
axtigos do projecto de lei ~·Ubmettido á sua sancção, artigos • que representam 
disposições differentes, não relacjonadas entre si. 

Trata-se de um projecto de iniciativa da camara aos Deputadós, .por ella 
approvado em 1919, e constituido a princi.pio po'r dois artigos : - 0 .p·rimeiro 
!relativo á c::u;leira de Chimica Analytica na Faculdade da Bahia, e o segundo 
determinando que os profe~sores subsi:itutos dos I nstitutos de Ensino Supe
rior e Secundaria fizessem parte das respectivas ·CO·ngregações com o direito 
de voto em todos os assumptos. A este projecto o Sena do accrescentou um 
terceiro .artigo man{!ando dar maior desenvolvimento .pratico á 7' ~ecção, nas 
duas Facul{!.ades de Medicina, sendo posto em âiStponibilrdade o respectivo 
ca.thedr atico, se assim o requerer, tendo accesso áo seu .lagar 0 respectivo 
subE·tituto, com preferencia, na promoção a substituto, de um dos livres do
centes da actual secção 1que tenham regido cm·sos oft'i'ciaes da m a teria ou 
não, correndo as despezas, etc . e tc. 

Sabre a emenda do Senado fo i em tempo ouvida esta douta commissão, 
que e>pinou no sentido de ser ella a•PPQ·ov.ad.a. Fui voto vencido, na occasião, 
e ju~.tifiquei-o verbalmente fundando-me em motivos mais ou menos seme
lhantes aos do véto, e mais ainda 110 grande disturbio levado ás nossas 
Ffl.culdades pela intervenção incongruente do Congr esso Na'C.i.on.al em assum
pto que affecta clirectamente uma das ·regalias em cujo goso ellas se a cham. 
D e facto, a lei vigeilte assegurou aos no&>os [nstituto·s de Ensino Superior 
auton omia diclactica, e no seu art . 7(}, o decreto n. 11.530, ele 18 de Março 
de 1915, inclue, entre as attribuições das congr ega.ções, a seguinte: - letr a d) 
"propôr ao Governo, por inter-medio do Conselho ISupCJrior do Ensino, u 
creaç;ão, suppre·ssão ou transformação de cadeiras " . 

0Ta, no caso vertente, tra t a -se precisam-ente de uma tr.ansformacão de 
cadeira, · como se de~.prehende das seguintes palavnus do art. 2.0 da r esolu
ç;ão vétada: - "Nos cursos mooieos de ambas as F.ac uldacles a 7.• secção 
receberá um desenvolvimento ,pratico, ampliando-•se a sua designação de 
r>JOdo a abran ger a Pathologlia E'xperimental, constituindo tudo uma só ca
deira, et>c. ". Decretando uma t a l tran~·forlnação, sem audiencia das respe
ctivas Faculdades e do Consehho Superior do Ensino, o Congresso Nacional 
Dão . sô burlaria aquella dispo·sição de lei, sabia e previdente, como ainda 
abala ria um elos a licerces em que hoje assenta a organização do nos~·o Ensi
no Superior. 

Ha nas razões do véto um manifesto equivoco, em bôa parte devido á má 
r ecla.cção do art. 2.0 ela resoluc;;ão vetada. O intuito do projecto nãe> era adcli
cionar o ensino da P.atholo.gia lE::.".PeT.imental ao da cade.i:ra de ·Microbiologia, 
como 'Consta da.quell.a·s razões e seria, n a verdade, um absurdo. Refere- ~-e 

elle á 7" secção, que, na Faculdade do Rio, é ·h oje c01istituid.a pela cadeira 
ele Pathologia Geral; era, portanto, a esta. disciplina e não á Microbiologia 
que o projecto mandava addicionar o ens1nü ela pathole>gia. ex.per.imental. 

O equivoco elo véto se explica caJbalmente JJelo facto de ter o decre
to n. 11.530, que reorganizou o Ensino Secundaria e Superior na Republica, 
em seu art. 192, assignalado a 7." ~ecção constituicla apenas pela cadeira. ele 
ll.\!llicrobiologia. O ~-egimento in terno ela F aculdade do R io, ap.provado em 
Julho do, anno passado, passou esta ultima cadeira para a S.' seccão, f icando 
n a 7." a I'athologia Geral. 1 ão sei como dispõe sobre o assumpto o regimento 
da F aculdade da Bruhia; é posüvel que mantenha -a mesma div isão estabele
cida naquelle decreto. 1Se assim fô r, mais sen-síveis ainda se tornam os defei
tos de redacção a que acima a lludi. 
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As razões do veto relativas ao art. 3.• do P"rojecto, tiue crêa. para os 
profes~or substit-utos a regalia de tornarem parte em todas as sessões da 
congregação, com direito de voto, me parecem sensatas e 'ConYincentes . De 
resto, tenho sobre o assumpto opinião ha muito formada e ainda mais radi 
cal , pois julgo ele toda a conveniencia seja esse direito dt voto reservado 
exclu~ivamente para os cathedraticos. 

O art. 1.'" do p rGjecto diz respeito á cadeira d& Chimica Analytica da. Fa
culdade ele fJedicina da Bahia e comprehende duas partes, a •Primeira das 
qu.aes é consi le<rada "perfeitamen te razoaV'el" por .S. Ex. o 'Sr. Pr ~idente 
da Republica, que, entretanto, clivergio ela segunda, por motivos a~. bem 
ponderosos. Attendend.o á razões do véto, já esta commi~são a pprovou um 
substitutivo, ele minha la••-ra, determinando fosse aquella cadeira regida por 
cathed.ratico e annexada á 1.• secção, ao lado da Ohimica Medica, servindo 
para ambas o mesmo professor 1;:ubstituto . 

A' vista dos motivos expostos, a Commissão de Instrucção Publica é de 
par ecer que seja rejeitado o projecto e approvado o véto presiden'Cial. 

Sala das ~es õ s, 15 de .Dezembro de 1920. - Antero Botelho. Presiden
te. - .Aze-z;eclo Soif.té, Relator. - Ra1t l A.lves. - BMTos Penteado. - .A7·is
tar cho Lopes. - IIeftd,· ele ouzct . 

.A Oamara approz:ott o 1Jarece1· ele S1ta Clnnmissrío. 

Em 11 de Outubro ele 1919 o Sr. E1Lgenio Jiuller a1J1·e
senta á Canw1·a o p1·ojecto ele lei q11 dispensa ele dar attlCis 
aos memb7·os elo magistm·io elas escolas civis e 7nilitares q1te 
completarem 25 cmnos ele se1·viço effectivo no ens·ino. 

O Congresso Na~ional resolve: 

Art. 1.• Os membros do magisterio das escolas CIVlS e -rni1itares, que 
completarem ou vierem a completar vinte e cinco annos de serviço effecti
>o no ensino, ficarão dispensados de dar aulas até attingirem trinta: annos, 
obrigados, n se interregno, a comparecer ás congregações e concursos, em 
cujos trrubalhos tomarão parte, a dar pareceres a fazer parte das mesas 
E!O(aminadoras. 

Art. í2 .• Decorridos os trinta annos de que trata o artigo antecedente, 
fica rão isentos de quaesquer serviços e obrigações regulamentares, sem pre
juízo dos seus vencimentos e sendo-lhes garantidas todas as vantag ns das 
lei que vigorarem; revogadas as disposiçõe em contrario . 

Sala da sessõ s, 110 de outu'bro de 1·919. - E1tgenio Milller. 

Em lll é enviaelo á Commissão ele Instrucção Publica, e 
tamben~ á ele Finanças . 

Pende ele pan~ce1·es . 

Em 13 ele Ozttubro ele 1919 a Conun..issão ele Jnstnteçào 
Pu blica submetteu á consielentção ela Canwra o segttinte 1JTO

jecto que consicLe1·a validos, para os est1u:lant es, os ea;a?W7.! 
ele preparato?·ios prestados em estabeleci:m.mttos officiaes q1te 
tunccionava?n.. nos Estados e equitJaraclds. 
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A Commissão de lnstrucção l:'lublica examinou, detidamente. divers<~.!l 

r~clamações de alumnos, já matriculados em stabelecimentos officiaes e 
equiparados, de ensino superior, pedindo a ·validade dos exames de prepa
ratorios que prestaram ·perante as commissões examinadoras dos Instituto~. 
que lfunccionam nos Estados e estão, actualm nte, equiparados aos officiaes. 

!Solicitam esse.s alumnos que não sejam cancelladas as suas matriculas. 
pelo facto de <haverem prestado e.:,.ames de alg.uns de seus preparatorios pe
t•ante mesas organizadas com a autorização devida (art. 78, paragrapho unico 
do decreto n. Ll.530, de 18 de Março de 19·1•5) nas Escol::Ls de Medicina e 
Elngen!haria de Bello Horizonte. 

E' justo o allegaclo e •pedido, pois, não se comprebende que sejam ac
ceitos os exames de preparatorios para a matricula em uma Faculdade e 
sejam os n:resmos rejeitados para a matricula em outra, quando foram rea
lizados regularmente, com o conveniente rigor, não havendo, portalllto, razão 
para não serem considerados 'bons para todos aquelles cursos, indistincta
mente. O que não se comprellende é que sejam essas provas validas para 
uma escola e nullas para outra. 

Não se póde admittir que um alumno saiba, por exemp1o, geographia 
para se matricuQar na Escola de iMedicina e não saiba para a matricula da 
Fculdade de Direito, quando 'Prestou elle o seu exame de act'ôrdo com um 
programma, que é commum a ambos os <:ursos. 

Não -se trata de crear um precedente, mas, unicamente, de regular, com 
justiça, uma :;i<tuação passada. 

\Assint sendo, a Commissão of.ferece á consideração ela ('amara o Só• 

guinte: 

PRQJEJCTO 

O Congresso Nacional reso lve: 

Art. 1.0 São considerados validos, para os estudantes, já matriculaáol! 
em estabelecimentos officiaes ou equiparado<s ele ensino superior, o" exames 
de preparatorios, prestados perante commissões examinadoras dos institutos 
daquella natureza, que funccionavam nos Estados e. actualmenite, equipara
dos aos officiaes. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições ·em contrario. 

Antm·o Botelho, Presidente. - Dionyzio Bentes. - A?·ista?'C.h-o LotJe~. -
Ephigenio de SaUes. - · José Augusto. - ltauz Alve~r. 

Em 28 de Otttub1·o é encerrada a 2" ài..scUJssão com duas 
emendas. Em ·i3 de Nove?nbro a 00'1nnnissão ele lnstrucção 
interpoz pa1·ecer sobre ae emendas : 

O projecto n. · 419, afferecido á consideração da Cam!l,ra pela CommisEão 
de Instrucção Publica, já approvado em segunda discussão, valido exames 
de preparatorios prestados perante commissões examinadoras de institutos 
que funccjonam nos Estados e estão, actualmente. equiparados. 

Torna validos os exames, já prestados perant mesas organizadas, de 
accôrdo com o art. 78, paragrapho uni co do decreto n. 11.530, de 18 de 
Março de ,lJ915, sóntmtte para os al~tmnos já matriculados em qttalque1· aoa. 
àemia, 1 

A.s emendas afferecidas ao referido projecto pelos illustres Deputados 
Pires ele carvalho e N icanor Nascimento, pretendem - a primeira -. dar 
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validade aos exames e diplomas dos cursos, secundaria e' superior, de diversas 
escolas superiores livres e não recon!hecidas; e a ultima reconhecer, ltambem 
com validez para matricula nos cursos superiores os exames effectuados 
na Escola Normal do Districto Federa,!. 

A Commissão aconselha á Camara a negar approvã'Ção a essas emendat~ 
por inconvenientes ao ensino e nenhuma relação terem com o project'o em 
discussão ,c{ue visa, sómente, soluccionar situação especialíssima em que se 
encontram alumnos já matriculados, com attestados de exames, prestados 
de accôrdo com o decreto n. 11.530. 

!Sala das Commissões, :13 de Novembro de 1.9119. - Antero Botelho, tPre· 
sideillte. - José A1tgusto. - Dionysio Bentes. - Bua'r que de Nazareth. -
R aul Alves. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

N. 1 - Accrescente-se: 
Ficam compreihendida;;, para os ed'tf'eitos desta lei, a Escola Commercial 

da Bahia, Escola Polytechnica de <São •Pau·Jo e Escola de Engenharia de 
P orto Alegre, sendo 'Va:li<1os para todos os effeitos Jegaes os exames presta.
dos nas mesmas instituições de ensino secundaria e superior. 

Camara dos Deputados, 20 de Outubro de 1919. - Pires de Carvalho 

N. 2 - Accrescente-se depois <la palavra " " bem como os exa· 
mes procedidos na Escola No r mal do Djstricto Federal. 

Sa la das sessões, 22 de Outubro de 1919. - Nicano,· Nascl!l?tento. 

p,·ojecto n. 419, de 1919 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• .São considerados validos, para os estudantes já matriculados 
em esta.belecimentos o•fificiaes ou equiparados de ensino superior, os exames 
d~o ·preparatorios, prestados perante commissões examinadoras dos institutos 
daquella natureza, que funccionavam nos Estados e, actualmente, llquipa
ra dos aos ofificiaes. 

Art. · 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Em 2<6 de Novembro é approvado o projecto e regeitadas 
as emendas, em 2• discu.ss<ÜJ . 

Em 1• de Dezembro é approvado em 3" discussão. En·O'Ia
d o ao Senado este o approvou sem alte1·ação. 

Em 23 d e Novembro de 1919 o Sr. Ni.canor Nascitmen
to apresentou o seg111inte projecto de lei que considera va
lidos pa1·a mat?'iC1Lla nas academ.ia.s su.perio?·es da Repu.blf.ca 
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os exa?nes correspondentes aos 1n·epa1·ato1·ios exigidos pa1·a 
as 1·ejeridos fa,culclades, 1n·ocedidos 11a Escola Normal do Dis
t?·icto Fede1·al e as 111antidas pelo$ Esta/tos. 

r Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.° Ficam considerados validos. até 1919, para matricula nas aca
ilnTYtias superiora~ da Republica os exames finaes correspondentes aos pro
pa,r'l.tarios exigidos para as referidas f aculdades, procedidos n21. Escola Nor
D'"l do Districto Federal. e as mantidas pe'los Estados. 

Art._ 2.0 .Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, •2•9 de Novem'bro de 19.1!9. - Nicanor :Nascimento. 

Diz a Synopse de 19!19 que pende de tJcweccw o projecto. 

:Jla sesscio de 13 ele D~zembro de 1919 o Sr. Nabuco de 
Go?wêa a}jresentot~ o segt<inte 1J1·ojecto de lei, alterando 
vo?'ias clispos·ições da ~·etor11w. O. Ma:z:imilia11o: 

Art. 1.° Fica referendado o d .ereto n. 11.530, de 18 de 1\!Larço de 1915 
(Reforma do Ensino), feitas lHme as ~::eguintes alterações: 

T. O Jogar de professor substituto será provido mediante concurso entre 
os li=es dacentes da cadeira ou da secção, resalvaclos os direitos dos uvres 
docentes nomeados na vtgencia do decreto n . 8 . 659, de •5 de Abril de 1911, 
cujo accesso ao logar de substituto se faná pelo methodo incUcado no art. 36, 
desse de'Creto combinado com as disposições dos regulamentos baixados na 
mesma data .para respectivamente as Faculdades de Medicina, Direi to e Es
cola 'Polyte'Chnica. 

II. No concu rso de provas para substituto em vez de theEe haverá uma 
pr<>va eS'Cripta de improviso, feita em quatro horas, ponto sorteado dentre o,; 
do programma da cadeira . 

III. O Jogar de livre docente é o~ltido pela maneira indicada no decret o 
n. 11. 530, mas a •habilitação é valida sómente por nove .annos, com proro
gaçã.o mediante nova.s proVaE·. 

IV. As bancas examinadoras são organizadas por ma teria. sendo forma
das pelo cathedratko, pelo substituto e por um dos !i;vres docentes da mate
ria quç a tenham leocionado durante o a nno, sendo Clemtttido da 'llanca por 
simples acto do presidente do Conselho de ;Ensino o examinador que se re
velar, por ac-tos cornprovooOE·, pouco criterioso ou malevolamente injusto, 
cabendo recurso para o Ministr o do Interior. 

V . Os cathedraticos ou q uem os substitua na regencia official da cadei
ra, perceberão em quotas mensaes 50 o/o das taxas de frequen'Cia pagas pelos 
alumno~. revertendo os 50 o/o restantes, para o patrimonio das facuwaaes, 
isto sem ·prejuízo dos ven cimentos que por lei lhes caiba . 

VI. A congregacão compõe-se dos professores cathedraticos. dos profes
sores substitutoo, estejam ou não em exercício, e de um rep1 sen taHte aos 
livres docentes. 
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VII. O;; vrofe: .·ores extraordinarios, ertectivos, nomeados n a vigencia do 
decreto n . 8.65~. de 5 de Abril de 19:bl, passam á 'Categoria de substituto~. 
continuando na eituação que lhes assegm·ou aquelle decreto e sendo-lhes ga
rantida essa situação no accesso ao log.ar de e<l.thedrat~co, <1uando este vagar. 

Art. 2.• O Governo expedirá um decreto refundindo as disposições do 
mencionado decreto n. 11. 5~0. com a!!> da pt·esente lei, <podendo ampliar ~ 
denomina(;ões das cadeiras e respectivos programmas, mas attendendo-se ex
clusivamente a isso, sem trazer novas a lterações ao que resultar da supra
dita fusão. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em ocontrario. 

Sala dae. 'Sessões, 13 de Dezembro de ,191U. - Nc~buco de Gouvé"-. 

J·z~stificativa 

A lei 116 orçamento {]e 1915, autorizou o Governo a rever o decreto nu
mero 8. 56~. de 5 de .1\Jbril de 1911 (Lei Organica do .I;;nslno). consequentP.
mente o Governo elaborou o decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1~15, que 
entrou em immediata execução, mas, gundo determinava a lei de orça
mento, de'Via ser referendada mais tarde pelo Congresso. 

Este tem até .hoje evitado de se pronunciar sobre o assumpto, de um 
modo definltivr,. Na le1 de orçamento d '1~ 18, enxertou-\Se um art. (o 8°) 
em que ee dizia que "el'l1qu.a11to o Congresso não vottcr o projecto de lei rela
tivo ao ensino" continuasse em pleno vigor o referido (\ecreto n. 11.530. Mas 
isso não suppre de modo algum o referendo do Congresso. 

E .. indls<pen;;avel que se conclua essa situação. O decreto n. 11. 53tJ pó(le 
perfeitamente receber a ean•cção do Legislativo desde que se ~he façam alte
rações constantes do projec.to actual. Elias visam: 

1•, reconhecer o dlrelt<> l!:recusave:l dos que se hrubilitaram como livres 
docentes das fa'Culdades na vigencia de uma lei que lhee. assegurava um certo 
numero de regaliaE·, que nenhuma outra lei poderia mais retirar; 

2", fazer ela livre docencia o que de IaJCto ella devé ser: - o viveiro cto 
magisterio, procurando manter os l1vres docentes no ensino, dando-lhes presti
gio, dando-lhes a.esento nU~S 'bamcas exarrtinadonrus e O'Dl'lganclo quem queu·a 
seguir o magiEterio a passar por esse degrau que reputo imprescindivel; 

a•, ·evitar o arbítrio e. a prepotencia de certos examinadores ctue approvam 
ou reprovam sem metJhodo nem systema rle especie alguma, já ampliando a~ 
bancas e fazendo desapparecer o criterio horriv 1 de se entregar o julgamen
to de cada exame ao só lente ·cathedrati•co, já• creando ')Jara o presidente do 
Conselho Superior de Ensino a cap.acidade de intervir E·Ummariamente, de. 
mlttindo das bancas examinadoras quem quer que n ellas se revele injusto, 

4•, a ug1nentar de modo consideravel a r emuneração dos 'Professores. para 
permittir que se viva realmente do magisterio e não ~e continue na aepn
m~mte situação de hoje de ter um professor Substituto como oraenado o 
mesmo que um continuo da Camara e um lente cathedraico 0 ordenado .]e 
um machinista da Central; 

5•, definir a situação dos profeSisores nomeados na v1gencia da Lei .J:(>

vadavia e que não quizeram entrar para o quadro do funcocionaliEmo. afim 
ele cessar a situação exdruxula em que os collocou agora o Governo. consi
derando-os addidos, com obrigação de trabalhar e sem direitos a promoçãr •. 

Taes são rus linhas geraes do projecto que ora swbmetto á con~·ideração 
da Camara . 'Elle termina por autorizar o Goven1o a refundir em um só ile• 
ereto a!! disposiç;ões actuaes com a s do decreto ora referendado . 
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Enviado o JJrojecto á Oommtissão de Inst?·ucção Publica 
não consta. p las Synopses de 19-19 e l 920, o pareceT da ?"e 
feTicla Comnlitõsci. IJ, 

Em 17 de De::embro de 1919 a S1·. lll<:ru:les Ta,;ares oJ
fereceu ci conside1·açào da Oamara o P1·ojecto de lei que con

sidera validos 7Jm·a a matricula em ct"·sos s1tperio1·es os 
ca:ames tinaes 1n·estaàos nct Escola Nonnal do Dist1·icto 
Ji'ederal. 

Conslderand<- que duas <Condições a lei do en~inú exige para. a -valldade 
d~ eJ{am€s de preparatorios feitos fóra do CollegiD Pedro li e perante mesas 
diversas das officiaes de preparatorios; programmas completos, idoneidadt: e. 
au~-teridade dos professo r es e examinadores; que semelhantes çondicões se 
verificam na Escola Normal do lJistricto Federal, cujo corpo docente por sua 
capacidade e correcção sempre foi respeitando e cujos programmas são os 
mais 'Completos; q~e ainda semel·hante instituto de ensino está eu.ieito a in
siJ€<;ção do director geral de Instrucção Publica e do Sr. Prefeito, circum
stancia que a colloca em situação igual ;1 dos ,gymnasiQs e lyceus estaduacs: 
que o Coll;,el•ho Superior d Ensino em •sessão do anno de 1918 e 1919 já 
reconhtceu semelhantes predicados na referida Escola e só negou a validade 
por não estar expressamente concedida em lei tal eQuip,a;ração, apresenta 

o seguinte projecto: 

Artigo unico. Os exames finaes pre tados na Egçola Normal do Districto 
Federal rerão ;-alidos para a mati·icula nos cursos su!)€riores da Republica 
ou a elles eq uipa1·ado~; revogadas as disposições em contrario . 

Saia das scss~s. 17 de Dezembro de 1919. Mendes Tavares 

Ent·iado á C'ommissão de lnstru cção Publica ficot~ sem 
solução. 

Em 14 de Maio de 1920 o Sr. Vicente Plragibe apre
sento,, â Camara a projecto de lei que estabeiece nnta s<:> 
gunàa época de exames de p1·eparator-ios, e dá outras prom
denclas; com ]Jarece1· e emendas da Oo?nmtssãu de Instrucçao 
Plb1>l!ca. 

O Congresso :\'aciona! decreta: 

Art. 1.• Fica estabelecida uma segunda época de exame de preparatorto~. 
de 1 a 15 de Julho do corrente anno, e nos seguintes, de acçõrdo com o que 
se observa no Collegio Pedro II. 
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Art . 2. 0 As inscrip ·ões se farão no ollegio Pedro J:I, de 15 a 20 de Junho, 
no corrente anno. 

Art . 3.0 Revogam-se as diSIPOSições em contrar1o. 

1Sala das sessões, 14 de Maio de 1920. - Vicente F . Pi?·aqibe . - Sam-
2JCIIÍO Gorréa . 

A Com?nissáo de I nstrucçao P1~blica otwiita acceitou-o 
co1n modificações. 

O projecto n . 5, do corrente anno, de autoria dos. i!lustreE· representantes 
do DiE·tl'i>eto Federal, Drs .' Vicente Piragibe e ISampaiÕ correa, manda esta
belecer uma segunda época de exames para os alumnos do curso chama:do 
de preparatorios, q,ue actualmente só teem atretto a bancas ex~tmtnaaoras 
uma vez por anno, quando os alumnos dos cursos gymnasiaes ou seriados 
teem a regalia que o oprojecto procura estender a todos. 

Não vê o ·Rela tor raz.o'i.o de ordem publica .que justifique a cleseguaidaae 
de que as leis em vigor deixam os preparatorianos em relação aos do curso 
gymnasial. 

Por esse motivo vê com a melhor sympatbia a medida equitativa consub
stanciada no projecto de lei dos honrados Deputados pelo Districto Feileral 
cuja aplJli•cação aconselha á <Carna.ra, com as ligeiras mOOlflcações [·ererem:es 
ã data em que os exames devem ser realiímdos . Ass im, no art. 1°, onde se 
diz, ''1 a 15 de Julho", deve-se dizer: - 16 a 3·1 de Julho; e, no art. 2° onde 
se diz - 15 a 30 de Junho - deve-se dizer - 1 a 15 de Julho, accrescentan
do-se no art. 1°, depois da palavra - preparatorios - o seguinte : nos termos 
do artigo 86 do d·ecreto n. 11 . 530, de 18 de Março de 1!)115 . 

.Sala das Commissões, 10 de Junho de 1920. - nnte1·o Botelho , Presiden
te. - Jose llt~!)usto , Relator. - Rattl Arves de Souza . - Pa•ulo áe Fronttn. 
- l1.Tisia1·cno L opes. - ll. ,<)odre, (com restricçõe>:·) . 

Em 14 ele ]ttnho é encerrada, sern debate. a 1.• àts -
cusscio. E1n 2.• disc1tsSão sott1·ett duas e?ncndas E' e?t-

cerracla. 

Art. 1. 0 Substitua- e pelo Eeguinte: "Fica estabeleClda uma segunda 
Gpoca de exames de praparatorios por occasião da concedida aos alumnos 
do Collegio Pedro II e equiparados" . 

"Art. 2.0 Substitua-se pelo seguinte . "Só se utilizarão dessa época os 
~:andidatoE· que provarem inscripção na primeira sem ter podldo reallzar os 
exames requeridos ou aquelles que por qualquer circumstancia foram inha
bilitados, reprovados ou deixaram uma materia, a qual poderão repetir" . 

Sala daE· sessões, 15 de Junho de 1920. - Roclrigues Machaclo. 

Accrescente-se onde convier: 

a) em cada 'poca de exames, os candidatos poderão inscrever-se em 
<n;atro ma terias no ma.x:lm o : 
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b) para os effeitos da inscripção, os ex.ames de I-Iistoria Universal e do 
BrasiL ficam >constituindo uma unica materia e devem ser ·prestados na mesma 
occa.sião; 

c) os candidatos reprovados em uma rnateria poderão prestar exames de 
outra qualquer em que estiverem inscriptos; ficando revog.aclos os exames 
por séries; 

d) ficam supprimidos os exames vestibulares perante as escolas de ensi
no superior. 

Sala das sessões, 15 de Jun•bo de 1920. - Salles Filho. 

Em. 16 é ctpprovaclo o p1·ojecto, a emencta da Oommfssão 
e a 2.• pa1·te ela emenda Rockig?tes Machado. Em 21 é lida a 
~egulnte re!Zacção pa,·a 3.• cUsc?tssêLo: 

O Congr·esso Nacional resolve~ 

Art 1." Fioca fJStabelecida uma segunda época 'de exame de preParatorios, 
nos termo~ elo art. 86, do decreto n. 11.530, de 1S de M.arço de •1915, de 1S 
a 31 de:: JuJ.bo do c·orrente anno, e nos seguintes, de accôrdo com o que se ob
E·Crv.t no Collegio Pedro II. 

Art. 2 • Sõ se utilizarão dessa época os candidatos que provarem l·n 
scriJpção na primeira, sem terem ·Podido reallzar os exames referidos ou 
aquelles que por qualquer circumstancla forem !nha>bllltaclos, reprovados ou 
deixaram uma materia, a qual poderão repetir. 

Art. 3.• As inscripções se farão no Collegio Pedro li, de 1 a 15 de Julho, 
no corrente anno. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 

• sal:l. das Commissões, 17 de Junho de 1920. - AnteTo Botelho. Presiden
te.- Azeveclo Socl?·é . -.José .d.!tguSto. - Rau,l .Alves ele So1tza. -Paulo de 
F1·ontin. - Epllli.genio de Salles. 

Em segu·ida o JJ.•. Piragibe requer e obtem. u1·gencia para 
3.• rlfscu são e votação. E' encen·ada a discu.ssão e apJJrova
do o projecto O 1Jrojecto é enviado ao BenacLo. 

O Senado devolve o projecto cmn as duas emendas se
glti?ltes: 

Ao art. 1° - Onde se diz "de 16 a 31 de Julho do corrente anno", 
diga-se: ·'de 1 a 15 de Agosto do corrente anno" . 

Ao ar.t. 3° - Onde se diz "de 1 a 15 de Julho '', diga-se: "15 a 31 de 
Julho ". 

e nado Federal. 13 de Julóho de 1920. - Antonia Francisco ele Aze?·ecLo, 
Vice-Presidente. - Jfanoel de AZenCaT (fld?n.arã.es, ol 0 Secretario . - Pedro 
da Cunha Pee11·osa, 2° Secretario. 
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Em 13 de Julho a 1·equeTimento elo S1·. José Aug~,st o 
seio S1,b?netticlas á disc~~ssã;c; uruioc' e votação ets ernenelas elo 
Senado, com, 1JCLTeCe?· de' C0?1111nissão de I nstrucção pz,blica. 

As emendas offerecidas pelo Senado ao projecto da Camara dos Depu
tas, estabelecendo uma segunda época de exames de preparatorios, referem
se apenas a uma •questão de datas e visam tornar exequivel no correnrt:e 
anno, as medidas consubstanciadas nos arts. 1 o e 3° do reiferido projecto, 

A Comanissão de Instru cção LPub'lica, que apoiou oppo rtunamente estas 
medidas, é, pelas mesmas razões em tempo allegaclas, lfavoravel ás emendas. 

,sala das ommissões, de Julho da 1920. - José A1,g11sto, Presidente 
interino e Relator. - Ra1ü Alves ele So~tz<L, - Azevedo Sod.ré. - Arista?·cho 
Lopes . -Paulo de Front·in. - Ephigenio de Salles. 

Encerrada a cUso z.~são e C'1Jp?·ovculas e's emcndc's a ?'e
qzterimento do 'r . Paz,lo ele FTontin é na 1nesma sessão lida 
e app1·ovada a redacção final: 

O Congresso Nacional decreta: 

\A,rti, 1(0 Fica estabelecida uma segunda época de preparatorios, nos 
termos do art. 86, <lo, decreto n. J.l. 5130," de <18 de "M:arço de 1915, de 1 a 15 
de Agosto, do corrente anno, e nos seguintes, de accõz·do com o que se 
obsen·a no Collegio Pedro li . 

Art, 2.0 Só se ulilizarão dessa época os candidatos que provarem ins
crip~:ão na- primeira época sem 'terem podido realizar os exames requeridos 
ou aquelles que, por qualquer circumstancia, forem inhabilitados, reprova-,. 
5J.os, ou deixaram uma materia, a qual poderão r epetir, 

Art . 3.0 As inscripções se !farão no Collegio Pedro li, de 1·5 a 31 de 
Julho, no corrente anno. -

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Commissões, 13 de Julho de 1920. - Dorval Pcwto, - Praelo 
Lopes. - Raul Sá, 

Enviado cí sancção. E1n 19 ele J~tlho o Presidente ela Re
p1Lblica impõe o veto pelas ?"C'zões seguintes: 

'·O decreto n. 11.530, de 18 de Março de 19il.S, que é a nossa lei orga
nica de ensino, creou clua.s épocas de exames, uma em Dezembro, para to
dos os estudant:es de preparato rios, ten:ham ou não seguido o curso gymna
sial; ~ a segunda em IJ'I.[arço, só para os que fizerem esse curso, e por força 
maior se não tenham apresentado --ª'-exame n_a 1" época, ou hajam sido re
pro,·aclos, ou deixado ele ser examinados, em uma !Só materia. Isto está ex
presso nos arts. 74, 84, § 1°, 86 e 100, e consta da exposição de motivos que 
precedeu ao decreto, nestes termos:, -- tPara evitar que reprovados em prepa
ratorios, em Dezembro, se inscre.-am 1e novo em 11\Iarço. ficou expres o no 
art. 86, que " sómente os alwrnnos elos G-ymnasios oftioiaes se apresente·m, a 
exame na 2• época . . . "os jovens alheios aos GymtJasios do G-ovl??'no", suJei
tam-sa ás provas :finaes de cada materia "enL Dezem.bro, 1'nica1nente", 

A !fixação das épocas de exame no começo e no :fim dos trabalhos lecti
vos, tem a grande vantagem de não interromper stes trabal·hos. iPor outro 
lado, a regalia outo rgada aos alumnos do Collegio [!?edro li e dos Gymnascios 
estadoaes, equiparados, é de toda a justiça, s ujeito como ·estão a uma seria
~;ão regular, á. frequencia obrlgatoria e ás notas de aulas e sabbat1nas men
saes com as consequentes médias. 
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Ora, o projecto submettido á apreciação do Poder Executivo quebra esse 
criterio racional e, de um lado, colioca em pé de igualdade, sem nenhuma ra
zão de justiça ou equidade, os estudantes não matriculados e os que fazem 
~-egularmente o curso dos Gymnasios, e, de ou.tro, instituindo bancas de 
exame ean pleno período lectivo, encurta ainda mais esse perioc1o, já redu
zido pelas fé1ias, ietiados e outros dias de impedimento supervenientes. 

Accresce que, pela lei em vigor, as bancas examinadoras se constituem 
com o 'Pessoal docente do Collegio lPedro TI, e difll'icil, senão impossível, será 
conciliar os trrubalíhos dessas 1ba.ncas com os trabalihos nectivos no mesmo 
estabelecimento . 

Ainda mais: o ari' . 3° do projecto, manda !fazer as inscripções no Colle
gio Pedro TI, o que tira á medida a generalidade que deverá ter e a converte 
em um favor de caracter restrict:o, votado em beneficio unicamente dos estu
dantes desta Capital, com eXiclusão odiosa dos que residem nos E stados. 

!Releva finalmente lembrar a inconveniencia das medidas parcelladas em 
materia de ensino, que precisam obedecer a uma orientação geral, segura e 
homogenea, 

íPor estes fundamentos, nego sancção ao projecto que, convertido em 
lei, seria mais um factor de depressão do ensino entre nós, com grave pre
juízo para os interesses nacionaes; e, na fárma do art. 37°, § 1•, da Consti
tuição, devolvo-o á camara que o iniciou. 

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 1920', 99° da Indepedencia e 32° da Re
publica, - Epitacio Pessôa. 

Em 30 ele S etembro a Co1n.nússã.o de I nstrucção P1~blíca 
peaia á Ca?n,ara q·we approvasse o véto : 

O !Presidente da Republica vetou o projecto que: ·'estabelece em Agosto 
do corrente anno, e nos seguintes, uma segunda época de exames de prepa
rat:orios para todos os aluronos matriculados ou não no Collegio Pedro li e 
que provarem inscripção na primeira época, bem assim, que não pudet·am 
realisa.r por qualquer circumstancia os exàlnes requeridos ou fot·am inha
bilitados, repro~·ados ou debmram uma materia, a qual poderão repetir; 
sendo que as inscripções se farão, nos termos do projecto vetado, exclusi
vamente no Collegio Pedro li". 

Da simples leitura da proposta legislativa approvada 'Pelo Congresso e 
que não logrou a sancção do 'Chefe do (J?oder Executivo, se verifica que uma 
das suas partes está prejudicada. irremediavelmente, a relativa á concessão 
dos exames em Ago to proximo passado. 

Pensa entretanto a Commi,ssão que a idéa essencial que se teve em mira 
com o 'Projeclo , ao contrario do que dispõem os motivos do véto, encerra 
muito de razoavel e justa e não deve se1• desprezada de modo a:bsoluto. Trá
teu-se de igualar para os effeitos dos favores que a legislação vigente j á 
lfacuhta os preparatorianos matriculados no alludida Collegio, aos que por 
si não contam a matricula, mas se acham em conclições de pr paro e com
petencia equivalente ou superior aos disciÍmlos do estabelecimento de ensino 
olfficial ou equiparados. 

O d'acto de frequentarem a aulas de institutos de educação secundaria 
com as regalias de que gosa o Co1Jegio Pedro li, não dá a !lltldi-da exact:J do 
merecimen:o <los alumnos para. receberem o privilegio d1. situação que o 
decreto organico do ensino em vigor creou, abrindo-hlles nova banca de 
exames em c:1so~ especiaes taxativam.ente expressos s6rae;:}t~ para. elles, e 
com exclusão dos pretendentes ou estudantes não matri-cuiados; mas, obrigan
do quero não as frequenta a sU!bmtter-se a provas de julgamento de capaci
dade scientifica perante colnmissões examinadoras constituídas do corpo do
cente de taes institutos, deixa inquestionavelmente o alumno; que de livre 
vontade se expõe a est'a condição, sujeito ás victssitud(ls das prevenções ou 
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escrupulos dos seus julgado1:es, que não o conhecem do çxerc1c1o das lições 
a que lohe vão exigir só naquell~ momento toda a demonstração do seu saber 
na materia do curso para a qual concorre . 

E nestas circumstancias nenhum mal resuLtaria á moralidade e aos ri
go,·e~ da instrucção secundaria do palz a extensão das épocas excep ::ionaes 
de exames a qualquer individuo- que, frequentador ou não do curso gyrona
;sial. official ou equiparado, se sinta habilitado ás exigencias das provas, 

Todavia, o projecto fo1·çou uma excepç:ão ínexplicaJVel em J!'ace do espí
rito de equidade .e justiça, apenas legislanao pa1·a os estudantes desta Ca
pital, quando determinou que as inscripções para os exames que instituiu 
f ossem feitas no Collegio Pedro II; esquecendo-se assim da existencia nos 
J:;st ados de Gymnasios equiparados, frequentados, tambem, por numero con
sideravel de preparatorianos . 

Em vista do exposto, a Commis ·ão é de parecer que seja approvado o 
véto. 

Em Commissão, 29 de •Setembro de 1920. - Antero Botelho, - Ra1tl Al
ves, Relator. - Barros Penteado. - José Augusto. - Azevedo Soà1·é, -
Aristaraho Lopes. - Paulo de Frontin, 

E a Oamara aaceden o pedido ele s1u~ Com.missão. 

Em 21 d e ]unho d e 1920 o Sr. Macedo Soares ottere
aeu ao estudo ela Ca,ma1·a o segt~inte JJrojeato de lei arcando 
o Conse~lw Y"acional de Ed1tcação Physiaa: 

Ar.t. <1.° Com o intuito de sy ·temal1zar, desenvolver e prupagar a cul
tura physica na •Republica, é organizado um Conselho Nacional de Educa
ção Physica que junto do Ministerio do Interior funccionará com amplos 
poderes para realização desse objectivo, 

Art. 2.0 O Conselho Nacional de Educação Physica será composto de 
sete membros entre os quaes devem figurar o director do Departamento Xa
cional de Saúde Publica, o pre sidente do 'Conselho uperior de Ensino e o 
presidente da Confederação Brasileira dos Desportos; os quatro membros 
·r estantes serão designados pelo l\Iinistro do Interior, sendo um destes no
m e!;tclo seu presidente. 

Art. 13 .0 O Conselho Nacional de Educação IPhysica apresentará annual
mente ao Ministro do Interior, para ser subme;ttido á apreciação do Congres
so Nacional, o relatorio do- seus trabalhos nos ultimos doze mezes decorridos 
e um programJna com u respectiYo orçamento para ser executado no seguinte 
exercício. 

Art. 4, 0 Nas .suas primeiras reuniões o ConseLho Nacional de Educação 
íPhysica redig,irá um programma de seus objectivos permanentes aú qual 
será ãada a mais ampla publicidade e fará o seu re gulamento. Esse!> traba
lhos serão submettidos á approvação do Ministro do Interior. 

Art. 5." Fica o Governo autorizado a a.hrir os creditos necessarios ao 
custeio dos Sf'rviços de secretaria, expediente e manutenção da séde do Con
selho Nacional de Educação :Pbysica. 

Art. 6, 0 O Conselho Nacional de Educação Physica submetterá á -ap
provação do Ministro do Interior seu programma 1nicial para o · anno cor
ren te de 192{). Para execuç;.ão desse proiramma fica aberto o credito .atê 
250:000 000 (duzentos e cincoenta contos de réis), inclusive uma subvenção 
a nnual de 36:000. (trinta e seis contos de réis ) á Confederação Brasileira 
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de Desportos que no presente exercício lhe será paga na razão de tres con
tos mensaes. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em cont'ra1'io. 
Sala das sessões. 20. de Junho de 1920. - J, E. àe .Macedo Soares. 

En~ 2 de Setem.b1·o a OO?nn~issão éLc Instntcção Pl~blica. in
tm·poz pa1·ecm· ojfe?·ecendc um~ S1~bstitt~tivo. 

Não ,teríamos duvidas em apojar semelhante projecto, se pol'Ventura já 
existisse, ;no paiz, organizada a educação physica e dirigida por autoridades 
competentes e de comprovada capacidade. 

A educação physica, entretanto, não exist'e entre nõs, e nunca o Governo 
della se preoccupou nas diversas reformas feitas sobre a instrucção publica, 

Apenas, o nosso operoso collega, Dr. Azevedo 'Sodré, no regulamento para 
a Escola ormal do Districto Federal tratou desse interessante assumpto 
com a elevação de vistas que costuma dispensar as medidas de interesse pu
blico. 

Quanto ao mais a nossa legislação é falha, nada providenciando sobre a 
educação physica. nas scolas primarias, preparatorias ou superiores. 

Estamos, portanto, em phase inicial de um serviço importante e ·que deve 
merecer a ma....:ima attenção. 

A educação :Physica. pensamos, deve começar nos exercícios infantis para 
terminar nas lirubas de tiro, onde os moços se prepara,m para os arduos de
veres da deifesa da patria. 

\Sendo assim, parece-nos que devemos iniciar primeiramente a educação 
physica nos institutos de en&ino, para mais tarde crearmos o ConselJbo Na
cional de Educação J=>hysica. 

Nestas condições, pensamos que o projecto n. 63, de 1920, como se acha 
redigiclo, deve ser modificado pelo seguintes substitutivo: 

Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a providenciar para que nas esco
las e inst1tutos federaes de instrucção sejam inaugurados cursos de educação 
physica, facilitando os meios para acquisição do material necessario a esse 
processo de educação. 

Art : 2, 0 O Governo creará um Conselho Racional de Educação Physica, 
no intuito de sy tematisar e desenvolver a educação physica, logo que fiquem 
organizados nos institutos de instrucção os methodos desse processo de edu
cação. 

\Sala das sessões 2 'de Setembro de 1920. 
- Aristarcih.o Lopes, Relator. -... A. Sodré. 
Alves. - Barros Penteado, 

An.tero Botelho, Presidente. 
Pa?Llo ele Frontin. - Rcn~l 

Pende de 1" discussão, assigncLla a, Syno1Jse. 

E m 2 de Agosto de 1920 o Sr. J..'ica'llor Nascimento otte
receu cw estudo da Gamara o settuin.te p1·ojecto de lei que 
di,spensa os ahmmos do Oollegio Peclro Il, q1Le tenninarern. o 
cmrso. dos exames t·estib1Lla.?·es . 

O Congresso )<aciona! decreta: 

Art . . 1.0 Fi'cam dispensados de exames vestibulares nas escolas supe
riOl·es da Republica - civis ou militares - os aluamos do Collegio Pedro n 
que terminarem o curso, 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das se ões 2 de Agosto de 1920. - Nicanor Nasci-mento, 
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LI Comnnissão de I ns-tnwçéio Publica, em A.gost& de 1921 
intertJOZ o segwinte pa1·ecer: 

o projecto n. 351, de 1920, ora submettido ao estudo da Comrr.issão de 
Instruc:ção Publica, dispe'1sa de exames vestil:Yulares para a matricula nas 
escolas superiores da Republ1ca - civis ou militares - aos alumnos do Col
legio Pedro li, que terminarem o curso. 

Offerece-se-nos, pois, ensejo para apreciarmos perfunctoriamente a mar
cha das icléas nos domínios da instrucção secundaria, desde os prlrnordios da 
organjzação republtcana até os nossos dias, através das reformas !egaes e 
regulamentares. 

O extincto regimen observara sempre a pratica de não exigir para a 
matricula nas escolas superiores mais do que um certo numero de hu.mani
dades, cujos exames eram prestados parcelladamente, dando o seu nome de 
preparatorios . Um só estabelecimento, o Collegio Pedro II, coruferia o gráo de 
bacharel em lettras, após um curso regular e seriado, habilitando :1.os mes
mos fins, 

Contra a. orientação da monarohia nesse assumpto, aliás já cqmbatida 
mesmo naquelle tempo, <insurgiu-se o espírito scientilfico, representado no 
Governo P1·ovisorio da Republica por !Benjamin Constant. Desde muito se 
notava sensível desmoralização nos :julgamentos dos exames, principalmente 
em determinadas províncias. Era uma consequencia da disposição, aliás li
beral que substituíra ás provas prestadas perante os cursos superiores, para 
habilitação á matricula, os exames realizados nos proprios estabelecimento 
de instrucc;ão secundaria. 

A reforma levada a effeito por Benjamin Constant, preoccupou-se prin
cipalmente com a assimilação da cultura intellectual, segundo as tendencias 
philosophicas do illustre reformador. Instituiu assim a obrigatoriedade de um 
curso de sciencias e letras, em sete annos, observando rigorosamente :i. ~tas
sificação das sciencias de Augusto Comte, de modo que elle comec:av'l. Dela 
arithmetica e terminava pela sociologia e moral. Ainda impunha a prestação, 
findo o curso sériado, dos exames de madureza,que deviam revelar, no can
didato a acquisiçào da cultura integral, sem .a. qual não podia ter ingresso 
nas faculdades superiores. 

Assim teve entrada em a nossa organização didactica regimen chamado 
ela m.adzL1·eza, que, através das reformas e alterações, subsistiu em noRsa le
gislação de 1890 a 1910. 

Xão deu os fructos esperados, primeiro, porque paral!elamenh a ella 
prevaleceu, esterilizando-o, inutilizando-o, o velho e condemnado sysiema Joe 
preparatorios, mercê de successivas prorogações; depois, porque a legislação 
vigente liberalizava demais as equiparações e os equiparados, por s1:a ·1ez, 
liberalizavam os diplomas do bacharelado que abriam as portas dos cursos 
superwres. 

Golpe radical desfechou nesse estado de cousa.s o decreto n. 8. 659 de 5 
ele Abril de 1911, conhecido pela denominação vulgar de reforma Riva'davia. 
Creou o ensino, que chamou fundan~ental para as Çlisciplinas do curso secun
daria. Substituiu os diplomas por certificados· e, como a estes nenhum pri
vilegio cabia, não podiam os seus portadores eximir-se, para a matricula, em 
cursos superiores, dos exames de admissão que a mesma reforma estabeleceu, 
A isto chamou o seu illustre autor, - libertar o ensino tundantental, desop
primindo-o da condição subalterna de méro preparatorio para o assalto ás 
academias. 

Não ê aqui o Jogar de fazer o estudo dessa reforma. da qual seja dito lle 
passagem, divergimos em muitos pontos. :Mas é innegavel que com a exi
o:;-encia de provas soiemne nos cursos superiores. elle creou uma barreira 
a candidato menos capazes como os que vinham dos preparatorios por ata
Cfldo ou da praga dos equiparados. 

As disposições ora vigentes (decreto n, 11.5>30, de 18 de MarÇO de 190.5), 
supprimiram os exames de admissão, permittindo que os candidatos se ha
bilit:as~em á matricula nas escolas superiores pelo curso gymnasia! completo 
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(Collegio IPedro li e equiparados), ou pela presflrção de ex~mes parc_llados 
das materias do mesmo curso. -Mas não deixam de antepôr á inundaçao dos 
inaptos um dique com a instituição dos exames vesUbulares. 

Como quer que se considere estes· offerecem sempre uma garantia ás 
escolas superiores contra o assalto dos incapazes. 

o projecto ora em estudo, visa dispensar desta exigencia os alumnos do 
Collegio Pedro II, qu" terminarem o cunso. Procura a.brir assim uma prlmel
ra brecha nes a obra de defesa das faculdades superiores, Estabelece uma 
excep(;ão e as excepções são sempre odiosas. Comere Uilll •privilegio e os pri
vi11:lgios sempre são condemnaveis. !Por maior que seja o conceito em que 
tenhamos o ensino do estabelecimento beneficiado, não podemos deixar de 
reconhecer qu a presumpção legal é a de que o ensino tem a mesma re
gularidade em todos os equiparados sob !fiscalização . 

. Demais, a equl·I>aração impõe onus que só se justificam em face da igual 
dade dos direitos. Concedido um favor ao estabelecimento modelo, é necessario 

stendel-o a todos os equiparados. O resultado seria a abolição completa dos 
vestibulares, 

Accresce que o curso do Collegio Pedro II não comprehende todas as 
materias exigidas para o exaP'J,e vestibular . .A,ssim, não póde ser um succe· 
daneo deste mesmo exame. 

Quando mesmo a Camara quizesse approvar o projecto teria de modificv r 
a sua redacção. Do modo que está redigido elle, outorga o favor aos alumnos 
que terminarem o {:Urso, sem dizer de que é esse curso, nem de que. modo 
onde deve ser terminado . 

. Nestas condições, o referido projecto não se recommenda á approvação 
da Camara. 

Sala das Commissões, 2 de Agosto de 1921. - Ban·os Pentearlo, como 
Presidente. - Tavares Cavalc<l!nti, Rela'tor. -A, A. de Azevedo Sod1·é. -
Xavier .Marqt~es. - Azevedo Limw.. 

Pende da •1" discussão: diz a Synopse. 

Em 9 de Al{osto de 1920 o S1·, Pi1·es de OarvaZ.ho apre
sentou á Oam.ara o projeoto de le~ que a.ssegu1·a vantag s 
aos prepa1·adores e assistentes das Faculdades de Meàici?La d• 
Rio de Janewo e da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art . • 1.• Aos auxiliares do ensino das Faculdades de Medicina do Rio 
de Janeiro e da Bahia - prepar.a<L01·es e assistentes - constituindo uma un -
ca classe de il'unccionarios desses institutos de ensino superior, cabem co,
respondentemerute os mesmso direitos, garantias e vantagens asseguradas 
e estabelecidas no art, 23·5 do Codigo do Ensino, de 3 de Dezembro de 1892, 
approvado pelo decreto legislativo numero 2130, de 7 de Dezembro de 1&94 e 
art. s• da lei no 2 o 356,• de 311 de Dezembro de 1<9110 o • 

Camara dos Deputados, 9 de Agosto de 1920. - Pires de oarvallw. 

J1~tificaçéio 

A classe de preparadores e assist ntes das Faculdades de Medicina é uma 
só, -como bem definiu a "(Lei organi,ca do ensino", constituindo os - "auxi
liares do ensino" - exercendo !funcções equivalentes e de iguaJ categoria e 
gosando das mesmas vantagens e garantias. 
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A lei orç;amentaria d n. 3.671, de 7 de Janeiro de 1919, art. s•. nas me
didas de ultima hora, irrefl ctidam nte adoptadas, restabeleceu a antigA 
vitaliciedade para os ··assistentes", excluindo os ·• preparadores", que são 
funccionarios <la mesma classe, de id ntica categoria, com funcções equiva
lentes e nomeados pelo mesmo 'Processo . 

.Para reparar esta desigualdade injusta, resultaiite da inadvertencia do 
legislador de:. 191 , stabel cendo a identidade de condições para todos os 
d'u nccionarios da mesma classe dos - auxiliares do ensino, - !formulei este 
projecto, cuja plausibilidade e justificação resaltam deste ligei-o 'histot·ico. 
-· Pbres ele Ocvrvctlho, 

A Ocrnvm.issão ele Instrucção Publica àeu o .;eouinte pa
recer contrario: 

A Commissão de Instrucção !Publica, a que foi presente o projecto n. 179, 
de 1920, da autoria do Deputado Pires de arvalho, tendo examinado acura
damente a materia de •que elle trata; 

ttendendo que o e copo da referida proposição é estender aos prepara
dores das Faculdades de liiedicina do Rio de Janeiro e da Bahia a garantia 
de vitaliciedade que aos assistentes dos mesmos institutos de ensino superior 
outorgou a lei n. 2 .•356, de 31 de Dezembro de 19::1.0. 

Attendendo mais qu a vitaliciedade, como privilegio que é, só deve set· 
insti.tuida em casos excepcionaes e quando se trate de funcções para cujo 
desempenho independente, continuo e efficaz se torne indlspensavel; 

Attend ndo, ainda, •q ue a funcção a que o projecto visa ampliar a men
cionada garantia não e enquadra na.quelles casos e, antes, dadas a sua natu
reza e as attribuições dos prep'aradores em face da lei de org~o,nização do en
sino, não se justificaria em relação á dita funcção aquella 'Vitaliciedade; 

Attendendo, lfinalmente, que não vale invocar na especie ver.tente o pre
cedente est:abelecido pelo art. • da lei n. 3. 674 de 7 de Janeiro de 19'19 
porque, verificada ~'~ inconcessibilidade do favor n lia contido, a conducta 
aconselhavel ao Poder Legislativo seria a de revogar semelhante liberalidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e não de amp1ial-o: 

E' de parecer que seja o predito projecto n. 199, de 19<20, submettido a. 
discussão e rejeitado. 

<Sala das Com missões 27 de Outubro de u.9:2o. - Banas Pentenado, Pre
sidente. - Heito1· àe Sottza, Relat:or. - Azevedo Socké . - Pa1tlo de Frontin, 
vencido, de accõrdo com o voto em separado. - .ilfonteiro de So1tza, idem. -
José Auousto. - A1·istOII"Cho Lopes, 

VOTO BM SEPARADO 

Consid rando que o art. s• da lei n. 3. 674, de 7 de Janeiro de L9Hl, ga
rantiu aos actuaes assistentes das Faculdades de Medicina a vantagem con
ceãida pelo art . .:;• da lei n . 2. '3li6, de :n de Dezembro de· 1910; considerando 
que este artigo dispôe:l ''Ficam quiparados para os effeitos de vitaliciedade. 
os actuaes assistentes e preparadores das Faculdades de Medicina da Repu
blica aa antigos serventua.rios de igual categoria qu. já. gozam desta cinta
gero ··; considerando q u e é justo estender aos preparadores o que foi conce
dido aos assistentes, somos de parecer que seja ap]i>rovado o c!tado projecto, 
reservando-nos em 2" discussão o direit:o d apresentar emenda que restrinja 
a medida constante do prodecto aos assistentes e preparadores que sejam 
fu nccionarios publicos. 

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 1920. - PatLlo de Frontin. - A . .Mon
teiro d.e Souza, 

Pe1tde de 1" discussão, nnta a Svnopse àe 1920. 
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Ern 20 de Outubro de 1920 a () onMnissiilto de Finan9as 
nada OP1JOz ao pcvrece1· aa GO?n?Jvissão ·cee l nstntcção PubUca, 
sob1·e a petição àos f1tnoccioncvri0s adlrnimist1·ativos e p1·epa
raclo1·es da Faculctaàe de .Medioina ela Bahia. 

A Commissão de Instru cção Publica, examinando a inclusa petição f ir · 
mada por f unccionarios administra ti vos e •preparadores da Faculdade de 
Medicina da Bahia, é de parecer que seja deferida em face das justas razões 
que lhe servem de f undame nto . 

De facto, é anomala a situação actual do funccionalismo dos institutos 
lfederaes ele ensino :! uns, e estes em muito maior numero, são considerados 
funccionarios publicas para todos os effeitos, emquanto outros, em numero 
ibem pouco avultado, é ce1'to, embora exercendo runcções e tendo onu s iden
ticos aos primeiros, não gosam das mesmas vantagens e têm a su a situação 
jurídica evidentemente inferior á daqu elles, 

o il'acto tem a seguinte explicação : iPelas leis em vigor até a chamada 
L ei Organica do Ensino, ele .1•911, professores e iuncci<?nar ios administrativos 
dos institutos mantidos pelo Governo Federal eram tidos e considerados como 
verdadeiros funccionarios publicas para li:odos os etffeitos, com os onus e v:L 
t'agens decorrentes de tal si tuaçã o. 

A Lei Organica, porém, visando a completa desoffi·Cialização do ensino 
e preparando, de par com a a u tonomia didactica dos institutos educativos, a 
sua autonomia administrativa, estabeleceu çu e docentes e funccionarios, no
meados no regimen escolar por ella creado, receberiam os seus vencimentos 
não mais do Thesouro Federal, mas da thesoura1'ia do instituto a que per-
tencessem. (Art. 127 ela Lei Organica). · 

[Emquanto era esse o dispositivo legal em relação aos recem-nomeaclos. 
os antigos funccionarios, como era logico em <face das melhores razões ele di
reito, con tinuaram a receber do Thesouro •Nacional e a gosar de todas as re
galias moraes e materiaes a q ue lhes davam direito as leis até então em 
·vigor. (Art. 126) . 

A lei Organica teve duração ephemera, Em 1915 o legislador brasileiro 
mudou ele r umo e recuou do pon to ele vista da desofficialização em que se 
collocára quatro arm os antes. · 

O decreto n. •111. 530, de 18 de Março de 191õ, conhecido pelo nome ae 
Lei Carlos M:aximiliano, voltou ao ponto de vista do ensino official. 

E' o ICJUe se deprehende elo espir ito geral que presidiu a o conjunto de suas 
disposições, muito embora em muitas clellas se falle em autonomia didactica 
e administratinva dos institutos de en sino . 

Entretaruto. no que se refere particularmente á situ ação do p essoal do
cente e administrativo elos varias estalbelecimentos educativos, a lei Maxi
miliano creja um regimen q ue conduz á incoherencia e á injustiça, 

E' o •que resulta elo exame elos seu s varias dispositivos. 
. No art. 1150 <faculta. aos _'Professores n omeados na vigencia ela L ei Orga

mca requererem a sua iiclusao na classe dos funccionarios publicas passando 
assim a !fruir as vantagens de tal situação por simples e expontan eo regue-
rimemo. ' 

.J'á em relação aos processares nomeados em face do regimen instituído 
pela lei ac.:tual o que se dispõe ê -qu e gosarão de todas as regalias e estarão 
s ujeitos a i'Qdos os deveres de f unccionarios <fed&ae,s até que o instituto em 
que Jeccionam dispense a subvenção a nnual bem como terão a garantia de 
vitaJi.ciedade, gratificações addicionaes e jubilação (a r t . 6'4). 

Em relação ao lj}essoal administrali:ivo nomeado de accõrdo com a lei 
actual, tem sido entendido, m face de aviso do Ministerio do Interior, que 
devem ser considerados funccionarios lfederaes e sujeitos a o regimen commum, 

Assim , actualmente, são f unccionarios todos os pro<fessores e todo -o pes
soal administrativo elos institutos de en sino <federal nomeados até o advento 
da lei organica; são ainda funccionarios fecleraes os pro<fessores nomeados 
na 'Vigencia da lei organica que assim o requererem; tambem são funcciona-
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rios federaes os membros dos corpos docentes e administrativo nomeados em 
Fevereiro com a lei 'Carlos Miaximiliano . 

Restam, pois, ifóra do regimen commum apenas os ifuncccionarios admi
nis trativos que obtiveram as suas nomeações durante os poucos annos em 
que vigorou a lei organica. 

Como se vê, a situação ê de rubsoluta irreflectivida.de: funccionarios com 
attribuições identicas, nos mesmos institutos educativos, ;tratados de maneira 
desigual. 

Ca be ao legislador normalizar a situaçã<>, 
Já em 19i1ii ao ser discutida a actual organização de ensino, o assumpto 

era examinado por esta Commissão que, unanime, tpropugnava pela equipa
ração do pessoal administrativo ao pessoal docente das escolas no que se 
refere as regalias implicitas na situação dos funccionarios publicas, previsto 
pelo art. 150 da lei Carlos .:Ma..-..dmiliano. 

Pensa ainda hoje o Relat:or, que o remedio para o mal contra o qual 
recla mam agora os funccionarios e preparadore s da F a culdade de Medicina .da 
Bruhia, está no favor estender os ·beneificios do mesmo art. 150 a todos os 
qu e estão a serviço do ensino f ederal em funcções docentes ou adminis
trativas. 

Por estas razões, e para a doplar uma medida que a todos abranja, na 
generalidade que dev e ser um dos carac terísticos de toda a lei, propõe que 
seja adoptado o seguinte 

PROJElCTO DEl LEI 

Art. 1,0 E' applicavel a o pessoal administral1vo dos institutos federae" 
de ensino e de secre tru·io do Conselho ·superior do Ensino, •bem como aos 
preparadores das .Faculdades, o disposto no art. 150 do decreto n, :Ll . 530, de 
18 de Março de 1915 . 

.Art. 2° Revagam-se as dispos ições em contrario, 

Antero Botelho, Presidente. - José Azbgusto, Relator. - Ephi genio de 
Salles, com restricções. Arista1·cho Lopes. vencido. - Barros Pm~teado, 
vencido. - Ra1bl Alv es de Souza. - Azevedo Sodré, vencido. 

PARECER 

A vista das razões do parece r emitt.ido pela Commissão de Instru~a.o 
Publica desta Camant, a commissão de Finanças nada tem a oppór a que 
seja approvado o proJecto da di ta Commissão. 

Sala das sessões, 1 de Outubro de 1920. - Gados de Cannpos, Presidente. 
Cincinato Braga, R elator. - Oscar Soa1·es, - Octavio Rocha. - Celso 

Baynw. - So1bZa Castro. - Octavio .Mwngabei1·a. -Carlos MC1$i?1vilia.no. -
Antonio Ca1·los. - Paoheco Mendes. 

E m 22 ele Outubro é encen·ada a :a.• disc1bSSão e app!l"o~ 
vaelo. E'Yn 213 encerra® a 3" discussão e em 2·5 app1·ovaào, 
Em 9 ele Nove11~b1·o é o p1·ojeato envi&lo ao Senado q1be o 
approva sem modif·icação, Re1nettiào á. sa11cção o P.1·esidente 
da R epztblica véta. 

Exmo. .Sr. J:>residente da Camara dos Deputados - Havendo negado 
sancção á resoluçã<J do Congresso a cionai que torna app!icavel ao pessoal 
adminis trativo dos institutos federaes de ensino, bem como aos preparadores 
das iaculcla cles, o disposto ·no art. 150 do <Iecreto n. 11.{;30, de 18 de Março 
de 1915, t enho a honra de transmittir a V. Ex., com as razões do véto, dous 
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dos autographos que acompanharam a mensagem n. il03, de 30 de Dezembro 
ult.imo, do Sr. Presidente do ,Senado Federal. 

Rio de Janeiro, 8 de Janeiro de il.92l:. - E1Jitaoio Pess6a 

Razões elo véto 

o projeolo declara applicavel ao pessoal adminstrativo d todos os ins
titutos J:ederaes de instrucção e da Secretaria do Consel•ho Superior do Ensino, 
assim como aos preparadores das faculdades, o disposto n art. 150, do de
creto n. 11. ·530, de 18 de Março de <1•915. 

E te artigo dispõe: 
"Os Plofessores que foram investidos dos seu cargos na. vigencia do 

decreto n . . ~ . 659, de 5 de AbrH de 1911, enn·arão para a classe dos nomeado::. 
anteriormer•te t..quelle decreto ou posteriorment à. pre.;ent& retorn1a de en
sino, desde que o requeiram. 

!Paragrapho uni co. Declararão, em requerimento, que se sujeitam a todos 
os deveres de funccionarios publicas, inclusive o pagamento dos imposto::. 
sobre vencimentos e do sello de nomeação." 

Assim o projecto não só contraria de ;frente o regimen da autonoml!!< 
administl·ativa dos institutos d ensino, aJfastando por dilatados annos, a sua 
plena realização, como incorpora de um jacto, no funccionaJismo da Unll1t., 
grande numero de empregados publicas e impõe ao Thesouro o onus de pa
gar-l·hes os vencimentos, a:posentadorias, licenças, montepio, etc. 

Ora, nem a medida consulta os interesses do ensino, nem a nossa situa
ção financeira permitte essa liberalidad . 

Nego, pois, sancção ao projecto por prejudicial aos interesses ela Nação 
e, de aocôrdo com o art. 37. § 1 •, da Constituição, devo! v o á Camara, que 
o iniciou. 

Rio de .Janeiro, 7 de Janeil·o de 1921. -- Epita.cio Pessôa. - A' Comm!ssão 
de Instrucçao. 

Em 28 de ]ztnho de 1921 a. conwnissão de I nstrucçã• 
Publica. aconselha á Camw.ra que aPJJrove o véto, 

Dividiu-se em Setemibro ao anno <passado a Commissão de I nstruccão 
Publlca quando lihe foi dado pronunciar-se sobre uma petição firmada pot 
funccionarios administrativos preparadores da 1Faculdade de Medicina da 
Bahia. Dos sete membros pre entes á sessão, tres assigna ram vencidos e um 
com retricções o parecer ela.borado pelo nosso distiucto collega José Augusto, 
concluindo por um pro,jecto de lei que, mais tade, foi appr~>vado pelo Con
gresso Nacional e vetado por S. Ex. o Sr. Presidente da Republlca. 

iPara o desaceõrdo, que então se estabeleceu no seio da douta Commlssão, 
em nada concorreu o aspecto financeiro do p•·ojecto, visado agora, m s u de
trimento, por uma das razões do veto, nos seguintes wrmos '· . . . incorpora 
de um •jacto no tunccionalisrno da União grande numero de empregados pu· 
bllcos e impõe ao Thesouro o onus de pagar-lhes vencimentos, aposentadorias, 
licenças, montepios, etc,'' , accrescentando que ·'a nossa situação financeira 
não permitlte essa liberalidade' ' . 

Parece haver manifesto equivoco nesta razão do véto presidencial. 
onu imposto ao Thesouro, a que ella se refere, já existe independentemente 
do projecto, visto como os alludidos funccionarios sempre perceberam .., con
tinuam a perceber vencimentos pagos pelo T•hesouro que, para esse fim, 
enh•ega mensalmente aos thesoureiros dos institutos de ensino os fundos 
n cessarias constantes das subvenções votadas pelo Congresso Nacional. Es
tando suspensas as incrispções no montepio, o accrescimo de de pesas seria 
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insignificante, dependendo tão ~ómente <ias aposentaãorias, via de regra raras 
e d~ curta duração. 

Foi causa J)ll'incipal do desaccôrdo eni:T~ os membros da Comm.issão, o 
interesse do ensi:no, lesado. segundo uns, pelas di posições da.quelle projecto, 
'que feriam indubitaveJmente a autonomia adm.inistrat.iva, em cuao goso se 
acham nossas :15ac'llldadles e escolas SUI~eriot·es. 

Oercea~ndo em aJguns pontos e ampliando em outros essa autonomia, con
cedida a.os h1stitwtos de ensino superior pela lei Rivadavia, o decreto nu
mero ll .õ•30, de 191•5, transferiu papa a al·çada dos directores destes insti
tutos a nomeação, licenceamento e demissão não só dos auxiliAres de ensino, 
mas ainda de todos os funccionarios administrativos, comprehenclidos entre 
elle 

0 
secretario, sub-secreto.rio, bibliotheca.rio, sub-bibli<ltheca.rio, thesowreiro, 

almoxa~·ife e e.manuenses, cuja nomeação a lei Rivadavia attribuia ao Go
ve1'Tio . Parece que neste particular, o decr to n. 11.530. avançou um passo 
no ca;rninho da dlesofficialização do ensino. 

Em todo o caso, justifica-se cabalmente a medida, porquanrt:o variando 
de um anno para outro a frequencia de a1umnos nos nossos institutos de 
ensino superior, era mister que aos respectivos apparelhos administrativos 
fosse assegurada wma tal ou qUJa! elasticidade que ilJ€ruli<tt.isse o augmento ou 
a reducção do numero de auxiliare. de ensino e de empregados admin.istra
b\'OS confo1me as necessidades do morrrento. 

A incorporação ~stes au..'\'liliares e em»regados ao funGCiona.Lismo da 
Uniã'O, com toc!Jas as· regal!irus decorre ntes, vem forços:tmente- a,niqtúllar 
aquella elasticidade, lesando os interesses do ensino. 

E' certo que o decreto n. 11.530, de 1915, r ecuando um passo no ~minho 
da desofficiaJização do ensino, facultou aos professoreos nomeados na vigen cia 
da lei org>anica requererem a sua inclusão na classe de funocionarios pu
blicas . Mas, não est ru'lleu tal concessão aos pr~pe..rad<lres e errt!prPg'ados 
administratiVQS existentes na occasião ou que d.evessem ser nomeados pos
teriormente . a cornformidade do alludtido decreto, todos estes funccionarios 
ficaram desligados d<l quadro geral da União, apezar de estipulados por esta.. 
Si existe, C<lmo se affirma. wm. avioo ministerial dando regalias especiaes a 
alguns de!Jles, este aviso ê evidentemente inconveniente e contrario a<l espírito 
da lei. 

Em rnateria de autonomia didaciica e administr-ativa não podemos mais 
retroceder. A' sombra della, para não citar sinão um exemplo·, a Faculdade 
de Medicina d-o Rio de Janeiro resurgiu em um. surto de grande prosperidade; 
poude crear no~·as cadeiras iJ.1dispe:nsaveis á il1•strucção medica, installar no
V()s laborator ios e S('rviços clínicos, reformar e enriquecer notavelmente o 
seu velho e imprestavel material de e·nsino, augmentar o numero de auxiliares, 
internos, monitores, conseguindo, em:fim, libertar-se do immenso pa.rdieiro, 
on~e ha. longos annos jazia manietada, con.sllrangida, hutnilhada, para van
taJosamente instaJlar-se em um bello e confortavel edifício constru.idQ por 
iniciativa dos seus profe sares. ' 

Todos os cerceamentos contid<ls' no decreto n. 11. 530, estão condemna
do a desappa.recer; toda as restricções feita..<> áquella grande cont}uista l:i
b€ra.J merecem se1· repudiadas. E' ne..«te sentido que devem convergir nossos 
esforços, pondo sempre o interesse geral do ensino ~obranceiro a peque nas 
vantagens de ordem pessoal, vantagens que de resto poÇ!eriam ser compen
sadas por out1·a fórm.a mais lu'lef]u.'lda e men0s n~c.iv'l. · 
. ~c~rt:sce ainda q11e o !JrojE>cto v.>tado cor;~?.gnt ~me. · clamorosa injus

tlça, v1sto como exclue os assistentes de clinica e che<fes de Jaboratorio das 
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vantagens que concede ao rpessoal administrativo e ao- preparadores, com 
a e.ggravanle de que aquelles já foram declarados vitalicios p lo Congresso 
Nacional. ao passo que estes continuam demissíveis aél mttwrn por acto do 
d11·ector, homologado pela congregação. 

A' vista dos motivos e::-..'1lOstos, não posso deixa-r de apJ>Iauclir o véto 
presidencial, e pens que a Commissão ele Instrucção :Publica deve acon 
selhar á Came.ra que rejeite o projecto n . 511, de 1920. 

Sala das sessões, 5 de Julho de 1921. - .Antm·o Botelh'J, :Presidente . -
.Azeveclo Soél1·é . - .Austregesilo. - .Azevedo Li?na. Tava1·es Cavalcanti. 
- José .Accioly. 

VOTO ElM SEJPARAIJ{) 

0 vHo presidencial opposto á resolução legislativa em que se convet 
teu o projecto n. 5'11, de 1920, iniciado ne. .Camara, baseia- !:'e em duas ordens 
de razões. 

A resolução manda aj)plicar ao pessoal administrativo dos institutos 
federaes de ensino e da secretaria do Conselho Sup.:-rior de Ensino, bem assdm 
aos preparadores das facul&a.de5, o &sposlo no e.1 t. 150 do decreto nu
mero 11.530, de 18 de Março de 1·9.1•5. Dispõe o at·t. 150 : "Os professores 
que foram investidos dos s<'U'l cargos na vigencia do decreto n. lL 659, de 
5 de Abril de 1911, entrarão para a classe dos nomeados anteriormente áquelle 
decreto ou posteriormente á presente reforma do ensino, d sde que o requei
ram. Pa;ragrapho unico. Decla.ração, no requerimento, que se sujeitam a 
todos os deveres de funccionarios publicas, inclusive o pagamento dos im
postos sobre vencimentos e do seiJo de nomeação. 

As ra.zões do véto podem ser assim resumidas: . 
a) o projecto contraria de frente o regime.n da autonomia administr<~.

tiva dos institutos de ensino, afastando por dilatados annos a s ua plena rea· 
lização. 

b) o projecto, incorporando no funccionalismo da União grande numero 
de "empregados publicas" impõe ao Thesouro o onus de pagar-lhes venci
mentos, aposentadorias, licenças. montepio, etc. 

Concluindo e inierindo, allega o .sr . Presidente da Republice.: "nem 
a medida consulta os interesses do ensino, nem a nossa situação financeira 
perm:itte essa liberaJidade". 

Escapa á competencia da Commissão dle Instruação Publica e deixa 
mesmo de irnpôr-se á sua mlilior consideração este ultimo fundamento do 
vêto, que por essa face seria mais adequadamente examinado pela Commis· 
são de Finanças, a quem compete, nos termos do Regimento Interno, mani· 
festar-se sobre quaJquer proposição que directa ou indirectamente. imme
d1ata ou remotamente. augmcnte ou diminua a despeza ou a receita. 

Os interes es do ensino constituindo a esphera propria de cogitações da 
Commissão de. Instrucção Publloa. e o objecto especial da sua attenção, fi
cariam bem reduzidos de importancia e quasi orpbãos da iniciativa do Poder 
Legislativo, si a Commis.são respectiva, antes de ·opinar sobre qualquer pro, 
posição ou medida attinente ao ensino, houvesse de deter-se a consulta1· a 
c<~.pacidade d-e de peza do Thesouro. A querer zelar as suas atêrib . .n~3e.· 
dando o devido cuidado e satisfactoria solução ás questões, ás exigencias e 
aos interesses do ensino, forçoso é que esta Commi são abstraia, no oo•udo 
de taes assumptos, das considerações de ordem financeira. Bem certo ê que, 
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afinal, e. razão financeira domina e prevalece, matando á~ vezes no nasce
dom·o os mais bellos e mimosos fructos da e.ctividade legislativa que se 
exercitou á sue. revelia . 

:j\fas até que s& verifique aonde póde chegar o elwsterio <las finança!!>, 
cumpram o seu dever os que teem por funcção especial e precípua acaute· 
lar os inte!-e.;~es da instrucção. 

AssârrL !Pondo de p.arte- o accrescimo de despeze.s que possa acarretar au 
'l'hesouro a m e>dida em virtude da qual passaria a integrar-se no funcciorna
Jismo certo numero de servidores já considerados no proprio véto presiaen
ciaJ "empregados publicos", sejarn aqni examinadas as outre.s razões - "in· 
t~!'CSi:eS do ensin o" - que deterrruinararn a devolução do projecto da Camal'(l. 

Em 1911, por entre augurios desanimadores. appr hensões, impugna
ções e protestos de illustres membros do magisterio superior e representante!> 
da Nação, foi decretado o codigo que se denominou Lei Organica do Ensino, 
A opposição a essa reforma tinha por causa princi!pa! o regimen de com 
pieta desofficie.lização do ensin~ com que ella desfer.iu golpe violento n.as 
traclições do ensino publico do paiz, merecendo por 1sso que um dos seus 
mais ·aJl·dentes impugnadores na Camara dos Deputados, o Sr. José Bonl
facio, a execrasse convictamente conw o "patíbulo da instrucção nacional". 

'Dando aos institutos até então subordinados ao Ministerio do Int.erio~, 

ele par com a autonomia d'idactica, a autonomia administrativa, o· Cocligo 
Rivadavia dispunha todavia que o Governo garo.ntiria ao corpo docente e ao 
pessoal administrativo dos estabelecimentos emancipados por effeito da refor
ma, as regalias moraes e materiaes a que tnham direito -pelas leis em vigor até 
á quella data, continuando, por -consequenc1a, docentes e funccionarios a re.
ceber do Thesouro acione.l os seus vencimentos. 

Os professores e funccionarios nomeados na vigencia do regimen creadr> 
pela nova lei, estes é que ficariam desde logo a receber os vencimentos na 
+hesouraria dos institutos a que pertencessem. Começava-se assim a faze• 
~ffectiva e. autonom~·a administrativa, uma das grandes novidades da reforma.. 

Menos de quatro annos foi o ternpo sufficiente pa.ra evidenciar a ne
cessidaae de nova organização . . o Ministro do Interior apontamdo "o perigo 
da precipitaÇão na outorga de amplas autonomias" e com o testemunho dos 
:tructo1:1 vinha provar quanto nos excederamos em relação ao ensino e ac.e 
corpos ens1nan1es . Veiu então u d~..creto n. 11.•530, de 18 de Março de 1915, 
chamado reforma Carlo;; Maxim:iliann. Sem abandonar a idéa ou o idéal da 
não intervenção do Estado na esphera do ensino, consignava ~ertas pro~ 
vddeJ\Cie.s que deviam effectivamente retardar o advenbo da autonomia dali 
escolas superiores, entre essas \Providencias a que facultava aos professores 
inV6lstidos dos seus cargos na vigencia do Ood'igo Rivadavia, por meio de 
re querimento entrarem para a classe dos antigo 'Professores, ficando como 
funccionarios federaes, para todos os effeitos, inclusive o de receber venci
mentos, como aq uelles, pelos cofres da Uruião. 

Desandado, assim, em 1915, o caminho andado para o estabelecimento da 
a utonomia administrativa, só alguns poucos funccion.arios, nomeados na vl
gencia do decreto n. 8 . 659, de r5 de Abril de 1911, restavam em situação 
excepcional, .exduidas de vantagens e garantias offerecidas aos docentes 
~omeados como elle~ por occa.:.ião da reforma transacta; só elles continuam 
!Solados, perdidos como sentinellas em um •campo já abandonado pelo arosso 
do exercito, a attestar até onC:e avançaram um dia as veÜeidades do "nossu 
radicalismo reformador do en<.:ino. 
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Victima.S êla instabilidade das nossas reformas, esses engeitari'JS Llo fu!lr.· 
cionalismo fe<'!eral, auxili!lres presUmo os da adrniillistração da estabelo.>2i
mentos federaes, conseguiram do Congt·esso, o anno passado, uma resolução 
que vinha re:->~u·a,_· a ini:;:úJe.de que estã.o soffrendo. A sua dap:oravel si
mação foi det.intóa ~em 1 t·rfeita lucidez .pelo Sr. Deputado .Jasé Augusto 
quando disse como Eeia.tor do projecto e membro desta Commi~são, <'•n 
r·. UJO~ trabalhos tem n!.tirmado a m·aior competencia: "actuahnt!ul" slo func
c!onartos todos os J,:-r>fHso! es e todo o pess,ml admiJtistrativo elos institutos 
ele ensino federal nomeados até o advento da. le i orga.nica; são l'l.incla func
cionarios federaes os professsores nomeados na vigencia da lei organ<ica que 
assim o requererem; ta-mbem são funcciona.dos feder-aes os membros dos 
corpos docente;; e acmini h·ativos nc'Il.~a.dos e m Fevereiro cem a 1e! Cartcs 
Maximiliano. Restam, pois, fóra do regimen commum apenas os funcciona
rios administrativos que obtiveram as suas nO<meações duro.nte os poucos 
annos em que vigorou a lei organica" . 

Vetada a resolução e acceitas que sejam as razões elo veto não pro
gredirá por isso o -regimen de. autonomia e.dmillfistra.tiva, quando a propria 
reforma m vigor já significa um t·ecuo desse cantinho tão mal encetado da 
desofficiallzação do ensinr-. Mantidc o projecto, ter-se-ha sanado uma grave 
desigualdade •que não deve persistir entre funccionarios de institutos igual
m ente dependent!es da alta aclminist1·ação federal. No interesse do ensino 
devem ser garantidos e tratados com equidade os funcc:ionarios que com
põem 0 seu pessoal adminis-tra,tivo . Só ha conve.niencia e vantagem para a.s 
instituições em at>rigal-os dos ve.e-vens e inconstancias do esph--ito refor
mador, por cujos ex<Jel'ssos não são responsaveis . 

Estas considerações, posta de parte. pela razão já expendida, a objecção 
formulada em nome o Thesouro, levam o seu autot· a opinar pela ma.nu
t enção do projecto. 

Sala das Commissões, 28 de Junho de 1921. - Xavier llfa1·ques, Relator. 

Ern 26 de Maio de 1921 é julgado objecto ele clelibe1·ação 
ela Ga;mam o seguinte 1J1'0jecto de lei do ST. lJ-Irw J,J,o Soares 
qt~e institue o 7Jat1·ocinio offieial ela eclucaçcío physica ela 
mor:irl<Ul~ à1CJ1ileira. 

O Governo da Republica apreciando no seu justo valor os grandes e utel$ 
esforços da organização despori..iva presidida pela Confederação Brasileira 
de Despertos em favor da educacão physica da mocidade b!·asileira, declara 
tornai-a sob seu natrooinio nos termos da presente lei 

TITULO I 

ORGANIZAÇÃO 

Art. 1. O Governo Federal nomeara um representante junto á Con:fe
deraç!Lo Bresileira de Desportos, que exercerá graciosamente o seu mandato 
pelo prazo de dous annos sob a immediata direcção do Ministro do Interior. 
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Art. 2.• Compete ao representante do Governo Fedet·al: 
a) fiscalizar a observancia desta lei por parte da Confederação Brasi!elra 

de Desportos, ligas e associações confederadas, clubs e outi-os gremios com· 
ponentes da ·organize,ção desportiva, bem como das demais pessoás ou en
tidatk~ colleC'tivas a elle sujeitos; 

h) organizar os :·egularrnentos n"cer-n:.rios dos artigos desta •ei, sub
mett~ndo-os á approvnção do Ministro do Interior; 

c) examinar, julgar e approvar os actos, regulamentos, programmas e 
orçame ntos da !Confederação Brasileira de DeSportos, ligas e associações 
confederadas rf'ff'ridos nesta lei e sujeitos a intervenção official; 

d) servi'!· de arbitro nas d'uvidas, questões e cliffit·enças que surtiam 
entre clubs, ligas e confederações, desde que se prendam directa ou indirecta
mente ás leis, regulammltos', codigos ou programmas a.~prova<los offici?J· 
mente. 

e ) presidir e dirigir as rela.Qões internaoionaes dos ot·gãos desportivos do 
paiz m eddante audiencia do Mmistro de Estaào das Relações Exteriores; 

f) apresenta.t· annualrrnente ao Ministro do Interi01· um relatorio sobre o 
desenvolvimento da cultura physlca no paiz suggm,indo as medidas que julgue 
opportunas e convenientes para o seu continuo aperfeiçoamento; 

g) ,propôr ao Ministro do Intedor a nomeação de um secretario e de 
delegados na m tropole e nos Estados que lhe ficarão immediatamente sub
ordinados com s ub-delegação de poderes nos termos da regulamentação desta 
lei. Todos • esses cargos e funcc;ões serão exercidos a titulo gratuito. 

A1-t. 3.• As leis organicas da Confederação Brasüeira de Desportos, ligas, 
federacões, clubs e associações filiadas serão depois de examinadas pelo re
presentante do Governo Federal, submettidas :\. approvação do Ministro do 
Interior e publicadas no Diario Official. 

§ 1.• O representant do Governo Federal promoverá a consolidação dos 
codigos e I'Cgulamentos desportivo~ bem como de toda legislação permanent~, 

leis de amadorismo, passe, estagio e outras, submettendo-a á approvação qo 
Ministro (to In terior, fazendo-a publicar no Dia1'io Official e em folhetos 
avulsos na Imprensa 1 aciona!, pOT conta elo Minislerio do Interior. 

Art. 4. 0 No mez de Dezembro de cada anno a Confederação Brasileira 
de Desportos organizarã- o progl'amma das provas athleticas e desportivas 
pare. ser cumprido no df'Cui-so do anno seguinte comprehendendo as provas 
internacionaes e in berestaduaes 5Ubmettendo-,o á approvação do ·representante 
do fl.overno Federal, que o farâ. publicar no Diario Ofticial. 

§ 1.0 ks taças nacion aes, os grandes premias e diplomas offerecidos 
pelo Presidente da Republica e Congresso Nacional serão adquiridos pelo 
Governo mediante verba consignada no orçamento da despeza do Ministe
r io do Interiot·. As medalhas serão cunhad·as na Çasa da Moeda. 

§ 2.• O 1\!Jjjnistro do Interior poderá conceder passagens, nas estradas de 
fei-ra e companhias nacionaes de navegação para as esquadras desportivas 
dos Estados inscriptas nas provas e concursos officirues, bem como frete ltvre 
pa ra suas embarcações- e material desportivo. 

~ 3." Sendo da exclusiva ccmJpetencia da Co11<federa~ão Bt·asileira de 
Desportos regular e presidil' as r !ações nacionaes e internacionaes desporti
vas, poderá essa entidade conceder permissão especial aos clubs e ligas con
federadas para realizarem matchs e provas amistosas, não 'POdendo, entre
tanto, us premias e taças resultantes ser considerados nem reconhecidos of· 
f icialmente. 
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§ 4.° Competil1do privativa. e exclusivamente ao representante do Go
verno Federal nos termos <la lett.ra e do art. 2° desta le, a dlrecção das nossas 
relações internacionaes desportivas, as entidades confederadas não poderão 
tomar nenhuma iniciativa nem manter qualquer entendrimento fóra do paiz, 
sem a intervenção e {]jrecção do alludido representante do Governo Federal. 

Art. 5.0 Caso se verifique violação ou desrespeito desta lei por parto de 
Qtmlquer entidade participante da Confedere.ção Brasileira de Desportos, o 
representante do Governo Federal poderá exigir a a,pplicaç:ão das penalida
des constantes nos regulamentos e codigos da legislação desportiva. O repre
sentante do Governo Federal usará ma.is como sancç:ões das penas de sus
pensão por prazo determ.inado e exclusão definitiva acceita.ndo a incorpora
ção de outras enndades desportivas .idoneas, para s ubstit\JJir a.s ligas, clubs 
ou associações insubmissas. 

Art. 6. 0 Nenhum club, associação ou Liga poderá gosar dos favores desta 
lei si não estiver officialmente reconhecida. e incorporada á Con·federação 
Brasileira. de Desportos. 

Art. 7.0 O representante do Governo Federal nenhuma ingerencia poderá 
ter na administração e direcção da Confederação Brasileira. de Desportos, 
ligas, associações ou clubs <fóra das prescripções desta lei, podendo, ntre
tanto o Governo escolher esse representante entre os membros do Conselho ou 
da directoria da confederação, não havendo incompatibilidade .no ex releio 
das duas funcções. 

Art. 8.0 A Confederação Bra.Soi.leira de Desportos organizará em todos os 
clubs, associações e ligas confederadas um serviço de inspecção n1edica, cre
Mldo uma carteira para cada associado com as prescripções gera s e pess Jaes 
relativas á pratica desportiva. 

§ 1. 0 Os clubs, associações e 11gas poderão cobrar uma taxa ou sello 
destinado á cobrir as despezas provenientes do serviço de inspecção medica. 

§ 2. 0 A Confederação Brasileira de De®ortos proverá, sempre que seja 
isto possivel, para que todos os clubs. associações e ligas confederadas dis
ponham nas suas sédes sportivas de uma en:f>ermaria e recursos m€dicos cr
gentes. Os centros nauticos dev€m organizar um serv1ço especial de salva
mento com mwterial e pessoal adequado. 

TITULO II 

PROFISSIONALISMO 

Art. 9. 0 Sendo o amadorismo a norma essencial da organização desportiva 
nacional caberá entretanto á C. B. de D. crear e manter uma Escola de 
ProfessÓres e Monjtores Athletdcos, um registro de proflssionaes aos quaes 
expedirá diploma ou carteira nos t e rmos dos seus regulamentos, organizando 
mais sob seus auspicios um Centro à e Prafissionaes Athletlcos. 

Art. 10. A Escola de Professores e Monitores Athleticos que funcciona.ra 
na Capital da Republica terá como principal objeotlvo formar professores, 
monitores e auXIiliares prafissionaes athleticos que mediante certificado for
necido pela C. B. 6.e D. !POderão exercer a profissão em todo territorio da 
Republica. 

§ 1.• O regulamento e programma de ensino da E. de P. e M. A. serão 
depois de examinados pelo R. do G. F., submettidos á approvação do Mi
nistro do Interior e publicados no Diario Otticial. 
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§ 2.• A c . B. de D . poderá cobrar t axa de m a tricula e men salidade n os 
cursos da E. de P. e M . A . seU o nos · ddplomas, licenças e carteiras p ro
f issionaes bem como taxa de exame e registro de profissionaes est.re.n geiros 
de accôrdo com t abelLa approvada pelo Ministr o do I nterior e .constante dos 
regulamentos officiaes. 

Art. 11. A C . B. d~ D . attendendo ao desen volvim e nto desportivo d o 
palz poderá crear E scolas R egion aes de P rofessores e Monitores Athleticos 
com organização normal, ig u alme n te sujeitos á fiscalização official g ozando 
das mesmas r galias da escola two, f undada na m etropole . 

Art. 12. A c . B . de D . poderã. p r omover torneios, cam peon atos e exi
bições profisSionaes athleticas estimulando a inscr ipção dos gra.ndes p rofis
sionaes estrangeiros como demonsl1·ação e escola para o am:u:lorismo nacional. 

'l.'ITULO I II 

MEIOS 

Art. 13 . O Governo Federal paga.râ. no começo de cada anno, em uma 
só prestação á C. B. de D. a subvenção de 200 conto3 q ue !>eró consignada 
no orçamento da despeza do Minis te rio do Interior . 

Arl. 14. São oonside1-aclas de utilidade publica as desappl'oprlações para 
construcção de campos, pavilhões e ou tros locaes d•~3t i na<los á pratica de 
sports terrestres ou aqna.ticos. 

Arl. 15 . O material rlesportivo destinado ª r.r.1tica dos desportos nautlcos 
e terrestres importado directamente pela C. B. t!e JJ., ligns e clubs con
federados e que não se destinem ao commercio, ficarão isente-s de todo> os 
impostos e taxas aduaneiras. 

Art. 16. A C. B. de D . gosará de franquia postal e lclegmphica nos 
despachos assignados pelo seu presidente . 

Art. 17. Os proprios occupaclos pelas séeles e installaçõs desportivas na 
Capital e nos Estados nos postos de fiscal são equiparados aos proprios na
cionaes. 

Art. 18. Fica o Governo autorizado a empregar a quantia ele cinco mil 
contos ele réis em apolic s da divida publica em ernprestimos á C. B. ,I e D. 
:Dara o fim especial de a u xiliar a apparelhagem desportiva das asso~ia•;ões 

e clubs filiados da. Capital Federal e dos Estados . 
§ 1.• As associações, ligas e clubs filiados requererão esses empresllmos 

á C . B. ele D . juntando a. esses requerimentos, plantas, orçament,Js e mi
nuciOSc'l.S explicações elo emprego que prajectem dar ao producto elo •m
'()restimo. Esses requerimentos serão examinados e approvailo• p lo H.. do 
G . F. e encaminhados, com o parecer desse representante. pela. C. H. c:e D . 
a o Ministro da Fazenda nos termos do § 2• deste artigo de le<. 

§ 2.• Esses emprestimos se1·ãó contractados no. Procu1·adori:J do -;_ ·h~sou

r o Nacional mediante requerimento da. C. B. de D. ao Mini.;;tru c:a. Fazenda 
acompanhado dos seguintes documentos. 

1•, requerimento da. associação, liga ou dub interessado, ·ct·tidfLv C:a acta 
da r espectiva assembléa geral autorizando o emprestimo e rlesig 1<tndo .:s 
pessoas capazes de assignarem o contracto; 

2•, declaração do €'mprego a dar ao capital emprestarlo Doc~me'lto ele 
garantia commercial, de hypotheca ou penhor mercantil, penhor ele conlra
ctos de arrendamento ou aforamento julgados valiosos, podendo se1· admitticla 
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fiança idonea provisoria si o producto do emprestimo se d stinar ás acqui
sições que devem constituir as garantias definitivas do contracto; 

a•, a associação, club ou liga iTÜeressado, assumirão no s u requerimento 
o compromisso de entrar para o Thesouro, na primeira quinzena de Janei.ro 
de cada anno, com os recursos necessarios para o serviço dos juxos das apo
lices objecto do emprestimo e respectiva amortização ou saldar a divida no 
decurso desse prazo, pagando em titulas da especie dos que recebeu; 

4•, a associação, club ou liga juntará finalmente ao seu re{lu.erimento 
procuração em causa propria para. o Thesouro Nacional receber por seus 
agentes e representamtes as suas rendas p.rovenienles de mensalidades dos 
socios, bilheteria ou quaesquer outros, até a concurrencia da divida ie Jurr,s 
vencida na fôrma do n. 3 deste § 2•, obrigando-se mais a dar todas as fa
cilidades para a rapida execução deste dispositivo legal. arcando com todas 
as despezas delle provenientes; 

5°, os contra<: tos serão assignados pelo R . do G. F., pelo presirlen te da 
C. B . de D., pelos representantes do club, associação ou liga citadas na acta 
da a sembléa de que trata o n. 1 deste § 2• e finalmente pelos representantes 
da Fazenda Pul>hlca. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 26 de Maio de 1921. - José Eduardo de Macecl'-l :>oa1·es. 

Enviado á Oornnvissão ele Constituição não teve pa,·ecel 
conforme consta da S-vnopse de 1921. 

Em 4 d e Julho de 1921. o Sr. A. Aust1·egesilo apre
sentou á Oamara o seguinte projecto de lei que equipartt os 
preparadores do Collegio Pedro II aos da Faculdade de ,11edi
cina "' da Escola Pol-vtechnica. 

O Congres o Nacional considerana'o: 

a) que os preperadores do Collegjo Pedt·o II pereebem 200$ mensaes ho. 
dez annos; 

b) que os preparadores das Faculdades de Medicina .da Escola Polyte
chnica percebem 450$000; 

c) que os professores do Collegio Pedro TI são equiparados para toaos 
os effeitos aos professores das Escolas ,S-qperiores; 

d) que os preparadores não podem deixe.r de ter identica equiparaçãc 
por equldadt: e natureza dos seus servtços; 

Resolve: 
Art. 1.• Os preparadores do Collegio Pedro II ficam equiparados para 

todos os effeitos aos !)reparadores das Faculdades de Medicina Escola P c
lytechnioa. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposdções em con trario . 
Sala das sessões, 4 de Julho de 1921. - A. Aust?·euesila. 
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Em. 21 ele D ezembro CJ, Commlssão éLe Finanças éLeu o 
seuutnLe parecer: 

o projecto n . 111 de 1921, manda equiparar, para todos os effeitos, os 
p reparadores do Collegio Pedro II a os preparadores da Faculdade de Medi
cina e Escola Polytechnlca. 

Os preparadores dessas duas escolrus superiores da Republica percebem 
.J-5 0$ mensaes de venCimentos e são vitalicios nos seus cargos, situação cnaúa 
por uma emenda em orçamento, aberrando aliás do espírito e lettt·a da lei que 
cre ou os cargos, pois a lei declara que esses serventuariC?s são de confiáno;:a 
dos professores &s cadeiras. 

Armados de uma vitalietedade os preparadores podem crear toda sorr.e 
de embaraços a hierarchia dos professores necessaria á disciplina, base onde 
deve assentar a ordem prec:isa á vida de qua!quer organ1zação. 

Essa anomalia é tambem 1pleiteada no projecto n. 111, com. a equipara
ção de venciment<>s, sabendo-se que um preparador de um instituto de ensino 
secunoario não tem as attribuições eguaes aos do de illlSUtuto su,perior, pois 
as cadeiras neste €Xistentes são mais amplas quanto á materia a leccionar e á 
extensão dos cursos professados. 

Par esses motivos, além de outro de ordem geral, a Commissão de Fl
n~nc:as aconselha á Camara a sua rejeição. 

Sala das Commissões, 20 de Dezembl"o de 1921. - Estacio Ooimbra, Pre
s idente. - Osca1· Soares, Relator. - Octa11io Mangabeira. - B1~eno l!rar.
dão. - L. Costa dC' Brito. - Pacheco Mrndes. - João G1tivwrães. -
Thomaz Rodrig·ues. - Carlos Penafiel. - Octavio Rocha. 

PenéLe de J'· discussão, diz a SvnotJse do anno 1921. 

Em 10 de Agosto de 1921 o Sr, Dorval Porto ottereceu 
á consideração da Canuz1·a o projecto de lei que autoriza a 
concessão de u1n premio â Escola de Engenha1'ia de Po1'to 
.álegre pa1·a os f'lns que determtna. 

Considerando que dentre os problemas verdadeiramento políticos de um 
paiz novo, como é o Bt-asil, nenhum talvez possa interessar mais o futuro 
de sua nacionalidade que o da sua preparação technica e profisS!ional; 

Que a •soJução desse problema, para que a sua efflciencia seja absoluta, 
deverá resultar do concurso de todas as unidades politicas e administrativas 
da Nação !i.s. energias individuaes em movimento; 

Que assim pensaram os valorosos republicanos de 1891, tanto que inscre
veram na ConsUtuição Federal o dever do Congresso, mas não priva-tivo, 
de animar, no paiz, o desenvolvimento das artes e sc:ienc:ias, da industria e 
do comme.rclo ; 

Considerando que a attenção especial que puder merecer do Poder Pu
blico uma m.stituição que, commemorando um longo passado de continuados 
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esforços e de acção ininterrupta, em prol da educação nacional, dignifica, 
}Jelo que ha feito, o Estado em que surgiu ·e honre. o nosso paiz, saberá 
provocar novas iniciativas no rumo que se nos afigura no mais alto inte· 
resse da patrJa; 

Que esse apreço e esse estimulo do Congresso Nacional se podet-ão ex
pressa.t· pela concessã.o de um premio á instituição considerada, o qual lhe 
pemn.ltte. desenvolver os elementos educativos de que dispõe ; 

Submettemos á consideração da Camru·a dos Srs. Deputados, no dia do 
jublleu da Escola de Engenharia de Porto A.legre, o seguinte 

PROJECTO 

Art. 1.• Fica o Poder E ·ecutivo autorizado a conceder á Escola de En
genharia. de Porto Alegre, um IP~·em.!o pelos assignalados serviços prestado" 
pela referida escola á educação teclu1ica e profissional no paiz, durante o 
período de 25 anmos de exlstencla, consagrados a essa causa de mais alto 
interesse nacional. · 

Art. 2.• Esse premio será a garantia pelo período de cinco annos, a 
partir de 1922, dos auxil~os e suqvençõe::>, não resultantes de contractos ou 
decretos e regulamentos d'O Poder Executivo, consta.ntes da lei n. 4. 242, de 
5 de Janeiro de 19.21, e da proposta do Governo para 1922, a diversos esta
belecimentos que fa7Rm parte da alludida escola.{ podendo para ess"' fim 
o Poder Executivo ahrír, annualmente, o respectivo credito, toda vez que as 
referidas dotações não figure:rem na lei orçrurnentaria da despeza. 

Art. 3.• Com a importancia de que trata o artigo antecedente, a Escola 
de Engenharia de Porto Alegre, nã,o lhe sendo llcito dar outro destino que 
o abaixo e®Ccificaclo, promoverá: 

a) 1'a sua séde, em Porto Alegre, Estado do iR.io Grande do Sul, para 
15 de Novembro de 1924, um Congresso d'e educação tech'llica e profissh!1al 
em q'Ue se representem pelos seus Qovernos, institutos, escolas e associações 
profisslonaes, a União F ederal, o Districto Fede ral e todo os Estados do 
Br3Jsll, não podendtt despender com es!:!a r eunião mais de cincoerut:a. contos de 
réis. 

b) as construcções, reconstrucções e lnsta.Uações necessarias e po~si

veis em os seus dtfferentes estabelecimentos de edu cação ;?spalhados pelo Es
tado do Rio Grande elo Sul. 

Art. 4.• R evogam -,ge as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 10 de Agosto de 1921. - Do1·val Porto. - Dionysi o 
Bentes. - Cunha Machado. - Arm.anclo Bu?'l.ct?naquA.. - Mo1·eira ela Rocha . 
-José Augusto. - Tava1·es Cavalcamti. -And-rade B eze1·1·a. - Costa Rego. 
- Graocho Ca?·doso. - Tm·quato .llfor et?-a. - Heitor de Sot~za. - Rat~l s 01·-

,roso. -João G1timarães. - AfrOJnio de llfello Franco. - Ca?·los de Campos. 
-F. Ayres rln. Silva. - P ere!ra L eite . - Affonso Oam.a?·no . - Aclolpho 
Koncler. - llJar~al de Esooba?·. - A' Commlssào de Finanças. 

Em I • de Outubro a Com missão ele Finanças deu o se
g?~i.n te tJa?·ecer: 

O projecto n . 265, de 1921, visa estabelecer um premio á Escola de 
Engenharia de Porto Alegre como e. timulo para maior expansão dos ser-
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viços já ass1gnalados que esta escola tem prestado ao paiz dUI·ante vil1te 
e cinco annos . 

Com esse intuito, o projecto garante, como premio, por cinco annos, a 
partir de B2~, as subvenções e auxilios que teem sido dados aos differen
tes institutos <Ia escola, ten<Io esse ]H"emio o fim especial de: 

1°, promover a Escola de Engenharia de Porto Alegre um Congresso 
de Educação Technico-Profissional em 1924, em que sejam representadas 
t oda.s a-s instituições, escolas e associações profissionaes ela União e de to
elos os Estados do Brasil; 

2", fazer as tonstrucções necessarias e os melhoramentos reclamados 
pelos institutos componentes da escola . 

Sem duvida, o premio não é commum, constitue uma verdadeira dis
tmcção. Mas, a escola merece plenamente. 

Quem conhece a ot·ganização da Escola <Ie Eugenharia de Porto Alegre 
não pócle deixar de Yetificar que é uma instituição que hom·a a organiza
ção do serviço technico profissional no Brasil. E' um leg!Lmo padrão de 
g loria para o Estacló do Ri'() Grande do Sul. 

E para at:astar· des<Ie logo a suspeita ele serem estes conceitos profe
ridos por brasileiros, como nós. ba ·tal"ia mencionar a palavra calorosa de 
Theodoro Roosevelt, que encantado pela organizac:ão do ensino techn:co pro
fissional do Rio Grande elo Sul, affirmou que era perfeito o trabalho de 
a daptação ele tudo quanto havia d melhor no gener-o em toclos os paizes 
mais acleantaclos, a assimilação tinha sido completa. Ao terminar a visita, 
Hoosevelt, exclamou: é real mente curioso! 

]{J mais re.centemente ha o testemunho de uma auto1idade de alto valor, 
o Dr. L. vV. Hachett, chefe da Missão Rockfeller. São filhos de um grande 
paiz onde tem s ublimado o ensino techn:co -profissional. Essas manifestações 
de elPvado apreço 11 organização da EsCQ!a ele Pot·to Aleg1·e constituem le
g itimo titulo ele orgulho para os brasilE)lros. 

A Escola de Engenharia de Porto Alegre é composta de 17 institutos e 
35 postos meteorologicos, a saber: 

Instituto de Engenharia, para ensino ele eng<;>nharia civil, em Porto 
Alegre; 

Instituto Julio ele Castilho , par:1. ens.no primario, gymna.sial e 11ormal, 
em l'orto Alegre; 

Instituto Astronomico e MeteorÕlogico. para serviços e ensino de Astro
nomia e Meteorologia, em Porto Alegre; 

Instituto Parobé, para ensino technico-prcllfissional, em Porto Alegre; 
Instituto ele Electro-Technica, para ensino de electricidade e mecanica, 

em Porto Alegre; 
Instituto Borges de Medeiros, para ensino ele agL"onomia e veterinaria, 

em Porto Alegre; 
Estação Experimental, para serviç•os de agricultura exper!mental e pra

tica , em Viamão; 
Posto Zootechnico (com curso de cà<patazes ruraes), para servic:os de 

zootechnica e de ensino elementar ele agronomia, em Via mão; . 
Escola industrial E lementar, em Caxias, pm·a ensino profissional e ele-

rnenta.r; 
l';SCOla Industrial E lementar, em Rio Grande, para ensino profiss!ona. 

elementar. 
Escola I ndustria l Elementar, em Santa Maria, para ensino profissi na. 

elementar; 
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Estaç:ão de Agricultura e Ct<ac;ão, em Bento GonçaJve::;, fJ~lra s2rviços 
e ensino elementar de agricultura e criação; 

Bat<t~;âo de Agricultura e Criação, em Cachoeira, para serviços e en
sino elementar de agricultura e cr:ação; 

Estação de Xgricultura e Cria<;<'io, em Santa Rosa, para serviços e 
ensino elementar de agricultura e criação; 

Estação Zootechni<:a, etn Bagê, para serviços e ensino elementar de 
zootechnica e agricultura; 

Estação Zootechnica, em Alegrete, para serviços e ensino elementar de 
zootechnia e agricultura; 

Estação Zootechnica, em Julio de Castilhos, para serviço e ensino ele
mentar de zootechnia e agricultura. 

35 Estações Meteorologicas em Alegrete, Bagê, Cachoeira, Cruz Alta, 
Caxias, Caçapava, Camaquan, D. Pedr:to, Encruzilhada, Guaporê, Itaquy, 
Jaguarão, Julio de Oastilhos, Lagoa Vermelha. Livramento, Marcellino Ra
mos, Passo Fundo, Pelotas, Piratiny, Palmeira, Rio Grande, São Borja, São 
Gabriel, Santa Maria, Soledade, Santa Cruz. Santo Angelo, Santa Victoria, 
Santiago elo Boqueirão, S. Luiz de Missões, S. Francisco, Taquary, Uru
guayana. Torres e Vaccaria. 

Quem, como nós, percorrer em sua integridade os dous volumes do Re
lntorio dessa instituição e ouvir de estranhos do Estado do Rio Grande, 
corno ouvimos, as informações completas a respeito, não poderã deixar de 
rl'nd0r um pleito legitimo ao esforÇo denodado dos fundadores e conti,nua
ilore!> dessa obra 'benemerita. 

O que é notavel e desde logo impressiona é a organização de con
junto do ensino technico-profissional -agricola, pecuario, veterinario, indus
tt•ial em suas di:liferentes modalidades, artes e offic:os de toda a ordem. 

E não só na Escola se preoccupa em ministrar 'em seus differentes insti
tutos o preparo especial de cada uma dessas disêiplinas, oomo tambem envia 
ao estrangeiros alumnos que mals se destinguem para praticar nas escolas, 
laborl'l torios, estabelecimentos ruraes, fabricas e usinas da Europa e Ame
rica do No r te. 

Além da organiza<:ão geral de estudos da Escola de Engenharia propria
mente dita. ha na orientação actual do ensino, uma preoccupac;ão que 
honra muito o descortino dos directores - ê o Curso de Engenhar:a Indus
trial e ainda mais especialmente o curso de chimica industrial . 

Quem conhece o segredo da a,ssombrosa expansão industrial Lia Allema
nha antes da guerra, ê que póde avaliar o alcance pratico da chimica in
dustrial para satisfação de todas as necessidades elo mundo actual. Hoje. 
todas as indushias são tributarias de seus productos. 

A chimica industrial é a .base de toda a industria moderna . Os allemãe~ 

constituíram uma industria C'himica de proporc:ões collossae . Refere L ysis. 
o notavel publicista franc<'z, tão patriotico e sincero, que essa industrla é 
reprEsentada na Allemanha por 10.000 usinas, das quaes as maiores, como 
a Badischeanilin, de Ludwigshafen, de Fred Bayer. tem capital de centena~ 
de milhões. 

Ella exportava, depois de satisfazer as necessidades do paiz, mai~ de 
um milhão de artigos colorantes, acidos, adubos, fabricava 1. 500 .000 tone
ladas de acido sulfurico. Só de materias colorantes a Allemanha fornecia 
nove c1ecimos das tintas con sumidas n o mundo. 

Para se fazer uma idéa da chimica industr:al da Alleman ha bastaria 
lembrar que só a Badisobe Anilin e a Casa F red . Rayer empregavam 1.560 
engenheiros tecbnicos, dos quaes 548 chimicos. 
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A alliança da electricidade e da chimica vae c.ontinuar a revoluc:onar o 
mundo industrial. O forno eleclrico, ·por exemplo ê a ultima etapa da me
tallurgia, permittindo elaborar productos considerados infusiveis. Sobre a 
electro-metallurg:a e a electro-chimica vae repousar fundamentalmente o 
desenvolvimeJ?to assombroso de forças novas destinadas a explorar as im
mensas riqueza;; do Brasil, quer na agricultura, quer nas industrias de toda 
a ordem . 

Por ahi se vê como vae sendo bem arientada. a Escola de Porto Alegre . 
Seria quasi reproduzir o relatorio, apresentar a somma de trabalhos de 

real effioacia de seus prc!fessores e alumnos. 
Mas, ·para dar uma idêa da or:entação que domina a Escola, basta re

produzir estas palavras do relato rio: 

·'A nova ordem social que virá de surgir dos escombros da catas
trophe seni par que conflagroLt o mundo, se caracterizará principalmente 
por uma actividade febril, compensadora até certo ponto elo qtúnquennio 
ae destruição por que vimos ele passar. ' 

A espir:tos pouco affeitos á observação, parecerá que esta anarcl11"' 
que por toda a parte se nota c na qual a sociedade presente se debat~. e 
um phonomeno que tende a estabilizar-se, empolgando-a e creando nella 
profundas raizes . Dah.i o alarme muito justificavel que tal facto lhes pro
duz pelo apavorante receio que elle não encontra resistencia, indo até á disso
lução dos mais sagrados laQos da familia . 

O erro de EUprec:ação provêm do desconhecimento ele que o quc, se ob
serva ê, a.Lás, uma consequencia natural do período de demolição por que 
se vern de passar e em que se exe·rcitaram, durante longos anno,, os mais 
grosseiros, sentimentos da alma humana. Assim, se reconhece que para 
readquirirmos o equilibrio social anterior, totalmente rompido diante uma 
preparação em que todos os espíritos como que se debatem por falta de 
apoio, até que, surgindo a reacção nec~ssaria e inevitavel, será possível en
tão constituir-se os elementos que determinarão o equilíbrio do novo estado 
social. Nessa occasião, cuja realização já se pó{] e antever para um proximo 
futuro, a victoria será de quem mais produzir nas differentes espheras da 
actividade, de sorte que, a esse período, para sempre funesto na histeria da 
humanidade em que benemerito era aquelle que mais destruía, succederá 
um outro em que a benemerencia será do que mais construir, 

Nessas condições, ê necessario que nos apparelhemos para esse novo 
duello nobre e dignificante que vae caracterizar a sociedade sob o triplice 
ponto moral, intellectual e, sobretudo, pratico ou profissional. 

No que concerne a este ultimo aspecto, esse apparelhamento exigirá o 
aperfeiçoamento elos methodos e elos processos e, como consequencia, na 
intensa activiclade que permittirá uma producção até então inattingivel, 
pelo que, quem não revelar extraorclinarias qualidades praticas, ficará em 
plano in!ferior no novo nnmdo que resurgirá . " 

Si fosse licito, salientaríamos o Instituto de Parobê que ê digno ele es
pecial menção . Este instituto é frequentado gratuitamente por mais de 700 
alumnos e tem uma feição pratica muito interessante, constituindo a apren
dizagem de desenho, de officios, fundiç:.,ão, modelagem, ajustagem, marcena
l'ia, carpintaria, serralheria pintu ra, esculptura, artes decorativas, objectos 
para serviço sanitario, artes gJ;Iil.phicas, etc . A belleza do mobiliaria feito em 
suas officinas lembra as obras luxuosas do Lyceu de .Artes e Officios de 
S. Paulo, de Leandro Martins e outros importantes do Rio ele Janeiro. 
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Quanto á economia e finanças - para se fazer uma idéa da importan~ 
cia que, sob este ponto de vista rept·esenta a Escola de Engenharia de Porto 
Alegre, basta indicar estes dados que são bem suggestivos: 

Os estabecimentos e o material de installação montam a ma:s de 6 mil 
contos de réis. 

O balancete do orçamento ordinario que temos á vista offerece estes 
algarismos: 

Receita 
Despeza . 

1.436:466$781 
1. 466:101 "340 

Para consolidação de seus compromissos e desenvolvimento de seus diffe
re.ntes institutos a Escola. de Porto Alegre fez por intermedio do Banco 
Naciolfal do Commercio, daquelle Estado, um emprestimo por debentu1·es de 
3.340:000$000. 

A demonstração minuciosa, clara e peufeitamente justificada da despeza 
revela compelencia cabal e o maior escrupulo por parte dos administradores 
de pa trimonio da Instituição. 

Seria uma omissão injusta, se não puzessemos em relevo as provas de 
verdadeira dedicação do corpo docen le. E como os algarismos falam mais 
claro que as palavras, aqui temos a realidade da nossa affirmação. 

"A frequencia didactica merece especial menção. De 22 profe!lsores, 10 
apresenta.ram uma frequencia :le 90 a 99, 5 o/o; 5, de 80 · a 89 o/c; 3 de 
75 •o/o e 3 abaixo de 15 o/o. 

Com{;) se vê, não póde haver maior assiduidade, por si mesma revela
dora do interesse pelo ensino. 

Em summa, para aquelles que consideram a política, não como arte 
de conquistar e gozar as vantagens do poder, mas como arte e officio 
nobre e elevado de organizar, na mais vasta escala, os elementos de pro
pulsão das riquezas nacionaes c de engrandecimento do paiz - a leitura dos 
relatorios da Escola de Engenharia de Porto Alegre deixa no esplrito uma 
sadia impressão de conforto. Sente-se que ha no Brasil energ.ias superiores 
que, unidas na Federa<ji,o e bem organizadas. tranEiformariam este paiz em 
breve tempo em uma Kação poderosa, pela s :mples exploração de suas lm
mensas virtualidades economicas, com o apoio decisivo da educação technico-
profiss-ional. 

E' fóra de duvida que o premio constante do projecto n. 265 não ê 
commum, quer dizer, está fóra elas praxes orçamentarias, mas estamos cer
tos de que ninguem recusará tal distincção a qualquer instituto privado que 
em sua organização complexa e superiormente orientada, possa offerecer tão 
bello e integrado co11juncto para o ensino technico-profissional no Brasil. 

Por essas razões parece de inteira justi<:a que s~ concede o premia 
constante do projecto á Escola de Engenharia ele Porto Alegre. 

Sala das Commissões, 30 de Setembro de 1921. - Estacio Goimb?'a., 
Presidente. - R. A. Sampaio Vidal. Relator . - L . Oo?"rêa de B1·itto. -
Bento MimncZa. - Rodrigttes Alve8 Fi.Uto. - João Gu.i11narães. - Octavio 
Rocha. - PiJ,checo Mendes. - Oa.1"7os Penafi~l. Osccw Roares. - Antonio 
Gm·7os. - Olegm·i.o Pinto. - Celso Bayma. - Octa?.>io llfangabei1·a. 
Btteno Rmnclão. 
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Em 5 d e Outubro é ap1·ovar2o em 1 • cUs cus seio o p1·ojecto. 
En1 10 em 2" cliscusscío . Em 3 mn 3" àiscu.ssão. Enviado ao 
Senado é acceito o p1·ojecto sen1 a~teração. E sanccionaào en1 

Dezentbro de 1921. 

Na sesscio ele 5 de Agosto de 1921 é oJ[e1·eci.do á Oa
mara 1Je~ 00'7i1m issrio de 1 nstntcção PztbUca o seguinte pro
jecto de lei q~te 1·econhece como de caracter of!icial os àiplo
plonws confericlos pela Fa.cnldaàe de M6·dticina e Oinwgia de 
São Pa~tlo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 São reconhecido::; como ele caracter official em todo o terrl
torio da União, para todos os effeitos legaes, os diplomas conferidos pela 
Faculdade de Medicina e Cirurgia ele São Paulo. 

Paragrapho uni co. Nos estabelecimentos feclcraes de ensino superior 
são validos os exames prestados naquella Faculdade. 

Art. 2. o Revogam-se as di posições em contrario . 

Sala das Commissões, 3 de Agosto de 1921. - Barros Pentea.clo, como 
Presidente. - A . A. ele Azeverlo Soclré. - Tavct1·es Cavalcanti. - .Azevedo 
Lima-. - Xavier Ma1·q1tes. - A~tstregesilo . 

Ha ma:s de oito annos funcciona na cidade de São Paulo uma Facul
dade ele Medicina que, pela capacidade dos seus directores, pelo valor e 
competencia dos seus docentes, escolhidos por concurso ou contractados nos 
centros scientificos europeus e americanos, pela regularidade dos seus cursos, 
pelo rigor com que apura as aptidões e conhecimentos dos seus alumnos, 
pela efficiencia do ensino ministrado, vem firmando os seus creditos e já 
adquiriu uma bella reputação, podendo, sem favor, ser considerada um dos 
melhores institutos de ensino superior que o Brasil possue. 

:Não é uma escola livre, onde o interesse de proventos pudesse supple
mentar o do ensino. Tão pouco é subvencionada pelo poder publico. condi
ção esta que não impediiria a exploração feita em vista de lucros materiaes. 
Trata-se de uma escola genuinamente official, fundada, mantida, e dirigida 
pelo Governo paulista, que provê a todas as suas despezas. 

A Faculdade de Medicina e Ciru.rgica de São Paulo foi creada pela lei 
n. 19, ele 12 de Novembro de 1891, sanccionada por Americo Brasiliense, 
então Presidente do Estado . Em 1912, uma nova lei, votada pelo Con
gresso Legislativo e sanccionada pelo Conselheiro Rodrigues Alves, esta
beleceu a seriação dos cursos, regulou a constituic;ão do corpo docente e 
o provimento dos respectivos cargos, instituiu a frequencia obrigatoria dos 
alu mnos e abriu os creditos necessarios ã. acquisição do matllrial indispen
savel á montagem elos laboratorios e mais misteres do ensino. O Decreto 
n. 2. 344, de 31 ele Janeiro de 1913, as ignado ainda pelo Presidente Rodri -
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gues Alves e seu Secretario Altino Arantes, approvou e 1nandou executar 
o regulamento da :F'aculdaile de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

No exame destas leis e regulamentos, cujos textos submetto á aprecia
ção da egregia Commissão de Instrucção Publica, poderá ella inteirar-se 
perfeitamente do modo por que foi organizada e funcciona a Faculdade de 
São Paulo. Melhor do que isso, porém, presumo ser o meu depoimento pes
soal, que deva ter algum valor no caso vertente, pois é o de um pro
fessor e ex-:Óirector da Faculdade congenere do Rio de J·aneiro. Ha dous 
annos v.isitei demoradamente o grande instituto de ensino medico man
tido pelo Governo paulista; percorri attentamente seus amphitheatros, ga
binetes, museus e laboratorios, onde, examinei trabalhos feitos por mestres 
e estudantes; compar€ci dias seguidos ás varias clinicas, melhores installa
das que as nossas; troquei idéas com os profesSOil.'es, conver ei com assis
tentes e preparadores, ou vi alumnos, e tudo quanto pude ver e observar, 
nesta minuciosa visita, deixou no meu espírito a mel11or das impressões . 

No entretanto, os diplomas c-onferidos por esta Faculdade só teem re
galias dentro do territorio paulista e os exames nella prestados não são 
validos para a matr.icula nos institutos 1federaes de ensino. 

Ora, o •Cong·resso Nacional . já se pronunciou sobre dous casos analogos. 
O decreto legislativo n. 7, de 8 de Dezembro de de 1900, reconhece como de 
caracter official, em todo o territorio ·da Republica, para todos os effeitos 
legaes, os diplomas col1lferidos pela Escola Polytechnica de São Paulo, e 
considera vaUdos os exames prestados na mesma escola, no caso ele trans
ferencia de alumnos della para ele estabelecimentos fpcleraes de ensino. Mais 
tarde. o Congresso Nacional concedeu igual favor á Escola Polythechnioo. elo 
Rio Grande elo Sul, cujos diplomas ficaram equiparados aos elos institutos 
de ensino superior mantidos pela União. 

'l'rata-se evidentemente ele uma excepção que se- just:ifica por serem 
esses estabelecim,entos officiaes, creados e m.antidos pelo poder publico, sem a 
preoccupação de lucros monetarjos, e obedecerem i:l. nma organização per
feita e bem orie11tada . 

AcrE.dito que igual excepção poderia agora ser aberta; talvez com mais 
forte razão, em proveito da Faculdade de Medicina ele São Paulo, que, em 
oito anuos de vida activa e fecunda conseguiu adquirir fóros de instituto 
modelo, sob os pontos de vista moral, scientifico e diclactico. 

Nestas condições, a Commi'ssão de Instrucção Publico submette á appro
vação ela Camara o projecto de lei, acima reddgido. 

Em 12 do 1nesmo me-t: é enece?Tacla c~ 2' ti.?SC1~ssão e 
app?·oval}.o em. 16 com. um.a. decla?·ação ele voto do S1·. Ro
d?·im~es Machculo. E?n 25 ele Dezé'??11Jro é ence?Tada a a• 
d·isc?t.Ssão com a.s emet,cZas seg~lintes: 

Accres<.ente-se onde convier: 

"Detide que se submetta ao regimen da fiscalizaç:ii.o e se leccione +o<1a.!> 
~;, disciplinas elos cm·sos oftficiaes. " 

Sala das sessões, 28 de Dezembro de 1921. - ()(r?·los Garcia. 
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N. 2 

Ac.::rescente-se onde convier: 

"E os conferidos pela Escola de Pharmacia e Odontologia ao Rio de 
Janeiro, desde 'qu 'l se submetta ao regimen de fiscalização e se leccione 
todas as disciplinas dos cursos officlaes. " 

Sala das sessões, 25 de D ezembro de 1921. - Verissimo de Mello. 

Em 28 ele Dezembro a Commissrio de Instruc<:rio Pu
blica den o scgninte Jm1·ece1· sobre as enumdas: 

Ao projecto n. 226, de 1921, foJ·arr, offerecidas em plenario duas emen
das ; a primeira assignada pelo Deputado Carlos Garcia, e a segund<:. pelo 
Deputado Verissirno de Mello. 

Depois de apreciai-as devidamente, a Commissão de Instrucção Publica 
chega as seguintes conclusões: 

E?nenc'ta ~~. 1 

Quanto .â. primelr::t emenda, que submetto a Faculdade: ele Med:cina o 
Cirurgia de S. Paulo ao rBgimen da rfiscalização e dispõe se lecclonem nella 
todas as disciplinas dos cursos offlciaes, a Commissão pensa que, uma vez 
reoonhecidos de caracter official os diplomas conferidos por aquella Facul
dade, não póne ella conservar-se isolada, independente e completamente 
a lheia â. acção da autoridade federal incumhida de superintender o ensino 
superior. Concordando, pois, com a Hecessidade da fiscalização cli~corcla no 
entretanto, a Commissão de exigencia de serem leccior,adas todas as disci
plinas dos cursos officiaes . Motivos obvios pleiteiam contra esta igualdade 
absoluta, aliás. jã dispensada aos institutos equiparados, ex-vi do disposto no 
art. 14 do decreto n. 11.530 de 18 de Março de 1915. 

Acceitando, pois, em these a primeira parte da emenda e discordandr; da 
segunda, a Commissão de •Instrucção Publica propõe o segu inte substitutivo 
â dita emenda : 

.Accrescente-se: 
§ 2. • Para entrar 110 gozo de taes !favores, a Faculdade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo entrará em relações com o Conselho Superior do 
Ensino, submettendo-se á mesma vigilancia e fiscal:zação, por elle exer
cida.i> sobr& o, institlTtos officiaes de ensino superj.or, subordinado~ á sua es· 
phera de acção. 

Emencla n. 2 

Quanto á segunda emenda, que estende á Escola de Pharmacia. e Odon
tologia do Rio de Janeiro os mesmos favores concedidos á Faculdade de :Me
dicina e Cirurgia de São Paulo, pensa a Commissão que, tratando-se de 
institutos completamente diversos, um livre, fundado e mantido pela iniciativa 
particular, e outro, genuinamente official, creado, dirigido e sustentado pelo 
Governo de São Paulo não devem elles ser comprehendidos em um mesmo 
projecto . Julga, no entretanto, merecedora de estudos a ma teria contida na 
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dita emenda, pelo que é ele panJCl'r eja ella destacada para constituir pro
jecto em separado, sobre o qual a Commis.são se pronunciarâ. ulteriormenta. 

Sala das sessões, em 28 de Dezembro de 1921. - Antera Botelhú, Pre
sidente. - Azeved.o Sod?·é, Relator. - Tavaret. Cavalcanti. - Barros Pen
teado. - Xavie1' Ma1·ques. - Austregesilo. 

Em 30 ele Dezemf1ro é ence?Tada 'á cUscussão unica e 
app1·o~·aao o pro}ectCJ, o st~bstitu.tivo c/.a Commissão e a em.enàa 
n. 2 que é clestacacla .. 

Na meS1><a sessão é apJJrovaaa a 1·ec~acçiio final qu.e jol 
a seguinte: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art . 1. 0 São reconhecidos como de caracter of:ficial, em todo o tetTitorio 
da União, para todo·s os eá'feitos legaes. os diplomas conferidos 'pe la Facul
dade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

§ 1." Nos estabelecimentos federaes de ensino superior são validos os 
exarneR prest'ados naquella Faculdade. 

§ 2,• Para entrar no goso de ta e~ favores, a F acuidade de Medicina e 
Cirurgia de S. Paulo entrará em relações com o Conselho Superiot· do l)Jn
sino, submettenclo-se á mesma vigi!anci21. e fiscalização, por elle exercidas, 
sobre os institutos oílficiaes de ensino superior, subordinados ú sua esphera 
de acção. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçõe!'. em contrario. 

Sala das Commi-ssões. de Dezembro de J.92'1. - Leoncio Galrcio, Pre-
sidente. - José Alves, - Dorval PoTto. 

O projecto é enviado ao Senado. 

Em 20 de Julho tie 1922 a Ccmvmissão de InstTucção 
desta Casa do Oong1·esso diz: 

A Commissào de Instrucçào Publica foi presente a propo,;tçao da Camara 
elos Deputados n. 27, deste anno, reconhecendo de caracter officia! os di
plomas conferidos pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo, e 
nada tendo a O'PPOr â. justa pretenção desse {lonhecido estabelecimento de 
ensino superior, pela sua perfeita organização, bem assim, subordinando a 
pt·...,po ição ã I'eferida Faculdade a vigilancia e !fiscalização elo Conselho Su
perior de Ensino, afim ele que possa utilizar-se do favor que elle lhe con
cede, a Commissão de lnslrucção Publica do Senado é de parecer que a 
referida proposição merece ser approvada. 

•Sala das Commis,ões 20 de Julho de 1922. - José .Mu1·tilnho, Presidente 
e Relator. - Eusebio de .Anclracte. 

Em 31 de Julho de 1922 é appTOv<ulo, sem debate, em. 
2• disc.ussüo. EntTa em 3' cliscussão, depois de con.side1·açífus 
do Sr. Benjn?nin Ba1·roso: 

O SR. BElN.TAllfiN BARROSO - Sr. !Presidente, a U.beralic1ac1e com que 
0 

Se
nado tem cooperado para a~ leis de excepção, equiparando aos institutos su-
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periores do ensino off.icial os estabelecimen Los de instl·ucção particular con · 
generes, quando esses deviam !fazer a prova da sua idoneidade perante o 
c onselho tSuperior do ®nsino, abriu caminl10 a varias e consecutivo pedidos 
Je equiparação, <:orno este que faz e~bjecto da proposição da Camara dos 
Depu-tados, n. 27, do corrente anno, relativo á Faculdade de :Medicina e Ci
rurgia de São Paulo. 

Ha poucos dias, discutimos aqui o pedWo de equiparação da Escola Po
lytechnica de Pernambuco e o do Mackenzie College, de São Paulo. 

Nessa occasião, tive opportunidac1e de ler desta tribuna uma representação 
da dil·ectoria dos corpos docentes, e discente da !Escola de Engenharia de Per
nambuco e da delegação de estudantes que veiu aqui tomat· parte em uma 
reunião academica. Por occa ·ião ,<las festas do Centenario, assignada por 
-sses mesmos academicoa, protestando contra a equiparação da Escola Poly· 
tPchnica daquelle Estado. 

Quando discuti este caso tinha em meu poder uma representação de s~w 
Paulo contra a equiparação do Collegio Maclcenzie, que não dei public dade, 
f•Dl·que a tant~ não estava autorizado . 

Dias depois do Senado Se ter pronunciado sob1·e o proj-ecto de equiparação 
~esses dous estabelecimentos, o Macl,enzie Colleg.e e a Escola ·Polytchnica Je 
n<'rnambuco, recebia eu o cabogramma qute vou ler e que representa tambem 
um protesto da Escoln. Polytechnica de S. Paulo, cabogramma assignado pela 
sua directoria, pelos seu o corpos docentes e discentes e tambem ]:Jielo Sr. Gu
•nercindo Penteado, que, se me não engano, ê prcgiclente do Centro PoJy'te·· 
ch nico daquella cicladc, contra a equiparação do IMackenzie. 

Este documento não pude ler ao Senado, porqU;e .havia passado a opportu · 
nidade: mas, sendo necessario para elucidação da discussão qu~ se havia ele 
fe rir na outra Casa elo Congresso, onde foi parar a proposiqão emendada, 6 ntre

uei-a ao Con·eio da Mamhií. mas a censura lançou-lhe o véto. 
O Senado verá da Jaitura do texlo claro desse documento que não merleda 

sse réto do escrupulo policial. 

(Lê): 
"Senador Benjamlin Barroso. - Senado Federal. Felicitamos 

V. Ex. patriotica attitude btilhante defesa moralidade ensino te
chnlco nacional combatendo reconhecimento escolas não preenchendo 
requisitos legaes "' clesaccõrdo Conselho Superior Ensino". 

EstP. tele.gramma ;está as~ignado, como já disse pela directoria, pelos pro
fessores e estudantes da Escola Polytech nlca de S." Paulo. 

Vê o .,senado que o protesto partiu elo Estado de 'S1• Paulo ·e d'O de Per
nambuco ontra as equiparações já 1·eferielas e tem uma fonte de gra-nd~ valor, 
porque está firmado por homens competentes, conhe<:eclores da vida, do sor
\'iço e do metie1', emfim, das escolas de eng.enharia. Esse rlocum •nt0 equivale 
a um protesto, vivo, solemne e respe}tavel. Isso ba.staTia para que as e~uipa-
1'1.çõas dos dou~ estab€lecimentos fosse condemnada nesta e na outra Ca~a áo 
Con)Zresso. 

Sr. Presidente, quando discuti este assumpto, o illustre representante de 
S . Paulo, o Sr. A1fredo Ellis. meu amigo, a quem n1i.o cesso c1:e render grandes 
i1omenagens á sua .:ympalhila e aos seus grandes se1·viços, tratou impugnando 
Hs minhas considerações, além de outros assumptos, que nada tinham que ver 
com a materia que se discutia, do analphabetismo em nosso paiz. 

Clamou o nobre Senador contra a grande percentagem ele analphabetos na 
nossa 11atria . • Tessa occasião teve opportunidade de comparar o Estado do 
f'ea rá ao ele Washington possessão da America elo ~orte e desse confronto re
sultou, de facto, uma situação humilhante para a terra que represento .. 



124 -

Si S. Ex. tivesse estendido mais a vfista sobre o documento em que foi 
haurir as aspiraç:ões para .esse confronto, e esta;belecido as verdadeiras propor

<;ões, verificaria que o proprio !Estado d·e S . Paulo que, . incontestavelmente, é 
nma das joias da Federação brasileira de que tanto nos ufanamos . pelos surtos 
ao seu progresso vertie:inoso, não a supportaria, sem tomar uma attüude de
primente. 

E' assim que, estabelecidas as devidas proporçÕes, si o Estado de S. Paulo 
tivesse o 1nesmo carinho pela instrucção, o mesmo amor, o mesmo devotamen
to, o mesmo cuidado que áquelle Elltado americano vola á questão do analpha
betismo, devia apres·entar nas suas escolas uma matricula de 830 mil jovens. 
-emquanto que apenas apresenta l.J87 mil. 

•Çomparando ainda o Estado de S. Paulo com as outras untidades da F e
<1eração, neste particular, estahelecidas as devidas proporções, verifica-se que 
S. Paulo fica aquem do Estado do Rio Grande do Sul. do de Santa Catharina 
e do Districto Federal, rivalizando com os do Paraná, Espírito Santo e Per
nambuco e com o Terr itorio o Acre. 

Sr. Pr·esidente, quando falo do analphabetismo, fazendo este conl!.ronto, 
não tenho o !intuito de deprimir ou diminuir, nenhuma das unidades da nossa. 
Federação. Faço-o apenas movido pelo sentimento patriotico, para que os 
homens de responsabilidade, os homens de Gov.erno, os homens publicas, os 
representantes do povo no Congresso Nacional. nos Estados e nos municípios, 
cuidem com mais amor, com mais dedicação, com mais ent'husiasmo, do pro
blema do analphabeti. mo . 

Para tornar o meu p.<nsamento mais claro. prec~so dividir o analphab€tfs
mo em duas classes. A primeira, a do analphabetismo absoluto, propriamente 
dito - do indiviãuo que não sabe ler, a segunda, do analphabetismo pro.fissio
nal, relativo - do individuo que abe ler, mas não conhece bastante a sua 
profissão. 

A primeira classe. párece-me, causa maúor damno ao proprio individU'l 
o.ue á sociedade; P.mquanto que, a segunda, ao contrario, causa mais dan1no 
ã ocieêlad.e élo que ao individuo. 

Deven'los, portanto. trabalhar para que se desenvolva a campanha contra 
3 primeira. alargando os seus horizontes até onde haja uma criança na idade 
escolar. Quanto á segunda, devemos cooperar para que o ensino 'Profissional 
se enquadre dentro de molcl'es profundamente rigorosos. 

El •POr que 'assim pensar? E por que assim desejar? 
Certamente porque todo o homem se apavora, toda a gente se amea ronta. 

diante do medico que não sabe medicina,. do" cirurgião que não conhece anaw
mia, do p.harmaceutico que não sa:be manipular, do dentista que pão conhece 
a bygiene da bocca; do analysta que não conhece chimica.; todos temem o 
advogado que não conhece a legislação do paiz; todos teem graves apprehen
sões, todos teem noite ele vigília, quando pensam que, .em um momento diD:lo. 
os destinos da sua patria podem estar entregues a um homem, a um general, 
a um almirante .que não saiba . Tactica e Estrategica. 'rodos temem o enge
nheiro que não sabe construir, por não saber mecanica, hydraulica, não co
nhece a resistencia do materiaL 

E' contra esse analpl~abetismo da segunda classe que me insurjo; e é a 
favor deste mesmo arlalphabetismo que apparecem projectos, nas duas Casas 
do Congresso, dando equiparação e favorecendo-o . 

Para mostrar um caso typico, vou ler ao Senado a representação da E s
cola Polytechnica de S. Paulo contra a equiparação do Colleg!0 Macl!:efir!le 
da qual a bancada ríaulista, desta e da outra Casa do CongrtJsso, fez um ca
vallo de batalha, envolvendo até o Governo daquelle Estado no interesse dessa 
equiparação. 



A simples leitura dessa representaçllo da Escola Polytecbn!ca de s Paulo 
basta para nos mostrar o quanto andámos errados, todos nõs, não te~do, n~ 
occasião opportuna, rejeitado aq uella proposição. 

Eis a representação dirigida ao Presidente da Camara dos Deputados; 

"Os membros da Congregação da Escola Polytecbnica de s. Paulo, 
abaixo assignados, pedem a V. Ex. o obsequio de traTismittir á Ca
mara que V. Ex . dignamente preside as considerações que seguem: 

Está de novo sujeito á deliberação desta illustre Camara, de volta 
do S~nado, onde foi votado com successivos requerimelltos de urgencia, 
um projecto de lei referente ao reconhecimeTito official da !Escola d<3 
Engenharia éLo Maclcenzie College_ desta canital. 

Tornam os a~baixo assi•gandos a liberdade - que para elles é uma 
obrigação moral premente - de ponderar junto aos illustres membros 
des,;a Camara os inconve'lli ntes de tal lei, lei que não encontra aJbso· 
lutamente m.otivos que a autorizem. 

O decreto n. 11.530, que reformou o ensino secundario e superior 
da Republica, decreto que resultou do estudo a.purado e consciencioso 
do prBblema, sobre todos relevante da instrucção 11acional, exige re

quisitos que as summidades pedagogicas, reputaram essenciaes e in
dispensaveis á moralidade e ef.ficacia do ensino superior do -paiz. 

O ·Mackenzie College quer, porém, obter do Congresso urna lei que 
o pon!ha a coberto das exígencias desse decreto. Ousada e descabida 
pretensão em qualquer bypotbese - ousadiss·ima n 0 caso ew de
l:>ate. 

Trata-s·e de conceder favores especiaes a urna escola estramgeira, 
dirigida exclusivamente por estrangeiros, e que faz timbre de estran
geirismo e c1e menos prezo aos nossos methodos de ensino; é mais uma 
escola que, sob pretexto de instrucção, ifaz sobretudo propaganda re
ligiosa proTestante jm1to da mocidade que a frequenta. 

Como prova real e insopbismavel do que a;fEirmamos, transcreve
mos capitulo do Tegu!amento desta escola. re!rnlamento esse que. esta
mos certos. a maioria da Camara desconhece". 

Como eu e o Senado desconhecíamo" 

"Art. J 0 Todos os direitos, privHegios e funcções do Ma.ckenzie 
College penencem á junta de syndicos (Board of Trustees), com séde 
na cidacle de Nova Yurlt chamada "os syndicos do Mackenzie College 
e:n S _ Paulo. Brasil.. (The Trustte;; of the Mackenzie College at S. 
Paulo, Brasil). e que consiste de q-1alC]uer numero atê 12 membros, e 
'láo por {>lia unicamente exeTcidos, alvo quando Jega.lmente delegado~ 
a outras pessoas. 

Paragrapho uni co do art _ 13 _ Compete ao Conselho dirigir o go
verno do CoUege, inclusive a disciplina dos estudantes, a rotina dos 
estudos e o systema de instrucção em geral. O Conselho ao regUla
mentar o programma dos estudos, procurará dar aos estudantes uma 
educaç;ão christã, completa e igual á que se pôde alcãnç;ar nas princi
paes aca-demias dos Estados Unidos da America. 

"Providenciarão para que as Sagradas Escripturas sejam lidas. e 
invocada a assistencia divina, diariamente em cada período collegial. 

§ 1° do art. 28. Tanto o Conselho con~o o preside;, te devem exer
cer todo o zelo possível para arranjar para esses postos homens capa-
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zes de adiantar a causa de Christo por uma influencia pessoal e posi· 
tiva e que estejam inteirament<> em sympathia com o fim principal 
deste "College ·· . 

E' a essa escola que se vão conceder regalias ofHciaes em detri
mento e com achincalhe para as ou.tras; escola que obedece exclusiva· 
mente á onentaçã.o de uma ,faculdade estramgeira da cidade de N<09:>. 
York. Vamos assim wbdicar por lei, da nossa faculdade de orientar 
como melhor nos convier, a instrucção da nossa faculdade, concor
renoo nós mesmos para ainda mais expatriai-a morall e intellectual
mente. 

O ]llroprio decreto n . 11.530, faculta ao engenheiro diplomao o por 
Universidade eslrangeit·a, os. meios de registro do seu diploma. caso 
tenha de verdade, competencia technica. 

sio do domínio publico, e essa camara não pócle desconhecer a in
su.fficiencia. dos programma e a feição exclusivamente pratica do en· 

sino das differentes disciplinas do Mackenzie ollege. 
Esses inconvenientes todos, longe de merecerem lel especial para 

a sua consagração official, não consentem em absoluto que se preten
da equiparar os diplomas· dessa escola aos das nossas escolas od'ficiaes. 

O Mackenzie pretende o amparo elas nossas Jeis - respeite-as .. 
Com a mais elevada consideração e respeito. -E. P. Ramo'S clq 

Azev131Ct.o, director. - João Pe.rei1·a Ferraz, vice·direétor m exermc1o . 
- Rodolpho de Santiago, secretario. - Lentes: Victo1· da Silvei1·a 
7''''"i1'e . - Edgct?·rz EgyiD,io de SO!tza. -Affonso de Tatunay. - B'en· 
rique C . Magalhães Gomes. -A. Ma1·tins Batrbosa. - Alea:ani/Jre de 
Albnq"e1·q1.w. - Francisco E . Fonseca ~l'l'l~~s . - T II){N)!fJoro Att,qt/.Stu 

.Rcv>nos. - Luiz Anlwia 1viello . - Lttiz A. Vande?·ley". 

Estas assignaturas que ahi fkam são as dos representantes da d1rectoria 
o dos corpos docente e dis('en te da Escola Polytechnlca de S. Paulo . 

).lão é preciso commentario algum para provar quanto r.ot inconveniente 0 
voto do Senado dado quando se tratou da. equiparação do :;\l[ackenzie College. 

Basta vêr que es-e- estabelecimento e uma arapuca dessa propaganda re· 
liglosa, e - o que é mais grave - propagandista de uma rellg11i.o que se aJfas· 
ta muito da seguida pelo nosso povo. em geral, e, só pelo facto de fazer pro
paganda religiosa, só pelo facto de consignar nos seus estatutos. como questã o 
~ocial capital, a educação I'eligiosa, só isso basta para demonstrar que o Con· 
gresso não podia e não devia claT o seu assentimento a esse projeC'to de equl· 
paração do Macltenzie College e da E ' cola Polytechnica de Pernambuco. 

Assim procedenrlo foi ele- encontro ás regras principaes. primaciaes, da edu 
cação e~plrltual estabelecida no nosso pacto fundamental: â. liberdade de 
r:renças. 

'rambem foi dirigido á Commlssão de Instrucção da Camara, pelos estu· 
dantes das ·Escolas Polytechnicas de São Paulo e Rio de Janeiro o seguinte 
nrotesto: 

Os estudantes da,; Escolas Polytechnicas de São Paulo e do R io 
rle Janeiro, veem appellar para o elevado crlterlo aa Commissão de 
Tndrucção da Camara, na questão do reconhecimento do .Mackenzie 
Col!ege de S. Paulo e ela Escola .Polytechnica de Pernambuco, 

O Conselho Superio1· do !Ensino, na pessoa do seu DD. Secretario, 
Dr. Paranhos da Silva, teve occasião de ·se manirestar a respeito d<' 
um tal reconhecimento, que seria prejudlclallssJmo ao nosso en\Sino 
superior, nas duas ultimas sessões do Congresso de Ensino Superior 
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e Secundaria, &ollcltantlo o apolo dos membros do 'ongtesso Nacional 
ahi presentes aflm de que não fosse avante um Htl projecto " . 

"Ao Sr. presidente do Conselho Superior do Ensino - ê com a de
vida venia que vimos solicitar a attençã.o de V. Ex. para o escanda
loso caso .do reconhecimento do IMackenzie College de S. Paulo e Es
cola Polytechni·ca de Pernambuco. 

O Conselho Superior do Ensino, industriado comu ~tá do funccio
namenlo desses dous estabelecimentos, poderá m lhor do que ninguem 
intervisto junto ao Governo da Republica Para llUe não se perp tue 
medida tão prejudicial ao bom nome do ensino superior, ;ikt por varias 
vezes prejudicado com semelhante reconhecimento ··. 

Agora, s~. f>residente, apparece, razendo pane da ot·dem do dia a propo
"í~ào da Camara. a que jã me refeFi, propondo-se eqqiparar ás escolas officiaes 
,;e Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia a Faculdade de Cirurgia e Medicina 
<I e J:3. Paulo. Ainda mais: a. offlclallzar os diplomas por ella conferidos e os 
•·xa mes que alli forem feitos, de modo a serem reconhecidos em todo Brasil. 

Tanto taz officializar diplomas conferidos pot· um estH.belecimento, como 
~:quiparar estes institutos, porque officializar os diplomas ê o mesmo que tor
nar os cursos forçados em todo o paiz . Officializar o diploma ou equipat·ar um 
~stabelectmenlo que goza dessa faculdade, ê uma e a ntesma causa, porque a 
officializaçiio do diploma d ecorre da equiparação do estabelecimento . 

Ora, um estabelecimento como este, encontraria mai facilidade em se 
<· quiparar, sujeitando-se ás exigencias da lei perante o Conselho Supet·ior de 
l~nsino, em vez de buscar, por uma questão de favor, as sympa.thias de mem
r os do Congre. so Nacional. 

Parece-me que só se podia admittir em um caso identico, embora de outra 
uatureza, o do Collegio Macl{enzie. 

Portanto, eu votarei sempre contra esses projectos de equiparação. tod<t 
vez que aqui appar<>çam. E aconselho o Senado, para honra do Brastl. tran
:J uilidade do ensino officlal no nosso palz e moralidade do Conselho Supe rio:
àe Ensino, a votar contra. esse projecto. (M1~ito bem; ?n1~ito bem) . 

.Appro'L·aelo o 1JII'O}eato é enviado a sancçiio. E' SMt•coio
naeZ.o . em 28 ele Novembro ele 1922. 

Na sessão de 29 de Aa:osto rle 1920 foi jnlga.elo objeato 
de deUbeTação o seg1dnte 1n·ojeato cTcando o titnlo de pro
fessor acljwnto: 

Art. 1.° Fica creado nos In ti tu tos de Ensino Superior, subordinados 
ao Minis.terio ela Justiça e Negocias Interiores. o titulo ele p1·o·fes·sor adjunto 
de livre escolha das Cong-regaGÕ<'. e rle nomeaGilo do IPres:dente da Republica. 

Art. 2.0 De se~te em sete annos a contar de 'M:arço ele 1921 as Congre
gações se reunirão decorridos '30 dias de inscripção para escolh er entre 'os 
docentes, de accôrdo ·com o art. 3•, aquelle que deve1<á ser apresentado ao 
Governo para exercer o Jogar de 'J)rofessor adjunto . 
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Paragrapho unico. O titutlo ele professor adjunto será por materia, 
Art. 3" Os profes-ores adjuntos serão escolhidos entre os docentes, at

tendendo-se ás seguintes condições: 
• 

a) os docentes deYem contar cinco annos de exerCJCIO; 
b) apresentar certidão dos CUl' ' Os que fizeram; 
c)reunir os traibal•hos scienlificos e enumerar os titulas que possuir 1le, 

modo a facilitar o julo"amento das Congregações. 

Art. 4, 0 Aos professores adjuntos compete: 

a) d'azer cursos complementar ~s indicados pelas Congregações sem pre
juizo dos substitutos; 

b) su~stituir os professores substit!.utos em seus impedimentos; 
c) ifazer parte elas bancas examinadoras e ele defesa de theses desde que 

sejam para isso chamados; 
cl) /faze r cursos geraes e pt'ivado•s, de accôrclo com os regulamentos em 

·vigor. 
Art. 5. • Os professores adjuntos não p rceberão verucimentos, e depois de 

terminado o seu periodo lectivo •perdem as regalias mencionadas nos para
grapho·s do a rt. 4°, conservando, porém, o titulo ele professor. 

Art. 6.• Os professores adjuntos poderão accumular os respectivos ti 
i'tllos com outras j(u·ncções de natureza technica ou scientilfica . 

1Sala das sessões . - A. Aust?·egesilo, - Anclrade Bezena. - Nab1wo rle 
GouJ;êa. - Ge1·vasio Fiorcwante . -João Elysw. 

Em 16 de Dezembro elo ?nesmo anno a Gommissão rle 
Jnstnwção P11-bH.ca interpoz o seguinte parecer otte1·ecendo 
um su.bstit11tivo: 

O projPcto n. ~ 13, d<> 1920. apresentado pelos nobres Deputacln3. A. Aus
tr·?ge.silo. _1.\..nl!rad E' B~zerra ~ abuco de Gouvêa. GP.!. vaslo Fioravan~e ~ João 
shrdlnun Jleth n'lletaom Cpetam fpelaom fpetaoicmfpshrdcmfpshrdlmfp,•brdhn 
Ely~io, oroviclencia snhrP a cria<;:'i.o de mai<; uma cat<>;:roria de docantes. nos 
instiu.Jtos de ensin" sq erior, danr1o-lhes a denominação de profes.;;o~·c>s attj;I,; 
t<::5. DetH mina (ar~. 2°, paragr:lp.!Jo unico) seja o ti~:.. o ile profe· oor aujunto 
concedido por materia; discrimina (art. 4°) as funcções que lhe competem o 
regula o r espectivo provimento, Dispõe sejam elles escolhidos pelas congrega
ções entre "os docentes., que contem mais de cinco annos ele exerci cio. 

Tanto no art. 2° como no 3° refere-se o projecto á escolha que deve -ser 
feita entre .. os docentes ... lia evidentemente, neste ponto, erro de copia un1 
la1Jsus calami. O vocahulo cVoce,-ntes tem ent vernaculo acce;pção ·generica: ex
J~rime o conjunto elos que leccionam e abrange todas as categorias ele profes· 
sores . Vê-se bem, pela leitura e confronto de outros artigos, que é a<>s "livres 
docentes'' que o projecto se refere. 

Os professores adjuntos não perceberão vencimentos (artigo 5") nem go· 
Earão de regalias especiaes; e, como as funcções que lhes são prescriptas (ar
tigo 4°) em nada differem das que actualmente cabem aos livres· docentes, se· 
gue-se que a nova categoria projectada é puramente honorifica; corresponde a 
um titulo, a um premio conferido aos livres docentes, com m::üs de cinco amnos 
de exerci cio e que bem mereçam, a juizo da congr.egação. Sendo assim nad<'. 
haveria a oppôr, a não ser talvez a impropriedade do titulo honorifico. 

'Mas, segundo tlispõe o art. 5°, ao caboãe sete annos; esses novos profes
sores perderão, não só o titulo com que foram distinguidos, mas ainda o di
reito de exercer as mesmas funcções em cujo desempenho continuariam si em 
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tempo lhes não fosse feita tal mercê. Ora, não ê de presumir que os livres do
rentes se submettam (le bom •grado a perder den tro de curto prazo de t2mpo o 
L' ire i to de ,fazer cm·sos geraes e privado~, de substituir PI·ofessores impedidos~ 
,le tomar parte em bancas examinadoras, ele., etc., só pela miragem de urr. 
itulo honorifico temporario, que lhes não confere privilegio algum. Por mais 

t1om·osa que seja a investidura, só poderia appetecer a quem se deixasse 'Elm
·:1lar pela esperança de conseguir mais tarde do Congresso Nac ional ou da 

rroprio Govlerno, em acto de reforma vantagens e regalias e speciaes que, :na 
dgencia ela. actu al organização do ensino, impossível Lhes seria alcançar . 

Não creio haja tal pensamento acudido ao espirito dos nobres signatarios 
d pro;,ecto; ao contrario, t·enho para mim que o principal, sinão unico, obje
' li\'o clelles foi criar um estimulo, um novo incentivo para a classe dos Jivres 
dnc ·ntes, completamente desamparada no regulamento vigente. Llcl instar do 
uuc existe nas Universidades de typo allemão, projectara.rn elles instituir uma 
c·tegori'a. de professores sem 1'emuneração fixa, intermPdiaria entre a dos ca
thecl raticos e a dos livres docentes, e na qual estes ultimas, investidos por me
l 'cimento, p udessem com malor especialisação, po1·que mais visinhos da ca
' hedra, consagrar o melhor do Sf'U tempo ao ensino e á pesquiza sr.ientifica. 

Mas, nas Universidades de typ0 ge1·manico, uma vez promovido a profes
·or extraordinario o livre docente não p erde mais aquelle titulo, n em fica su

jEito á triste COUtingencia de perder COm eJJ e O direito ele exercer as SUaS 
fun cções . Ao contrario, por não <>Xis ti r naquellas Universidades a classe dos 
substitutos, com a promoção o livre clocente se appr oxima a inda mab da ca .. 
theclra, adquirindo grandes probabilidades de vir occupal-a definitivamente_ 
1estas vantagens nunca poderá gosar o professor adjunto criado pelo prOJe

t:o ; entre elle e c titular da cadeira se interpõe. veda ndo qualque1· approxi
l"1ação, o substituto, seu hc,rdeiro fo1·çado; e, para vir a ser substituto cleverâ. 
' professo r adjunto fazer concurso no qual poderio tomar parte, não ~ó livres 
•:ocentes, mas ainda pessoas extranhas ao magister!o. 

Destituída, como se vê, de vn,ntagens e condemnando por cima os livres 
docentes á perda, dentro de curto prazo, das poucas r egalias de que a inda go-
7.'\m, a nova investidura será para elles, um verdadeiro presente d ~ gregos, 
mdesejavel, inutil e nociva. E , como o ensino propriamente dito nad~o. t em a 
lucrar com mais esta categoria de professores, a accrescentar as que já em 
<lemasia ,foram instituídas pelo regulamento vigente, sou de parecer não devf
n Commissão de I nstrucção Publica prestigiar com o seu apoio a nova criacão 
:1rojectada. 

~.·coMPATIBILIDADE E>NTRE O PROFESSORADO SUBSTI'l1U1'0 VITALICIO E A LIVRE DOCENCTA 

Merecem, no entretanto, applausos de todos nós que nos Jnteressamo, 
Jl~las cousas do ensin o, os intuitos dos illustres si·gnatarios do pro)ecto . Elles 
~entiram o mal estar que reina no corpo docente dos nossos in stitutos de ensino 
•uperior; v iram b em as condições precal'ias a que ficou reduzida a livre do
ccncia, instituída com tão grandes esperanças pula reforma de 1911, e quizeram 
dP alguma sorte ampara l-a. Bello proposito . mas trabalho baldado. Com v 
rPstabelecimento do professorado subsituto vitalicio. a livre docencia, comba
lida já por um mal de origem, ficou irremediavelmente condemnada; n ada 
mais conseguirá sal val-a dentro dos moldes da actual organização; é um corpo 
extranho im nlan tado no organismo docente, e, como tal, para lhe n ã o pertur
bar o natura~ tun ccionamento, força ê qu e se enkyste, se annulle e desappa
reça. 
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Entre a livre iJocencia e o 11rofessorado substituto vitalicio, com direito a 
~.uccessão do cathedratico, existe uma manifesta incompatibilidade qu., o• 

• nossos reformadores elo ensino ainda não quizeram ver. São insituições ant"' 
gonicas que se repelem; são quantidades heterogeneas que se não podem som
mar, nem fundir em um mesmo systema. Rerínindo·as, o l'egulamento actua1, 
sem prejudicar 0 professorado substituto, forte nos seus grandes privHegios, 
condemnou desde logo a livre docencia a uma completa esterflidade. 

Pena ê que assim haja acontecido. Já não existem hoje em dia clivergen
clas, nos meios cultos, sol.Jre a exc!"llencia desta b~lla instituição, de origem 
muito antiga e que da Italia se transferiu para os paizes germanicos. ':l.'odo, 
são accordes em reconhecer os magníficos resuftados por ella produzidos em 
toda a parte onde tem sido acloptada sem peias nem mutillações esterilizadoras. 

Referindo-se a e11a, escreveu Barclct. com a maior insuspei<;'í.o: - '·La vP· 
ritê c'est que tous les médecins, qui n'ont pas d'interêt engage dans la que
stion, regt•ettent infiniment que nbtre pays ne posséde pas l'institution des 
privats - docents qui donne aux Universitês allemandes une superioritê si 
;:-eelle sur les nõtres ··. 

A livre docencia representa inquestionavelmente no magisterio superior ., 
porta conservada sempre aberta a todas as legitimas vocações. Sendo illimi· 
tado o numero de livres docentes, quem se sentir com natural pendot· para a 
carreira do ensino podet'á em qualquer tempo nella penetrar pela pm·ta da Jino 

C:ocencia. E como para isso haverá miFter demonstrar habilitac:ões e c>apaci
dade didactica, g1;ande SC'rá o numero de pro!issionaes que 'lstudem endque· 
cenclo a sua cultura .. ainda mesmo quando, por excesso de concurrentes, n5r· 
logrem obter os postos mais avançados da carreira. O m esmo não aco·ntee· 
com o professorado substituto vitalicio . Preenchido o Jogar, 11°111 ~empre COln 

o aproveitamento do mais apto, fecha-~e a porta para varias gerac;õPs, e, sal n 
caso imprevisto de morte, é só ao cabo de 15. 20 e mnis annos qu ella -de nove. 
SE' abre. 

Por outro lado, .c~o0rcado de fortes estlmulos. encoraJado por uma emulação 
constante, que lhe permittem visar interesses presentes e futm·os, o livre do
cente se esforça não só em melhorar o seu ensino para attrahir maiot· numere 

dE' alumnos, mas ainda em estudar e produzir. afim de preparar a bagagem d·· 
trabalhos e titulos com a qual podet·á em tempo attingir a meta dos seus de
sejos, que é a posse <la ()adeira . Si, pela interposiçãó de um professor subs'ii' 
tuto, com dü'eito a ella, deixa ele existir aquelle nobre objectivo, com elle des
upparecem igualmente todo o interesse, todo o empenho e incitarrH'nto que. 
promoviam entre os livres docente~ uma. actividade fecunda e uma concurren· 
cia tão benefica. 

Arredada a sua mais legitima aspiração. suffocados todos o>< <>~timulo~ >:~ ue 

·~onstituiam a sua principal fonte de vida. a livre docencia definhará cer ta
mente, tornando-se caduca P esteril. ainda mesmo quando transformada, n:t 
conformidade do actual regulamento. em um corpo de explicaclores pn.rticulare0 • 

devendo contentar-se. no dizer do seu autor, "com o direito do ensinar·, ser· 
vindo-se do edifício e do material da Faculdade e embolsando as taxas". 

Para um tão modesto ,fim, certo, não haveria mister mutilar aquell&. 
bella instituição, tão flor<'scente alhures; bastaria reproduzir os dispositivo! 
do Codigo do Ensinu de 1901 que, com maior sabedoria. regularam a materia. 

MALElFICIOS ORIUNDOS DO PROI"IDSSORADO SUBSTITUTo 'HTALICJO 

SI o proposito dos signatarios do projecto. que ora relato, ê . como penso. 
amparar a livre doct>ncia, deveriam "lles <'l.,sde logo tll'OOi'lt' '-' · oxtincçà.o do 
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professorado substituto vitalicio com a& prerogativas que Ih<:- assegura o re-
gUlamento vigente. . . 

Esta ultL""Tia mstituição anac.hronica, inconveniente e nociV"-, "em Similar 
EID paiz algum do mundo, não pôde nem deve subsistir. E lia aJ'fronta o nosso 
Dom senso. amesq uinba os nosso:< c:tedito,; .:- vae minando o prestigio dos nos
sos institutos de ensino supenor. CUJa decadencb. em grande parte lhe deve 
ser attribuida . 

Nas Universidades europêas, sejam de typo francez, sejam de typo gejl'
manico a substituição dos professores catbedraticos, em seus impedimentos 
tempor~rios, é uma funcÇão accessoria, eventual, contingente, que cabe, em 
França, ao professor rugregado, e na Allemanha aos livres docentes e proifes
oores extraordinarios . Cada uma destas athegorias ele docentes tem, todavia, 
funcções p~·oprias, privativas, além das substituições que, porventura, venham 
.a exercer. 

No Brasil, as causas se passam de fôrma muitíssimo diversa. Demos á 
·uncção de substituir o catbedratico, em seus impedimentos temporarios, um 
alto relevo, tirando-lhe o caracter accessorio e temporario, que se nota em 
toda a parte, para tornai-a essencial e permanente. Para exercer tal f unccão 
criamos uma clasS•3 especial de docentes com a denominação b em suggestiva 
de P1'0Jfesso;res s1tb.stit1~tos. A principio, a inda no regimen monaxcbico, eram 
elles nomeados para s cções de cinco ou se is cadeiras, cada uma; com o an
dar do tempo e as successivas reformas, este numero de cadeiras veio sendo 
reduzido a tres, a <luas e a uma. IS6 a Escola Polytec:hnica possue ainda sec
~ões de tres cadeiras; a tendencia manifesta e predominante do nosso meio é 
no sentido de criar-se um substituto lJara cada disciplina. A F aculdad.e de 
:Medicina já conta 20 substitutos para 2•5 m aterias. 

A preoccupaçãú de destacar, realçar e valorizar as s ubstituições t empo
rarias no magisterio está .hoje por tal fôrma radicada entre nós, -que a· pro
jecto, que ora relato. estabelece uma nova cathegoria de docentes, os profes
sores a(ljuntos, tendo como principal funcção "substituir os substituas nos 
seus impediJnentos''. 

Precisamos reagir contra esta tendencia absurda e perniciosa, só obser
vada no Brasil, onde fe lizmente por emqua nto só medra no magisterio. De 
fac to, ainda ningu em .se lembrou d~ crear uma classe espec:ial de substitutos 
para os Senadol'es e Deputados, para os. iMinistros elo Supremo Tribunal , os 
desembargadores e juizes de direito, para os Ministros ele Estado, os dil'ecto
res geraes e ch efea ·de secção das SecretaJ.·ias, para os chefes de serviços te

thnicos especiaes, etc . Tod os estes altos funccionarios são passíveis de i:mpedi-
·mentos temporarios, e quando destes i~pedimentos resultar .possa prejuízo 

para o serviço publico a lei prevê a hypothese da substituição, que se faz, 
como por toda a parte, sem o recurso de substit utos especiaes . Para o proprio 
\'ice-Presidente da Repuíblica a funcção de primeiro substituto do Preside nte, 
nos seus impedimentos, é accessoria, como o é igualmente a dos outros substi
tutos em ordem de su ccessão . No reginten politico que adaptamos, a f uncção 

Jllincipal do Vice-Presidente da R epublica é, ninguem contesta, presidir o Se
nado Federa l onde deve ser perfeitamente igual a representação dos Estados. 

Si . para os mais altos e difficeis cargos da representação nacional, da 
administ l'ação publica e da judicatura, não se julgou n ecessario criar substi
tutos especiaes, estipendiados pelos cofres publicas e destinados tão s6ments a 
~xercer uma s ubstituição eventual se no Collegio Pedro II não existem substi
tutos, como justificar tal criação no magisterio superior? Dir-se -ha que a os 
professores substitutos dos nossos dnstitutos d e en sino superior incumbe cumu
lativam nte á f uncção de reger cur os complemen tares. O 'Codigo do Ensino, 
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de 1892. além ~esta · attribuição bem <J.eta1hada, dava.iJl~es ainda a de
"auxiliar os lentes nos trabalhos de laboratorio nas excursões scien tificas 
dos alumnos, ou dirigi-los si iforem para isso designados". E' bom lembrar <l'Ue 
esse Codigo succedeu, com cul'to interva llo de tempo, á. reforrn<a Saboia que 
deu grande surto ao ensino pratico e fez dos substi~utos, por ella _transforma
dos em adjuntos, auxiliares directos do professor e a e!le subordmados. Nas 
cadeiras de dinica, por exemplo, esses adjuntos fa,ziam o serviço de assis
tentes. 

Mas, já o Codigo de 1901 reduziu aque!las !funcções, ficando o subst itu to 
apenas encarregado das substituições e dos curso. complementares; especifi
~ou, J)orém, não só o caracter mas ainda as condições que deviam presidir á. 
realização destes cursos . .Q regulamento actual restringiu ainda mais, su ppri
mindo 0 qualificativo C011'1.([J'be?1ue?"ta.1·e.s e com elle as especificações da lei a n
terior . Deu ao substituto a attribuição de "reger os cursos que lhe forem de
signados pela congregação" . 

Ora, raríssimas são as -cadeiras em que taes cu-rsos se tornam indispensa
veis. forçando 0 cathedratico a requerer sua realização sob a re.ge.ncia do
substituto. Em grande numero de disciplinas os c u rsos complementares pode
riam ser uteis, mas dadas a independencia absoluta e, não raro mesmo, certa 
hostilidade nas relações do substituto com o cat:bedt·atico, este, para não per
turbar a orientação do seu ensino, exime-se sempre de requerel-os. Por outro 
lado, não retirando da regencia destes cuTsos a mínima vantagem de ordem 
moral ou mate rial, os substitutos, naturalmente, não se enrpenha1n em obtel-a; 
de sorte que, póde-se af·firmar : - na grande maioria dos casos elles só exer
cem actividade quando impedidos os titulares das respectivas cadeiras. 

Esta circumstancia não prussou despercebida ao autor do regu lamentr 
vigente, que, na sua exposição de motivos, <'lisse: - "Nomear um substitutr 
para cada cadeira é ma~bara'tar as rendas da academia. Os de uma resideiP 
e clinicani em cidades do interior. porque não t:êm o que ifazer na Fa,cul
da.de". 

H'az excepcão a esla re~rra a Escola Polvtechnica do Rio de J aneiro 
onde. de accôrdo com uma vebha tradicão. .iustificada nela na.tureza esnecia.l 
'~o ensino que ahi se ministra. os suibsti tutos exel'cem as fun ccões de reoe
~idores. Terminado porém o regimen do ensino superior gratuit o. dJWn 
"!elo Estado. estas d'uncções deveriam caber hoje a eJ'..J)licadores p articular"" 
~u livres docente , pagos pelos alumnos que carecessem ·de reoEllticii.o 

Com o prdfessorado subst1tuto dos cinco institutos, subordinado.s ao_ ;r.,r; 
'tisterio da Justiça, dispende a União mais de 400 contos de réis por anr>~ 
'N'o entretanto, este cUspendio inutil de avultada somma é talvez o menor do .. 
inconvenientes resulttantes do systema docente instituído pelo a,ctual regia
lamento. Além de vitalicio, o professor substituto é o herdeiro d'orçado dt. 
ea-thedra,tico e tem direito á sua successão independentemente de novll!s pra 
vas. São ob<vios os inconvenientes que dahi clecoTrem; desapparecem estl 
mulos e ewula<;ões; pertencendo-lhe a cadeira, uma vez va,cante, não h"' 
lnistér estudar nem produzir. Para o exilto de sua carreira prod'issional pnucc 
vaJ.em estudos, pesquizas scienti'(icas e trabal:hos publicados, que, de rest t>, 
lhe accarretam não pequena despesa; e, como o parco vencimento de sul>sti
tuiu, por impel'lfeito ou ded'eituos<>, nãc deu os result3!dos esperados, são tra · 
disponível em clinicar, advogar ou fazer engen'haria, causas estas mais r en -
dosrus e sulbstanciaes. · 

tSi , en'tre a sua inv-estidura como substituto e o provimento a cathedrati
co medüu: tempo relativamente curto, d'3!Cil l:he será manter um certo entihu
siasmo indispensavel ao briJ.ho da regen cia e continuar a illust'rar-se, tor
n a ndo-se optimo prod'essor. Foi o que succedeu com os mais a,famados mes
tres brasileiros que tão grande prestigio deram 3!os institutos a que per
tenciam. 'Si, porém, aquel1e tempo for dilatado, como ordinariamente acon-
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tece, si e}(jceder de 10, 15 ou mais a nnos, o su'bstituto, em atrazo con1 OR 

progoes.sos da disci-plina que vae leccionar, esquecido já de bôa parte do 
que aprendera de memorià para o con curso, tendo perdido o habito do estu
<HJ nssum a regencia da cadeira, sem enthu!>\asmo, sem o necessario pre
J.)~O, com grav damno do ensino e do prestigio da · F aculdade a q ue per· 
tence . 

Nos paizes onde a luta pela vida é mai•s intensa crêam-se es timulas e 
IDJ ulações qu incitem os homens de certa cultura a proseguiren1 no traba· 
:ho arduo e pouco rendoso de est:udar, pesquizar e produzir. En tre nós, onde 
a actividade intelligente en contra ainda facilmente, fóra desse tr Lb1üho, occu
Dações assá! r emuneradoras, supprimem-se todos os incitamento:!-, 

Salvo excepções que. de r es to, confi r ma m a regra geral, opóde-se affirmar 
~~m temor que, na organização actual do ntJssc. ensino, o pro·fessor substi tuto 
"' tem uma unica ruspiração : contar tempo para o'bter gratilficações '.Lddicio
•r.e~ err.quan to espera a invalidez ou a morte do respect1vo carhedratica 
1'} si estas demoram mais do que se espera, origina -se uma <:erta irritação 
,ue, por vez s. explode em detrimen to do prestigio e renom~ dos nossos 
'ustitutos. 

\' ANÇOS E RElCUOS DAS NOSSAS REFOR:MAS DO ENSINO E A INSTABILIDADE QUE DAHT 
Slil ORIGINA 

Não é de hoje que se aponta e se reconhece este grave erro n a consti
tmçao a os corpos aocentes das noSISas F~uldades e E scola s Superiore::. . 
~ontra elle muito se tem r eclam ado, e , mais de uma vez, apezar da sura1na 
habilmente opposta pe los interessados, este justo clam or foi ouvido e altten
dido pelo·s poderes publicas. Corrigido, porém, o erro , com grande gaudio 
dos que pleiteavam os in ter esses do enSdno, annos depois uma reforma apres
sada restabelecia-o novamente, provocando desde logo o surto de .novas re
clama-ções e, com o correr do tempo, a su ccessão de novas corrigendas e de 
novas reincidencias no m esmo erro . 

Estes avanços e recuos successivos em materia de tanta relevancia, a 
te!mos1a em r evive1- um SY'3tema condemnado, pol'Que aquel!e que o substl· 
tuto não basta para a sua manutenção, força é que consagre todo o tempo 
~os carac terísticos das num c-cosas r eforma,s por que têm passado o nosso 
eni'i no. E xemplificarei, referindo o que, neste part1cular, tem occorrido com 
re~peito ás Faculdades de ,MJedicina, cuja historia conheço mais de pert0. 

O professor substituto vitalicio, com direito á promoção a cathedratico, 
independentemente de novas provas, como prescr ve o r egulamento vigente, 
é uma creação nossa anti quissim a, pois data de 1832. A reforma, que neste 
amno tranSiformou o antigos C,ollegios Medico~CiruJ·gicos em Faculdades de 
Me<licina, instituiu a classe dos slilb.stitu tos de secção, cada uma destas com
probendendcr quatro cadeira e dispondo de dous substitutos, que passavam 
a eatbedraticos por antiguidade . Just:i!ficava-se de a lguma sorte a exd1·uxula 
creaGão pela carencia naquella éPoca de homens cu ltos capazes de disput:ar 
os cargos do magisterio superior. Ao cabo, porém, de alguns annos, reclama
ções se :fizeram sentir e foram se avolumando a ponto ele forçar o Governo 
em 18!>4 a extinguir a.qu ella classe de professores. 

Bem orientados os est'a<! istas da maioridade resolveram então estabelecer 
para as Faculdades el e l\o[edicina duas categorias ele docentes - os cathédra
ticos e os oppositores -, estes ultimas em numero de 15, disl'rtbuidos por 
tre; se-cções ele seis disciplinas cada uma, nomeados por concurso, sem ven
cim&nto f ixo, percebendo a penas grati!ficação p1·o labo1·e .e passando a cathe
draticos, m ediant novo concurso. Era, como se vê, o mode lo fra ncez ligei
l'<llmente modificado em ordem e adaptai-o ao m eio, naq uella época. •Mante-
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ve-se esta organização durante 22 annos, sem embargo do trabalho inces
sante feit:o ·[L soca,pa pelos oppositores, pa,ra serem di·spensados do segundo 
conc~rso . Conseguiram afinal o seu desideratum em 1 76, quando foi resta
belecida a classe do substitutos, reduzido , porém, a nove, sendo tres para 
cada secção, com vencimentos fixados e accesso a cabhedratico por anti
guidade . 

.A. revivescencia do professorado substituto vitalício não podia durar muito 
tempo. Set:e annos depoi•s, em 1883, por iniciativa do V. de Saboia, o ensino 
nas Faculdades de \Medicina sod\freu UJma remodelação profunda; 1'oi de novo 
extincta a classe dos substitutos e creada a dos adjuntos por cadeira, nomea
dos por concurso, servindo apenas durante '1(} annos. e passando a cathe
dra,tico mediante novo concurso, no qual poderiam tomar parte pessoas ex
tran<has ao magisterio. Esta nova organização docente, recebida no moment:o 
com grande ent:Jhusiasmo, partici'pava dos modelos francez e ali mão; de 
ambos copiava a exigencia do segundo concurso para o provimento da cadeira; 
do primeiro a temporalidade do professor encarregado das SUJbstituições e 
do segundo a especialização por materia, 

Oito annos não eram ainda volvidos, quando uma nova reforma, assigna
da por Benjamin Constant, extinguia a classe dos ad!iuntos por cadeira e 
restabelecia a dos substitutos de secção, exigindo, porém, novo concurso 
para o provimento a cathedratico. Pouco mals de um anno durou esta exi
gencia, pois o Codigo do Ensino de 1892 dispensou o concu11so, fazendo o pro
v~mento por antiguidade. A reforma Epilacio IPessôa (Código do Elnsino de 
1901) manteve a mesma organlzação, augmentando o numero de secções de 
mal')eira a corresponder um substituto JJara cada secção de tres cadeiras. 

A reforma IRivaclavia Corrêa (Lei Organica do <Ensino de 19l!1), extinguiu 
os substitutos de secção e adoptando o criterio da especialização creou um 
professor extraorclinario p1ara cada cadeira; instituiu a docencia livre, aca,bou 
com os concursos de provas publicas e exigiu concurso especial de títulos 
~ trabalhos para a promoçãO do livre docente a professor xtraordinario, 
este passando a ordinario .sem concurso. A refonma C. Maximiliano (Março 
de 191·5) manteve a livre docencia, difficultando-l•he a entrada e restringin
oo-lJhe as regalias, r stabeleceu a antiga classe dos substitutos de secção, 
vitalícios, com direito a accesso, exigindo, pol'ém, para a sua nomeação um 
concurso de provas pulb!icas. 

Este rapido resumo hislorico deixa em plena evidencia as hesitações <>m 
.que temos vivido até hoje, os avanços e recuos feitos em materia tão lm
portante, como a que se refere á constituição dos corPos docentes e ao pro
vimento dos cargos do magisterio. De .1876 a 1915, em um período de 40 
annos, realizamos sete reformas .do ensino, não entra,ndo em linha de conta 
algumas que, encalhadas na CaJ!llara ou no Senado, não lograram ser ultima
das. Em m d1a corresponde um intervallo de tempo inferior a seis annus 
enlre cada reforma. E, como todas ellas alteravam de modo mais cu menos 
radical o processo ele provimento dos cargos, c01mprehendem-se os prejuizc o. 

resultantes desta instabilidade. Os candidatos não sabiam como orientar os 
seu· estudos, pois mai era promulgada uma reforma e jã. se começava a 
cogit:ar d!IJS modificações que deveriam prevalecer ao cabo ele alguns annos, 

Quer isto dizer .que o mal estar persistia, que as queixas se succed'iam e 
o clamor augmentava, justilficamdo a necessidade de uma nova refopma, 
que não era ditada simplesmente por um espírito de innovação ou um prurido 
de remodela<}áo, como a muitos parecia. 

E' que os nossos reformadores do ensino, via de regra, sem conhecimen
tos especiaes da. materia, não examinavann com a serenidade e perspicacia 
necessarias as causas do fracasso das disposições legaes mais visadas pelos 
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reclamos. Influenciados por interesses pessoa s do momento, que sempre 
brotam com exhuberancia sem par em torno das relformas projectadas, acre
ditavam, em bôa fé, mel•horar o ensino com retoques anodinos ou revivendo 
a ntigos dispositivos que a pratica havia já <'Ondemnado. 

E assim temos V'ivido quasi um seculo, avançando e recuando, em. uma 
intermina ,hesitação, porque aos nossos reformadores do ensino, ·Seja por 
exaggero de nativismo, seja pelo temor d uma adaptação precaria, faltou 
a coragem d transplantar para o nosso meio, com todas as suas disposições 
essenciaes, um elos systemas estrangeiros cuja excellencia uma pratica di
latada já hOuvesse demonstrado ... ~ote-se que a reforma de 18'54, unica 
que mais de perto se approximou de um destes typos, o francez, manteve-se 
em vigor durante V'inte e tantos a.nnos; as l{[ue lhe seguiram durarararrn em 
média menos de seis annos, e, dentre ellas, a que mais se prolongou, o Codigo 
do Ensino de' 1'901, não teve Vigencia superior a 10 annos. 

A CONS'UTUIÇÃO DOS. CORPOS DOCENTES NAS UNIVEJRSIDADES EUROPÉJAS 

A constituição do corpo docente nas Universidades européas e em al· 
gumas a m ericanas obedece a dous typos fundamentaes, consagrados por uma 
•xperiencia jâ. secular e mantidos atravéz do t:empo com p quenos retoques 

que não lhes ruilfectam a estructura. No typo francez, 9 corpo docente é 
constituído por duas catJhegorias de prod'essores - os titulares de cadeiras 
e os agregados (agregés). Estes u ltimos, em numero limitado, são nO\Illeados 
por nove amnos para secções de quatro ou cinco cadeiras, cada uma, me
diante um difificilimo cóncurso de provas publicas. Durante nove annos, en· 
carregados de cursos complementares ou especiae , relativos ás disciplinas 
da respectiva secção, desenvolvem grande aclividade não só leccionando, mas 
ainda produzindo para reunir títulos que lhes assegurem no futuro uma 
possível promoção. Findo o novennio, passam á inactividade sendo substitui
dos por outros, e assim successivamente. O proVimento a cabhedratico é 
feito, por um concurso de trabalhos e títulos, entre os aggregados activos e 
inactivos. 

No typo allemão ha trel!> cathegorias de prO'fessores: - o ordinario, o 
extraordi<nario e o livre docente. A livre docencia é concedida por 
matellia, devendo o candidato provar que está habilitado a leccional-a; 
uma vez nomeado adquire o direito de fazer cursos livres, remunerados pelos 
alumnos, cab ndo-lhe iguallrnente o dever de concorrer para o progresso da 
sciencia, na parte em que se especializou, j 'á por pesquizas e novas investi
gações, já pela publicação de trabalhos originaes ou de divulgação, Ao livre 
docente, que se distingue pelo exi·to do seu ensino e pelo valor das suas 
contribuições scientificas, é coillferido o titulo de professor extraordinario. O 
numero de livres docentes e de professores ext'raordinarios é illimitado; não 
percebem vencimentos, pagos pelo Estado ou pela Universidade, sinão quan
do designados para a regencia de um curso dfficial. O professor ordinario é 
escolhido entre os extraordinarios por concurso de traba1bos e titulas 

Em qualquer dos ;typos, como se vê, nenhum docente obega á ~thedra 
Por antiguidade, nem ex-vi de um direito inconcusso, adquirido c01m muitos 
annos de antecedencia. O provimento é feito por um concurso de 1.1tulos e 
t rR!balhos, no qual só podem tomar parte aquelles que, durante um certo 
numero de annos, exerceram a docencla. Em qua]Jquer dos typos mantém-se 
seonpre viva a emulação que 1ncita ao estudo, ao trabalho e á pesquiza scien
tifica os candidatos á posse de!l'initiva de urna cadeira no magistedo supe
rio r. No (ypo allemão, que attribue ao prO'fessor as taxas de cursos pagas 
pelos alumnos, este estimulo persiste após a conquista da cadeira, visando 
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especialmente mel1horar e tornar mais attrruhente o ensino, na concurrencia 
com os cursos equiparados d'eitos por proú'essores extraordinarios e livres 
doe ntes. 

O que, porém, distingue fundamentalmente o typo ;francez do allamã.o, 
é que neste existe uma aooentuada tendencia á especialização. O livre do
cente, desde o inicio da sua carreira no magisterio, que occorre quasi em
pre cedo, muito antes dos 30 annos, lecciona e estuda uma só materia; I ro
movido a professor extraordinario, continúa a especializar-se no ensino e no 
estudo da mesma disciplina, e quando chega a pro•fessor ordinario é sampre 
para 1ecc-ionar ruquella mesma materia na qual se rev lou especialista. 

tEm França, nomeado após um didlficilimo concurso, versando sobt·e 4, 5 
e 6 disciplinas diversas, semdo não raro forçado a r petir este concurso duas 
e mais veze , o professor aggregado inicia tarde a sua carreira no magisterio 
e durante rn.ve annos iem IC[ue estudar e leccionar todas as I!Illi.terias da sua 
secção. Nê15 te tirocin'io augmen>ta sobremaneira, a erudição adquirida no 
preparo do concurso, e é pela .sua cultura geral indubitavelmente superior 
ao professo!· das Universidades d typo germanico. Este, em compensação, 
como especialista que venceu na concurrencia, attraJhindo alumnos, é um 
mestre mais apreciado e 111~ais util ao ensino propriamente d ito, 

No que diz respeito á pesquiza , cieni'ifica e á puolicaçã.o de trabalhos 
originaes ou de divulgação, o tyilo germanico leva incontestavelmente vanta
gens sobre o fra:ncez . Nos paizes que o adaptaram, o candidato á docencia, 
desde o inicio da sua vida proú'i•ssional, dedica-se ao progresso da sciencia, 
na parte escõlhida para a sua especiaHzação; entra para um lruboratorio; ga
binete, clínica ou musêo e ahi trabalha, estuda e investiga, certo de que, 
das descobertas que fizer dos trabalhos que publicar, dependerá em gran
de parte o exito da sua carreira. no magisterio. Em França, o candidato con
sagra os mel·hores annos de su a mocidade quasi xcl UJsivrumente á exhaustiva 
tarelfa do preparo dos concursos, e es•ta gymnastica de memoria, a que se 
vê oi:Yrigado, indispensavel ao exito de provas de improviso sobre materias 
diversas, consome-llhe o me]hor do tempo, não lhe permittindo lazer para a 
pesquiza scientilfica. Reconhecendo este inconveniente, a ultima 1·ed'orma do 
ensino na França manda exigir dos candidatos á aggregação mais uma prova 
oral na qual elles devem resumir o trrubalhos que publioá.ram e as investi
gações que iniciáram ou levaram a ef;feito em proveHo do desenvolvimento 
da sciencia. 

SYSTEMA DOCENTE QUE MAIS NOS 001\VEJM; CAUSAS t.O F)lACASSO DA REFORMA 

DE 191'1 

Qua.liquer dos dous systemas docentes, que em rapidos traços venho d 
descrever, ê perfeitamente j u sti<f'icavel; qualqu er delles, adaptado e m antido 
sem adulterações, poderia prestar relevantes serviços ao nosso ensino. Ambos 
tem vantagens e defeitos; cada um delles, porém, tem a sua razão de ser, 
obedece a uma idêa que orienta •todos os seus el mentos constituintes. Fun
dil-os, como pretendera,m o V. de Sa.boia, em 1gga, e o regulamento actual 
de 19,15, é um per<feito aJbsurdo. 

\Prefiro o typo allemão, além d.e outros mol'i vos, porque ê o que menos 
se. presta ás modificações oibtidas subpreticiamente, á ultima mora, do Con
gresso Nacional, como está nos nossos usos, modificações que perturbam pro
fundamente a organização do ensino. Si adoptassemos o •tYPo francez, antes 
de terminado o período de nove annos, o aggregado, oppositor ou que outro 
!lOme 1he dessemos, ameaçado de passar á inactividade, obl'eria certamen te 
na cauda do orçamento uma disposição toimando-o vitalicio. De accôrdo com 
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os nosso costumes. a nomeação por concurso presuppõe vitaliciedad , e ne
nhum candidato, victorioso em um concur.so de secção, dilfficil e exhaustivo, se 
conformaria, de bom grado, com a idE:a de passar á inaot!vldade ao cabo de 
nove a nnos de se prepa.rar para um novo concurso, ainda que de trabalhos 
e titulas, para o provimento da cadeira. O Congresso Nacional, não só tor
n al-o-11ia vitaJicio com direito A succes ·ão do cat!hedratlco, como mandaria 
aproveitar todos os approvados em concursos anteriores. 

o systema allemàJo é incontestavelmente o que mais nos convém. Sendo 
illimltac1o 0 numero de livres docentes e de prOifessores extraordinarlOs, mrus 
diillfiCil se torna uma lel de excepção em proveito deste uu daquelle. Contra 
este sysl~ma ainda não vi a llegada obtiecção a lguma apreciavel, a não ser a 
de diflficil adaptação ao nosso melo. ão vejo, porém, como se po sam fun
damentar taes di.flficuldades, purannente imaginarias. O systema tem sido 
applicado ·com o melhor exito em varios paizes, de raças e costumes dilfferen
tes. Na Austria, Hungria, Boihemia, Russia, [Rumania, Suecia, Noruega, Di
namarca, Hollanda, Suissa, IBelgica, I>talia e Portug<~~l, conseguiu elle adaptar
se admiravelmente bem. 'Por oque não succederia o mesmo entre nós? Por
ventura estamos tão atrazados, ou somos tão indisciplinados, que não nos 
p ossamos conformar com a observancia rigorosa de um systema. qu;; tantas 
vantagen s tem proporcionado a outros paizes de cultura não m.ui diversa da 
nossa? A prova do contrario estA na nossa submissão fiel á Consti-tuição de 
24 de Fevereiro e na teimosia com 1que nos oppomos ás suas modificações . 

Não se arguxnente com o clamor provo:cado pela grande reforma de 19::1.1, 
justamente a mais completa e radical porque passou o nosso ensino, e por 
isso me mo a mais c1iscut1da e combatida. 

Na 'bella expo ·ição de monvos quil a precedeu, seu autor, o saudoso es
tadista repu'bHcano IRivadavia Corrêa, disse ter adaptado, por se lhe afigurar 
productor de optimos lfructos, o systema da docencia allemã com todas as 
suas consequencias. De facto, numerosas disposições inherentes, não sõ a 
este .system.a, mas a toda a organização universitaria allemã, foran1 incluidas 
na lei organica do ensino e concorreram indisctrtivelmente para o progresso 
e desenvolvimente das nossas iFaculdades e escolas superiores. Os seu.s im
penitentes adversarios, que tanto exultaram com a assignatura do decreto 
revoga orio, não viraan talvez que este não logrou destruir, apenas arranhou, 
!feriu e mult ilou aquella bella obra, que ainda hoje se conserva de pé, nos 
seus largos e fecundos traços, bem como nos seu s maiores defeitos. 

Adaptando o .criterio da especialização e os vocabulos "ordinarios e ex
traordinarios•· para designru· os professores, instituindo a livre docencia e as 
taxas de cuPsos, substituindo, no provimento dos cargos, o concurso de pro
vas publicas pelo d trabalhos e titulos, acreditou o autor da reforma ter 

.adaptado ao nosso meio o systema da docenoia allemã, do qual esperava 
colher optimos fructo . A pratica, entretanto, não confirmou taes espem.nças, 
e. força é confessar, o sy ·tema como foi transplantado não deu e nem podia 
.dar resu ltados satisfact01ios. Aconteceu-lhe o mesmo que a certas machinas 
c.onjuge.das, nas quaes um defeito de engrenagem perturba profundamente 
o funccionamento quando o não impossibilita de todo. 

O fracasso da reforma de 1911 obedeceu á influencia de tres gr·andes 
falhas, escapadas á sagacidade do seu a utor, ou talve-z a elle suggeridas pelos 
interesses pessoaes do momento, a que já me referd, e dos qua.E*l nenhum 
J'eformador do ensino, entre nós logrou a inda libertar-se. Foram eU as: a con
servação do professorado substituto vitalicio, o processo adaptado pa~ra a res
pectiva investidura e a dispense. ele provas reaes de· habilita~ão para a livra 
docencia. 
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O professor extraordrinario da reforma Rivadavia era, apenAS com o ro
tulo mudado, o me mo professor -substituto do regimen ante1-ior, com todo 
os defeitos já apontados e portanto incompativel com o novo regimen da. do
cencie. livre. O processo indicado para a sua investidura ainda mais lhe agl'a
vava a situação, porquanto devia obedecer a um concurso de tinllos e á j~ 

archi-condemnada lista tríplice. 
o concurso de trabalhos e titulas, consagrado com tão grande successo 

em todas as Universidades europêas e em muitas americanas para o provi
me nto definitlvo das cadeiras, em nenhuma cleUas foi ainda adaptado para 
a investidura nos cargos pre-pa.ratorios e iniciaes do magist rio (professor 
aggregado, em França, livre dQcente e professor extl·aordinario, na Alie
manha). Comprehende-se bem que esses ca.rgos elevam ser disputados por 
moços que não tiveram tempo cl:e publicar trabalhos e r mür títulos be.Q
tantes para lhes aJSSegurarem o succesw no pleito. Por outro lado, esse 
concuQ·so de naturew. especial exige mna selecção préVia e só p6de clar r -
sultados satisfatorios quandQ realizado entre professores escolhidos a.nte
riormente por mn concursQ ou exame ele provas publicas e qu tenham com
provado no exercicio do magisterio as suas aptidões . 

O concurso de titulas deve ser exclusivamente reservado, aà instar do 
que occon·e em todas as Universidades europée.s, ao provimento das cadeil·as . 
Neste caso, a escolha deverá ser feita, não entre moços mais ou menos 
inexperientes e que in:iciam a carreira, mas entre homens já maduros, pré
viamente habilitados e que, com o correr elo temvo, logra,-am na vida pro
fisSisonal um certo renC>me e vantagens. Certa.m.ente, nen hum d elles arris
cru·ia. de bom grado, nos azares de mn concurso de provas publicas, esse 
cabedal de reputação laboriosamente conquistado. 

Para o provimento dos cru·gos li.niciaes do magisterio, quaesquer que se
jam os vocabulos que os designem, o concurso de provas p u blicas é ainda. 
indispensavel; constitue - não ha negar - o melhor meio de selecção. 

Os iPafzes que adaptaram o systema allemão, exigem dos candidatos á 
livre docencia provas reaes de habilitação . Em nenhum delles se consideram 
como taes um simples attesta.do de idO!lledade mo~·al e um trabalho prévia
mente elaborado, ouja authentioidade póde ser posta em duvida. 1 ão se 
confiam as responsabilidades do ensino a q uem. não demonstr ou possuir ca
pacidade didact!ica, e esta não poderá ser apura.da sem a prova publica de 
prelecção oral sobre um ponto sorteado. A I talia, que foi. na E u ropa talvez 
o ultimo paiz a e.doptar esse systema, originariamente seu , exige dos cand1-
clatos 5. livre docencia não só provas oral e pratica, mas ainda uma disserta
ção escripta obre assumpto sorteado. 

Os senões, que venho ele apontar e commentar, não podiam permitlir 
dêsse optimos fructos a organização docente instituída 'Pela reforma de J 911. 
Por uma generalização apre sada, ou talv~;z por ignoran<:ia. do assumpto, atiri 
buiu-se tal insuccesso ao systema allemão, e o proprio reformador de lnlfi 
disso parecia estar convencido, f]uanclo na sua expo ição de motivos, se l'efe
riu "á transplantação integral de um regimen estrangeiro", e, mais adeante, 
"á obra de amanuenses copiando as disposições ele estatutos estrangeiros" 
Ao em vez ele corrigir aquelles erros impressionado talvez por uma questão 
de vocabulos, preferiu voltar n.o regimen anterior já oondemnado, accres
centando-lhe, como um a;ppendice, o. livre docencia, que elle mesmo confe!'Sa 
ser uma elas boas icléas da reforma de 1911. 

Ao contrario do que suppõe o illustrado autor do regulamento vigent~. 
o systema da docencia allemã só poderá vice.!ar e florescer si fôr transplan-
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tado integralmente, como tem acontecido nos demais paizes, ou, quando muH<:l, 
com ligeiros retoques que lhe não aifect m a estructura intima. 

EXIOUIOADR DOS VENCIMENTOS DOS PROF'EJSSORES; DIREIITO QUEl LHES ASSISTE ÁS 

TAXAS DEl CURSOS 

Entre os elementos essenciaes. fazendo parte desta estrur.tura intima, 
:figura a remuneração do ensino por parte do alumno e o dil·eito que cabe ao 
professor de recéber as taxas ele freauencia nos cursos por elle r alizados. A 
reforma de 1911 consignava estas duas medidas: o regu!Mnento actual man
teve apenas a prJmeira. Por ellas venho pugnando desde 1903: -e, certo, não 
foi com satisfação que vi reduziclD. pele. metade uma. conQuista que se me 
afigurava já consolidada e que em tempo m'l valera acerbas criticas. 

Ac1·edito ser hoje r mais ou menos completo o accôrdo existente no nosso 
mt:lo ·culto com t·espeito á remunerar·ão do ensino superiot· opor parte do 
a lumno. Lançada aqui esta idéa mn 1903. suscitou grande celewna; a gra
t uidruie mantida desde a independencia era um favor mui habilmente con
cedido pelo Estado em wn momento em aue carecíamos de homens cultos e 
de profissionrues diplomados, Com a avalanche de ba.chareis e doutores, sa
ltidos de nossas Faculdade no decurso de quasi um seculo, desappareceu 
essa necessidade, ficando, pois, sem m.Ms razão de ser actuelle favor. 

Ao Estado não pôde caber a obrigação de ministrar gratuitamente o 
ensino superior, como tambem não lhe cabe a de dar, em identicas condições, 
o ensino secundaria, No que toca ao prirneu-o, já é muito o que faz, man
tendo ou subvencionando os respectivos insqtuws, em ordem a permittü· 
seja nelles ministrado o ensino, com disoendio relativamente pequeno para 
o alumno. A remuneração elo ensino suoorior tem, de resto suas vanta
gens para o proprlo estudante . De facto. a pratica demonstra que os cursos 
retribuídos são muitiss·irno ma.is frequentados do que os cursos publicas e 
g ratuitos. 

Esta circumstancia se funda em uma ràzão de elementar psycnologia, 
segundo a qual o aiUmno. como todo a11uelle que paga, quer usar de todos 
os direitos que o seu dinheiro lhe assegura, retirando dahi o maximo pro
veito. "Int?·orl!ztcete le tas se à'iscrlzione - disse Ruggero Bonghi - e ve
(lrete quale l1tce metta nella mente il 1Jaga1·e de tasca p1·op1·ia". 

Surgem., no entretanto, alg·ll:mjas d'ivergenci::ts com relação ao dil'eito 
que assiste ao pro·fessor de receber as taxas dos cursos que realiza. A!lega
se que o professor, funccionario publico, pago pelo Estado, que llie assegura 
vantagens o unas, como licenças, jubilação, montepio, etc . , não deve -perceber 
pyopinas e gratificações d qualquer especie; allega-se ainda· que a remune
ração vinda do alumno affecta a dignidade do cargo, diminuindo-lhe o pres
tigio. Contra este preconceito venho de ha muito me pronunciando. Não 
conheço profes ores que gosem de mais respeitosa consideração e de mais 
real prestigio do que os austria.co e allemães. E par 'i.notat· que lls home
nagens, que lhe são presladas, dentro e fóra de. Universidade. via de reg'ra 
e-stão 11a razão directa da frequencia dos respectivos cursos e, portanto. do~ 
es tipenruos pagos pelos alumnos. 

Lá tambern houve temJ}o em que se pensou em um destino diverso a 
dar ás t&'Cas de cursos. Foi em 1876. Tal idéa, porém, suscitou a mais viva 
opposição. O sabio Dubois-Reymond contra elle. se insurgiu, affirmando que 
"vinha ameaçar a independencia do professor e a liberdade do ensino " . 
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Stein não hesitou em declarar que com a suppressão dos honorarios de 
cursos "perigariam toda a alta cultura scientifioo e o futuro doH estudos na 
Austria ··. A questão foi l~vada a.o seio do Parlamento que, por uma maioria 
e.smagadora, manteve a velha tradição das Universidades germanicas. 

Em todo os paiz.es, que adopla ram a organização docente allemã, e 
cr nça profundamente at'x-aigada que a remuneração dos cursos, ern proveito 
do professor, con&-titue o mais pod~n·oso incentivo para a m lhoria. do ensinu. 
E , ninguern o pôde contestar. um estimulo precioso, sempre vivo, incitandv 
o me stre a tornar cada vez mais attrahente o seu ensino para grangear 
maior numero de aiumnos. 

Accresce ainda uma circumstanl.!ia ilni ortante que 111erece ser ponder-ada : 
é a exeguidade- dos vencimentos pagos actualmente pelo Estado aos profes
sores. A reforma de 1832 assegurou aos l~mtes cathedraticos hom·as de des. 
embarga dor e vencimentos igue.es aos deste-s magistrados. Quanto ás honras. 
não creio lastimem elles a perda: mas, no tocante a hónorarios, clamam todos 
contra a desigualdade estabelecida. Já não fallando do substituto, que ganha 
menos do que um amanuense ou escripturario de repartição publica, basta 
attende1· a que o cathedralico percebe vencime11tos inferiores aos de um ins· 
pector sanitario. No entretanto, este ultimo tem direito a promoções, a ser 
delegado de saude, inspecto1· geral. director teclmico e director geral; em 
cada uma destas varias categorias, a que póde ascender, os seus estipendios 
são grandemente maljorac1os. 

Força é reconhecer a necessidade premente de melhorat'TI1001 quanto 
antes as condições pecunari{l.s do 11osso professorado superior, que se v ê 
na obrigação de procurar Hlra do ~nsino os recursos indispensaveis á sua 
subsistencia e a o decõro do posto occu1pado no seio da nossa sociledade. Con
venho que, no momento, o rario ,publico d!iffici1mente comportaria o exce
de nte de despezas acarretado por esta justa melhoria. Por isso mesmo, nãll 
devemos hesitar um só instante em attribuir a cada , professor as taxas dt 
cursos a que tem dire.ito em beneficio do proprio ensino. 

Dir-se-ha que, com as gt-atificações addicionaes, concedidas de cinco em 
cinco amnos, o professor tem os seus vencimentos accrescidos. E' um ae
crescimo a principio insignificante e que só se torna rela.tivamente provei
toso no :l'.im da vid{l., quando, de. ordinario, as despezas já e acham reduzida.s . 
Tem, n~ entretanto, o seu lado mão que não convem e-squeoer; concorre per"
mam1 1· em illusorla at}tividar!e: velhos professores, já camçados, intellectual·· 
mente invalido·, e que, na esperança de obter novos accrescimos de venci
mentos. não se resignam, de bom grado, a abandonar o posto pelo caminho 
natural da jubilação. 

RENOVAÇÃO DOS QUADROS DO MAGIS'l'ElRIO PELO LIMITE DA IDADEl E DO TEMPO DI!: 

SElRVIÇO 

Em todos os paizes cultos existe para os professores e para. os magistr~L
dos, um limite de idade e de tempo de serviço que não póde set· ultt·apass:...do. 
O Governo mona-rchlco, entre nós, comprehendeu bem o alcance deste pre
ceito e observou-o sem:pre rigorosamente. Na conformidade das suas lei:l, 
o lente ca.thedratico, apos 2õ a1mos <!e serviços, era forçado a jubilar-se, si\ 
podendo continuar durante mais cinco annos, caso obtivesse <:oncessão o,. 
pecial do Governo. 

Nada maiE~ justo e pr"eviO ente. O exerckio do professorado superior ~x!ge. 
constante actividade e perfeita integridade das funcções intellectuaes, sob:·e-
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tudo da n1emot'ia. Ora, esta, com o andar do tempo e o volvet· dos an.nos, ·,c 
ruadig-a, se pet·turba e se exhauee. E' fóra oe duvida LJue, salvo raras 
excep11ões. ao cabo de 30 annos de serviç;os no magist.erio ou aos 65 annos 
de idade, o proftssor já nãci póde exercer a aràua tarefa de leccionar com <> 

mesmo ardor e efficiencie. de que dera provas anteriormente. 
A renovaç;ão dos quadros do magisterio é, r ois, medida. de evidente ne

~-essidade, aliás, reconhecida hoje por todos e ainda não levada a er-feitc. 
porque se lhe oppõe um dispositivo constitucional. De quando em quando, 
surge ella em uma das Casas do P-arlamento Brasileiro, sob a fórma de um 
projecto de lei contendo medidas que a promovem e que, por lhes fallec_,r 
o apoio dos nossos constituciona.listas, ainda não puderam ser adaptadas. 
Este aru10 mesmo, a Cornmissão de Instrucção P ublica ela Ce.mara teve en
sejo de se pronunciar sobre o assumpto, a proposito de um projecto de lei 
s ubmettido á sua apreciação. Após largo debate, resolveu fosse estatui<lo 
para os pr of-essores, lla.S condições acima citadas, o direito ã disponibilidade. 
com todos os venCimentos, ceso o desejassem e requeressem. 

Fui voto vencido na materia e justifiquei- o :~,!legando : - 1°, que a dis
pensa completa e definitiva do exercicio do carg-o, concedida ao funccionario 
publico que a requ er. parallelarnente com o direito de continuar a perceber 
vencimen tos integraes, seja qual fôr o nome pelo qual se a designe, cousli
tue verdadeira aposentadoria e, como tal, deve obedecer aos prceitos constt
bucionaJes; 2°, que sendo volruntaria, a disponibilidade não resolveria o pro
blema da renovação dos quadros, nem traria e.o ensino a melhoria tão dese
jada, visto como t'O.rissimos professores e.bril'iam mão, para requerel-a, de 
umas ta.nW.s vantagens sociaes inherentes ao exercicio effectivo do cal·_;~··), Já 
não fatiando das gratificações addicionaes. 

Acredito que resolver:iarnos sat:i fatoriamente a questão, com grande pro
veito para o ensino, Ja{leando o preceito constitucional, esta.belecendo, pa-ra 0'!? 

professores >eom 30 amnos {!e serviços ou maiores de 65 annos de idade, uma 
dispensa compulsoria, definitiva, mas não com.pleta do eX'ercicio das respe
cttvas funcções. O professor, nas condições referidas, seria apenas afastado 
da reg(;mcia da sua cadeira, continuando, porém, obrigado ao serviço de exa
mes, de commi sões e de frequencia ás sessões da congregação. Só s lhe 
daria substitu to definitivo, quando, pot· invalidez absoluta e comprovad::.., 
viessem a jubila,r-se. Ni11guem dirá ~·azoavelmente que a dispensa parcial, 
tal como proponho, equivale <t uma aposentadoria; não se pôde considerar 
a posenta;do um funccionario r~ee continua ainda xel'cendo certas funcções, 
sujeito ao pO'nto, a.o desconto por faitas, a licenças, etc., e para o qual não 
se dá substitulo definitivo. 

Si vier a !P'revalecer a idéa. que ora sugglro, serei com ella prejudicado, 
poLs, embora m u ito longe dos 65 annos de i{iade, conto jã 30 de serviç;os effe
ctivos no mag-isterio, e, sem embargo, presumo conservar ainda, com 0 ne
cessario vigor physico e intellectual, o mesmo enthusiasmo pelo ensino da 
cadeira, qne em t mpo me foi confiada. Acredito que o meu caso, neste par
ticular, bem como o do meu eminente col!ega, professor Paulo de Frontin, 
por termos ambos iniciado a carreira muito cedo, aos 21. annos de ide.de, 
constituem verdadeims excepções que confirmam a reg1·a geral stabelecida 
não só para o Brasil, como r-ara todos os p<1.izes <!UI tos. ' 

CONCLUSÃO 

Não podendo pelos motiNos allegados dar o meu voto favoravel ao pro
jecto n. 273, e · considerando a materia de summa importancia, resolvi, de 
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accôrdo com as idéas expendidas neste parecer, redigir um substitutivo mais 
amplo, mais completo, regulando a constituição dos corpos docentes nos 
nossos institutos de ensino superior e o provimento dos respectivos cargos. 

Nelle adoptei o modelo germanico. com ligeiras alterações que lhe não 
perturbam a estructura intima . Estabeleci tr s categorias de professores; 
os livres docentes, os professare extraordinario5 e os cathedraticos. O nu
mero de professores extraordinarios e d livres doce11tes será illimitado ; não 
perceb€rão vencimentos fL...:os, pagos pelo Governo, ganhando apenas quan
do substituírem um catbed1·atico ou quando incumbidos da -regencia de um 
curso official. 

Para ser admittido á livre docencia o candidato prestará provas pu
blicas mais rigorosas do que as exigidas actualm nte nos con cursos para 
substitutos. Será julgado por uma commissão de nove professores, escolhi
dos entre os que forem mais versados na disciplina para a qual requer a 
livre docencia, e não pela congrega·ão inteira, como acontece hoje. o que 
é positivamente pouco razoavel. A promoção a prolfessor extraordinario far
se-ha tendo-se em vista a assiduidade do livre docente, o exito do seu en
sino, revelado pela frequencia de alumnos nos cursos geraes e privados. e 
os trabalhos que publicou . Só poderá ser promovido o livre docente que 
tiver prestado, pelo menos, quatro anno 5 de serviço no magisterio. O pro
fessor ~thedratico será escolhido entre os extraordinarios, por um con
curso de trabalhos e titul os. 

Resolve o substitutivo de um modo definitivo a questão dos assistentes 
e preparadores, que deverão ser nomeados por proposta do cathedratico e 
por um prazo de tres annos, podendo ser reconduzidos por mais um prazo 
de tempo igual, com o consentimento do respectivo catbedratico, os que 
tiverem obtido uma livre docencia. Não se comprehende auxiliar de ensino 
vitalicio; é um posto de confiança E\ de aprendizagem, não devendo, pois. 
ser occupaclo, quasi indefinidamente, por quem só vê nelle um meio de 
vida; é a porta pela qual penetrará a maioria dos candidatos ao magisterio, 
e, como tal, convém que se abra, de quando em quando, para aqu elles que, 
desejando aprender e preparar-s para obter a livre docencia, consigam a 
confiança do cathedratico. 

O substitutivo regula as substituições do catbedratico impedido tempo
rariamente; serão ellas feitas pelo assistente ou pr parador si o impedi
mento occorrer durante o período lectivo durar menos de 10 dias . Caso 
exceda os 10 dias, ou quando a cadeira não tenha preparador nem assis
tente, o cathedratico indicará o nome de um livre docente para substitui!-o. 
Si o impedimento occorrer no começo de um dos períodos lectivos, antes de 
iniciado o curso, cumpre á congregação designar o professor extraordinario 
que deverá se incumbir da sua regencia. 

Estabelece o substitutivo a unifor:nidade das taxas de matricula, de 
cursos e de exames para todos os institutos, prescrevendo o destino qu e de
vem ter. As taxas de exames pertencerão ao instituto, as de matricula â 
Universidade as de cursos aos respectivos docentes, descontando-se 20 %, 
dos quaes 10 para o instituto e 10 para a Universidade. Esta, já que se 
acha constituída, carec ter fontes ele renda; as taxas de matricula, dando 
ao alumno apenas o direito de frequentar a bibliotheca. devem naturalmente 
reverter para a Universidade, porque as bib!iothecas dos institutos reuni
das vão constituir uma bibliotbeca unica universitaria . 

Extinguindo a classe elos substitutos de secção, garante o substitutivo 
a estes funccionmios todos os direitos e regalias em cujo goso se acham. 
Não serão mais preenchidos os Jogares que forem vagando. re<vertendo em 
beneficio do instituto a respectiva consignação orçamentaria . 
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A questão dos alumnos reconhecidamente pobres, que tanto tem pre
occupado esta Commissão, foi encarada pelo s ubstitutivo, que a resolveu 
de accõrdo com a praxe adaptada nas universidades de typo germanico. 
Serão adeantadas a esses alumnos, a titulo de emprestimo, as quantias ne
cessarias para o pagamento de todas as taxas, inclusive a de diploma, de
vendo elles restituil-as, sem juros, dentro do prazo de tres annos, a contar 
da terminação do curso . Como estimulo special que os incite ao trabalho 
e ao estudo, dispõe seja obrigado a restituir apenas metade das quantias 
r ecebidas o alumno que haja obtido um dos premies conferidos pelo in
s titu to. 

Finalmente, providencia o substitutivo sobre a renovação dos ,quadros 
do magisterio, estabelecendo um limite dE: idade e de tempo de serviço, além 
do qual deve o professor ser alfastado da regencia de sua cadeira, sem pre
juízo de outras attribu ições inherentes ao cargo que exerce . 

· Acredito que o substitutivo, que o·ra apresento, attende satisfactoria
mente, no presente e no f uturo, aos interesses mais vitaes das nossas Fa
culdades e E scolas superiores. Com a xperiencia adquirida em mais de 30 
annos de magister io e em quasi dous de direcção da Faculdade de Medi
cina do Rio. tenho para mim que, uma vez approvadas as disposições nelle 
contidas, ellas regularão por muitos e muitos annos uma das mais impor
tantes faces do nosso en sino superior, pondo termo aos avanços e recuos, 
q ue andamos sempre fazendo, ás hesitações e á instabilidade em que temos 
rvivido até hoje . 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 273, DE 1920 

Regula a constit~tição dos corpos clocentes nos instit~ttos ele ensino snverior, 
bem como o provimento dos res]Jectivos cargos e dá outras p1·oviclencias 

Art. 1 o. O corpo docente na Universidade do Rio de Janeiro e nos in
stitutos isolados de ensino superior, subordinados ao Ministerio da Justiça. 
será constituído por professor es cathedraticos, professores extraordinarios e 
livres docentes . 

Paragrapho unico. Os professores cathedraticos e bem assim os extra
ordinarios encanegados de cursos permanentes rão nomeados pelo Pre
sidente da Republica; os demais professores extraordinarios e os livres do
centes pelo reitor da Universidade, para os institutos que c1ella fiz.ererrt 
parte, ou pelo presidente do CÕnselho Superior do Ensino, para aquelles que 
f unccionarem isoladamente. 

Art. 2°. O provimento do cargo de professor cathedratico far-se-ha por 
concurso de trabalhos, docu~entos e títulos, que recommendem os candi
datos. só podendo tomar .parte neste concurso os professores extraordina
rios do instituto, em que occorrer a vaga, e os dos institutos similares. Antes, 
porém, de annunciado o concurso, a congregação do instituto, por maioria 
absoluta de votos, poderá offerecer a cadeira vaga a um professor cathe 
dratico do mesmo instituto ou de outro congenere, o qual tenha adquirido 
g rande nomeada pelos seus meritos scientificos e pela superioridad do seu 
ensino. 

Art. 3°. Os livres docentes serão nomeaüos após a exibição de provas 
de habilitação e só poderão leccionar, em cursos otficiaes ou livres, a ma
teria para a qual hajam obtido a livre docencia, sendo-lhes, todavia, facul
tado o d1reito de disputar outras si assim lhes convier. 

§ 1° . Para apurar a habilitação do candidato á docencia llwre, a con
gregação elegerá uma commissão de oito membros que funccionará sob a 
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presidencia do director. Desta co;nmsisão deverão fazer parte o cathedratico 
da disciplina para a qual se requ er a docencia e os das que com clla te
nham ruflfinidades; della poderão igualmente fazer parte um ou dous pro
fessores extraordinarios . 

§ 2". As provas de habilitação, exigidas dos candidatos á livre docencia. 
consistirão: 

a) na arguição, feita por tres membros da commissão, de um trabalho 
impresso (dissertação) sobre assumpto da disciplina a que se refere a do
cencia requerida, e de quatro proposições (theses) sobre assumptos diversos, 
attinentes igualmente á mesma disciplina; 

b) uma prelecção oral de 45 minutos, com tres horas de preparo prévio, 
sobre um ponto sorteado no mesmo dia, de uma lista de 30 pontos, corres
pendendo cada um delles ao assumpto de uma das lições do athedratico 
da materia; 

c) de uma prova pratica sobre ponto sorteado na oc:casião, só exigida 
para as cadeiras que tenham ensino pratico. 

§ 3". 'l'erminadas as provas a commlssão examinadora julgará o ca.n 
didato hab·ilitado ou adiado. 

Art. 4°. Ao livre docente que se destacar não só pela assiduidade e 
capacidade, reveladas na regencia dos cursos complementares. como por tra
balhos publicados e pela frequencia dos cursos livres que rcaliza1·, será con
ferido, por proposta da respectiva congregação, o titulo de prafessor extra
ordinario. Só poderá se candidatar a este titulo o livre docente que contar 
m ais ele quatro annos de erviços. 

Paragrapho unico·. O titulo de professor extraordinario poderá ainda ser 
excepcionalmente conferido a um profissional distincto que tenha adquiri
do grande notoriedade pelo exito da sua carreira e por trabalhos scientificos 
de indiscutivel valor. A proposta, a signada por cinco catheclraticos deverá, 
ser submettida á congregação do instituto e approvada por dous terços dos 
votos presentes . 

Art . 5". As aulas de trabalhos graphi·cos e bem assim as de discipli 
nas privativas de cursos annexos, como os de pharmacologia, odontologia, 
etc . , serão regidas por professores extraordinarios nomeados por concurso 
que será regulado pelas respectivas congregações. 

Art. s•. Os auxiliares de ensino, assistentes, preparadores e chefes de 
laboratorio. serão nomeados pelo director do instituto, sob proposta do re
spectivo professor. 

I 
Servirão apenas pelo prazo de tres annos, só podendo ser reconduzidos 

por mais um prazo, com o con entimento do respectivo professor, os que ti
verem obtido uma livre docencia. 

Art. 7" . Em cada instituto de ensino superior a congregação será con
stituída pelos professores cathedraticos . Para as suas sessões serão sempre 
convocados, podendo tomar parte nas discussões, sem o direito de voto, os 
professores extraord ina rios e os livres docentes que, na occasião, estiverem 
substituindo os professores. 

Art. 8". Nos impedimentos temporarios, occorridos dUJ·ante o período 
lectiYo, e que não excedam de 10 dias. o professor cathedratico será sub
stituído pelo assistente ou preparador, por elle designado. Quando o impe
dimento exceder de 10 dias ou quando a cadeira não tiver assistente nem 
preparador, o professo~; indicaná ao director do instituto o nome d~ um 
livre docente para substituil-o. 

§ 1 •. Si o impedim nto occorrer no começo de um dos períodos lecti 
vos. antes de iniciado o curso, cumpre á congregação designar o professor 
extraordinario que deverá se encarregar da regencia durante esse período . 



§ 2•. O substituto do professor cathedratico terã. sempre direito á gra
t ificação deste si a substituição durar mais de 10 dias, percebendo igual
mente o rateio m nsal das taxas de cursos si ella se prolongar por mais de 
um mez. 

Art. 9•. Em cada instituto de ensino superior se realizarão curso. offi
ciaes e cursos l:iJVres. Os cursos officiaes s rão geraes ou complementares; 
os primeiros regidos pelos titulares das cadeiras e aulas, ou por quem os 
suostitua; os segundos, por livres docentes indicados pelo titular da respe
ctiva cadeira ou aula. Quando um curso complementar, por sua importancia 
8 extensão, fõr considerado permanente, deverã. ser regido }Jor professor 
extraordinario, nomeado pelo Governo, por indicação da congregação. 

§ 1 •. Os cursos livres serão ger21.es ou equiparados e privados. Os pl'i
meiros, com programmas identicos aos dos cursos officiaes e sujeitos â.s 
mesmas ta..xas de inscripção. serão feitos por livres docentes e professores 
extraordinarios. Os Ún·sos privados, com programmas e taxas ad libitunt 
do professor, serão feitos por livres docentes, professores extraordinarios ou 
cathedraticos, em hora que não prejudiqu cursos officiaes a seu cargo. ou: 
então no período d ·férias. ' 

§ 2•. enhum curso livre poderá ser iniciado, sem conhecimento 11 .~ di-
rector sem que as taxas de inscripção bajam sido r cebidas pela the-
~úliraria. 

§ a•. A fiscalização dos cursos livres comp te ao dir·ector que, verifi
cando nell s irregularidades, levarã. o facto ao conl'tecimento ~la congre
gação. 

Art. 10. Nenhum alumno poderá seguir um curso otficial on livre sem 
ter prévia mente pago as taxas de matricula e d inscripção. A ~ax.'L cl1: ma
tricula de 15 , s6 dá direito 1i. frequencia ela bibliotheca; deverá ser paga 
no com ç.o do anno lectivo e pertence 1i. Unirversidade ou, na sua ealt::L. ao 
instituto em que se realiza a matricula. A taxa de inscripção nos cursos 
geraes se rã. de 30 por materia e por período lectivo. 

§ 1 •. As taxas pagas pelos alumnos para a frequencia nos cursos geraes. 
privados e d férias serão entregues aos respectivos docentes, feito o des
conto de 20 %, dos quaes 10 em beneficio do instituto e 10 em benelllicio 
ela Universidade; na falta desta reverterã. o beneficio para o instituto. 

§ 2•. E' facultado ao alumno inscrever-se nos cursos que quizer, inde
pendentemente da seriação a que obedeçam, sendo todavia vedado exigir-se 
delle fr quencia em mais d cinco cursos em cada período lectivo. 

Art. 11. O anno lectivo se iniciará no dia 1 de Abril, e findam a 3 t 
de Dezembro. Para o ffeito do pagamento das taxas e da successão dos 
cursos, elle se dividirá em dous períodos ou semestres. O primeiro periodQ 
terminará em 31 de Julho; o segundo findam, com o encerramento das aulas, 
:1 25 de Novembro. O mez de Dezembro serã. consagrado aos exames dos 
alumnos matriculados que apr sentarem os attestados de frequencia espe
cifi-cados nos regulamentos dos institutos. 

§ 1•. Para o effeito da precedente di. posição serão igualados os r>.th,'>
tados de frequencia dos cursos officiaes aos dõs cursos livres ~uiparauos 
que funccionarem regularmente. E' /facultado ao alumno escolher o me~tr.~ 
com que quer aprender. 

}§ 2•. Nenhum curso geral, official ou livre, será considerado válida 
para o effeito dos attestados de frequencia sinão quando nelle se hàjam 
realizado, durante o semestre, no mínimo 30 lições . . 

Art. 12. Os exames serão feitos por cadeira, sendo constituída cada 
mesa examinadora pelo cathedratico e por dous livres docentes ou profes-
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sares extraordinarios, de preferencia sempre os que tiverem leccionado du
rante o anno. 

1 •. Cada instituto disporá sobre a ,·,atureza das provas que devam ser 
exigidas dos seus alumnos. 

§ 2•. O alumno que. por motivo de doença, não puder fazer ou terminar 
os exames na época apropriada, poderá, mediante pagamento de nova taxa, 
ser chamado a exame, no inicio do anno escolar, em horas que não preju
diquem a marcha regular dos cursos. 

§ 3•. O alumno inhabilitado nos mezes de Dezembro poderá requerer 
novo exame durante o anno lectivo, exigindo-se, porém, nas cadeiras de eri
sino pratico, attestado de frequencia de um curso de recapitulação que. para 
tal :fim, se realizar durante o período de férias. 

§ 4°. Ao requerer exames em Dezembro, ou durante o anno lectivo, de
verá o alumno exhibh: -certificado do pagamento da taxa de exame que será 
de 30 · para os exame.S de Dezembro, e de 60 para os que se effectuarem 
durante o anno lectivo. Estas taxas pertencem ao instituto em que se rea
lizarem os exames. 

§ 5°. O serviço de exames é considerado- obrigatorio para todos os pro
fessores convocados para esse fim pelo director do instituto. Nos exames 
realizados, durante o anno lectivo, será esse serviço retribuído, percebendo 
cada examinador a quantia de 20$ por dia de exame, pagos pelos cofres do 
instituto. 

Art. 13. Os actuaes professores substitutos ·continuarão no goso dos di
reitos e regalias que lhes asseguram as leis e regulamentos vigentes. 

Paragrapho unico. Tão serão mais preenchidos os Jogares de professor 
substituto que forem vagando, revertendo em beneficio do ensino do insti
tuto a respectiva consignaÇão orçamentaria que d!liVerá ser mantida. 

Art. 14. Os institutos de ensino superior deverão consignar annualmente 
em seus orçamentos uma somma, variavel conforme as suas posses, para 
auxiliar os alumnos recon:becidamente pobres. A estes alumnos serão adean
tadas, a titulo de emprestimo, as quantias necessarias para o pagamento das 
taxas, devendo elles assignar recibo no qual se compromettam a restituir 
ao instituto as quantias reéebidas, sem juros, dentro do prazo de tres annos, 
a contar da terminação do curso. 

§ 1 •. Nenhum adeantamento será feito a um alumno menor sem auto
rização do :pae ou tutor, nem tão pouco ao alumno que tenha tido nota de 
reprovação em uma ou mais materias do curso. 

§ 2•. d alumno que .receber adeantamentos e obtiver um dos premias 
qonferidos pelo instituto ficará obrigado a restituir apenas a metade d]as 
quantias recebidas. 

Art. 15. Depois de 30 annos de efifectivo serviço no magisterio ou' a os 
65 annos de idade o lJrofessor será afastado da regencia da s,ua cadeira ou 
aula, continuando, porém, obrigado ao serviço de exames, de commissões 
e de frequencia ás sessões da congregação, Ao professor, assim arredado 
da e:!lfectividade do ensino, serão pagos os vencimentos integraes do cargo 
que serve, continuando o seu nome a figurar nas relações do corpo docente 
do instituto até que por invalidez atbsoluta venha a jubilar-se; só então 
ser-lhe-ha dado substituto definitivo. 

Sala das Commissões, em Dezembro de 1920 . - Antero Botelho, Pre-
sidente. -Azevedo Sodré, Relator. -Heitor ele Souza. - Aristarcho Lopes. 
- Ra1cZ Alv es. - Ban·os Penteado. 
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Na sessão àe 23 de Dezembro é encerrcula a 1" discussão 
e approvailo o substit?ltivo em 28. Ent 29 é encen·ada e av
provada a 2" àisc ussão. FOTU?n ap?·esentaàas as e-mendas 
abaixo em 3" étisc1~ssão: 

Em vez de 31 de Dezembro, diga-se 15 de Novembro. 
Supprima-se desde: "Para o effeito" até "25 de Novembro·•. 
No § 2°. Substitua-se: "durante o semestre, no mínimo 30 lições" pelo 

seguinte: '·durante o anno lectivo que comprehenderá 8o lições, pelo menos 
dous terços deste numero". 

Ao art. 12: 
No 2• . Em vez de "no inicio do anno escolar" diga-se: ·· em l\1arço". 
No § 3° . Em vez de ··durante o anno lectivo", seja: "em Março". 
No§ 4°. Em logar de "durante o anno lectivo", leia-se: "em Março". 
Rio, 30 de Dezembro de J 920. - Pa1~lo de Frontin. 

Onde conYier: 

A Bromatologia e a Toxicologia passarão a constitu ir uma cadeira com
mum aos cursos de Pharmacia e Medicina, com a frequen cia obrigator:ia 
para o curso medico e a pre taç;ão de exames pant o curso de pharmacia. 
~eita a promoção de accôrdo com a lei, respeitados os direitos adquiridos. -
A rnwndo Burlantaq?~i. 

Justt)icação 

A organização do ensino, tal como está feita, com a lei m vigor, não 
cogita para o curso medico da Brõmatologia e Toxicologia. Não ha nos 
programmas da Faculdade, no curso medico, uma unica rubrica que trate do 
assumpto. São mate rias de uma importancia capital, intrinsecamente liga
das á medicina publica, portanto, á defesa da humanidade com o soccorro 
<los conhecimentos medicos. 

O Governo, quando recentemente a,briu concurso para inspectores do De
•.:u1:arnento • Tacim1aJ n.e Saude Publica e para me<l!cos Jegistas, mcmm, 
como era imprescindível, a Bromatologia e a Toxicologia entre as materias 
,Jo concurso . Foi uma difficuldade para os medicos da geração moderna 
nici ru·em rapidamente o estudo de assumptos que lhes eram inteiramente 

desconhecidos. Ora, não é natural que o Governo mantendo o ensino offi
c'al, custeando-o com avultadas sommas, quando necessita de peritos me
<licos, não os encontre com o preparo fundamental preciso para a especiali
zação que se fizer mister. 

Além do exposto, as disciplinas referidas são tão extensas que não po
àem d'icar annexas, sem prejuízo para o seu desen-volvimento, o que tem 
acontecido até agora. São materias cujo estudo só póde ser proveitoso com 

pratica de laboratorio, longa, exhaustiva e minuciosa, que requer tempo 
nara sér feita de modo conveniente. Como está não póà 'J' continuar sem 
prejp.izo para o ensino. 

Em 30 de Dezembro é encer·ra.ll.a 11. 3" discussão e o 
1Jrojecto ent·iaclo â Com.misscio de Instnwção Publica que em 
21 ele ]unho ele 1921 offe?·eceu o pan•cer abaia:n sobTc aR 
emenrlas. E a Oommiss(io ele Finanças a 29 de Novembro. 
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N. 1 - As emendas .apresentadas pelo S1·. Paulo de F1·ont n \'isam os 
arls. 11 e a.2 do projeclo. A Com missão de lnHrucção Publica ê de parecer 
qua sejam approvadas a~ tre emendas ofterecidas ao art. 12. 

Quanto ás duas emendas 1·elativ.a~ ao art . 11, a Commissão apina pela 
rejeição da segunda que moelifio0a o § II {leste arti,o, e acceita em parte a 
que foi proposta em primeiro Jogar, alterando o art. 11. ::\festa conformi
dade, pensa a CümmLssão que este artigo deve ser redigido da ~eguinte 
forma: 

'·Art. 11. O anno 1ectivo se iniciará no dia 1 de Abril e finda,J·á a l õ 
a.e i\fovemb:·o. Par.a o effeilo elo pagamento das taxas e da successão dCJh 
cur~cs, e!le se dividirá em dous periodos ou semestres. O prim.,irv perio.J. , 
term ·mará em lii de Julho; o segundo findará, com o enc.erramen to das aulas, 
em 15 de NoYembro . O mez de Dezembro será consag1·ado aos exames do~ 
a:umnos mat1·iculados que apresentarem os atte~tados rle f equew:ito., espe 
CJficados nos regulamentos dos Insti t utos". 

Sala da Comm;ssão. - Ramos Penteado, como Presidente. - Azevedo 
Sod1·é. Tava1·e.~ Cavalccwti. - Azevedo Lim..a. - Xavie1· J1arq1be.s. 

N. 2 ---'- A emenda apresentada, ao projecto 2'73 A, de 1&20. assigna<k 
pelo Deputado A. Burlamaqui, propõe-se effeetivamente crea1· mna cadeira 
nova nas Faculdades de Medici.na. 

A natureza especial do mencionado projecto não se accammoda. na OfJJ 

ni?io elo eminente relato:· da emenda, a que no m~mo seja inclusa a. provo .. 
sição do Sr. BurJama.qui, a m enos q1.1e se queira inobservar o critel'io tju~ 

inspirou a elaboração do projecta ou se pretenda invadir o oominio da auto · 
nomia dida'Ctica conferida á Universidade do Rio de J.aneiJ'o e aos dc;ma!s 
institutos de ensino ~uperior, ,... cujas congregações, pela jegJsJaçac.. vigente:. 
cabe a iniciativa de inaugu.ação de cadeiJ'as . 

Afigura-se-me que não procede a opinião do illustre relator. E a prova 
temo!-" no pJ·opriQ substitutivo 273 A, da lavra do nobre .Deputado Sr. Aze
vedo Sodré, relator da emenda e do projecto 273, apresentado em 1no pP' 

illustre Deputado A. Austregesilo e outros. 
De feito, o ultimo do:;; mencionados p:·ojectos, o 273, que mereceu do 

mesmo relator de agora um briJihante e bem fundamentado pareéer, provi
dencia sobre a creação de uma •categoria · de docentes com a dcsiç;nação de 
Professores adju ntos, de funcções temporadas, aüs quaes, ao cabo de set<• 
anno serã.o cesf'ada.s as reg:Jli:ls Que lhes confere o art . 4°, sem prcjuizo, 
porém, do direito de continuarem a se exhornar com o titulo puramente de
corativo de profes ar. 

Como bem e claramente assignalou o seu eminente rl':lalor, o llrOJecl 
da autoria do •Deputado Austregesilo não CJ'êa proventos novos para os do 
centes . não a ltera fundamentalmente o regimen, nem amplia, em suas di~
posições, os direitos que assistem aos actu.aes livres doc.ente~ elos instituto• 
superiores, mas e~t3!belec~ anenag as condições em que poderàu, r• crlter-• 
das Congregações, os mesmos docentes aspirar ao titulo honorifico ele pro
fessm·es. 

o ~ubslitutivo n. 273 A, de ca1·acter altamente ampliativo, propõe umt• 
. reorg.anizac:;ão completa na constituição dos corpos docentes e Providencl~ 
sobre o provimento de tres categorias de professores : os livres docentes, o~ 

extraordinarios e os cathedraticos. 
ISe ao proj ecta n. 273 se não adequaria a emenda do Deputado A. Bur

Iamal'!ui. norque di~põe esta sobre .a 'Creac;ão ele uma cadeira nova, ao passo 
que não são as proposito« elaquelle além da simples discrimin.<~<;ão das regras 



a que deve obedecer a expedição do titulo honorifico' ele professores, '" nftn 
obstante certo qu& ~e não torna a proposição incompativeJ com a materia 
tle que cogita o projecto' n. 273 A. 

A leitura das razões e a interpretação do substitutivo assignaclo pelQ 
Deputado Azevedo Sodré induzem-me a crer que o seu autor teve JUSta
m~mte a elevada preoccupação ele remodelar o regimen ac.tuat do magisterio 
superior, convencido .ele tJ.Ue a organização em vigor não ocorr&sponde, como 
longamente demom:trou, ás necessidades do ensino. Pa1·a consec LlGão do seu 
objecUvo, o a.utoc do projecto, a despeito .ela autonomt;, clida.ctlq e admin 
trativa das Congregações, não hesitou em int1·octuzir innovaçõ"s de tama
nha importancia que C'hegassem a alterar a fôrma ela referida autonomia. 

E' assim que, além de modificar a constituição dos corpos tlo·cente~. dando 
nova::~ designações aos membros do magisterlo, bem corno creando attribu;
~ ões e regalias não prev:Stas no 1·egimen vigente, o seu illustre autor vae a 
ponto de invadir o domínio da economia interna das Faculdatles, prescreven
do a un1formiuadt' das taxas e o destino que lhes deve ser re ervado. 

Ainda mais . No art. 5° do sub~·titutivo é estatui.do que '·as au'as Ot

traballhos graphicos e as discipHnas privativas dos cursos annexos, como a:> 

<le pharmacologia, odontologia, etc., ~erão regidas por professores ext· aor
fl inarios" . 

Evidente é que dos termos desse dispositivo resultará impli·citamente 1>. 

suppressão de uma cadeira do curso de pharmac1a, creada ex-vi do art. lU 

a lei n. 3. 38{), de 29 de OutubTo de 1919, 11a Faculdade elo Rio de J aneiro, 
<> posteriormente incorporada á 1" secc::ão, na Faculdade <la il3ahia, apó,. pa
recer, como sem•pre brHhante, do emmente DePutado 8r. Azeveáo .:soare. 

Al~ãs, resalta na redacção elo citado art. 5° um evidente lap,~us caliJimi 
da mesma natureza do que fo i assignalado pelo relator Atzeveclo Soclré n~ 
projecto primitivo elo Deputado Austregesilo . .l:'ercebe-se que õ Sr. .Kela.to:·, 
rles&.iando incluir entre os cur.os annexos o de pharmaci.a, se referiu inad
vertidamente ao curso de pharmq,cologia, q>1ando sabido é> .que a p<harmaco
logia, constitue, nii.o obje<cto de um curso geral, mas uma simple"' disoiplina 
'o curso de pharrnacia. 

O regimento iJJterno ela Fa<culdade de 'l\l[edicina, no artigo 2•, reza qu.-. 
a Faculdade manterá. os seguintes cureos: a) curso medlço; b) cm·so de 
l•harmacia, etc. No art . 6°, assim se exprime o dito regime:nto: "O curso de 
pharmacia compre<henderá as seguintes matmias: physica, chimica mineral e 
1rganica, historia natural , OC:himi ca ana,lytica, bromatologia, toXicololl'ia, mi
crobiologia geral, hygiene e pharmacolo?ia". 

A proposito das materias com ponentes do curso de pnarmacia. já que t. 

'Relato1· da emenda pugna, no seu voto, pela a utonomia das Congregações, 
··ppondo -se a que uma lei elo Congresso se sobreponha á soberania elos pro
fPssores, não é demais que. ao menos incidentemente, se repute sobremodo 
.oingular que as Congregações das Faculdades de 'Medicina, avoe-:t.ndo a si a 
prerogativa constitucional ele legislar sobre o ensino, que ao C011gresso per
t0nce, resolvessem summariamente supprimir do regimento interno e elos pro
r:rarnmas do ensino uma cadeira do 'Curso de pharmacia, qual a de chlmica 
indu~trial, de existencia puramente legaJ, e inclusa de modo explicito, pelo 
art. 1S6 da Lei Organica (Lei n . .11. 530, de 18 ue Março de 19ll.5) no nu
mero elas que deviam compõr a 3.' serie do curso de pharmacia. 

Ao menos, os termos do art. õ• do projecto n. 273 A pretendem levar 
a effeito, pelos meios legaes, .a E)}.."iincção de uma cadeira. 1Se não é licito 
nttTibuir ao arbítrio das Congregações a faculdade de crear ou supprimir 
l'ad{}iras, derogando clispo~-ições de ordem Jeg!s:atl'{a, ou com !orça de lei, é 
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quando menos justo reconhecer qu - ao autor do sul.J.slitutivo numero 273 
A cabia o direito de pl"Opôr, no .art . s•, ainda que não clara e po~itivamente. 
a suppressão da sec<;ão de chimica analytica iB lituida pelo art. 10 da lei nu
mero 3. 830, de 1919. Convém, porém, assignalar que caso venha a ser conY r
tido em lei o ~u'bsútutivo, será restabele'Cida a situac;ão de excepção, ante
rior á citada lei, e que foi objecto de justas ponderações por parte do actual 
Relator da emenda, quando em fins do anno prox:imo passado, ao elabol'ar 
parecer sobre o projecto n. 433 A, de 1920, assim se manifestou: ''De facto. 
das sete cadeiras, que, de accõrdo com a reforma de 1911, uev1am em caem 

Faculd:1de ~er provi<las por professor ex1raordinario, seis foram pelo decl'e
to de 1915 mtegradas ·no regimen commum, sendo apenas eX'Ceptuada, por 
in.advertencia ou f'Squecimento, a de chimica ana!ytica. E te mésmo decreto, 
equiparando no art. 151 todos os professol'es extl'.aordinarios da lei organica 
aos novos substitutos, estabeleceu para o titula!' da cadeira de chimica 
analy.tica a condição de professor substituto, que 11iio é de secção, como 
todos os outros por elle oc reados, mas apenas flU'bstituto de si mesmo. 

Tal ab urdo, corr:igldo já com referencia á Faculd.ade do Rio pela lei 
n. 3. 830, de 29 de Outubro d 1919, não pôde perdurar na Faculdade d::t 
Bahia. E' de boa l'azão e de inteira justic:a que se o supprJma de vez.·. ,. 

Quanto á materia contida na emenda do Deputado Bu1·lamaqui, vem ago
ra a pello indagar ~e é de tal monta o seu valor intrínseco que a apporvação 
da mesma possa influir d modo apreciaYel sobre o-PI'õcesso do ensmo me
dico. Antes do mai•s cumprp assig;n.alar que, na divisão das materias consti
tutlvalj éle um determin ado cur,o, deve o 'Criterio didacLlco atten<ier: 1•, a, 
possibilidade de abrangerem as prelecções de um anno 1ecttvo todo o ensmo 
da disci'Plina, quando se trata-r de materi.3. autonoma: 2•. á asso-ciação de 
assumptos connexob, imprescindiveis á in~trucc;ão do profisslcmal, deSde qu( 
sobt·e todos possa discorrer sufficientemente o titulo da cadeira ou que a 
importancia da materi.a niio exceda. a C'apa'Cidad ele ensino no anno 1ecuvo ; 
3•, á natureza das materias que, por seu valor, hlerare'bla,- vae-tidiio e 11ec' 
sidade, não puderem ser cabalmente tratadas por um sõ titular, a exemplo !lo 
que succP.dé' nas Faculdades m dicas. C'Om .as clinicas medicas e c1rur~cas . 
repartida5 em 'sete cadeiras, além de outras tantas de ellnicas e~·peclaes, 
ainda ad-instar do que j[t occorreu com a chimica mineral e a ehimica orga
nic.'l e a biologic..o'l, scindida em duas cadeira~ à.utonomas, com os respectn·o, 
e<;~ thedratico,. 

No caso concreto, a annex.a<;ao da cl1 ln1l'ca analytica á lJromat.oiOgla e 11 
toxicolog;ia deu em resultado ser c.ommettida ao cathedratico uma tare r· 
irrealizavel. A primeira das mencion'ldas llisciplinas sõ por si absorve a ar
t!'n~ii.o do titular durante todo o cul'so do anno Jectivo, pxiginclo de sua pat·t· 
desdobrados esforços e inde<fesa deàic.açã0 para a Integral execução do p!·O
gramma, e tanto a~sim é (J ue a bromatologia e a toxl•cologia, a 0 exame tln 
quaes •se submettem eepa1·adamente os estudantes de pih.aTmacia, .iámais pr<·· 
lecclonadas pelo titular da cadeira. Constituirão porvénura a oromatowg 
e a toxlcologia. disdpl'J1.as ele tão rest:·icta importancia que seu ensino pos~~ 
ser levado a effeito em um numero reduzido de lições? A pratica tem ao 
enYés demonstrado que, de~de •que >.istem ellas nas Faculdades memea.o. 
nunc~:~. conseguiram os encarregados elo ensino, a despeito ele todos os esfor
ços, esgotar no a,nno loctiYo a total pxpos~c:ão dos ]lrogr.amma. resp~?cttvo-. 

Dar-se-ha o caso que a bromatologia e a toxicologia estejam tão intim <~
mente ligadas á chimica analytica que o dh·orcio official das =thedras venh '-' 
pertur.bar a harmoni:t do ensino? Ev!df'11temente, a ÍnteqJretação das disci
plina ·, que a emenda manda di~~ociar, não vae alêm dos conhecimentos r~l:l.-
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tivos á chimica bromato!ogil::a e toxicologica, mêros capítulos da toxlcologla. 
e bromatologla. Escusado seria provar que as cbimlcas bromatoJÕglca.s e to
xicologlcas se não conrfundern com .a bromatologia e a toxicologia . Tanto para 
apurar a utilidade ou os maleficos effeitos de um alimento, como para reali
zar dlagnosti"co ou applilcar therapeutica apropriada em ca~o de envenena
mento, e quiçá para praticar uma &imp!es perícia medico-legal, não bastattt 
os recursos da chimica, mas muitas vezes urge aPpellar para as lições da 
physiologla, da anatomia pll!thologic.a. da 'bacteriologia, da parasitologla, da. 
pnthologia e até da therapeutica. 

Relativamente aos alimentos. ~e é verdade que quasi sempre as ra_,,,_ 
f lcaçôe.:l são pesquizadas por processos chlmlcos, não ê menos verdade tam
bem que as sophlsti'cac;ões, as .avari~ dos mesmos são verificadas, via ele 
regra, por meios estranhos ás perícias propriamente chlmicas. 

Os envenenamentos, igualmente, não intere sam apenas .ao ensmo ela 
medicina legal. Ao passo que co::;"ita ela eviclenciação do delicto, como auxlliar 
da justiça, a medicina legal a-bandona totalmerrte a victima no que entenne 
com o tratamento ctas inoxicaçoe, agudas ou chronicas, despreza a therapeu
ti'ca das intoxicações, não se preoccup.a com a toxiet'i;ão •llnlca, assumpt ... 
lmportantissimo que pertence ao elominio da medicina, faz p.flxte elas inter
vençõr,• de urgencla, e elo qual não existe a mal~ apagada 1 mb1·ança nos 
programmas cl.as diversa:; cadeiras elas nossas faculdades. D!r-se-hia Que a 
bromatologJa poderia ~ncorporal--se â cadeira ele hygiene e a toxlcologla à de 
medicina legal . 

A actual lei de en ino e as cle~·i~ões das Congregações oppõem-se, não 
obstante, a essa PI'OVJelencla, pot· s"gnat q u.e, no curso de phat"lhacla, ouao 
figura tamben o en::.ino da hygiene, (, a bromatologia prele>ccionacla conjun
ctame,nte cC'Jn a toxlcolog!a, corno materla autonoma e indepenaentt;. 

As Congeegações das Faculdades l\lieclicas Leem , outt·osim, app'o,ra<'to os 
prugrammas de hygiene e med~ ina legal, contendo o ela pnmeira quatro 

Hçõe& 8<>0Tt: alimentação e t·egimens .a.limentares e o ela segunda a menção 
do veneno como meio ele morte violenta. 

Não ,;e comprehende qu noções rudimentares ele uma ou quatro aula& 
possam constituir siquer introC.ucc;ão ao estudo ele materias tão relevantes e 
ulu}Jias. Graças .ao extraorclinar·o pt~ogt·esso ela hygiene, ela engenharia sani
laria e ela microbiologia, foram ele tal modo aYultando a importancia e os co
nhecimentos dos varios capítulos elas mesmas materias que é já hoje cJifficil 
comportar o programma elo anna lectivo todo o ensino ele que tem uecess!
Oade o moderno profissional. 

A bromatologia e a toxicologia mesmas Ja se conreen1 .a CU8to em um 
••olumoso programma de oitenta lições elo curso de pharmacla . 

.Nenhuma .autoridade sc!entifloca, nenhuma lei ele ensino. nen h uma opl
r1ii.iu de teohnico abalizado se abalançou a sustentar a desnecessiaade do estu
do ele taes ma teria~ no curso medico. 

O autor da emenda em questão salienta que o Governo, quando necessita. 
ae teobnicoP. pa r a os serviço-s ele hygiene e medicina lega.l, exige elos mesmos 
conhecimento::. de bromatologia e Loxicologia. Ora, absurdo ê conceber-se que 
o Poder Exerutivo reclame urna somm a de connectmentoc. ut ela q ue elle pn•· 
prio não se encarregue de ministrar nos c.ursos meelicos officiaes. 

O in pector sanik'lrio, no qual 1!- commetticla a funcção ele :15lscalizar 05. ge
neTos alimentícios, não pratica apenas a inspeccão bromatologlca. nem é eeu 
m1~t é r exclusivo verificar as alteraçõe. grossei:·a. . Ha na bromatologia 0 
fon~u cnp1two d.as falsifcacões Que se não deSYenelam ft s:imples in spec<:ã.o. 
Urge ainda que o l n ~pector tenha conhecimento dessas raiSiflcações, da no-
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civ:idacle dellas, dos padrões a ·que devem· obedecer os di\'ersos productos ali

m entares, afim de encaminhar amostras aos laboraLorl0s, lnt erpret.ar oo .1au
d0S e apt· ct:n· as questões ·suEcitaclas pela perícia. Ocioso se torna encarecer 
... lmvort.anc,.,. i>!o'Cial dt- t"nslno das sopnlsttcaçlles aUmentares e falstrrcaçiles 
de generos, que incumbe ao medico das camaras municipaes ou da hygiene 
estadual revelar e combater. 

Em materia de toxicologia, a talta de prepar1J prortsswnar assuwe v~':'-

1,0rções de maior gravidade. Os programmas actuaes do ensino medico uao 
provldenciaan pana que sejam ministradas aos di E-centes as nocões essenciaes 
sobre 0 tratrunento dos envenena m entos. A cultura uos pronsslonaes diptc
m:tdos pelas Facu ldades de Medi'Cina resente-se de graves deficienclas em 
materia de conhecimentos fundamentaes necesEm·ios á pericia medico-legal d Of' 
euvenename ttos. Da symptomatologia, das lesões anatomo-pathologlc~, a o 
tratamento laS i ntoxic.aç:ÕeS, bem COmo da pesqul~a ae Venenos, nfio CUl'Ulll 
O!> JJI'ogram •nas da cadeira <Je m ed!ci·na legal, o qu e faz com que a propria 
parte clinica da toxicolo~:a ~;> a chimi ca toxicologica sejam assump.tos absolu 
tamente extran hoe. aos estudantes do curso de medicina . Entretantu, aus dis
centes do de pharmacia ê proporc:on ado, com eXlgencia de exames. o e n ino 
geral ela toxícologia e da bromatologia, como si as perícias tox.i·cologic.as, Il' ' 
Brasil, pude ·,em constituir prerogativas elos pbarmwceuticos . Alias. convew 
re]Jetlr que a toxicologia não equivale á chlmica toxicologica. 

::li, por u m Iauo, a diagnose do~- envenenamentos, mesmo a m ais facil d.aS 
>lia,;noses. lJUal a dos compostos metaJii.cos, não se realiza tão sóm ente mercé 
üus progre::;sos ele pesquiza chimlca, que são muitas vezee. insnfficienlPs <' 

ilrusorlos, JWr outro, a certeza ela presença de veneno na e'Conomia não basta 
'.>&ura conflnna:· o diagnostico do envene11nmento . .Nao raras sflo a::; eo.1u n
•.turas doE peritos em que Ul'ge appeiJar pal'a o criterio clinico . 

Srube-se que 0 toxíco tanto póde ser um veneno como um.a Substané·Ja 
Hui'tHal, accl dental ou pl'oveniente ele u so m edicamentoso. Determ1nar a r es
ponsabilidade do toxi•co ou estabelecer o dXtgnostíco do envenename nto é cousa 
que so é perrnittlclo fazer com o concurso ela a namnese, dos E·ign.ae·s c llmcos 
anatomo-patJhologico::; " da pesqnll!.t.. chlmlca qua i!tat!V>e e tJ.ua utLtat i" a v 
ph.armaceuico, desprovido de conheci.meutos de physiologia, .anatomo-patholo
gi:.o., patho!ogla e clln!ca, mais nà.o pôde fazer de uma períCia parcial, IJUe S" 
cifra ã extracção e caracteri~ação elo v neno_ Ao m edico in cumbe diagnosticar 
u envenenamento, haseacto na sYm ptom atologla, no comple.·o das lesõee. ma
cro~copicas e micros•copicas e rias analyses cnimilcas ·qu e uouver reqm::;Itaa .,. 
Ma., com o o estudo das teEões. dos symptomas, Jocallzação e e1iminacão do~ 

toxlcos pertence ao nume r o das materias inte1l'amente aesconhecldas dos pro
fts:slona.;:; dlplomaaos por nossa::. I~acuJctad~E\ razoavel ê concluir que a o!'ga
n!zação do ensmo m edico não auto•:lza a dlagrtose medl>co-legal de um env<"
uenan1en tu. 

Os recentes acontecim entos da conflagração e uropéa, em que as substan 
Cllt.S tox!c<.ts de::;tlmptnh<:'ra.rn lm•portantissimo papel como arma aects!va de 
combate, vieram demonstrar que á m edicina mllita r f.!.UTnJJrla e:s tudar ctetla,· 
mente os effeitos morttferos dos gazes asphyx'antes, bem como appli{!ar os 
recursos efficazes para neutralizai-os ou combatel-os. 

A _ toxicologia não ê como a muita gente ee wfigtE'a, uma mera appl!caç:ao 
da chtmica, que com ella se confunda. Não é fõra ele propo::,Jto reproduzir 
a::. pala-vras de Pouchet, ao prefaciar o tratado de toxicologla de L ewin de 
B erhm : "O orga;t; ·mo a nima l ê em muitos easos um reaclivo 1nf!nitam~nl•' 
mais sens1vel do que 315 mais delicadas reacções 'Cilim 'cas, e para a pe:::quiza 
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de certos venenos organicos nenhuma reacção chimica offerece a cerleza de 
uma experimentação physlologlca bem c.onduzlda". 

O proprlo professor J;-ewin ,.assJ.gnalando a Jmportam.Ja ela texlcolog!o. '"' 
medicina, affirma que não tardará a hora de ser ocon[irmado este postulado: 
'" 'l"oda Intoxicação é uma molestia local ou geral; toda molestia de causa in
lrlnseca é uma m.toxlcaçllo geral ou local". 

O professor Barthe, de Bordeos, na sua 'l'oxicologla ch1n11ca, J•econnnew.:a 
que :,eja meéhco o cium;co que pratiocar as pericias toxicologicas e. se acaso 
J•ilo 0 fpir, p.ara. salvaguardar a sua res-ponsabilidade, en1 {)a,::.o ue , 
namento, solicite á Justiça a collab01·ação do medico. 

O tratado de toxicologla do professor Rabu Leau consigna a irnport.a.ncla 
dos symptomas, lesões, tratamento e pesqulza cmrn1ca nas mox1caçoes, e ct;, 

., esEa parte da ma.teria o nome de toxicologia pt·oprlamente dita. em,ruanru 
f'ónsldera .a pesquJza úos toxicos na penc'a, as operações da ana1yse, a reaa
cção do r<Jlatorio, afim de orientar a Ju ·tiça, corno a medic.ina lega] elo en-
venenamento . 

.t'arece-me L]t>e a emenda do Deputado But·lamruqul vem con<.rlbulr pur"
o aperfeiçoamento do ensi.no medico, ampliando ao curso ele medicina o ensi
no ae m.atenas cuJo connecunento tudo autoriza a crer qur> se torne lndb,;pet. · 
81.Vel aÇJ~· novos f.acultatJvos, peJo que sou de par·ecer que a mesma seja ac:ceru• 
pela Com m issão a e Instruct;uo. 

1Sala da CommisEão, 25 de Julho ele 1921. - Azevedo Iâ11W - José Acclc
ty . -· .Xavle1 ll:Icvrqttes, pelas concJusOes. -- Attstregesuo . 

.N. 3 - A Commlssão de Instrucçao Publico. optna pela t·ejel~ao da errwn
da o!:tercci<la ao projecto n . 273 A ,de 19.~0. ·pelo Weputailo Armando .Bur
l'lmaqui. 

li'lsta emenda visa a et·e.ação de uma cadeira. nova nas faculdades de meot
cina e o respectivo provimento por um substituto nomeado ultimamente e.c-<·i 
0•3 resolução do Congresso Na anal. 

O projecto em questão não cogtta aosomtamente da orgamzaçao uvt:t:hlc:

oartiouln.t· a este ou aqueJie instituto de ensino superior; consigna. 0JFP051ÇO€'s 
>eommuns a todos os institutos, segundo as quaes deve ser regulada a con
stltulç1\.o dos corpos doc.entes e feuto o provtmehto aos re·spe'Ctl"Os cargos 
Deu amda a lgumas provlttenclas geraes re<erentes tguarmente a tvltu:-; .. ,., 
Institutos . 

ReE-peitando a autonomia did.acUca, já consagrada na legislação v:gen"tc. 
t> proJeêto não podia dispor sobre a creação de caaeJras novas, cuja iniclauvn 
c.abe de direito á Universidade do Rio de Janeiro e aos institutos que alna" 
•e con:;ervam isolados. 

Saia ela sessõeE·, 211 de Junho ele 1921. - Antero Bot'!lho, Pre!>Jdente .. --
.J. . lsod1·é, Relator. Barros Penteado . - Tavares Oavalcanti. 

Em Not•ernbro ·a Con11nlssrío de Finanças assim se prfJ· 
nttncia: 

O projecto n. 273, ele 1920, firmado pelos Deputados Austregesi!o, An
drade Bezerra e outros, trata simplesmente da. creaç;ão de um titulo hono
r ifico, isto é, o Ntulo de professor adjunto que será escolhido, de sete em 



sete annos, entre os docentes ob decendo as exigencias enumeradas no !·e
ferido projecto. 

A Commissão de lnstrucção Publica, estudando. o projecto n. 273, ela
borou um longo parecer r edigido pelo Deputado Azévedo Sodré, que concluiu 
com um substitutivo regulando a const;tuição dos corpõS docentes nos insti
tutos de ensino superior, bem como o provimooto <los respectivos cargos, 
além das providencias que se relacionam com o assumpto. 

Esse substitutivo que tomou o n. 273 A, condensa as idéas dominantes 
no seio da Commissão T chnica da Camara, vasado nas op1n1oes sempre 
d fendidas com b1·:Iho e e1·udic:ão pelo seu autor, antigo e eminente pro
fessor da Faculdade de l\fedicina do Rio. 

Em 3' discussão, no ph::nario, ao projecto foram apresentadas dua~ 

emendas dos Srs . .Paulo de Frontin e Armando Burlumaqui. A primeira 
emenda altera o art. Jl do substitutivo em dous pontos o art. 12 m 
tres pontos. 

A emenda Budamaqui mandava que a Bromatologia e a Toxicolog!a 
passassem a constitu.r uma cadeh·d commum aos cut .. os de pharmacia e 
medicina. 

A Commissão acceitou, com alterac;ões, a menda aos arts. 11 e 12 
por maiorià ele ·eus membro~ E> quanto á emenda Burlamaqui a Cornmissão 
dividiu- e. i\Letade subscreveu o parecer do Relator, Deputado Azevedo 
Sodré, contrario á emenda a. outra metade subscreveu o longo voto do 
i:3r. Azevedo Lima, favoravel á emenda. 

A Commi~são de Finanças chamada, dent1·o áas suas aur;bu:ções re
gimentaes, a dar parecer sobre a emenda, concorda com o par cer, favora
vel á emenda. Paulo de Frontin e quanto a outra o alvitre aconselbavel 
quando os tecbnicos se dividem, é que seja !la approvada pela Camara, afim 
d& constituir projecto em separado, voltando á Commissão de Instrucção 
Ptlblica para opinar. 

Logrado que seja esse alvitre, mais á vontaae Lcará • a Comm:ssão a e 
}JL5trucçfto para em <iefinitivo resolver sobre a materia. 

Sala elas Cornmissões, 29 ele No,·embro de 1921. - Estacio Coimbra 
1-'reeu.lente. -- Oscar Roa.re3, Relator. ·-Bueno Bran<láo. - Octavio lJianga
bcira. - Oa1·1<Js Pcnafiel. - L. Co1Têa de B1•ito. - J. Guima1·ães. -
(J/egario Pinto. - Bento .Jfiranrla. - Sampaio Villal. - Rodri,ques Al1·es 
fi'ilho. - · Octario Roc1la. 

Em 7 rle Dezembro o Nr. Clemencmo F1·ago faz as se
guinte::; considerações sobre os pareceres: 

O Sr. Clcm entino F raga: - R r. Presidente, ao proJecto n. 273, com o 
subsWtutlvo que rcgu1a a const!tuiçãu dos corpos aoccntes e dispõe sobre 
,, provimento do!! rc-;;pcctivos cargos, rle~ej·u-ia pontuar de algtms reparos. 

num QU noutro ponto, em que sinto não poder aeompanhar a opinião auto
rizada do nobre relator, o meu me;;tre e amigo Sr . Azevedo Sodre. 

Os institutos do ensino superior contam na sua aggremiac:ão docente 
tres classes de professores - os cathedraticos, os ubstitutos e os hono
rarios, tendo, annexa a e&tas, a classe elos livres docente~ O suhslituti\'o 
extinguiu o;; cargos de professor substituto, mas crea o ele professor extra-
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ordinario, com as mesmas attr:bu:<;ões. o que vale dizer modil'ica a dP igna
ção, sem alterar substa11cialmente as funcções. 

De Jogo devo dizer que não comprehendo bem porque reunir numa 
mesma classificação, em verdadeiro hybridismo, a retumbante denominação 
allemã de professo?· ea;t?·am·àinario com a austera designação classica de 
cathed?·ati-eCJ, que subs1J:tuiU: a Víelha nomenclattl!l'a portugueza, co.iml:>r!l., 
(/e lente. 

Chegar!!!. a comprehender a classe dos extTao?·àinarios, em Jogar <los 
actuaes substitutos, si estes devessem set· mantidos. Mas não devem. 1ll 
não deYem porque as funcções que lhes são <Lttribuidas na orgánização 
yigente, como no subsÚtutivo se commettem ao professor extraordinarlo, 
podem ser desempenhadas pelos docentes livres. Podem e devem. São. vla 
de regra, funcções epbemeras, ãs \'ezes ;mprevistas, na substituição accl
dental do cathedratico, outras vezes predeterminadas nos cursos comple
mentares, não raro parciaes, porque restrictas a uma parte da materia, en
sinada numa fracção do anno Jectivo. Portanto, res~dcção no tempo e no 
0spaço, em cursos rapidos, de alheio programma e orientação alheia, por
que de autoria do proprietario da cacletra. 

Tentarei expEcar-me. Aclmltta no professorado uma classe unlca, no 
vrivilegio de suas cfuncções - a. dos professores, dos proressot-es possuindo 
cadeil'as, dos professores cathedraticos, portanto; admitto e pe'I).so, entre
ta nto, que aquelles que se destinam ao magisterio, os que pretendem "hegar 
~' esse termo ela carreia magistral, tenham, como é claro que precisam ter, 
um noviciado incLspensavel, um tiroclnio no ensino, noviciado e tirocínio, que 
se devem comportar, e comportam perfeitamente, nas funcções do livre
docente. 

Quaes as razões'! As razõe~ são multiplas; nem vale esquadrinhai-as 
aqui, sobretuclo porque 11ão trazia o IJI'Oposito de fazel-o, e Hó para nií.o 
deixar o projecta passar sem os reparos do meu ponto de v:sta fol nuo 
me animei a intervir na d.scussão. 

Uma rlellas, a mais forte. é C]Ue o professo!' substituto, antes de a,,
rançar o termo da carreira do magisterio, tem antec'pado essa finalidade, 
po1· isso que attingiu a um cargo vitalic:o, e ahi, si acaso continuar na.. 
provas ele estimulo, será porque, de si proprio, é capaz de sãos incentivos, 
pois é certo que a sua qualidade de funccionario não lhe acaricia tncent:vos, 
uma vez que, mal remunerado, e, ás mais das vezes, sem traballlo escolar, 
espera, apenas uma subst ituição ephemera, emquanto aguarda que o pro
fessor cathedratic:o desapparE'ca do numero dos vlvos, ou, occurrencia menos 
ãesagradave;, seja este aposentado, e isto. hoje , depois de 35 anno~ tie ser
Yic:o no n1agister;o. 

Ora, Sr. Presic1eJite, V. Ex. percebe muito bem os lnconvenient<.>s, para 
o ensino, de uma situação de tal precariedade. Esses inconvenientes militam 
todos no sentido ele matar os restos de enthusiasmo que tenha o professor, 
o qual é obrigado a reservar ao magister:o unicamente as suas pausas, os 
~eu breves vagares. cuinando profJssionalmente, ou fóra da profissão, de 
a lguma cou3a com que possa prover menos miseravelmente 1'. !'<Ua subsis
tenr'a. 

Esta a verdade -- e de perto a tenho sen ido pm·a que possa proclamai-a 
sem mnbages nE'm reticencias. O professor substituto que, depois de mais 
ou menos tempo . ás veze , de um largo tirocínio de estudos, alcancou no 
magisterio uma posiç-ão, na qual lhe advêm apenas os vencimentos de 500$ 
mensaes. não pôde de modo algum viver com semelhante est:pendio. 
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Tal a ·ua situação actual. Que acmü'ece? Collocado nesse desvão da 
viela publica, qu€ é urrna pos:ção no magisterio, desapparecem, em regra., 
todas as suas illusões, todos os bons Impulsos que o deviam nortear e con
duzir na carreira do enstno. 

Quereria eu, por CQnsequencia, para contornar essa ditficuldade, perma
nente da nossa organ:zação de ensino, que, pelo menos até melhores tem
pos, prevalec€SSem no p~-o~essorado superior sómente os cargos de profes
sores catheclraticos, daquelles que teem cadeiras, e que fossem recrutado 
na classe dos livre-docentes ·esses professoa'€5. Quer dizer que o livre
docente continuaria, por um vasto tra.cto de sua f!Xi tencia, a estudar e a 
produzir, 110 intuito de adquirir, mais cedD ou mais tarde, a almejada po
s .ção, ultimo passo da carreira do magister!o. 

Pois bem, o cargo de professor extraordinario, ou de professor substituto, 
e ·trangula essa in~ciativa, suffoca todos os estímulos, deserta todas as 
vontades, e, sem o mínimo proveito para o ensino, ainda atravanca a orga
nização vigente. 

E não é só i·sto. O substitutivo, quanto ao provimento rta vaga a e pro
fessor cathe drat:co, detern1ina: "Far-se-ha por concurso de trabalhos, do
cumentos e titulas, qu.e recommendam o cand.idato, só podendo tmnar parte 
nesse concurso os professores extraordhHtrios do instituto em que oC?correr 
a vaga. op os de institutos s:milares. " 

Ora, não conheço no regimen do ensino. nada q1.1e menos se possa. de
fenõer, do que o concurso õe títulos, 

Venho de uma paciente evolução nos domínios do magister:o superior. 
tal corno a ·tem permittido a minha. 'vida, dedicada a seu devoto interesse, 

tt"llha ass:stido, dê estudante, á execução ele diversas reformas do ensino, 
e vi que o systemq cJ.e consentir nu accesso ao~ postos de magister:o pelo 
concurso de titulas foi prec:samente o que deu os peiores resultados. 

De referencia, ao menos, ás Faculdades de Medicina - e nesses insll
tutos a minha observação de m<0s perto conhece - posso- dizer que quasi 
todos os trabalhos, exhib:clos par.a conseguir a venia clocenti, foram acceitos 
pelas respectivas r.ongregações. trabalhos esses cuja authenticidade c:ome
;::ava, ás vezes, por ser duvidosa. trabalhos e títulos que frequentemente nã n 
demmciava.m qualquer valor scientifico. não permittiam que se avaliasse n 
ct1ltura medica do candidato que os apresentava. trabalhos que eram, em sua 
grande maioria. méros repositorios de noções theoricas, colhidas, aqui e alli, 
nos manuaes qu; habitualmente servem nas rnateria.s versadas . 

Eis o que eram, como norma geral. os trabalhos com que os c:mdidatos 
cansegl!iam a docencia livre. 

O s~. TAVARES CAVALCANTI: - Perm!tta. V. Ex. ainda nma observa~li.o: 

mesrr.o quando demon~tras em muita ~r.iencia, em todo caso não demonstra
vam aptidão par2. o magister:o, predicados de professor. 

0 SR. CLElMENTINO FRAGA: - Perfeitamente, V. Ex. tem toqa a raz.'lO . 
Esse regimen, Sr . Presidente, é que vejo, com immenso pezar, restau 

rado no su~titutivo. 
Acho. aliás, que, nesse particular como em tuao o mais, devemos s.;r 

libencPS, concordando com o concnorso de titulas, que permittam ás indivl
tlua!!ctades de excepc;ão, que ven,ham de longe se dedicando a a sumplo" 
scientificos, que a estes consintam uma posição no magisterio, embora sem 
essas provas a que cem tanta razão se rafere o nobre Deputado pe'a Para-
hvl>a. a .qDem tão de pertü interes;;a'rn as questões de ensino . Dou de ba
rato que raros profissionaes J)Ossam accumular esses requisitos , possam 
até singula.risal-os de certo modo; C'hego a admittil-o, mas aclmitto unica-
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mente como excepç:ão, conforme se contém na vigente lei do ensino, que, 
exi~.rindo os concursos de provas. permitte, todavia, excepc.onalmente,. os 
concursos de títulos. 

Querem ver os meus collegas um facto recente, a que assisti no esta
belecimento de ensino em cujo professorado tenho o ultimo Jogar'! 

Um livro docente, que tinha para mais de um decennio <le func.çôes, 
que lterativamente leccionara determinada materia, moço, aliás, applicado, 
com os antecedentes recommendavcis de bello tirocínio academico, pelas notas 
de seu boletim, levou á Congregac;ão um trabalho para, com o favor daquella 
disposição da lei, eximir-se ao concurso. 

Era natural a sua Intenção, c }JTíma tacie. parec:a razciave1. 
lVIas, ainda aberta a inscripção, chegava á Bahia um candidato ine"

perado, já profes 01· em Porto Alegre. e distlncto, segundo sop1·aram as auras 
de seu carta o ~e visita á Faculdade . 

O novo candidato pretendia concorrE'r com um moc:v de todos nós cu
nhecido, docente ha alguns annos, tendo re;to a sua formação em a nossa 
Faculdade. Nós o conheciarnos ele pel'to e de resto até estima\·amos, des!'jando 
1 seu tl'iumpbo. Mas porque viesse um outro, desconhecido, porém, igualm nte 
candidato, a maioria ela Congregaçao sentiu que não seria justo negar a 
e:o<te, que queria concorrer a um vaga em concurso, a demonstração ele suas 
promett'das aptidões, vlrtuaes ou ni'l.o, mas, emfim, que elle as quer:a de
monstrar, em legitimo direito, e para isso requereu á Faculclade a effectiv!
dade do concurso. Felizmente, venceu a cHrectriz ela boa doutt·ina no selo 
Ja congregaçá.o: e o concurso. a P(JUCO trecho realiz::telo, ve:u demonstrar 
que tlnllam razão aquelles que votaram pela sua realização, e que aquelle 
'! US preten<ila. eximir-se do concurso. nii.o podia absolutamente emparelhat', 
em merecimento, com o outro. nas provas publicas a que ambos SE' sub
mE'tteru.m. E a Congregação, por grande maioria ele votos, dava o primeiro 
Jogar ao candJ<lato recem-chegaç'lo. 'Foi o concurso que se realizou para a 
~acteira de anatom:a, a que concorreram o Drs . Ft·óes ela Fonseca e Ignaclo 
·Je :vrenezes, lendo aq uelle obtido o primeiro Jogar. 

Tal o fa<.:to msophismavel, que caracteriza bE'm a vantagem elo con 
CU !'SO de ]JrO\'as, sobre o de títulos, para o proYimenlo dos cargos Llocentcs, 
w menos em noss'l epoca e em nossos institutos ele ensino. 

De modo. Sr. Presidente. que, contra o concurso de ti tu los, como regra 
pa ra preenchimento nos cargos ele docentes, acho que nos basta a propria 
experlencia: não precisamos buscar em outras organizações elo ensino des
\'antagens, clocumE'nto ·. provas que possam desabonai-o. Apenas me r!'firo 
'lOS factos da nossa viela escolar, aos factos ver'lflcaclos em nossas facul
lacles, factos E'S E'S C!Ue demon tram, abundantemente. que, em relação ao 

C< ncurso de titulos, não podem absolutamente tt·;umphar as vantagens theo
Jicas que muitos allegam. 

No art. 4° elo substitutivo, permitte-se que ao llvre docente seja con
fe rido o titulo de professor extraoJ·clinario, depo:s de trabalho e frequPncia 
nos cursos que realizar: e ainda ma:s, que só se poderá candidatar a E''· !<e 
ii tulo o livre clocPnte qup contar mai!< de quatro annos ele servit:o~. 

Ainda pela!' me~mas razões. mutatis 11111tandis sou contra N<sn di~po

~~iç; 5..o. 

Em pr:meiro logat·, ella pecca pela base- a considerar, como C'Onsi clero, 
no ponto de vista em oue me colloquel, que s6 de1•e subsist:r uma classe 
dp professores. 

' 
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Mas com não creio que seja a idéa vencedora, creio uma facilidade le
gal. essa que se encontra nesse dispositivo, exactamente porque se permitta 
a concessão de titulo de professor extraot'(j_inario, depois ele trabalho publ;
cado, e de vantagens pessoaes attestadas ordinariamente pelo pro•fessor da 
cadeira, e nós sabemos a liberalidade muito da nossa índole nestas causas. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Documentos gra;ciosos. muitas vezes. 
·o ~R. CLEMENTINO FRAGA: - O facto é incontestavel e vale pela triste 

fl' equencia com que occorre á rv:ista de todos. 
Ainda nurn ponto desejo tocar antes de pôr termo a estas considera

cães. 

Refere o substitutivo que "os docentes extraordinarios deverão tpmar 
parte nas congregações, mas sem o direito de voto''. Não entendo de igual 
•nodo. Hou de parecer que o docente eventualnt-ente occupando uma cadeira, 
por força da~ suas attrlbUições, tenao que decídit· muitas vezes um caso 
que mt-eressa a sua mate ria, deve não só discutir, mas ainda votar. O voto 
" a expressão positiva do seu modo de pensar, ê a re.percussão num acto da 
idéa que lhe domina o esp!rlto, e a synthese derrade:ra de uma conviccão 
feita e acabada. 

Devo declarar com franqueza. Sr. Presidente, que n á.o tenho intenção 
<le anly.sar o projecto ora em discussão, até porque não tive o necessar!o 
vagar para considerai-o mais ue espaço . Aliás é possível que, a inda com 
dllatada pausa, não fosse além mlnha divergencla. 

Penso cumprir o meu clever attentanclo para o que respeita ao ensillO, 
<a si tivesse autoridade para formular culpas, em primeiro Jogar culparia o 
Congresso Nacional, que declina da sua competencia privativa, para auto
rizar ao poder executivo as -successivas red'ormas por qu e, desde os primeiros 
dias ela Republica, tem passado o ensln o . Culpa . tem ainda o Congresso 
quando ,querendo legislar. como lhe "um,pre, não se empen11a numa ref'orma 
completa, sincera e mo1lelar , antes se d~tenclo, como agora a encarar deter
minados aspecto~ da questão, fazendo lei em retalh os, ou retalho de lei, o 
que valle dizer, contribuindo para n clandestinidade Jc.gislativa em materla 
d ensino. (ilf1tito bem; m1~1to . ) 

Depois elo discm·so cl.o 81·. C. Ft·aga é encerrada a dis
cusscio. Em. 9 seio app?·ovctélos o projecto e a emenda st&bsti
ttttiva cl.a Commissão á primei1·a 1Ja?'te da em.enâo. n . 1. bem 
con~o a 3• e a. ultima pn1·te ela. mesm.a emenda . . !l emenc/.a 2-
~ app1·o•;acla e rlestacada. Em 12 é ctPP?'O?;acln- a segttinte ?'e• 
dacçcio tina?. elo p1·o_iecto : 

O Congre~so Nacional t·esolvc : 

Art. l. o O corpo docen t'l n a UniYersldade ao Rl u ile .Tanelro e no' 
institutos isolado" élt> ensino superior, subocdinaclos ao Ministerio ela Jus
tiça, será constituido por professores catheclraticos. professores ex traorclina· 
rios e livres docentes. 

Paragrapho uni co. Os professores 'catheclraticos e bem assim os extra
orclinarios encarregados de cursos permanentes serão nomeados pelo Pre
sidente da Republica: os demais professores extraordinarios e os livrPs no
centes, pelo reitor da Universidade, para os institutos que della fizerem parte, 

, 
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ou pelo Presiden te do Conselho Super :or do Ensino, para a quelles que fUllt'

cionarem isoladamente. 
Ar t . 2." O provimento do cargo a e professor cathedratico far-~e-ha por 

concurso5 de trabalhos, document()s e titulas, que recommendem os candi
datos, só podendo to1nar parte neste concurso os profe~sores extraordinarJos 
do instituto, em que occorrer a vaga, e os .dos institutos s:milares . Ante::;, 
porém, de annunclaclo o concut·so, a congregação do inst:tuto, por maioria 

d votos poderá otf.fe.recer a c<lideira vaga a um professm· cathed·ratico do mesmo 
ins tituto ou de outro congenere, o tJual tenha adquirido grande nomeada 
pelos seus meritos sclen tlftcos " p e!(l. superiorid<lide do seu e nsino. 

Art . 3 . o Os livres docentes seráo nomeados a.pós a exhibição de pt·ovas 
de habilitação e só poderi'io Ieccw nar, e m cursos officiaes ou livres, a ma
teria para a qual hajam obtido a livre docencla., sendo-lhes, todavia, facu l
tado o direito de disputar outra~ si asslrn lhes convier. 

§ 1. o Para apurar a habilitação do candidato á docencia livre. a co n
g regação elegera uma commissao de oito m embros que funccionará sob a 
presidencla do director. Desta cornmissão deverãCJ fazer parte o cathedra
t ico da disciplina pat·a a qual se requer a docencia e os das qu com ella t e
nham affinidades; de1la poderão, Igualmente, fazer parte um ou dous pro-
fe-ssores extraordinarws. · 

§ 2.• As provas. de hab:litac:ão, exigidas dos candidatos á livt·e docencia, 
consistirão: 

a) na a.rgulção, feita por tres membros da commlssão, de um trabalho 
impresso (dis~crtação) sobre assmnpto da disciplina a que se r fere a do
cendia requerida, e de quatro proposições (theses) sobre assumptos diversos, 
attinentes igualmente á mesma disciplina; 

b) uma prelecc;.ão oral da 45 minutos, com Ires horas de preparo prévio, 
sobre um ponto sorte~.tdo no mesmo dia, de uma lista de 30 pontos, corres
poncle.nclo cada um delles ao assumpto de uma das lições do catheuratico 
da materia; 

c) de uma prova pratica sob re, ponto sorteado na occasião, só exigida 
para as cadeiras que ten t<arn ensino pratico. 

§ 3. o Terminadas as provas a commissão examinadora _julgara o can
didato habilitnrlo ou a.diaào. 

Art .. 4. o Ao livre docente que se destacar não só pela assiduidade " 
capacidade, r eveladas na r egencia elo!' cursos complementares, como por tra
balhos publicados e p la ft·eqn e ncia dos cursos livres que reaJ:zar, será con
fe rido, por proposta da r espec tiva congregaQão, o titulo de professor extt·a
ordinariC>. Só poder á. se candidatar a este tltuiC> o livre docente que contar 
mais de quatro annos d e serviços. 

Paragrapho uni co . O titulo d E' professor extraordinario poder·á ainda ser 
rexcepcionalmente conferida a um profissional distincto que tenha a dquirido 
grande notoridade pelo exito da sua carreira e por traba lhos scientif:cos 
da indiscuti\·el valor. A proposta, assignada por cinco cathedraticos deverá 
ser submettida á congregação do instituto e a.pprovada por dous terço dos 
votos presentes . 

Art. 5. • As aulas de trabalhos graphicos r, bem assim as de dic:pli
nas privativas de cursos annexos, como os de pharmacologia, oclontolog:a, 
Ptc., serão regidas por professores xtraordinarios, nomeados por concurso 
que será r egul<l!do pelas reS]Jectivas congregaQões . 

Art. 6. o Os auxiliares de ensino, a sistentes, preparadores e c hefes de 
laboratorio, serão nomeados pelo director do instituto, ·sob proposta do res
pectivo professor. 
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Servirão apenas pelo prazo de tres a nnos, só podendo ser reconduzidos 
por mais um prazo, com o consentimento do 1·espectivo professor, os que 
tin~rem obtido uma livre docencia. 

Art. 7. o Em cada instituto ele en in o superior a congregação será consti
tu1da pelos professores catheclrn li c os. Pat·a as suas sessões serão sempre 
convocados, podE'ndo tomar part nas discusões, sem o direito de voto. os 
professores extraordinarios e o· livres docentes que, na occasião, estiverem 
substituindo os p1·ofessores. 

Art. S.o Nos impedimentos temporariÓs. occorridos durante o período lecti
vo, e que não excedam de 10 dias. o professor catheclratico será substituído pelo 
assistente ou preparador. por lle designado. Quando o impeclimen to exceder 
de 10 dias ou quando a cadeira não tive1· assistente nem prepaJ·ador, o pro
fEssor inõicaJ·á ao dir ctor do instituto o nome de um livre docente para 
suiJrtituil-o . 

§ 1°. Si o impedimento occorrer no começo de um dos períodos lectivos, 
antes de iniciado o curso, cumpre á cong1·egação designar o professor ex
traordinar;o que deverá se encarregar da rC'gencia dnrante esse período. 

§ 2°. O substituto de professor cathedratico t rá sempre direito á gra
tificação deste si a substituição durar mais d 10 dias, percebeJlCíO igual
mente o rate io mensal elas taxas de cursos, si ella se prolonga•· l)O!' mai •. 
de um mez. 

Art. 9°. Em ca!la instituto de ensino supertor se realizarão cursos of
ficiaes e cursos livres. Os cursos officiaes serão geraes ou complementareM; 
os primeiros regidos pelos titulares das cadeiras e aulas ou por quem os 
substitua o segundos. por livres docentes indicados p lo titular da respe
ctiva cadeira ou aula . Quando um curso complementar, por sua importan
cta e extensão, fõr considerado permanente, deverá ser regido por profe!l
.;or C'Xtraordinario, nom ado pelo Governo, por indicação da. congregaçâu. 

':l 1 o. O cursos lhT<'S serão geracs ou equipacados e p,ri vados. Os pri
meiros, com prograntma::; JctemJco::; áos dos cursos otficiaes e su jeitos âs 
mesmas taxas de inscripçáo, serão <feitos por livres oocentes e proressores 
.. xtraordinarios. Os cursos privados. com programmas e ta.xas ad libitwm 
ao professor serão f itos pm· livre!" docentes, professores extraor<llnanos ou 
cath dratico~, em hora que não prejudique cursos officlaes a seu cargo, ou 
então no período de férias . 

§ 2° . Nen11um curso li v r poderá ser iniciado, sem conhecimento do Ol
rector e sem que as taxas de inscripçii.o hajam sido recebidas peJa tne
souraria. 

§ 3°. P. fisca]Jzação dos cur sos livres compete ao director que, verif lcan. 
Cín nelle3 irrPgularidades, levará o facto ao conhecimento da congregaçãu . 

Art. 10. Nenhum alumno l)Oderá seguir um .curso of.ficial ou livre sem 
ter préYiamente pago as taxas de matricula e de inscripção. taxa de ma
tricula de 15 só dá direito á fr<>quencia da blbliotheca; deverá ser paga n o 
começo do anno lectivo e pertenee á Universidade ou, na sua. falta, ao in
stituto em que se realiza a matricula. A taxa de inscripção nos cursos gerae~ 
será de 30$ por mate riu tl por pHiodo lecttvu. 

§ 1° . As taxas pagas pelos alumnos para a frequencia nos cursos gerae"', 
privados e de férias serão entregues aos respectivos docentes, feito o des
conto de 20 %, dos quaes 1 O em beneficio do instituto e 10 em beneficio da 
Universidade; na .falta desta reverterá o beneficio para o instituto. 

§ 2°. E' facultado ao alumno inscrever-se nos cursos qu quizer, Inde
pendentemente da seriaqáo a que obedeçam. sendo todavia vedado exlglr-s 
delle f r quencia em mais de cinco cursos em cada período lectivo. 
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Art. 11. O ann o lectivo se iniciará. no dia 1 de- Abril e finda1·á a 15 de 
• ·o,•embro. Para o effeito do pagamento das taxas e da successão dos curso". 
elle se dividirá em dous periodus ou semestres. O primeiro per iodo termJ · 
nará em 15 de Julho; o segundo r:ndará., co,, o encerramento das aulas, em 
15 de Novembro. O mez de Dezembro será consagrado aos exames cJ.os 
alumnos matriculados que apreseJ,tarem os attestados de frequ er,cia, espe
cificados nos regulamentos <los institutos. 

§ 1 . '1 Para <1 '•ífelto Cla prec;>dente disposição serão igualados os atle!:l• 
tados de freque nc!a dos cursos officiaes aos dos cursos livres equiparados 
que ffu n <Jclonarcm reo·ularmente. E' façultado ao alumno escolh r o mestre 
com CJUP quer aprender. 

§ 2. 0 Nenhum curso geral, oH!cial ou livre, sera. considerado v1Uic1o pa1a. 
o effeito do::; ai testados de frequen cla si não qua '1do nelle se hajam realizado, 
durante o semestre, no mimmo 30 lições . 

.Art. 12. 0>~ f:xames serao f <:-l tos por cadeira, sendo constltUlcta cac'la 
mesa exan1inadora pelo cathedratico e por dous livres docentes ou prot.,:<· 
sores extraordinaiio ·, dt pref t·ene:la sempre os que tiverem Jeccionaclo du
rante o anno. 

1.° Cada lnslltuto dispor{!. sohre a nntu1·eza tias prnvas que aevem 
s~r exigidas elos seus afumnos . ' 

§ 2.• O alumno que, por molivo de doença, não puder fazer ou Lermmar 
os exames na época apropriada, poderá, mediante paga men1n ele nova taxa, 
ser chamado ::1, exame, no inicio do anno escolar. em horas que nao preJU· 
cliquem a marcha regular cl<Js cursos. 

§ ::S . • u ulumll(, inhabilltado n mez de Dezembro pocl<>r'" requer r novo 
t>Xam em Março exigindo-se, porém, nas cadeiras de ensino pratico, alles· 
tado do fr quencia de um curso ele recapitulac;:ao que, para. tal nm, se rea. 
lizar durante o período ele férias. 

§ 4. 0 Ao requerer exames em Dezembro, ou e'11 Março, i!Ptverá o alumno 
f'Xhibir ~ertificado do pagamento da taxa de exame que se1·á ele 30 Juu <> 
o~ exarr'''" de Dezembro, e de 60 paro. os que se effectu>'~rem durante o 
anno IP.ctivo. Estas taxas pert ncem ao instituto em que !'f' re!!ll<nrem o::~ 

exames . 
§ 5. o O serviço de exames é considerado obrigatorio para todos os pn ... 

fessores convocados para esse fim pelo clireclor do instituto. Nos exames 
realizarlos, durante o anno lectivo, será esse serviÇ<J r tribuldo, percebendo 
cada examinador a quantia ele 20$ por dia de exame, pagos pelos cotres dO 
instituto. 

Art. 13 . Os actuaes professores subRtitutos continuarãn TIO goso ctüs 
direitos e regalias que lhes asseguram as leis e regulamentos vigentes. 

Paragrap.ho unico . Não serão mais preenchidos os wgareq a e prOl essor 
substitut<J que forem vagando, reve1·tenclo em beneficio do ensino elo insti
tuto a respectiva consignação orçam ntaria que deYerá ser mantida . 

Art. H . Os institutos de ensino superior deverão consignar annuairncn
te em seus orçamentos uma somma. variavel, conforme as suas posses, pa-:-" 
auxiliar os alumnos reconhecidamente pobres. A estes alum<os serão adean
tadas. a titulo de e-mprestimo, as quanlias ne .. essarias para o pagamento 
àaa taxas, devendo elles assignar recibo no qual se eompromettam a restt· 
t uir au instituto as quaPtias rec bidas, sem juros, dentro elo prazo de tre.s 
nnnos, a contar ela terminação do cur o . 

§ 1. 0 Nenhum adeantamen to serfl. feito a um alumno menor sem au~(J

r ização elo pae ou tutor, nem tão pouco ao alumno que tenha tido nota de 
reprovação em uma ou mais ma terias do curso. 
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§ 2. o O alurr:no que receber adeantaroento e obtiver um dos premlos 
conferidos pelo instituto fkará obrigado a restituir apenas a metade atts 
quantias recebidas . 

Art . 15. Depois de 30 annos de effectivo senviço no magisterio ou ao8 
65 annos de> idade o 1;1·ofessor será afastado da regencia da sua •cadeira ou 
aula, continuando, porém, obrigado ao servi<:o de exames d commissões e 
de freque·ncia ás sessões ela oongr gaç;ão. Ao professor, assim arredado a tt 
effectividade c1o ensino, serão pagos os vencimentos integraes do cargo qua 
serve, continuando o eu nome a figurar nas r ela,ções elo corpo docente do 
instituto at~ que por invalidez absoluta venha a jubilar-se: só então ser
lbe-ha dado substituto definitivo. 

Art. 16. R evogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commis ões, 10 de !Dezembro ele J 921. - Leonci.o GalTão. Pre

sidenttl. - Dorval Porto. - Cast?·o Rebello . 

Enviado no Senaâo. Nri.o te'!: e soluçào . 

E111. 2/) de Setembru de 1921 o S?". Az~>vedo L.tt:nw 01 

tm·eceu á consideração da Ca>~1W?"n o seg~tinte z1·rojecto ele lei 
f11W t.IAapCie sobre o anno lectivo elos altVIn?ws das es~oh<O 

S1tperiores que entt?neTct .. e a stw. ·termli?Wção, no anno df' 1~2:! , 

e drí otttras 111·ovirr.e11 elas. 

o Congres8o Nacional decreta. 

Art . 1. o Os alumnos ela TI'aculdade de Direito de 1S. Paulo, da Facurr;acrc· 
de Direito do R ecife, da Faculdade da Bahia e das Escola~ qu e constituem 
a Universidade do Rio ele Janeiro, que terminaren1 o curso no anno de 1922, 
terão o anno lect!vo transferido para o periodo de 15 de Fevereiro e 15 lll-u 
Agosto, ficando, porém, abolidas a 5 fenas a que tem direito em Jun"" . 

Art. 2. 0 Os exames que fon:m attingiclos pela present<> lei serão rea11· 
zado" no período que vae ele 15 ele Agosto a 1 ele Setembro, afim ele que a 
f.ormatura solemne se realize por occasião elas festas elo Centenario da In-
dependencia. . 

Art. 3. • Os exames de segunda epoca dos ar um nos que se destllmru b<> 

ultimo anno do curso de qualquer dessas escolas deverão se realizar a 1 de 
F evereiro de 1922. 

Art. 4. 0 A's congregações compet.e a reguramentação da presente lei 
Art. 5. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 29 ele Setembro de 1921. - Azevedo Lima. - Jr.um. 

Ban-oso. - Vicente Pi?'Ctgibe . - Octnvio Rochct. - Olegario Pinto. 

l!Jnt 19 d.e Outubro a Convmissão eLe Instn,,;çãu Pttbl1Ca 
mt·e?·poz o 11m·ece1· seg1tinte, otterecenclo wm su bstitutfq;r, 

De accõrtlo com o reglmen es,·oJar vigente, o a n no lectlYo no~ instituto~ 
superiores de ensino começa a 1 ele Abril e encerra-se a 15 de Nov~moto. 
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os exames nesses emabelecimentos se effectuam em duas épocas, começando 
a. primeira no dia 1 de Dezembro e a segunda a 1 de Março. 

Admitte, todavia, a lei do ensino, que, em determinados casos, se anle
cipe o começo dos exames ele primeira época ou seja transferida para mais 
tarde a data fixada para inicio dos exames e abenura dos cursos. Os ca"o" 
pre.-!stos são os de grand alfluencia de candidatos a exame os de cala
midade publica, dependendo a antecipação ou o adiamento de juizo das coH
gregaçOe:o. 

O pt•ojecto n. 426, apresentado na Camara em 29 ae Setembro fi neto, " 
enviado â Comrnissão de Instru<:ção Publica, dispõe que os alumnos di.Ls 
Faculdades ele Direito de S. Paulo e do Recife, os da Faculdade de Mooi·· 
cina a Bahia e o& das escolas ctu constituem a Universidade do Rio â,. 
.Janeiro, os quaes hajam de terminar o curso no anno de 1922. "terão o 
anno lectivo transferido para o periodo de 15 de Fevereiro a 15 de Ago:!tt.. 
ficando, porém, abolidas as férias a qu;, têm direito em Ju11ho". Dispõle 
mais que ··os exames que forem attingidos pela presente lei serão reall
zados no período que vae de 15 de Agosto a 1 de Setembro, afim de que 
a formatura solemne se realize por occasião das festas do C ntenario da 
Independencia". Em consequencia dessas deslocações, prO!Videncia para que 
os examés de segunda êpoca dos alumnos que se destinam ao ultimo ann<1 
do curso se realizem a 1 de Fevereiro de 1922, em vez de 1 de Março. Final
mente incumbe as congregações de regulamentarem a lel. 

O fim immediato do pmjecto. ao que se verifica pelos lermos au artigo 
2•, é adeantar a collação de grá.o aos alumnos que devem concluir os séu=> 
cursos no anno proximo, quando se celebra o Centenario da nossa eman
>Cipação polltica. A Commissão, porém, tendo de opinar sobre um projectu 
que implica transpÇ>siçã.o e reducção, embora pequena, do período escola"!", 
e que altera os prazos •Jegaes taxados para a realização dos e'ltames, Jn,
pondo aos professores algum excesso de trabalho afim de daren. conta .lo 
programma do curso que têm ele ser feito em numero certo de lic:ií~s. alên. 
de exigir-lhes estejam em actividade quando têm direito a gosat· fêrias, -
a Comm!ssão devia procurar a razão de ser da excepcional meil!da, e coti 
venienda publica que ditou essa antecipação de actos .de exame, defe!;u. de 
these e formatura que têm sua época fixada na lei e nos regimentos inter· 
nos das faculdades. 

Em falta de outra justificação, soccorreu-se o retator do DiCIIrio !Lo Con· 
gresso, do qual consta, no expediente da sessão de 5 do corrente mez, Ulh 

memorial dos quarto-annistas da Faculdade de Direito de S. Paulo, dirigido 
á Camara por intermedio do •Sr. Deputado José !Lobo, e que este illustre 
representante requereu rosse enviado a. t::omm1ssao de Instrucc;ão Publica.. 
Os estudantes, declarando terem a adhesão dos alumnos de toÇ!as as escotas 
superiores ofticiaes da Ilepublica. e desde logo o assentimento e o apo\u da 
t odo o corpo docente da Faculdade de S. Paulo, pedem a elaboração ae;, uma 
lei que, sem prejuízo dos Interesses do ensino, lhes permltta prestau:m os 
exames do ultimo anno do curso antes do te:npo designado pela let geral, 
de modo que possam receber o grá.o nos primeiros dias de Setembr., do anno 
vindouro. 

E justificando esse pedido, que comcitle com a apresentação ao proJecto, 
os estudantes commlssionados manifestam-se em palavras que é!Rspertam 
sympathia e merecem ser acolhidas com boa vontade. Deseja!h elles entre
gar-se a.s expansões de jubilo com que a Nação. festejará u seu primeiro 
seculo de existencia autonoma; de·sejam, como dizem, Jigat ás festas au 
Centenario um dos acto~ decisivos da sua vida, a collação de grá.o da SC!en
clr.. a que se vl!.o dedicar. Ligando o acto solemne da formo.tut·a ás comme
morações de Setembro de 1922, consideram esse vinculo" "como um penhor 
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de honra, qu envol!verá o compromisso de que tambem por sua parte, nru:o 
lutas da vida pratica em que brevemente estarão empenhados, collocarão 
sempre acima de tudo os sagrados interesses de nosso amado Brasil" . 

E', pois, um caso especial, a ser provido por uma lei esr>ecial, de eJ:i'eltos 
trane;Jtorlo". · Votada que seja a lei, della não vi rã. prejuízo ao ensino, desde 
que os estudantes compensem com um pouco de esforço a .diminuição veri
ficada no seu perlodo lectivo. 

Mas a concessão a fazer-se aos estudantes do ultimo anno dos curso:o 
nas escolas superiores careceria ele equldade si não !fosse extensiva aos aru
mnos das escolas reconhecidas e fiscalizadas pelo Governo, bem como aos 
das escolas superiores de ensino militar. 

A grandiosa commemoração nacional, a que uns desejam associar~ 
pela solemnldade do acto que lhes abre as porta~ da vida publica, despertará 
naturalmente em todos os outros, independente do caracter e das preroga
tivas dos estabelecimentos onde se preparam, !guaes sentimentos e incell · 
Uvos. A razão de ordem moral ou sentimental invocada por aquelles apro
veita, e não podia deixar de aproveitar, aos demais. 

Outra consideração occorre, aconselhando uma medida alnda mais ampla 
<tO geral, que comprehenda todo o período Iectivo das escolas superiores. E ' 
evidente que a transposição do período de aulas e das épocas de exames, 
ficando limitada aos estudantes que terminam o curso, importaria o func
o!onamento das escolas durante o anno inteiro, com actirvidade !forçada das 
respectivas congregações. Haveria aulas a partir de 15 de Fevereiro atê 15 
de Agosto para os alumnos do ultimo anno e de 1 de Abril até 15 de No
vembro para os dos annos restantes. Haveria, eftfectivamente, não duas, 
mais quatro épocas de exames: exames de 15 de Agosto a 1 de Setembro, 
exames no mez de Dezembro e Março. As escolas permaneceriam abertas 
por muito mais tempo do que o oràinarlo, precisamente quando um grande 
motivo de regosijo nacional é allegado para decretar-se a tra.psferencla e o 
encurtamento de determinado per!odo de au·!as nos cursos superiores . 

Por estas razões s6 poderia ser acceito o projecto depois <le ref'unatdo 
e emendado para abranger, não s6 os doutorandos e bacharelandos de todas 
as escolas de ensino superior, mas tambem, como parece convir á regulari
dade dos trabalhos escolares, os alumnos de todos os outros ramos das rere
ridas escolas. 

Com tal intuito organizou o Relator o sub$t!tutivo que submette, com 
este parecer, ao juizo da Commissão . 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. "i O período lectivo, em 1922, para todas as. escola, de ensino 
superior, civis e militares, officiaes e equiparadas, começara. em 15 de F e
vereiro e terminarão em 15 de Agosto, supprlmidas as férias <le Junho. 

Art. 2. 0 Os exames, nas escolas civis, se e:r!ectuar1to, nesse anno, a, par
tir de 15 de Agosto. 

§ 1. o A segunda época de exame, que devia começar em 1 de MarÇO ae 
1922, terã inicio em 1 d Fevereiro. 

§ 2. o As datas dos exames de todas as séries das escolas militares ae 
ensino superior serão fixadas pelo Governo, de tal modo que a declaração 
de aspirante a official se possa realizar por occasião das !festas do 04rp.te· 
nario da Independenc!a. 
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Art. 3. o As congregações regularão o que não estiVer pravJsto na pre
sente lei, no sentido de facilitar-lhe a execução. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 
,Sala .das Commissões, 15 de Outubro de '1921. - Antero Botelho, :Pre

~idente. - Xa1-ier lticwqttes, Relator. - Azeveclo SocT!ré, vencido. - Tava
Tes Cavalcanti. - Azevedo .IMna. 

JJ11n 9 de N ovembr o <! appTovaa o em 1" cliscttssão. Ent lZ 
e encen·a<ta a 2" àiscttssão e lidas e·mend:as . 

Ao substitutivo: 

N. ' 1 - Suppr!mam-se: 
No art. 1° a palavra "militares ··; e todo o § 2° do art. 2°. - Armanao 

B urlamaqu t . 

N. 2 - Art. 1. o Ficam dispensadas as aulas de 1 a 20 ele Setembro de 
1922, durante as festas da commemoração do Cent nar!o da Independencia. 

Art. 2 . o São supprlmlda8 .as férias de Junho do mesmo armo, revogadas 
as disposições em contrario . 

Sala das sessões. IDm sessão de 12 de Novembro de 1921. - Clemen
t!no JJ'1·aoa . 

Em. 2 1 rl e lJe:::em b r o a U01111mtssão de Instrucçáo Pt~
blica diz sobre as mnenclas. 

Ao projecto 426 -A, de 1921, que dispunha sobre o anno lectivo dos alu
mnos das escolas de Direito de S. P aulo e Recl.te, de medicina da Bahia e 
das que constitu em a Universidade do Rio de Janeiro, a Commissão de I n
strucção PubllcH., em 15 de Outubro, / apresentou um substitutivo, em que. 
com os mesmos in tuitos do projecto, modlt1cava., ·para o anrno de 1922 o 
periodo lectirvo de todas as escolas de ensino superior, civis e militares, of
ficiaes ou equiparadas, bem como o dia para inicio dos exames das primeira 
e segunda épocas. 

Em plenario, ! oram apresentadas duas emendas, a primeira excluindo 
dos dispositivos do projecto as escolas militares, com o fundamento de que, 
por exigencias de disclpllna, os respectivos alumnos nenhum beneficio vi 
riam gosa.r, e a segunda, como substitutivo, suppr!rn1ndo as férias de Junho 
e creando ou tro perioclo novo, de 1 a 20 de Setembr o, pretendendo dessa 
fôrma conciliar Os interesses do ensino com as justas aspirações da moci
dade academica., n o seu pa.triotico desejo de participar das festas do Cen
tenario da n ossa I nclependencla. 

A congr egação da Escola Polytechnica do Rio de J aneiro, em sessão 
de 22 de Novem·bro, fez sentir qu e, p raticamente, não era possivel realizar 
QS intuitos do projecto. sem grave prejulzo para o ensino que rn1nistra. O 
relator estâ informado de que síi.o do mesmo parecer as congregações da, 
escolas de medicina e de engenh aria, esta de Ouro Preto. E com a emenda 
substitutiva do !llust re Depu taa o pela Bahia, Dr. Clemen t1no F raga, tran"
lferindo o período das fériag escolares, concilia interesses do ensino com os 
intuitos do projecto, parece ao relator qu e. aeve ser a doptada pela Com
missão, assim modificaaa a resp ectiva rooacção. 
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O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 Nos institutos o.ffic!aes de ens ino superior e secundaria, su'b
ordinados aos Minlsterlos da Just iça e Agricultura, ncam os respect1vo" 
alumnos dispensados de aulas de 1 a 20 de Setembro à e 19'22, durante as 
!festas da cornmemoração do Centenarlo da Independe ncia. 

Art. 2. • São supprlmldas as f êrlas ct e. Junho do m esmo anno e r evo
gadas as disposições em contrario. 

Sala das Commlssõe,, 20 a e Dezembro de 19Zl. - AnU!ro Botelho, :r-r.,. 
sidente. - B arros l:'entea<to, R elator . - Austregesilo. - Azevedo Sodré. -
Azevedo Lfmtc., vencido. - TavMes Gavaica.ntt, venclao . 

Em 24 é a.pprovaito o seg1mO:o st~'011tttttttvo da Oomm~•

missào. l!Jm 28 appr ovaéta a r edacção f1nat. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • Nos institutos off!ciaes de ensino superior e secunda r-ios, sub
ordinados aos Ministerios da Justiça e Agricultura, .ficam os respectivos alu
mnos dispensados de aulas de 1 a 20 de Setembro de 1922,' durante as festas 
da commemoração do Centenario da Independencla . 

Art. 2. • São suppr!m!das as férias de Junho ao mesmo anno, e r evo
gadas as disposições em contrario . 

Sala das Commissões, 28 de Dezembro de 1921. - Leoncio Gal1·ão, Pre
sidente . - D01·val Porto. - José Alves. 

Enviado ao Senado. Sent s0l1~çcio . 

Na sessão lle 29 lle Ozttubro d'e 1921 é julgado objecto 
de deliberação da Oamwra. o segwinte projecto de l ei que equi-
1Yrvra aos estabelecimüentos offic;i.aes a Escola de Engenhari«. 
"Mackenzie Oollege", de S . Pattlo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fica equiparada a os estabelecimentos federaes a Escola de E n · 
genharia "M:.ackenzie College ", de S. Paulo, desde que se submetta ao regimen 
da fiscalização e se leccionem todas as disciplinas dos cursos officiaes. 

Art. 2.• Os diplomas já expedidos, para que gozem das respectivas van
tagens e privilegias, devem ser 1·egistrados, dentro de seis mezes, !IlO Ministerio 
da Viação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Sessões, 29 de Outubro ele 1921. - Ba?"'!"os. Penteado. - Oarlos 

O.an:ia. - Oosta Rego . - D1onysio Bentes. - J . A1tg1tsto. -Julio de :Me!t.o. 
-Pinheiro J1m1io1". ,..._Affonso Camt(:~rgo . - Lui.?: Bartholomeu. -João Ety
sio. - Leoncio Galvão . - G-ouveia de Bar1·os . - F r(llltaisco Rocha. - }}fan
gp.beira. - Arth1w Colla1·es 1lforeira . - J. Lanu,rtime. - Estacio Coimbra. 
- Joaqttin-. ll!oreh·a. - F. Vallada!l"es. - Tavares Cavalcanti. - .IYianoel V il
laboimt - ·saJm.paio Vi.cl.al. 
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E'Tit 23 ele Noven~bro a Co'Tivmlissiio de lnstrucçáo P1~õlíoa 
itnte-rpoz o seguinte pt·ecer: 

"O "Mackenzi Colleg.e", de S _ Paulo, é uma das mais prosperas insti
t uições particulares de ensino creadas no paiz, por iniciativa de estrangeiros
Esse estabelecimento já tem uma historia. Começou como escola primaria 
fundada por um cidadão norte-americano. em 1870, e regida de accôrdo com 
as normas pedagogicas em pratica nos Estados Unidos. A "Escola A:meiri
cana ", qué assim se chamou, desenvolveu-se com adjuncção de um curso 
gymnasial, e de prog-resso em progresso, d sdobrou-se ainda em uma acade
mia filial da Universidade do Estado de Nova York, por esta fiscalizada, com 
patrimonio constituído de doações feitas por philanthropos americanos, de 
um dos quaes, seu principal -doador, recebeu o nome. 

A Academia conta tres cursos de engenharia, com dous annos e algumas 
cadeiras em commum, sendo ao todo o de enegenharia civil de quatro annos. 
e os de engenheiros architectos e electricistas -de cinco annos, cada um. O 
grão de engenheiro em qualquer desses cursos é conferido pela Universidade 
de Nova York, por proposta ou recommendação do conselho do "College". • 

A IDscola de Engenharia Mackenzie vem funccionando sempre regular
mente Jta 30 annos. A sua primeira turma de engenheiros formou-se em 1900. 
De então para cá cerca de duzentos profissio11aes já forneceram os respectivos 
cursos; desses diplomados muitos têm exercido cargos e com-missões officiaes, 
quer no Estado de .S. Paulo, quer no Governo da União, já no funccionalismo 
administrativ-o, já no magisterio secundaria e superior. Os ren-dimentos do 
instituto são applicados no desenvolvimento da sua propria missão educa
tiva. O seu patrimonio actual é rept·esentado por espaçosos terrenos na capital 
paulista, e por diversos edifidos onde se acham installados laboratorios e au
las, e onde residem os alumnos internos e os empregados, propriedades estas 
do custo de mil e cem centos de réis . 

Com um passado tão cheio de serviços consideraveis á instrucção supe
rior e technica do paiz, a Academia Macl{enzie se acha cada vez mais disposta 
a proseguir em sua utilissima obra. 

E para com toda a justeza e justiça estimar o seu concurso na elaboração 
da cultura brasileü·a, deve-se ain-da levar em conta que, pelo facto de estarem 
a escola de engenharia e as escolas annexas do iJ.\11a!Cl{enzie College subordina
das a uma corporação universitaria estrangeira e nellas se applicarem os 
proC'essos e methodos de ensino dos institutos congeneres norte-americanos, 
a educação dada nesses estabelecimentos em nada contraria ou neutraliza 
as idéas e os sentimentos cívicos moraes, politicos, que são a base do nosso 
patriotismo. Alli não se cultiva a indifferença pelas causas do paiz _ Os 
alumnos recebem desde a escola primaria todos os conhecimentos e noçõee 
essenciaes á formação e tradição do espírito da nacionalidade. Vem ao caso 
o seguinte excerpto, muito lisongeiro, de um impresso recentemente divulgado 
pelo Centro Mackenzie. 

":Muitos alumnos do Mackenzie College e de suas escolas annexas têm 
servido â Patria brasileira em postos de toda impot·tancia, e nenhum foi 
infiel ás suas responsaõilida-des. [)uzentos ex-alumnos da Escola Americana 
alistaram nos batalhões de '·Voluntarios Paulistas", em 1924. Quarenta e seis 
annos antes que o Esta-do de >S . Paulo estabelecesse o portuguez como vehi
culo de instrucção escolar, a Escola Americana tinha feito essa regra 
em todos os seus departamentos. O Macl{enzie introduziu no Brasil a sau
dação á bandeira como acto escolar; introduziu os esportes como uma parte 
do regimen escola;r; foi o primeü·o estabelecimento de instrucção superior que 
cuidou da instrucção militar dos seus alumnos, e· mesmo antes de existir 
lei sobre o assumpto, gosou, por benevolencia do general commandante da 
região militar, do auxilio de um official distincto, para iniciar o serviço. 
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· Nenhum estabelecimento no Brasil tem fornecido turmas tão numerosas de 
reservistas ou tem alcançado tão alta porcentagem de approvações sobre os 
candidatos" . 

!Para que possa continuar a servir á instrucção dos jovens brasilelroc 
em um dos Estados da Federação, como até aqui o tem feito, sem visar a 
proventos, mas sem prejuizos que a impossibilitem de manter-se, a Escola de 
Engenharia, conhecida por "·Mackenzie College", passa, nos termos do pro
jeoto n. 50·8, enviado a esta Commissão, a ser equiparada aos estabelecimentos 
federaes, "desde que se submetta ao regimen da fiscalização e se leccionem 
todas as disciplinas dos cursos officiaes." 

A razão de não poder a dita escola sustentar-se sem o reconhecimento 
official, temol-a na espectativa da lei federal e da lei estadoal de S. Paulo que, 
dentro em -breve, virão regularizar o exercicio da profissão de engenheiro, 
exigindo d€1 todos os technicos que estejam legalmente diplomados. 

A' primeira vista, parece ociosa a disposição do projecto por meio do 
qual se concedem ao College as regalias dos institutos officiaes. Parece des
necessaria em face do que preceituam os at·ts. 11 a 27 do decreto n. 11.530, 
de 18 de MarÇQ de 1915. 

Ninguem ignora os factos escandalosos que levaram ao Governo Federa,, 
com autorização do Congresso, a adoptar as medidas restrictivas consubstan
ciadas nos mencionados artigos do citado decreto. A facilidade com que eram 
barateados os cursos particulares de ensino secundaria e superior os privi
legies da equiparação, ainda mesmo depois do Codigo de 1901, deu azo a que 
se implantasse no paiz, ao lado de egta,b~lecimentos dignos de taes regalias, 
uma industria didactica I·em•1.merada pela vaidade e pelo charlatanismo de ou
tros tantos, a quem mal garantia a invocada liberdade profissional. A met 
cancia de certificados, diplomas de bacharel e outros titules academicos, des
afiava repressão energica. TaJ;dou, mas veio ainda a tempo a reforma de 
1~15 que, pondo termo aos reconhecime·ntos de cursos de ensino secundarlú, 
restringiu os casos de equiparação dos de ensino superior. Em virtude desss 
decreto, a academia que pretender para os diplomas que expede as regalias 
dos conferidos ,por estabelecimentos officiaes, terá que requerer ao Conselho 
Superior de Ensino a necessaria fiscalização, mediante deposito da quota des
tinada a este serviço. Segue-se o processo da inspecção, ao fim da qual, jui
gado o estaJbelecimento digno da regalia pretendida, ser-lhe-ha esta outor
gada pelo Governo. 

Do exposto resalta a desnecessidade de lei especial para cada caso de equi
paração. E con.seguintemente, se o Mackenzie College precisa ser equiparado, 
não ha mais do que deixar-lhe a iniciart:iva de dirigir-se ao Con elho Superior 
de Ensino, a cujo preposto, commissionado para o inspeccionar, mostrará que 
se ajusta a todas as condições enumeradas no art. 14 e respectivas alienas 
do decreto de 1915. 

Ao Relator, em taes circumstancias, não restaria senão aconselhar o ar
chivamento do projecto. 

Dá-se, porém, que considerando o caso demasiado simples e evidente pru·a 
haver illudido a perspectiva dos illustrados signatarios do projeoto, buscou o 
Relator informar-se escrupulosamente da situação do antigo estabelecimento 
incorporado, de accôrdo com as leis americanas, pela Universidade de Nova 
York. 

Tendo lido o que cor.re impresso em algumas .publicações consagradas ao 
Mockenzie College e ouvido a mais de um dos membros do seu comlJetentis
simo professorado, · adquiriu a certe2la de que esse instituto, a ser equiparado, 
s6 o poderá ser por uma lei expressrunente votada para tal effeito. 

As razões desta sigularldade são, em resumo, as que se seguem. 
O Mackenzie >College, por algumas ,partes da sua organização scienti

fica, do seu regimen escolar e administrativo, differe soffrivelmente do typo 
official das es·colas congeneres brasileiras. 
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1° - O progresso, no typo 'escolar norte-americano, pelo qual se modela 
a Escola de Engenharia Miackenzie, torna-a adaptavel ás condições locaes, 
a o mesmo tempo que lhe proporciona a vantagem de poder int:Toduzjr imme
diatamen>te no ensino os progressos da engenharia. Os directores do esta
belecimento, justificando esta variabilidade na organização dos cursos, per
mittida e regtUlada pela administração unive.rsitaria, al!egam que os pro
g ressos constantes da engenhruria exigem substituições e modificações. '· A's 
vezes isto importa o abandono de certas cadeiras, que dadas as circumstancias 
do paiz, têm menos importancia do que outras, e o extenso desenvolvime nto 
daquellas que em condições diversas seriam relativamente sem importancia. 
Esta liberdade no ensino é inseparavel do progresso. E' pouco provavel que 
escolas de pontos differen>tes do paiz tenham exactamente as mesmas necessi
dades, visto que o meio ,profissional do Amazonas, por exemplo, é forçosamente 
bastante differente do de IS. Paulo. 

Ao contrario dessa flexibilidade, a nossa organização exige um typo 
rigido e uniforme para todas as localidades e por tempo indefinido, devendo 
com elle concordar os estabeleci.mentos que requeiram equipa.ração. 

2° - Pela lei vigente no Brasil, a escolha dos corpos docentes se faz 
pelo processo do concurso de provas, para · os lagares de substituto. 

No l\!J!aclcenzie Col!ege os professores chegam a ca>thedraticos por pro
moção. 

A regencia exclusiva de uma materia só se effectua. de accôrdo com o 
seu .regimen, no ensino de materias technicas muito especializadas. A instru
c ção fundamental é confiada a "instructores ", cada um dos quaes rege um 
grupo de disciplinas correlatas. Estes "instructores" é que vão sendo apro
veitados paTa cathedraticos, confoTme a sua vocação e capacidade. Os lentes 
são escoLhidos por accesso den<tre individuas no caso de se tornarem instructo
r es competentes, os qu aes, depois de satisfactoria experiencia, são confirmados 
nos postos s u ccessivos de instructor, lente ajudante, lente associado e ca
thedratico . 

3° - iNo regimen do Mackenzie, •com re,.peito á frequencia, o trabalho pes
soal do alumno, em aula, nos laboratorios, nos exercicios praticos de campo, 
sob a inspecção do lente, <tudo isso a que as escolas americanas reservam 
muito mais tempo qu e as nossas, constitue elemento pedagogico essencia l. 
E esta é a maior differença e n tre o nosso typo o:Eficial e o do Maclmnzie Col
lege . Não ha neste ma.rgem para exames vagos, entrando as sabbatinas, os 
exames .parciaes e as notas diarias como componentes decisi'Vos da approva
ção. 

4° - Quan to á organização escolar e dir ecção do instituto, é a junta 
de syndicos a a u toridade suprema, a q uem estão affectas todas as medidas 
tendentes a realizar os objectivos dos fundadores, a demonstração dos me
thodos e do typo- norte-americano de ensino universitario. 

Ahi estão os pontos em q ue a escola paulista,- succursal da Universidade 
da Escola de Nova York, .mais se afasta das escolas officiaes, cujos p!·ivilegios 
lhe são concedidos pelo projecto n. 508 . 

Mas não é t udo. D ivergindo, por esses caracteristicos de sua organização, 
do typo escolar creado pela lei ·brasileira em vigor, facil seria á academia 
M)a,ckenzie, uma vez 'qu e lhe qu erem outorgar as vantagens dos institutos 
da União, modifi·car o seu regimen e por-se, em tudo quanto a lei exige, con
cordante com o pa.drão · official. Aqu i, porém, surgem obstaculos que o esta
belecimento não tem o poder de superar. 

Muito lhe importa obter o reconhecimento v.elo Governo Federal, sujei
tando-se a rigorosa fiscalização quanto á seriedade, ao valor e á efficiencia 
do seu ensino, e in cluindo no programma, além das materias que o compõem, 
outras que são do programma dos cursos officiae . O que lhe é vedado, o 
que elle não ,póde fazer, sem sacrificar vantagens que cons.t ituem garantias 
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fundamentaes da sua existencia em nosso paiz, e despojar-se dos caracte
rísticos com que foi organizado dentro do modelo norte-americano. 

O Mlackenzie College foi fundado e mantem-se principalmente com lega
dos e doações, que representam a maior parte do seu patrimonio . A junta 
de syndicos (bowr o! tn~.Stees) que taes bens recebeu nos Estados Unidos, obri
aou-se a crear e manter no Brasil um instituto de educação superior do 
typo americano. Para a execução desse desígnio dos doadores, os incorpora
dores do Mackenzie obtiveram a inclusão deste no rol dos institutos subordi
nados á Unlv~rsidade do Estado de Nova York. Assim, pois, certas obriga
ções se ac!ham definidas, já pela vontade dos doadores do patrimonio, já. pelo 
padrão nn!versita.rio a que o College se ajustou. Os procuradores da JUnta 
no Brasil com as responsabilidades que assumiram, não podem delegar suas 
attribuiçÕes á congregação ou acceitar privileg~os que os forcem a abrir mão 
elo .typo de ensino americano, sob pena de perderem o patrimonio e o re
conhecimento pela Universidade de Nova. York. A adstricção a esse modelo 
ê precisamente o que, perante os syndicos, garante a fiel execução dos in
tentos dos doadores pelos seus funccionarios em nosso paiz. De sorte que, 
alterado ~lle, afim de conformar-se integralmente com a organização dos 
institutos officiaes, preenchendo todas as condições no decreto n ·. 11 . 530, 
ilJSO facto ver-se-hiam os administradores do ·Mackenzie College obngados a 
cassar-lhe os beneficios da fundação. 

Suppõe o Relator ter dito o sufficieJ!te para definir a situação da aca-
demia •1\Iackenzie em face da nossa legislação concernente ao ensino superior, 
restando apenas completar esses dados com a . seguinte obserYação, que não 
parece inutil; essa situação lhe foi creada' por uma lei muito ;posterior ao 
seu estabelecimento no Brasil. Na época da fu.nelação da academia o q:ue 
regia a especie era a lei n. 3. 001, ele 9 de Outubro ele 1880, sob a qual foi 
possível creal-a e mantel-a de conformidade com a intenção dos doadores do 
patrimonio . Quando entrou em vigor o decreto n. 11.530 já quinze turmas 
de engenheiros havian1 sido diplomadas e varias ex-alumnos formados nos 
cursos da escola desempenhavam commissões e occupavam cargos officiaes. 

O que se pretende com o projecto, para a Escola de E1ngenharia Mackenzle, 
não ê a equiparação sem coneliçõ s: ella se submette (art. 1 °) "ao regimen 
da fiscalização, ensinando todas as disciplinas dos cursos officiaes". Os di
plomas já expedidos (art. 2") gosarão dos respectivo privilegias e Yantageru;, 
desde que registrados no Ministerio da Viação, dentro do prazo de seis mezes. 

A um instituto assignalado, em longos trinta annos de e>..'istencia, por be 
neficios reaes á nossa instrucção superior, seria deploravel negar-se o direito 
de continuar a viv r e collaborar com os }Joderes publicas na educação scien
tifica e technlca da mocidade brasileira . 

Outra não ê a ambição dos seus fundadores e administradores. O relator, 
conseguintemente, não hesita em concluir pela acceitação do projecto . 

.Sala das Commissões, 22 de Novembro de 1921. - Antero Botelho, Pre
sidente, vencido quanto ao art. 2". - Xavier llfarques, relator. - Azevedo 
Linw. . - Tav<p·ea CavaWatnti. Barros Penteado . 

En1 23 é encerrada a la disct~.Ssão e 6'111• 30 approvado o 
projecto. Em, 1" de Dez6'11vbro é encerrada a 2• disct~ssão de
pois de licla wma emenda. 

Onde convier: 

Art. Estabelecidas as mesmas condições, fica igualmente equiparada 
ao:; estabelecimentos federaes a Escola Polytechnica de Pernambuco, endo 
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tambem extensivas aos diplomas já eXJpedidos por esta Escola as disposições 
constantes do artigo segundo. 

Sala das sessões, 26 de Novembro de 1921. -Souza Filho. - Joaqwim de 
Salles - Or;ta-v"io Rocha. - Ra1bl Sá. - Nog1wira Pe'TIIido. - Fig1u~iredo Ro
drig1ws. ---<Antunes Maoiel. -Gosta Rego. - G-. JJIIaia. - liniz Oedro. -
.Ar ·istides Rocha. - Sanes Filho. - D.anws BMreto. - J. Laimartime. -
Oscar Soa1·es . - Pereira de Q1bei1·oz. - JJI!CMIJI'icio de ll1edein'os. - A1'11tando 
BurZamaq1vi . - G-om:Jeia de Barros.- Tavatres Cavalcanti>.- J. A1bQusto.
A sce-ndino 01b1?-ha. -O. F1·aga. -Manoel Reis. - Oelso Bay11w. - Olegario 
P into. - 111 agalhães de Al•nveida. - João Elysio. - Theophilo de Oan·valho. 
- Lindol1'ho Pessôa. 

E•m. 14 é p1~blicado o parecm· da Oomnnissão sobre a 
e1nenda. 

Ao projecto n. 508, quando em 2" discussão, foi enviada uma emenda com 
trinta assignaturas, pela qual é equiparada aos estabelecimentos. federaes _a 
E scola Po1ytechnica de Pernambuco, .tornando-se tambem extens1vo aos di
plomas por ella já conferidos o disposto no ar<t: 2o do referido projecto .. 

A IDscola Polytechnica, com séde no Recife, onde se acba <:onvemente
mente installada, é uma associação civil creada em 1912 por gran~e numero 
de engenheiros e mem'bros do magisterio superior, com o üm d~sl.nteressado 
de desenvolveT o ensino das ciencias mathematicas, phys.lCo-chimicas ~. na
turaes especialmente os conhecimentos completos e prahcos que habllitam 
para a profissão de engenheiro. 

Não são ainda em numero muito consideravel os seus diplomados, e isso 
por mO'tivo que abona o estabelecimento, qual seja o rigor usado nos exames. 
Doa engenh eiros por elle formados, a lguns occupam cargos technicos de no
meação federal e estadoal, outros se dedicaram ao ensino das mathematicas. 

O instituto foi considerado de utilidade publica pela lei n. 3.455. de 27 
de Dezembro de 1917. Dos quatro cursos que mantém, o de engenharia civil 
é feito em cinco annos, o de engenheiro-mecanico e electricista em cinco 
annos, o de engenheiro industrial em quatro annos, e o de engenheiro geo
grapho (sómente para os que se inscreveram antes do decreto n. 11.530), 
em .tres annos. 

O corpo docente conta presentemente mais de vinte professores. E' 
constituído por . profissionaes de reconhecida capa cidade, sendo as vagas pre
enohidas pelo accesso dos substitutos, cujos Jogares são providos por con
curso. 

Feito este su<:cinto relatorio, com informações devidas a alguns dos illus
tres signart:arios da emenda, pensa o Relator que, não se acbando a Polyte 
ohnica de Pernambuco na especial situação do Mackenzie College, ser-lhe-ia 
applicavel a disposição do art. 11 do decreto de 18 de Março de 1915. E assim 
concluiria, se a emenda que manda equiparai-a ás escolas officiaes não con
signasse ainda, •como o projecto, a validação dos diplomas já expedidos, me
diante o registro dos mesmos no lVIinisterio da Viação, dentro do prazo de 
seis mezes; o que, por não estar previsto nem determinado em lei nenhuma, 
so por acto legislativo poderá ser concedido. 

Isto posto, considerando que a ES<:ola IPolY'tecbnica de Pernambuco, nas 
condições de idoneidade professora! e de regularidade em que funcciona, é 
mais um orgão de diffusão e aperfeiçoamentO' do ensino technico e superior; 

Considerando que ao Congresso Nacional incumbe não só crear insti
tuições de ensino superior, mas animar em todo o paiz o desenvolvimento das 
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sciencias, indo em auxilio da iniciativa privada e procurando até despertai-a 
onde falleça; 

•Considerando que a acção do Governo Federal se tem frequentemente ma
nifestado, com este objectivo já reconhecido de utilidade publica e sub,•encio
nando a institutos particulares, já princiJpalmente dando validade aos diplomas 
por elles expedidos; 

Considerando, por ultimo, que a validade de · diplomas conferidos anterior
mente á equiparação é um corollario legitimo deste acto, desde que as ma
terias constantes dos programmas desses institutos, segu ndo os termos pre
cisos do decreto n. 11.530, tenham sido o sufficiente para os Hlspectivos 
cursos: 

E' de parecer a Commissão que, acceita, a emenda seja incorporada ao 
projecto n. 508. 

Sala das Commissões, 13 de Dezembro de 1921. - Antero Botelho, Pre
sidente vencido. - Xa'l.:ier 111iOR·ques, Relator. - B.a?"''OS Pe1>teado . - A'l.tstre
gesilo '- Tavares Oava/.cant-i. - Aze-ue<lo Lihna, vencido. 

llbn 19 são U2J1J'I'O'IXU:los o p1·ojecto e a e111-enda. E1n ~ü 
é 211~bli~a a reclacção ]Jara 3" diso'l.~são . 

E11t 22 é encen·acla a 3.• rUscusscio e approvacla a 1·e-

dacção final 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1,° Fica equi>parada aos estabelecimentos federaes a Escola de En
genharia "lVIacke=ie Col!ege" de S . lP.aulo, desde que se suometta ao regl

men da fiscalização e leccion em todas as diSfciplinas dos cursos officiaes. 
Art. 2. 0 Os dip lomas já expedidos, para que gosem das respectivas vanta

gens s privilegias, devem ser registradoE·, dentro de sei mezes, no Ministerio 
da Viação . 

Art. 3. 0 São validos, para todos os effeitos, os diplomas expedidos pela 
Escola Polytechnica de Pernam•buco, até 31 de Dezembro de 1921, bem assim 
os exames preE.tados naquella escola até essa data. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em con trario . 

Sala das Commissões, 27 de Dezembro de 1921. - José Alves. _ João 
Oab1·al. - Domingos Barbosa. 

Em 26 de Dezembro !T.e 1921 o 2l1'0jecto entra ent 2' 
cliscu.ssão no Senac/.o, independente de 1Jareoe1·. O s1·. P a1tlo 
de F1·ontin faz as segu·intes consicle1·ações : 

O Sr. Paulo de Ft·ontin: {*) - Sr. Presidente, a proposição de que se 
trata necessita de um estudo minucioso e detalhado. Não é dessas que podem. 
ao apagar das luz-es, se1n o parecer da commissão technica respectiva, ser 
submettidas á consideração elo Sen ado . 

V . Ex., .Sr. Presid-ente, vae ver o que se dá. A emenda refere-se ex
clusivamente ao Mad,enzie College, de S . Paulo, no em tanto, a proposição 
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da Camara não se limita, absolutamente, a este estabelecimento. o seu ar-
tigo a• diz: 

"Esta-belecidas as mesmas condições, fica igualmente equiparada 
aos esta-belecimentos recteraes, a Escola Polytecllnica de rernam 

buco" . 
Devo informar ao ,senado que essa escola de Pernambuco solicitou a sua 

e quiparação ao Conselho Superior do Ensino, e este julgando o caso, entende\.i 
que ella não estava nas condições de Ihe ser con!Cedida a nomeaÇão do in-
s pec.tor que a . .. ........... . .. .. . e que, portanto, em um regimen de ensino 
que está definido por cima de uma -disposição de JJ8 de Março de e19Hí, se vae 
pular por cinla de uma disposição lega] para tornar e~se estabelecimento, que 
não mereceu nem mesmo uma inspecção, equiparado ao5 Institutos orrtmae~ 

de ensino? ! 
Quanto ao Ma.ckenz.ie Co!lege, .ruinda se poderá dizer que é um estaoeie

cimento estrangeiro que possue uma succur~al em 1S . iPaulo. Ma.s, mesmo 
como estrangeiro, não poderia ser equiparado .aos estabelectm.entos federeas, 
e funccionar como tal no Brasil, sem estar sujeito âJS diEposições do mesmo 
decreto, chamado de Carlos Maxilmiliano. Era preciso que o diplomado por 
es~a escola apresen tasse theses sobre as ca<leiras dos ultimos annos para, 
approvada essa.s theses, ser-lhe validado o diploma conferido pela E~ola 
Superior Estrangeira. E' o que acontece com os que são formados nas Pri
meiras escolas do mundo . A Escola de Pontes e Calçadas de P aris tem um 
nome de brilho incontestavel; pela nossa or.ganrização de ensino, entretan to, é 
necessario que os seus diplom.ados se s ubmettam a e~s.a, condições para que 
os seus títulos sejam devidamente registrados no nosso Ministerio da Viação. 

_ estas condições, en vio á Mes.a dua.s emendas: a primeira para que se 
!&$prima o art. 2°; e a :oegunda para .que se supprima: no art. a• a parte 
q1,1e diz '·a escola", até final. 

Mesmo agora, devo declarar que, quan-do o parecer fõr submettido á con
s ideração do Senado, votarei rubsolutamente contra a segunda parte do art. a•. 

Era o que tinha a dizer. (M~tito bem; ?n1tito bem). 

E iidas, apo:iada.s, entram conjunctamente em di cussão com a proposição 
as seguintes 

Ao artigo 2 
Ao artigo a 

EMENDAS 

Supprima-
iSupprLm a.;se o f ina l, a partir de "5endo tambem, etc." 

Sala das sessões, 25 de Dezembt·o de 1921. - Pa1t.Zo de Frontin. 

O Sr. Al varo de Carvalho : (*) - 1Sr. 'Presidente. desejo qu e a Mesa 
me informe sdbr e o a ndamento que o projecto tem, uma vez que lhe foram 
apresentadas di'Vereas emendas . 

O SR. PRElSIDENT.E: - De accõrdo com o regimento, a proposição irlí á 
Commissão resp ctiva, .para qu e se pronuncie a respei•to della. 

o SR. ALVARO DEl CARVALH·o: - Sr. P1:esidente, esta proposição teve origem 
na camara e su.a confecção obedeceu exactamente li necessidade, que ha de, 
por uma nova lei, por um novo projecto ele lei, alterar-se o texto vigente, em 
virtude do qual fun C'C'ion'a o ConEelho Superior do Ensino. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Não serei eu, Sr. Presidente, quem negue á vida desse instituto de en
sino publico, os louvores que elle merece. Isso não quer, porém, dizer que o 
Congresso Nacional não possa examinar caSW':· especiaes, a respeito dos quaes 
póde deliberar. 

O ,SR. PAULO DE .FRONTI •: - Não •ha duvida; ma& não ha 11ecessidade de 
se deliberar precipitadamente. 

O SR . .ALVAllO DE CARVALHO: - E' o que se dá com referenda ao Collegio 
Mackenzie, que ao contrario de ser um instituto estrangeiro é de longuíssima 
vida na cidade de São Paulo e E'eus disci•pulos il!ustram hoje a classe da en
genharia no Brasil inteiro. 

Não serei eu quem possa dar testemunho ao Senado: appel!aria an-tes 
para a palavra do nobre Senador por São .Paulo, Sr. Dr. Alfredo Elli::., que 
tem conhecimento intimo do fundador dessa instituição e poderá dizer ao 
Senado da Rebuplica que ella na sua longa vida tem correspondido aos in
tuitos do E'eu fundador. 

Quanto á Escola Polytechnica de Pernambuco, é exactamente porque lhe 
foi negado o que e!la pedia ao conselho Superior de Instrucção QUe entendeu 
ter o direito de appellar para !lê. delibração do Congresso acionai. 

Aliás, sobre o Co!1egio l\Iaokenzie, devo dizer a V. Ex. e ao Se11ado q1.1e 
não foi o Col!egio, pela ::.ua direJCÇão, quem se approximou do Conselho Supe
rior de Instrucção: foram innumeros discípulos deiõsa instituição que, dese
josos de legalizar sua situação, procurara.m os membros do Conselho Superior 
de In::.trucção. Encontraram, porém, de todos elles intolerancla .. . 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Peço a palavra. 
O SR. ALVARO DE CARVALHO: - ... não por má vontade, mas desejoso de 

não a;brir uma e.."':cepção ao prin'CiPio geral. E' louvavel 0 procedimento do 
Conselho Superior de InE'trucção, nem houve intenção de critica, por parte 
dos autores deste projecto ao Conselho 8uperlor de lnstrucçao. 

Eu, Sr. Presidente, se pudesse appellar para o nobre orador Que me pre
cedeu na tribuna, lemibraria a . Ex. o numero de vezes que tem pedido 

ao Senado que delibere com urgencia sobre assumptos de maxima impor
tancia. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN : - [[)uas vezes. 
0 SR. ALVARO DE CARVALHO: - Duas vezes. 
0 SR. PAULO DEl FRONTIN: - Àmbas com parecer. 
O SR. ALvARo DE CARVALHO: -Perdão. S. Ex. pediu uma das Yezes inde

pendente de parecer. 
O SR. iPAT:LO DE FRONTIN: - Porque tinha levado seis mezes na Com

mi~5ão. 

O SH. ALVARO DE CAJWALHO: - Si rhouve parecer depois foi em virtude do 
requerimento de S. Ex. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - E' o 'CaSO agora . 
O SR. ALvARo DE •C.'-RVALHO: Eu appellaria Para que S. Ex. fosse con-

descendente. 

O SR. PAULO DEl FRONTIN: - Sinto muito não poder attender ao nobre 
Senador. 

O SR. ALVARO DE CARVALHO: - O parecer da Comm:ssão de Instrucção 
Pt.nliC<L .... 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - A Commissão de Jnstrucção Publica ao 
enado tambem tem o direito de estudar esse projecto. 
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0 ·SR. ALVARO DE CARVALHO: - De minha parte, Sr. Presidente, será 
V . Ex. quem aj ude o nobre Senador do Districto Federal a me render jus
tiça . A deltberaç:ão de pôr esse projecto na ordem do dia ex-m do art. 1.26, 
ifoi de V. Ex., porque eu sempre julguei que a digna Commissã0 de In
etruc\)áo Publica deveria ser óuvida. Ma~·. nem ao menos me excusei de 
reconer aos doue membros dessa Commissão, os Srs. Dr. Paulo de Frontin 
e J osli :i\1urtinbo, ~eu digno Presidente. 

O SR. LOPES G.aNCALVES : - .J..>esejaria saoer, Para runaannentar o meu 
voto. q t:antos armos de existen'Cia tem o Collegio Mackenz.ie, funccionando 
ininterruptamente. 

0 S~: ALvARO DE CARVAT.HQ: - Tem mais de 20 annos. 
Em todo o caso, Sr. Presidente, si eu não lograr obter absolvição por 

essa culpa, c;,ue não 'foi minha, e~pero que o Senado fará justic:a aos meus 
intuitos e aos inturito~ ela Camara dos Deputados, que não foram, absoluta
mente, de de respeitar o Conselho !Superior de Instrucção Publica e, da 
minha parte, muito menos de desacato para com o~· meus illustres collegas do 
Senado. (Jft4ito bmn; muito bem). 

O Sr. Paulo de Fronlin: (*) - Sr. Presidente, sou obrigado a voltar 
á tribuna para sustentar, exactamente, as considerações Que tive a honra 
de submetter ao Senado. Estamos em fim. de ses~ão. O Collegio ~'\'l.ackenzJe 
vive, segundo declara o illustre representante do Estado de São Paulo, ha 
vinte annos. Não vejo, portanto, porque elle não possa esperar até Junho 
ou meados elo anno que vem, examinados O>) documentos e verificado .i effe
cti l•amente todas as 'Condições são favoraveis á conces5ão que elle pede. Em 
principio, o Congresso Xacional põde, .perfeitamente, por uma lei especial, 
dispensar aquillo que consta da lei geral. 

Ne~te sentido, estou de accõ:·do com S. Ex. Mas é preciso que o Con
grêsso estude a questão. 

No caso actual, como membro da Commissão ele Instrucção Publica, bem 
~eomo o meu illustre collega, deYo declarar que não temos elementos suffi 
cientes para poder dar· o parecer. Os documentos que Ee acham aqui, são 
muito reS<trictos, muito limitados, de sorte que só depois de um estudo deta 
lha do é que se poderia fazer· uma lei especial. 

Quanto, porém, á segunda parte da proposição da Camara dcE· Depu· 
tados, não porque a Escola Polytechnica de Perna mbuco reconeu ao Con· 
w lho SuperioT do Ensino e a Cornmissão verificou que nem mesmo as con. 
dit:ões para solicitar a inspe<c<;ão estavam preenchidas. 

Convém ob~ervar que, quer na capital de S. Paulo, onde exü:te um estct· 
hPiecimento estadual, digno da mais alta. consideração - a Escola Polytech
nlca de S. Paulo, quer em Pernambuco, onde existe um estabelecimento que 
~ subvencionado pelo governo de Pernambuco - a Escola de Engenhar·i~ 
de Recife, faltam, portanto, estabelecimentos para poderem estudar aquelle5 
que querem seguir esse 'Cur~o. 

Não .:e trata, pOirtanto, de Estados onde não haja outra Ef:Cola de .t!i!lge
nha.ri:a quer em S . Paulo, a Escola de Engenharia que merece os mawres 
lou\•ores pelos serviços prestados, como tambem porque no E~tado de Per
nambuco ha outra Escola que se submetteu devidamente ao processo da 
equiparação, que foi inspeccionacla, que não tinha o patrimonio n ecessarHI 
nem a ~ubvenção conveniente, porque, por determinação do ConEelho 'upe· 
r ior essa subvenção de 50 contos sõ lhe foi concedida muito mais taraP, e 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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de.vois de se ter procedido a um e;,tudJ(l nrtnucioso &obre a pretensão da l'efe
rida Escola. 

Não devo acompanhar o illustre representante do E~·tado de São Paulo 
quanto á excepção a,berta a favor do Co!legio Mackenzie, porque exlsbindc. 
!A. Escola lPolytechnic.a de Pernambuco, essa excepção quando menos, seria 
uma desattenção para ocom uma instLtuição, como o Consetho Superior do 
Ensino, que tem procurado todos os meios de attender ao desenvolvimento do 
ensino no nosso paiz e principalmente á moralização desse ensino. 

Era o que tinha a dizer . (M1t~to be·rn) . 

O Sr. Alfredo Ellis: (*) - Sr. Presidente, não tomaria parte neste 
debate si não fosse nominalmente cl1amado para pre~tar o meu testemunho, 
pelo meu illustre collega. 

A questão está plenamente ~esclanecida .e eu sinto divergir da ooinião do meu 
nobr•; amigo, Senador pelo Districto Federa] que, além de engenheiro di5rtin. 
ctiss\mo, é mombros do Conselho Superior do Ensino. 

Dando preferencia ao Instituto de S. Paulo ~o.bre o de lPernambuco, 
S . Ex. andou muito bem. Posso dar testemunho do que é o Colleglio Ma
ckenz.i<o:. 

Diz o nobre Senador que, em S. Paulo, ha uma Escola Po!ytechnioca 
Realmente, ISr. Presidente, esta Escola faz ho:(lra ao Estado, é uma. insti
tuição modelar. 

0 oSR. PAULO PE FRONTIN: - Apoiado. 
O SR. ALFREIDO ELLIS~ - Mas, muito antes de se fundar aquelia Escola, 

j::., ex.i~·tia o Instituto Mackenzie e, ·si ha alguem, neste paiz, que, distinguido 
na. instrucção pulblic.a, mereça uma estatua, ésse alguem é o fundador da
quelle estabelecimentQ. Educou tres gerações, sendo eu um dos seus primei
ros discipulos. 

O nome de Hm·acio IT.Jane merece o respeito, a ectirna e a conslderaç;to 
de todos os homens ocultos deste '];laiz. !Sou mesmo de opinião que ninguem 
que tenha um diploma dessa EscG1a desconheça os serviços des~e homem, 
desse benemerito, desse verdadeiro 1Jandeirante da instrucção publica, que 
veiu com mãos munificentes, como e~sa missão •Roc'kefeller, san ear o nosso 
meio, fundando esse instituto com os elementos fartos e abundantes. que os 
americanos, principalmente Nf.Íllckenzie, forneceram para que lle do nada 
fizesse surgir o bello instituto que exi ~·te em S. Paulo, ha mais de "u 
annos. 

Tres gerações educou HoraJCio Lan e, e eu não ·h esitaria em concorre~ 
para que se levantasse uma estatua em nosso Paiz, em signal de homenagem 
e gratidão a e~se grande homem. 

Sr . Presidoote. edUJCado, como ftú, nos Estados Unlidos, e vendo as lar
guezas de vistas, o systema Ubera] que ~e adopta naquelle •paiz. eu modifi
caria, si estivesse no Jogar do nobre Senador no Conselho Su,perior do Ensi· 
no, as minhas opiniões restric~. sobre esse caso. 

Eu sou um producto do meio. 
Ao pa.sso que o nobre Senador eJ.:ige umas tantas causas para a orga

nização de certos institutos, nos &tados Unidos, assim não se procede. 
O SR. lPAULO DE FRONTIN: - Voltemos ao tempo do diploma de 60$000 . 

.A,qui já os houve a mãos largas. 
O SR. ALFREDO ELLrs: - Ilsso não quer dizer que eu esteja argumentan

do com o abuso; mas eu lem•bro ao nobre Senador, que nos Estados UnidO~· 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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ha um Instituto Gerard, em Philadelphia, onde residi cinco annos . Um fran
cez fundou esse Instituto, sendo seus fruiCtos optimoE·. 

E' rara a cidade nos· Estados nidos onde não haja um instituto com 
o nome elo bemfeitor. Basta dizer que sou um graduado pela Universidade de 
Pensylvania, que é o rprimeiro instituto medico do mundo. Bem rival a este 
instituto, que tem milhares e milhares de contos á sua disposiçã,o, ha um 
collegio chamado Co!Jeg:o Jefferson, assim como em S. Paulo ha o CoUegio 
Macl~enzie. 

Sabe o nobre Senador o que é o Collegio J efferson? 
Posso alifirmar que é um nucleo scientifico de tanta luz que ella se 

irradia até aos centr<ls mais cultos da AJlemanha, da França e da Ingla
terra. 

Talvez o meu nobre collega descon beça o Collegio Jefferson. 
Aqui, entre nós, COiDhece-se a doutrina ele Monroe, mas sobre instrucção 

publica americana, nada se conhece. 
Entr·ei.anto, Sr. Presidente, naquelle paiz o orçamento geral dos insti

• tutos superiores é maior do que o nosso orçamento integral. 
O Sn. PAuLO DE FnoNTIN: - Só devemos desejar que venha a acontecer 

a mesma cousa aqui. 
O SR . ALFREDo ELLis: - A Cl'eação ele uma Escola Polytechnica em São 

Paulo obedeceu a um plano feito e executado por mim e por Cesario Motta. 
E ntretanto, <l meu nome nella não figura, nem nunca aspirei que figurasse 

na menor das >eSCOlsas publioos. 
O SR. PAULo DE FRoNTIN: - E' mais um serviço que V. Ex. presoou 

ao seu Estado, porque a Escola Polytechnica de S. Paulo é digna d e 
elogios . 

O SR. ALFREDO ELLIS: - Mas o plano inicial, a cellula principal foi o 
jardim de infancia e a organização da universidade. 

Cesario Motta teve, 11ão ba duvida nenhuma, como collaborador estu
pendo, maravilhoso, como os meus nobres collegas conhecem . entre outros, 
Antonio Caetano de Campos, oriundo daqui do Rio de Janeiro e que foi 
fundador, por assim di:ller, da Escola Modelo e da Escola Normal. 

O que se fez em S. Paulo foi Imitar a orgamzação ameTicana, princi
piando da cellula inicial até a organização completa da universidade, que 
agora teve o seu complemento na creação da Escola de Medicina. 

I SR. PAULO DE FRONTIN :-Houve em S. Paulo uma universidade denomi
nada "Universidade d S. P aulo" que desappareceu em beneficio do e:nsino 
o para a qual muito ccmtrlbulu o Conselho de Ensino. 

O Sn. ALFREDo ELLIS: - A prt>posito justamente da observação que acaba 
de ser feita pelo honrado Senador, mostrarei como esses abusos são com
muns, citando um que se ver:<ficou na cidade de Philadelphia. Nesta ci
dade existe esse instituto modelei denominado universidade de Pe.nsylvamla, 
da qual eu. sou e f ui discipulo e sou um gractuaclo. A' sombra do nome 
glorioso deste instituto - Universidade de Pensylvania em Philadelphia -
os especuladores fundam tambem uma Universidade de Philadelphia, em 
Pensylvania ... 

0 SR. PAULO DE F'RONTIN: - Onde se vendiam os diplomas. 
O SR. ALFREDO ELLIS: - ... onde facilitavam os diplomas. 
Na Allemanha isso ta.mbem s ucceae . E' frequente. Não ba duvida que 

isto se dá até nas notas bancarias. Se ellas não tivessem valor, não se
riam falsificadas. Justamente porque os diplomas d.esses institutos têm gran
de valor, os especulaclores formam e •forjam documentos falsos á sombra aa 
fama dos mesmos . V. Ex. está vendo; Universidade de Pensylvania em 
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Philadelphia; forjam uma Univers:aade de Philadelphia . Fizeram o troca
dilho para vender os diplomas. Mas foi uma questão de poucos dias, de poucos 
diplomas . 

0 SR . . PAULO DE FRONTIN: Não foi tão pouco tempo. Aqui foram 
recusados mui.tos diplomas de engenheiros pela Universidade de Philadel
phi,a. 

O SR. ALFREDo ELiiiS: - Quero me t'""eferir á Escola de Medicina, pois, 
nessa época, !faltava lá um.a faculdade de engenharia. 

Jli.tas, Sr. Presklente. venho .Drestar meu depoimento. tanto m als quanto 
tenho um filho que foi educado no Mackenzie O<Jllege e pertenceu a seg-unda 

geração educád.a. por esse benemerito, que se chamou Horacio La.ne, e que 
aqui falleceu, tendo dado á sua nova patria tudo quanto um bom brasileJ. r{l 
poderia dar. Fundou o I nstiuto Mackenzie e toda a gente no meu Estado 
considera e tem o nome -de Horacio L ane como um dos maiores benemeritos 
que aquella gloriosa terra tem agasalhado. E dorme em terra pauliSta e 
esse tumulo deve ser respeitado! 

Essa -creação deve ser amimada, porque a semente foi lançada por m ão 
bemfazeja e beneficios tem dado, sem que houvesse da parte do seu bene
merito fundador o menor intuit-o de ganho, de lucro. T anto isto é verdade, 
que depois de prodigamente ter dado tudo quando hama.namente era pos
sível, aquelle hmnern de sciencia morreu pobre. 

Era o que eu tinha a dizer. (M1~ito bem: 1n1~ito bem. J 

O Sr. Lopes Gonçalves: (*) - Sr. Presidente, aop6s a br<ilhante discussão 
travada em torno da p1.·oposição da Crum.ara m.. 267, sinto-me á von1ade 
para votar de accôrdo com a ba'Tl·cada pau.llsta. 

De facto, Sr. Presi.dente, em relação ao ca::;o concreto, dadas as expll
caQões exhaustivas e satisfactorias dos dous illustres representantes pau
listas, não se pôde ter duvidas de que o MacJ.~enzie College vem, ha m ais 
de 20 annos, prestando serviços extraoroinarlos e releva.ntes á instruccã.o 
superior do pa.iz. E ma.is, sem i-nterrupção do anrno lectiv-o, segundo affil'TIIOU 
o nobre representante, Sr. Alvaro de Carvalho. 

Não vejo razão, portanto, para que se a'broquelem os que teem opinião 
contraria, no dispositivo <lo regulam(>!)to. C(}nhecido pelo nome de "regula
mento Carlos Ma."'Cimiliano". 

O SR. PAULO DEl FRoRrrN: - Não esLamos nos abroquelando a esse regula
mento; estamos ;pedindo esclaredmentos. 

O SR. LoPES GoNÇALVEs: - V. Ex. invocou-o. Devo dizer que esse re
gulamento tem absull'dos extraordinarios. Naquelle grande paiz, a q'Ue se r e
feri o o nobre Senador Alfredo Ellis, não se exigem cousas tão absurdas como 
entre n6s,. em um paiz que ainda não tem 30 milhões de habitantes, onde a 
instrucção secundaria não está tão diffundida quanto nos Estados Uni doR. 

Pois bem; ao passo que entre n6s si\ existe uma população de um milhão 
de habitantes para uma c:dade ou ·situação loe!!-1, alli vemos, nos Estados 
como Nevada e Nebraska, com popula<:ões inferiores a 500 mil habitantes, 
universidades que são verdadeiros modelos. Vemos ainda, no E tado de New
York, cidades como a de Itaca, que não tem ma.is de 60 mil habitantes, 
com uma universidade. como todos os Srs. Senadores sabem, que é 11m gran
de f6co de instrucção, para as gerações daqueiTe pa.iz. 

(*j Nãú lfoí revisto pelo orador. 
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Portanto, niio vejo razão para esse amor bys<Lntino, ã, dispos:ç:ão que 
não julgo razoavel com o nosso meio, nossa população, dado o exemplo 
l.lesst: grande paiz de 140 milhões de habitantes, onde não se exige absoluta
mente para que o Estado tenha uma llil1iversidade official ou reconhecida 
p<:lo govern o a população dó um mllhão. de habitantes. 

O Sr. Presidente, a nossa Constituição é inteiramente {avoravel ás idéas 
expendidas pelo nobre representante paulista, porque o art. 35, n. 2, esta

beleceu imperativamente ao Congresso, acima de qualquer disposição regu
lamentar, o direito, o poder de animar o desenvolvimento das letras, das 
~ciencias e das aróes. "E é o que se procw·a fazer c= este pt·ojecto: 
animar o desênvolvimento das lettras e das scienclas, por lntermedio do 
Collegio Mackenzie que tem uma existencia de 20 annos, sem que naja com
metticlo qualquer falha em seu longo t i rocínio de vida litteraria sclentitica 
ou universitaria. 

E te principio elo art. 35, n. 2, Sr. Presidente, é copiado exactamente 
do art. 4°, secção s•, § s•, ela Constituição dos Estados Unidos, que sem 
re:~trlcção o estabc1ecc, n os seguinte termos: 

"The Congresse shall h a v e power: 
- To promov the progress of science anel useful arts." 

"O Congresso tem competencia, tem poderes para promover o pro
gre:lso das scienclas e das artes usuaes . " 

Ora, Sr. Presidente, porque ha de ficar o Congresso, depois destas 
explicações satisfactorias em que se a.ponta o Mackenzie College como uma 
~scola Polytechnica modelo, sujeito a d:sposições de um regulamento que 
tem sido mats de uma vez atacado pelas pessoas n1als competentes 7 

Não haverá desapre<:J<> algum, ná ·approvação clesta proposição, il. nobre 
mf&lào de que se acha investido o Conselho Superior de Ensino, composto de 
luminat-es da instrucc;ão publicá. . Não haverá absolutamente menospreso em 
que a questão assim seja r esolvida porque, em face da nossa Constituição, o 
Congresso tem o poder de animar o progresso das artes e das lettras. Não 
Yejo porque este regulamento possa ser considerado empecilho a uma me
dicla que cm·responde aos altos interesses publicos e aos altos Interesses na
clonaes. 

Era o quE" tinha a cl i2!er. (Muito be-m; muito õem,. 

O Sr. Paulo de FronLin (*) (para uma explicação pessoal). Sr. 
P residente. parec que não tive a feJ:cidade dP ~er entendido ou de me 
exprimir claramente. 

O que tive a opportunidade de dizer é que, quanto ao Col!egio Mackenzie 
de S. Paulo, não tinha objecção alguma a apresentar, devidamente examinada 
a questão, verificados os elementos offerecidos á Commissão de Instrucção 
P ublica do Senado e não ao Conselho Superior do Ensino. 

Não se trata de Conselho Superior de Ensino; trata-se da Com missão te
chnica de instrucção publica elo Senado, que tem de examinar a que tão e re
ceberá com muito prazer, não só da bancada paulista, como officialmente, os 
es tatutos da organização desse collegio, o plano de ensino, a duração da 
sua existencia para a Yotação favoravel de um projecto especial, equiparando-o 
aos in titutos federaes. 

( •) Não foi •revisto pelo orador. 
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Agora, a segunda parte da lH'oposJ<;ao da Camara dos Deputados, a qua 
tive occasião de me referir e que diz respeito á Escola Polytechnica de Per
nambuco, não está ne tas condições. Esse instituto não tem tradicções, não 
tem patrimonio, não tem gabinetes scien~ificos, não tem os elementosn neces
sarios para ser simplesmente inspeccionado, quanto mais para ser equiparado. 
E sendo este tambem um elos artigos da proposição Que estamos discutinuo, 
nada mais natural de que voltar ella á Comrnissão de I nstrucc;ão ]?ublica, Que 
poderá, em occasião opportuna, verificar Que não pôde ser desta fórma appro
vado o seu parecer . 

Se este parecer merecer o apoio do Senado direi - e assim Cl~eio - que 
o meu illustre collega, digno presidente da Commissão, é contrario á pro
tenção da Escola Polytechnica de Pernambuco. 

O SR JosÉ M:uRTINno : - Perfeitamente. 
IQ SR. PAULO DE FRONTIN: - Entretanto, pôde ser favoravel em relação 

ao artigo que dã a ectuiparac;ão ao Collegio M.ackenzie . 
O SR. LoPEJS GoNçALvES : -Mas segundo o impresso, a proposição refere-se 

apenas ao Collegio M;a kenzie. 
0 S'R. PAULO DE FRONTIN: - Já tive 

que o impresso está errado. P ço a V. 
se não ha esta disJ]oslção. 

occasião de ler o art. s• e demonstrar 
Ex., Sr. Presidente, que me i~1forme 

O <SR. PREJSIDEJ'NTE: - V. Ex. está affirmando uma verdade. 
O SR. 'PAULO DE FRONTIN: - Perfeitamente. E si o nobre representante 

do Estado do Amazonas duvida, seria o caso de pedir o original. 
Nestas condições, julgo que não haveria nada de mais sâ1bio, de mais re

gular e de mais consentaneo com o desejo de acceitar do que deixar o projecto 
seguir o seu curso normal, com as emendas apresentadas. Mesmo que a 
Commissão se não possa pronunciar nestes oito dias, o Mackenzie ollege tern 
vida bas•tante intensa e goza do maior prestigio para esperar até o anno vln-
douro. 

Era o que eutinha a dizer. (111wito b~n; muito bem . ) 

O Sr . Alvaro de Carvalho (p.anL 1tma explicação pessoal): - Sr. Presi
dente, si eu não tivesse sido precedido na trHmna pelo illustre Senador pelo 
Amazonas, que me fez o favor de apre entar referenclas especiaes sobre o 
projecto que defende, eu teria vindo exactamente ao encontro das declaraçõe~ 
do nobre Senador pelo Districto Federal, porque tive a felicidade de compre
hendel-o. 

S. Ex. fez declarações que sómenil:e me levam, ou, por outra, que me 
obrigam a :1cceitar - e mesmo, pelo Regimento não teria outro remedio snão 
fazel-o - as ponderações de S. Ex. no sentido de que seja a proposição r e
mettida á Com missão de Instrucção, para o seu necessar!o estudo. 

O SR. PAULO DE FRoNTIN: -Tenho a melhor boa vontade a seu respeito. 
O •SR. ALvARo DE CAAVALHo : - Os desejos dos autores do projecto, como 

os meus, não podem ser outros senão que o Senado se pronuncie depois que 
a proposição tenha sido estudada pela Com missão de Instrucç..<i.o. O que peço 
- não porque o Collegio Mackenzie não possa esperar. mas attenclenclo à' 
conveniencias da instrucção - é que os membros da Comrnissão, tanto quanto 
posslvel, deem o seu parecer o n1ais urgentemente que possam, sobre o a~sum· 
pto a respeito elo qual vão opinar. 

Nesta discussão, al11da mais me felicito, porque fica um preoedentP. pelu 
qual as deliberações do .Senado, em regra, devem ser sempre precedidas pela 
opinião das com missões technicas. Essa doutrina acaba sem duvida de ga· 
nhar grande terreno neste recinto, firmando-se o bom principio. 

Realmente, neste regimen, as Commissões dos parlamentos são a garant!a 
do acerto de suas deliberações. 

Era o que eu tinha a dizer. (Jhtito be'llt; omâto be?n.) 



-181 -

O Sr. Presidente : -De accõrdo com o Regimento, a proposrçao, com aa 
emendas que lhe foram apresentadas, vae á Commissão de Instrucção. 

E1'1t 8 ele Agosto · d e 1922 a 001n>rnissão ele lnstrucção 
Ptt'bliaa se p;ronttnciou nestes tm"»ws contra as e?nenclas F?·on
tin: 

A proposição da <Camara dos Deputados n. 26'7, elo anno passr do, equipara 
no art. 1° e no ao, respectiva-mente, a Escola de Engenharia "Mr êl~enzie· Col
lege", de S. Paulo' e a Escola Polytechnica de Pernambuco ao3 estabeleci
mentos offi:ciaes; e, para que possam os diplomas já concedidos gosar dos 
privilegíos e vantagens decorrentes dessa equiparação, exige no art. 2' o 
no 3°. in fine. o registro dos mesmos no Ministerio da Viação, dentro do prazu 
de seis mezes. 

Tendo sido a proposição submettic'k"t ao voto do Senado, independente de 
parecer, o oSr . Senador Paulo de Frontin offereceu-lhe duas emendas - uma, 
s upprimindo ·o art. 2°, e outra, o final do ao. 

Não estando, portanto, em causa o assumpto principal da proposição 
n. 267, isto é, a equiparação daquelles dous estabelecimentos de ensino su
perior aos officiaes, parece ocioso encarecer-lhe a justiça, para recommeni!al-a 
â approvação do Senado, cumprindo apenas á Commissão de Instrucção Pu
blica o exame das alludidas emendas, para as quaes foi solicitada a sua au
dlencia. 

Certo, essas duas escoías, se merecem ·a favor que a proposição lhes con
ceae, não é senão porque seus antecedentes o justificam, e, assim, tão merito
l'ios devem ser os diplomas que expedirem depois de entrarem no goso dn 
alludido favor, como os que anteriormente hajam expedido; a menos que ss 
pretenda attribnir á equiparação o privilegio de, por si só, lhes outorgar uma 
capacidade que não .tinham até então. 

E como tal criterio não seja razoavel, é a Co=issão de Instrucção Pu
blica de parecer que as referidas emendas sejam rejeitadas, seguindo a pro
posição os tramites regimenotaes . 

·Sala elas Commissões, 7 de Agosto ele 1922. - José .J.lim·tinho, Presi.dente . 
l!luzeoio (Le Anà1·acle, Relato1· . 

Em, 16 a propostçao é a1J1J?'OVl,cla e sejeitadas as em.enclas. 
Entra e111 3" dtíscntssão. E 'lida tcllna e-rnendct. BMn 19 a aom
'11'/.issão de lnstnwção assi?n opvnott soore a mnenda JJI. Boroa: 

Voltou ainda uma vez á Commissão de Instrucção Publica a proposição 
da Camara dos Deputados n. 30, deste anno, em consequencia de nova emenda, 
que lhe offereceram os illustres representantes de Pernambuco, Srs. Manoel 
Borba, e Rosa e 1Siilva. 

O art. 3° da proposição estende á Escola Polytechnica de Pernambuco, 
não s6 a equiparação aos estabelecimentos officiaes, concedida no art. lo a 
Escola de Engeruharia Mackenzie College, de S. Paulo, como a validade dos 
seus diplomas. 

A emenda limita a 15 de :Março de 1915 a época em que os diplomas con
cedidos pela escola de Pernambuco devem ser considerados validos como as de 
origem official; mas, se considerarmos que, da data em que foi fundada essa 
escola, Dezembro de 19.12, até 18 ele M:arço de 1915, nem os títulos de enge
nheiros geographos podiam ser expedidos, visto ser, pelo respectivo regula
mento, de tres annos, esse curso, é claro que, pelo regimen estabelecido na 
emenda, nenhum de seus diplomas poderá ser considerado official. 
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Assim, pois, para que a lei não consigne uma providencia inutil, propõe 
a Commissão de Instrucção Publica a seguinte : 

tSub-emencla, destacando-se para constituir projecto em separado: 
Substituam-se na emenda as segui·ntes palavras : "até 18 de Março de 

1915 •·, pelas eguintes: '·até 31 de Dezembro de 1921. 

Sala elas Commissões, 13 de Setembro de 1922. -José llhwtinho, Presi
dente. - E11sebio ele Anclraàe. 

EJME1\'DA A' PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 267, DE 1921, A QUE SE REFERE 

O PAR.EJCER SUPRA 

tSubstitua-se o art . 3°, pelo seguinte: 

",São validos, para todos os effeitos, os diplomas expec1idos pela Escola 
Polytechnica ele Pernambuco, até 18 de Mlarço de 1915, bem assim os exames 
;prestados naquella escola até essa data .·· 

Sala das tSessões, 17 de Agosto de 1912. - Man.oe!. Borba. - Rosa e S1lva. 

Em. 24 ele Setembro volta a JJT01JOsiçcío no-u~a?'nente a de
bate: 

O Sr. Benjamin Barroso (*): - Sr. Presidente, sabem V. IDx. e o St:
naclo que ha bem poucos annos foi reformado o ensino official do paiz, !:Oil 
moldes profundamente liberaes . Essa reforma, que se tornou celebre, r eceb<lu 
o nome. por que ficou conhecida, do illustre Ministro de então, o saudoso 
Senador gaucho RiYadavia Corrêa . 

A' E'Ombra do liberalismo dessa reforma crearam-se institutos ele ensino 
secunelario e superior, os quaes exploraram, por tal forma escandalosa, a fa
cilidade ele emittir diplomas scientificos, que se levantaram, ele todos os am
bitos elo paiz, interessados na questão do ensino, protestos geraes e r ecla
mações ele toda ordem. Esses institutos ch egaram ao ponto, abusando elo exer· 
cicio dessa faculc1aele, ele emittir, de conferir diplomas scientificos, sob c, 
unico requisito da pa.ga, em. oinheiro, da qua ntia préviamente estipulada. 

Esses protestos e essas reclamações, avolumados pelos que vinham do.; 
nossos velhos e respeitaveis institutos officiaes, constituíram um verdadeiro 
clamor p-ublico, determinando a intervenção elo Congresso para reformar ele 
noYo o ensino e recuperar para elle o bom nom·e e as tradições que conserYava 
antes da reforma Rivadavia. 

Decretada a reforma com que o Congresso autorizara o Poder Executivr. 
a retomar o caminho da mora lidade do ensino publico - reforma essa agora 
conllecida pelo nome do Ministro de então, o Sr. !Deputado Carlos Mlax:imiliano 
- foi mantido o orgão ela direcção elo .ensino, que já Yinha da outra •reforma 
em que fôra creado, mas sem a competencia lega l, agora estabelecida - o 
Conselho Superior elo En i no. 

O Conselho Superior do Ensino é, por assim dizer, uma mola recupera
clara que foi buscar e repor no Jogar em que estava o ensino publico, conJ 
todas as suas caractel'isticas de mora lidade e el e honestidade, delle afastada~ 
ou transviadas pela reform a RiYadavia. 

O Conselho Superior de Ensino, Sr. Presidente, é um orgam de fiscall
zação, ele direcção, que tem, n a lei acmal, uma s ituação perfeitament~ defi
nida, que tem poderes claros e positivos estabelecidos na lei para equip.'U'nr 

( *) Não foi revisto pelo orador. 
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aos institutos officiaes os institutos congener€s particulares. Da equiparação 
resultou que esses ins titutos particulares podem emittir ou conferir titulos e 
diplomas officiaes, tão valiosos quanto os que são conferidos pelos ins titutos 
offieiaes . 

Todas as questões em controversia havidas ou que possa haver '10 !"elo 
desse appar elho de fiscalização e direcção do ensino - o Conselho Superior do 
IDnsino - não só se ferem entre os membros do Conselho, mas a inda entre os 
estabelecim entos do ensino, e o proprio Conselho tem recursos para o MI
nistro da Justiça, que é quem resolve essas questões em definitivo. Está 
bem cla,ro que o Ministro da [fustiça, por um requinte de escrupulo, pôde, 
em um momento dado, em uma questão suscitada, julgar que a lei não lhE? 
dá a utoridade bastante para solucionar aquella ou aquell 'outra questão; e, 
neste caso, appellada para o Congresso Nacional. 

Ora, Sr. Presidente, se o Conselho Superior do Emsino tem autoridnàe 
para equiparar ou officializal· os institutos particula:res; se essa equiparação 
dá direito a esses institutos de conferirem diplomas tão valiosos quanto os do~ 
institutos officiaes; se as questões em controversia a respeito do ensino no 
Conselho Sruperior, teem appello ·para o Ministerio, e se o Ministro é a unica 
autoridade que pôde recOl'rer ao Congresso Nacional a respeito de ensino pu. 
blico, pergunto como é que se vem por que se vem ao Senado ou ao Con
gresso, em questões dessa ordem, que são questões de caracter puramente 
administrativo . .. 

O SR. Lurz ADoiJPHo: - Muito bem. 
O SR. BEJNJAMIN BARRoso: - . .. ·para as quaes a lei dá autoridade ao Con

selho •Superior elo En ino para as solucionar em definitivo? 
Ha pouco mais de dous annos appareceu nesta Casa um projecto man

dando equipa•rar a universidade de Manáos. Esse projecto passou pelo Con 
gresso, g raças, talvez, á influencia syrnpath ica do seu patrono, o n osso digno 
collega Sr. Lopes Gonçalves. 

O SR . LoPEJS GoNÇALVEs: - Muito obrigado a V. Ex. M.as não foi só a 
Universidade de lVIanáo ; foram tambem a do Paraná e a ele S. Paulo. 

O SR BENJAMIN BARRoso: ·- E ia quasi constituir lei, quan-do o actual 
Presidente da Republica julgou que aquillo não era um acto de justiç,a, mas 
uma solução do Congresso, movido pela syrnpathia ·Pessoal dos congressista.!> 
interessados no assumpto , e a lém do mais, julgando acertadamente que a quella 
materia devia ser resolvida administrativamente pela autorid::de, confvnne o 
estabelecido em lei, applicou -lhe opportuno véto. 

Mais tarde, dous ou tres mezes, nesta Casa appareceu um outro projecto 
officializando, equiparando ás suas congeneres officiaes, a Escola de :i.Vledicina 
e Veterinaria de São Paulo . Agora .surge este oQutro equiparando c Mackenzie 
Colleg€, de S. Paulo, e a IDscola Polytechnica, do Recife, aos estabelecimentos 
officiaes identicos. 

Não sei Sr . Presidente, como o Senado procederá neste caso, visto como 
esta proposição da Camara já tem parecer favoravel da honrada Commissão 
de Instrucção Publica. O que aqui vejo e mais me admira, - e chamo a 
a ttenção do Senado - é o facto -de um esta,belecimento do Estaao de São 
P aulo, onde o Governo trata, com tanto Cesvelo, com tanto carinho e com 
tanto rigor as questões que se relacioDam com a inst·rucção publica, vir bate-r 
á porta do Congresso, abusando da grande syrnpathia da bancada pa ulista e 
do seu grande peso pas duás Casas do Congresso ... 

O .SR. E'usEsro DE A.NDRADB: - Não apoiado; não foi esta a razão en~ quo 
se baseou o parecer. 

O ·SR. BEJNJAM~N BARRoso: - ... para pedir-lhe o que lhes foi negado pele 
Conselho Superior do Ensino, com a lei na mão ~ a equiparação. 

O ·SR. EesEBro DEl ANDRADE: - Isto é porque o Conselho Superior de En
.sino -deve agir ele accõrdo com a lei . 
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O R. Lurz .ADoLPITo: - E é a unica autoridade competente. 
O SR.. EVSEJmo DE .AINDRADE: - .Não apoiado; desde que o Conselho Su

perior de Ensino, em virtude de lei, não QJóde conceder essa equiparação, o C<>n· 
gresso Nacional póde fazel-a em uma lei especial. 

O Stl. BENJAMIN BARRoSo: - Negada essa equiparação pelo Conselho Su
perior de E!Tlsino, veem esses institutos bater á nossa porta - repito -
abusando da grande sympathia que de todos nós merece a bancada ![Jaulisb .. 

O •SR. BusEJBro DE ANDRADE: - Veem tambem apoiados no direito que jul
gam tsr. 

O SR. BEN.TAlV!IN BARRoso: - Sr. Pt'esidente, não é necessrul'io que nos 
detenhamos ainda na analyse dessa 1Jroposição ·para ·provannos que se trata 
de um assurnpto que deve ser resolvido no <Con lho 'SuperiOl' de Ensino e 
não no Congresso Nacional, para provarmos -que qualquer meclida do Con
gresso nes~ e sentido seria uma injustiça, seria um acto initante ... 

O SR. ~· ,urz ADoLPno: - Extemporaneo . 
O SR. , 3EJN.rAMIN BARRoso: - ... extemporaneo, tumultuaria e anarchico . 
0 SR. EiuSEBIO DE ANURADEl< - Não apoiado. 
O SR . BlilN.rAMIN BARRoso: - Se eu, Sr . iPresidente, me sentisse possuirlor 

de um mínimo de consideração nesta Casa e de prestigio capaz para formu
lar-J.he um pedido, eu o. faria, aconselhando o !Senado que não désse o seu 
voto nem a esse parecer destacando a e1nenda dos nobres ~·ep~·esentantes de 
Bernan11buco sobre a IDscola Polytechnica, pat·a constituir projecto em sepla.
rado, nem á proposição da Catnara, porque, estou convicto de que assim 
procedendo, o !Senado não só faz obra de justiça, como de respeito á honesti
dade e houora'bilidade do ensino publico no iJaiz. (ll!f1~ito Õl'l'ln,· ?n1cito bern. ) 

O Sr. Eusebio de Andrade: - ST . Presiüente, o Senado faz obra de 
justiça e equidade approvando o parecer sObFe a proposição da Camara dos 
Deputados que reconhece ao Collegio Macl{enzie de .s. Paulo, a validade de 
seus diplomas, mediante as condições que estabelece, contra o que se insurge 
o illustre Senador pelo Ceará. 

Ess assumpto, Sr. Presidente, mereceu largo e sério estudo na Cama~a 
dos Deputados . Foi instruido com uma larga documentação, que acompanhou 
o pat--ecer pullicado no Dia-rio Offioial, mostrando que o referido instituto 
de ensino, fundado sob inspiração de leis americanas, tem proporcionado os 
maiores beneficios á instrucção superior do Estado de S. Paulo, a tal ponto 
que tem merecido sempre de todos os orgãos de sua alta representação as 
maiores demonstrações de apoio e animação . 

O SR. BElNJAMIN BARROSO: - Póde ser tudo isto, mas não se submetteu ~ 
lei }Jara ser equiparado. 

O ·SR. E 'usEBro nm ANnRADm: -Apenas, porque a lei que regula a equipara
ção e validade de dLplomas impõe algumas exigencias que não podem toda.9 
ser satisfeitas pelo Mackenzie, aclstricto a condições especialíssimas de sua 
organização, não sendo, por isso, possível ao Conselho dispensar, embora re
conheça, como todos reconhecem, a importancia e o valor do reputado esta
belecimento de ensino. Demais, St·. Presidente, a Camara elos Deputados, e~m
dando o assumpto detida e minuciosamente, encontrou e lementos sufficiente~ 
para conceder a validade desses diplomas, segundo, entretanto, as condições 
estabelecidas no proprio projecto, circumstancia a que o nobre Senador não 
attendeu . 

AJiás, Sr. Presidente, a minha missão como relator, não attingiu a esse 
ponto que ficou encerrado . Como sabe o .Senado, estou exercendo estas fun
c\}ães interinamente na ausencia do nosso col!Jega, Sr. Paulo de lí'rontin, e .10 

caso limitei-me a dizer apenas sobre a emenda apresentada pela bancada de 
Pernambuco, sobre a qual tambem se manifustou contrario o prezado <'ollega 
representante do Ceará . 
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Estudando a emenda entendi apoiai-a, de accôrdo com a OPH11ao dos illus
tres representanteR de Pernambuco no Senado, os Srs. Dr. 1\llanoel Dorba 
e Conselheiro Rosa e Sil,·a, aqui presente, cujo testemunho poderia invocar 
no senlido de informar ao Senado a situação em que se encontra ?. Escola 
Polytechnica do Pemambuco, fundada desde 1912, ainda sob domínio da lei 
Rivada\·ia orrêa. 

Em boa fé, não poderemos nega1· aos estudantes matriculados nE>sse <:>s
tabelecimento (a.poiaclo) a validade dos seus diplomas, dentro dos t·igorosos 
princípios ela lei que regulava ntão a materia; seria offender ou lezar direito 
conquistado por esses estudantes. Em virtude do que a Com missão se limitou 
a mandar tornar validos esses diplomas até 31 de Dezembro do anno vindouro, 
pe lo fundamento expresso no ]mt·ecer, ao que o honrado Senadot· cearense 
tambem não attendeu. ' 

Fa.,;o aqui uma rectificação. Deséjaria destacar essa emenda para consti
tuir projecto á parte, afim de soffrer mais largas observações; mas ,wabo 
de verificar que não é possivel, em face do preceito regimental, pelo que peço 
ao Senado que appt·ove a sub-emenda tal como está redigida . 

Penso, Sr. Presidente, que, dadas essas explicações, em resumo por ser 
apanhado d surpresa n 'Sse del)ate, o Senado não póde ter escrupulo nenh um 
em approvar a proposição, pot·que está na consciencia de lodos que ella veio 
da Camara dos Srs. Deputados, depois ele ser seriamente estudada ali. 

Era o que tinha a dizer. (,lftato benn; rn.uito bem ... ) 

O Sr. Alfredo Ellis: - Sr. Presidente, sei hem que não seria mais ne
cessal'io o meu depoimento depois das palvras proferidas, nas explicações dadas 
com a maior lucidez e clareza, pelo illu. tre Relator da Commissão de Instru
cção. 

Rec:on.heço o espírito impat·cial de S. Ex., encarando uma questão de
batida na outt·a Casa do Congresso com a maior eleva<,;ão e ampla documeu
tação. 

1\iio se trata, portanto, de um acto occulto e que tenha de p~ssar suhre
pticiamente pelo Poder Legislativo, guiado ou amp::J,rado pela bancada de 
São Paulo. 

As palavras do nobre enaclor ])elo Ceará foram corno que a afloração da 
estima e sympathia que S. Ex . tributa ao meu Estado. 

Sabemos, Sr. Presidente, que o voto de S. Ex. contrario ao reconheci
mento dos diplomas da Escola Macl{enzie seria tambem contrario aos outros 
institutos que teem sido creados, alguns até denominados eZectricos, embora 
S. Ex. até hoje não tenha Janado nenhum protesto . . . 

E' estt·anhavel. Sr. Presidente, que o projecto que Yeiu da Camara, 
a poiado pela unanimidade da b.:1ncada paulista, que tepresentava não só os 
desejes •ts a.~pka<,;õ<'jS da mocJdacle estudiosa do Estado de São Pn.ulo e ue 
duas ou tres gervções f0rmadas sob o tecto daque!le Instituto, encontrasse 
da parte de S. J:i;x ... 

O SR . BENJAMIN BARRO o: - Não me referi ao merito do Instituto 1\Ia
ckenzie. 

O SR. ALFREDO ELLrS: - ... uma opposl<,;âo l!1justificada, o que prova 
que S. Ex. desconhece completamente o aesumpto e o Instituto. 

O SR . B:t:NJA"-!I~ EAP.Roso: - Tenha paciencia. O meu nobre collega é 
quem mostra desconhecei-os. Y. Ex. não póde 'Contrariat· a argumentação 
que adduzi sobt·e o projecto. 

O SR. ALFRElDO ELLIS: - S. Ex., repito, não conhece o Instltu o 'Ma
clo!enzi~. 

O 51<. BENJAMIN BARRoso: ~ "ão puz er.:.. liuvida o rnerlto eles ·e Insti-
tuto . Disse a•!''?!!::ts qu;, eiie não se sujeitou As cxigencias <'la lei e POt· 1s o 
não foi equipr.rado até agom e não deve sel-o. 
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O SR . EUSElBIO DF: ANDRADE: - :\'ão se sujeitou por condições especia
líssima!>. 

O SR. ALFREDO ,ELLIS: - Não faço parte da Commissão de lnstrucção 
Publica. 

Fui educado nos Estados Unidos da Amerlca do Norte tendo tomado 
parte na organização da instrucção pUJblica do meu Estado, posso bem al!Ui
latar do valor e da importancia daquelle instituto no nosso organismo, la
mentando wpenas que em cada Estado da União não exista um igual. 

0 SR . EUSElBIO DE ANDRADE: - Apoiado. 
O <SR . AL~'REDO .:ElLLrs : - Só lamento que o Estado do eará, do qual 

V. Ex. é repl'esenLante nesta a,<a, não conte, na sua capitai, co·m um esta
l:jelecimentr. igual ar. "Mackenzi~ College", de 1S . .Paulo, S. Ex. fez obt'a, 

em relação a esse instituto como a que, no dizer dos catholicos, o dialbo feo: 
com os olhos do santo: tanto quiz burilai-os, tanto quiz concertai-os que, 
afinal, cegou-o. 

Mas, rSr. Presidente, a propria Instituição aqui exi&1:ente denominada 
"Instituto Rookefeller", funcciona se1n nenhuma lei que a autorize, nessa 
intervenção em quasi· todos os Estados da Republica, nessa obra regenera
dora de todas .a& raças, no saneamento rural. 

Pois bem si lhe applicarmos a mesma regra. devemos manaar tecnar 
ess-e instituto,' que tem il'l'adiação em quasi~todos os Estados da União. En· 
treta'nto, todos conhecem os beneficios que el!e tem produzido na organiza
ção p'hysica da população, saneando-o, com·batendo a ankilostomiase, o i.mr 
paludrismo, etc. ensinando o povo a se libertar dessas molestisa. 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - '.r.Mnbem todos sabem que elle não er>t.á 
expedindo diplomas. · 

O SR. ALFREDO 1ELLIS: - Sr. Presidente ninguem Ignora a extensão elos 
beneficios prestados pelo Instituto Rockefeller a todas as populações do pla
neta. E Mackenzie, Sr. Presidente, foi um benemerlto igual a IR.o 'kefeller, 
a Carnegie, a Cecil Rhodes. 

São Estes homens raro, que apparecem com as mâos aaOivo. as, espa
lhando os seus milhões para melhorar a nossa raça e as demais elo planeta 
sem escol>her, sem seleccionar cõ;·es, religiões ou raças . 

Existem na superfície do globo 42 nações •que Se estão aproveitando dã:;) 
quot3JS doadas pelo Sr . Rockefeller Pm oonefic~o da •humamdade. 

Marckenzie, rSr. Pl'esidente; foi o Rockfeller da instruCÇão publica. E, 
por felicidade do Estado de S . Paulo, uma das sementes lançauas por aqnE'Jie 
benemerito apostolo cahiu em Eólo fecundo . 

Tres gerações têm passado por wquelle instituto para beneficiar em pri
meiro lugar o Estado de ,s. Paulo e depois, mesmo a humanidade . 

Sr. Presidente, S. Paulo poEsue um instituto de engenharia que é um 
']lrilnor e que póde ser equiparado aos melhores do mundo, não só quanto 
aos recursos qu,e o •Estado l!he fornece cmno em relação ao seu magiE·teno 
que é escolhido e remunerado de fórma a não ficar escravizado ás necessi
dadE-s physica.s. 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - O que devemos fazer é modificar a lei. 
o SR. ALFREDO ELLrs: - Pois· lJem, Sr. Presidente, é esse Estado que 

tem mantido um instituto des,;:a ordem, que vem pedir equiparação para um 
outro que não é inferior a nenhum congenere do Brasil. 

O SR. BElNJAMlN BARRoso: - Perante a lei é, porque não satisfez a5 con
dições da lei para a equiparação. 

O SR. AJ,FREJDO ·ELLrs: - Acho interessante, Sr. Presidente que se queira 
incumbir á lei o papel de calce te. Em um paiz, como este, cheio ele. anal
phabetos, em vez de se procurar cercear a instrucção, deve-Ee disseminai-a, 
concedendo privilegios e garantias a institutos como o Mackenzie. 
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A lei prohibe, Sr. Presidente ,que a União interv~mba no ensino prima
rio dos E'tados. Entretanto, eu, obediente como sou, á lei, não hesital"[a em 
votat· uma lei, no sentido de dar direito á União de intervir nOl::· Estados, 
para acrubar com esse cancro que corróe a nossa raça - o analpbabetis
mo. (Jf1tito bem). 

EJ agora aproveito a occasião para dlzet· •que ê uma vergonha para o 
Brasil, nu seu segundo centenario, apresentat· urna percentagem de analp!ha
betos corno a que temos . Revolta-me a alma, Sr. -Presidente, veriJ:i•car que 
nas Pbilippinaf. em poucos annos, os Macl~enzies que lá se estabeleceram 
extirparam o analphabetlsmo, emquanto nós, depe>is de um seculo de lib rda
de, •por causa da ·lei, estamo~ tc.lhtdoe de ensinar o povo a ler, eS<:rever e 
contar. Foi um en•o da Constituição do lmPerio chamar a si a instrucção 
secundaria e l::uperior, deixando :ls províncias sem recursos .a instrU'cçá.o 
primaria . 

Lembraria, Sr. Pt'eSidente, a convenlencla de ser nomeada urna Com
missão Mixta, da Ca.mara e do Senado, para uma providencia dessa ordem, 
para ::;e organizar uma projeclo que trate de dar combate ao maior inimigo 
que temo~ no 1 aiz - ao an.alphabetismo. Propon.ho-m a defendet· esse pro
jecto. demonstrando que Estados ha, corno o do illul::tre Senador Ber.jamin 
Barroso, que tem mais de 70% de anaJphatetos. E em Jogar de vir S. Ex. 
combater o Instituto Macl{enzie . .. 

O SR. BENJAMIN BARI{()SO: - Pt•ot.eslO. Não co.rnoa.u o J.ns·wLuto <VHJ.-

ckenzle; combati o pedido que fez esse Instituto de se equiparar por acção 
do Congresso e não do Consel'ho .Super:or do En!::!no. Estou defendendo 
a leJ. 

O SR. EusEBIO DE ANDRADEJ : - il?or uma situação especial que elle jus
tifica. 

O SR. ALFREJOO ELLIS: - t' . Presidente, conhecemos o respeito e o culto 
religioso que S . Ex. pre ta á lei. 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - Tenho respeito á lei 'toda Yez c1ue possa 
resp~itai-a. QuanC.o a lei não é jusw, não tenho esse respeito. O qne eu nao 
posso ê consentir que o Cungressu Intervenha nas questões administrativas 
do ensino publico, que são da exclusiv c.ompetencia. do Cons:elho Superior 
do En~ino. 

O .SR. EUSEJBIO DEl ANDRADE: - E>ntão, V. Ex. nega competencia no Con
gresso pa1·a fazer equiparações? 

O ,SR. BENJAMIN BARROso : - Não nego cOJnpetencia ao Congresso, mas 
tratando-se de questões administ1·ativas do ensino publiCo julgo que o com
petente ê o Consel'ho 1Superlor do Ensino . 

'.).SR. ALFRElL'O ·ELLIS: - S. Ex. é corno o inglez Sr. Presidente, que, 
vendo uma cre.atura preetes a afogar-se, não lhe estendeu a mão porque não 
tinha sido apresentada. 

E' uma formalidade. Mas a verdade ê que, indevendente dessa formali
dade, já tres gerações atravessaram os porta s do Instituto :i\fackenzie. pres
tandc.. serviços, grandes trabalhos e esforços á scien!cia no Brasil. 

Sr . Presidente, eu não po:·ia duvida quando houvesse de apresentar um 
projecto creando urna commemoração sempiterna de respeito ao instituidor 
daquella escola, porque o Mackenzie College ijJem mereceu do nosso paiz, 
assim como a instituição Rockefeller. Pre~to homenagens ao grande insti
tuidor daquella escola, que tantos beneficios tem produzido no Estado de 
São Paul o. 

Não venho sinão prestar esse depoimento ao <Senado, de accôrdo ~:om o 
voto e o parecer da Commissão de Instrucção Pu.buca, que acaba de ser 
re<produzido, com o ma:ior brilho e oom a maior luc idez, pelo nol::So illustre 
collega, Senador por Alagoas. 
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Não tenho, Sr. Presidente, nenhum interesse n essa ctuestão, sinão o que 
sempre me tr.az á tribuna. E, se, porventura, alguma accusação se m a 
.-enha a fazer depois do meu de&'LJ)parecimento do SJCenario da Republica, 
eu estimaria que S. Ex. o nobre Senador pelo Ceará, que S. Ex., que ê 
muito mais moço, talvez, do que eu, tivesse .a generoSidade de dizer então 
algumas p.alavras de espargir algumas flores sobre o meu tumulo e que 
guardasse a.tê esse momento ... 

t0 SR. lRINElU lVlACHADO: - Não faltamos em COUEB.s> 'Lristes . (RisOs). 

O SR. ALI!'REDO .IDLLlS: - ... essas palavras de reprovaçã.o, indo dizer, 
so-bre a minha sepultura, que me fez essa accusação no .Sen.ado, o que eu 
acceitarei Gomo um elogio e não como uma censura . 

Ten'ho dito. (Muito bem; muito be?n). 

O Sr. Lopes Gonçalves: (*) - !Sr. Presidente, quando foi da segunda 
discu&ão desta pro-posição, estando eu hrubilitado com um foLheto que n1e foi 
enviado pelo •lVIaokenzie O:lllege, julguei ser de meu dever patriotico defen
dei-o nE\Sta. Casa. 

Antes, pQrêm, de enh·ar no assumpto que me traz á tribuna. devo agra
decer ao nobre .Senador pelo Óeará as referencias honrosas que se dignou 
dirigir-me a respeito do projecto (!Ue apresentei ha a;Lgum tempo equipa
rando ou of.f1cializando a Univen:ldade de 1\funlâ~s. Lembro-me qde a esse 
projecto foram .apresentadas duas emenda.s: uma >peJa bancada do Paraná 
e oub'a pela de São Paulo mandando equiparar tmbem as respectivas uni
versid.ad s . S. Ex. -o Sr. Presidente da B.epu'tJ>lica vêtou a proposição que 
continha essas distposições de equipa;ração, não porque 0 regulamento dn 
ensino superio1:_ da !Republi-ca fosse elemento fundamental para que a legis
latura podesse resolYel' a l'espt"ito, mas por entender tratar-se de eecolas uni· 
versitarias, de caracter complexo . 

Esse foi o fundamento principal do véto. AqUi, porém, se trata de um:> 
SÓ eSICOla de um esta.belecimento singular de engenn.ana, e devo CUZ€r ao 
nobre represent:Lnte do Coorá, que amda no -caso. é a nossa magna lei q tlê 
regula o assumpto . · 

O regulamento do ensino superior, sendo um regulamento, não póde des
aforar dos principias c.aràeaes estabelecidos peJa nossa constituição. Ora, a 
Constituição Federal, no seu art. 35, estabelece claramente <? seguinte, como 
já tive occasião de suste1.1tar perante 0 rSenado ... 

tO SR. BIDNJAJ\UN BA~Roso: - Então não ha necessidade desses regula· 
mentos. Vamos suspendel-os. 

O SR. LOPES GoNQALVElSS - (Lê) : "Art. 35. Incumbe, outro sim, ao Con· 
greE:so, mas não pt·iyativ.rumente: 

2.• - Animar, no paiz o desenvolvimento das lettras, artes e 
sciencias, bem 'COmo a imJr1Lgração ,a agricultura, a industria e o 
commercio, sem privilegios •que tolham a acÇâo dos governai> 
locaes". 

Ora, Sr. Presidente, se o Congresso Nacional tem a ampla facu.Jdade de 
aesenvolver, de fomentar o desenvolvimento das sciencias e lettras, não ba 
razão para 1que el!e, tendo em vista a rConstituü;ão ela Republlca, fique suba!· 
ternizado a uma disposição regimental. ' 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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o que o regulamento do ensino Euperior esta,beleceu, foram providencias, 
foram prescripç'ões relativas ao processo de officialização ou equiparação das 
escolas superiores . 

O •SR. 'BENJAMIN BARROso: - Foi o processo administrativo do ensino. 
V. Ex. não comprehencleu a lei - permitta que lhe diga. 

O SR. LoPJilS GONÇALVES: - Mas isso não quer dizer que o Congresso 
Nooional, no uso de suas attribuições, sem se afastar uma linha da Consti
tuição ,seguindo-lhe antes os preceitos, quaes os de concorrer para o des
envolvimtnto dllJS Lettras e sciencias, não poss.a, em fooe de documentos que 
chP-guenl ao seu co:n.he•cimento, estabelecer por uma lei SJ.ngular a equipa

rac:ão de uma escola superior como o .Collegio l\llaokenzie ou a Escola Po
lytec.hnica. 

Foi eEte o ponto de vista em torno. do qual discuti a questão. fazendo vêr 
agora a .s. Ex. que o Sr. Presidente d.a. Republica vétou o projecto do Con
gresso que equiparava as Universidades do Amazonas, do Paraná e São 
Pa.ulo, unicamente, porque se tratava ele escolas universLta.rías, quer dizer, 
de d:ifferent<>.E· faculdades Oll •aec'l.denlias formando uma universidade de ens~no. 

Ora, a;q ui não é o caso. 

Qual a razão, pois, porque o Congntsso Nacional póde ficar tolhldo da 
factura de leis equiparando com justiça um coileglo? 

0 SR. BENJAMIN BARROSO: - Não foi isso O que eu disse. 
O SR. LoPJilS GoNÇALVEJS: - S. Ex. tem tan l'o menos razão quanto é 

oerto que Ee trata ele um co!legio que vem prestando serviços ha 40 annos, a 
um Estado a.deant.ado que se -póde chamar o leade1· ela Ií1ederaçào íbrasileira, 
o progressista, proveitoso, liberal e extraordinario Estado de •S. Paulo. 

Qual a razão por que o Congresso Nacional eleva <ficar subalternado, su
jeito, dominado por uma disposição regulamentar, quando a propria Consti
t uição lhe faculta deEenvolver .as scien1cias e as lettras por meto 'CI.e leis, 
n aturalmente, por que a nossa missão é legislar? 

Neste ponto, estamos acima elo Conselho ,superior de Ensino. E!le, é 
certo, póde deliberar mas só em virtucle de leis. 

Ora, positivamente o Congl'e!:'SO 11ão se a,Lheia ela sua competencia rela
t iva aos desenvolvimentos elas sciencias e lettras, delegando, como delegou 

.ao Poder Executivo, a c.onfecção de regulamento Bobre o e!ll'-ino &"UPel'ior. 
E foi isto o que se deu. 

Existe o regulamento, é facto, mas estabelecendo, repito, prescripções, 
proviclen~ias a respeilo iio proca..c.so de >Oifficializa.1·, ele t><C1uiparar. toda vez 
que um assumpto a isso aconselha. ~Mas, isso não <Iuei- Clizer que 0 Con
gresso Nacional não po>:-sa, dentt·o de suas attrLbuições constitucionaes, de 
poose ele documentos inc.onfundiveis e de grantle V'alor, e.'o/ta.belecer leis, equi
para,nclo esta ou aquella escola singular c'Lescle que isSIO venha beneflciar ae 
algum modo a boa fiscalização do Governo e a sociedade em geral. 

Eu seria incapaz ele me occu]1ar deste assum.pto, de me intrometter em 
seára alheia deante ela bancada paulista tão competente, se não me achasse 
habllitaclo com um documento que recebi e que neste momento não tenho 
á mio, porque não previa o debate, mas que ê muito COilJhecido. Esse do
cmuento é importantiSEimo ;' trata desse stalbelecimento desde a sua fun
da.qão; en•cerra actos incomiasticos dos Governos paulista e Federal e de 
toclos quantos tenham visitado esse estabelecimento de ensino. 

Ne,sta~' condições, já tendo me manifestado a favor deste projecto, venho 
com a minha humL!de e incompetente palavra (não CLpoiados), secundar os 
esfor'ÇoE da Com missão ele Instrucção Publica e · ao meSlno tempo declarar 
que não violarei, absolutamente, a lei uma vez que para fundamentar 0 meu 
voto tenho principio estabelecido na nossa Com;tltuição-. 
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Pot· esse motivo. espero que o Senado. consuJtJando o intet·esse do ensino 
e verificando o r egulamento, que não póde er superior ál Constituição do 
paiz, dará o se u voto pela equiparação que é o gesto n e•cess.ario, libera] e ao 
mesmc- tempo de reparação, um acto ele justiça áquel!e que foi fllrfiJaclor 
de tão brithante e •pr ogressiva escola . (Muito bem; mudto bem.). 

O Sr. Benjamin Barroso: (*) (pm·a ~tma explicaçcío pessoal) - Sr . Pre
sidente, vou Eer muito breve nas palavras •que pretendo dirigir a o Senado 
como ex.plicação pe51soa1 aos dous nobres collegas qu e acabam de impugnar 
as considerações que fiz a respeito do projecto. 

Ao illustr>e representante ele S. ,pauJo apenas direi que não errei dizen
do que o Collegio Macltenzie appellou para as ;:ympathias ela .bancada pau
lista, no sentido d~ conseguir, pelo favor, o q ue não Pôde conseguir Pela lei. 
Não entrei no mme•cimento daquelle instituto ele ensinq, porque se o fi
zesse, comquru1to dirigindo-Jhe os maiores elogios pelo seu pase.aclo, teria 
t am'bem de censura i-o, porque, ser equiparado legalm ente custa muito menos 
do que bater ás portas do Congres·so Nacional e pedir favor&- . 

Quanto no meu nobre collega pelo Amazonas, que veio citar a Consti
tuição e as attribuições do Congresso em um.a questão desta ordem, tenho 
a dizer que S. Ex . não interpretou b m a lei, que não co111hece bem de que 
tratamos, pois fo i o Con gres;:o que a utorizou o •Sr. iPr-esid nte da Republica 
a decretar, desde logo, a reforma do ensino official para arr a ncai-o ela des
moraliza<:;ão em que estava o en sino na Republica . 

Esse de'creto -estaJbeleceu uma. á utoricla.de para fiscalizar, em nome do 
Governo e do proprio Congresso Nacional o ensino ;:uperior e secundario 
do paiz. 

O SR. l\IONIZ SomlÉ: - Si a condições extgiclas por lei não satisfazem 
não consultam os interesses do ensino perfeitamente, revoguemol-a. 

O SR. Euzlillro DE. A.NDRAil<EJ : - Ha. casos particulares para o.s quaes vota
mos leis especiaes todos os di.a,s . 

O SR. l\IIONrz .SODilÊ: - Não temos competen cia ])ara •legislar por favor. 
O Sn . BENJAMIN BARROso: - !Sr. Presidente, medida de ordem da que 

está em debate &'i.o do dom in i o puramente admi nistrativo . Uma cou~a é a 
execu ção de uma lei, outra é o poder que tem o congresso • acionai de mo
dificar essa lei ou faze r outra como bem entender . 

O Congresso 1 aciona! e o Poder Executivo fizeram uma lei que rege 
a/Ctualmente o en~ino; todas .as suas questõe;:. que se prendem ao ensino, 
ex-·vi dessa lei, são hoje r-esolvidas pot• um con selho superior e pelo Ministe
rio da Justiça. 

A noE&a intervenção nesse assumpto é anarchica, porque o que o Con
gresso póde fazer é reformar a lei, si ella não satisfaz; o que o Cong1•esso 
póde fazer, por iniciativa de qu.alquet· Deputado ou de CJualquer Senador, é 
a·eorganizar o ensino ; mas o que n ão Pó.de, estando o ens ino organizado. é 
interferir em um caso estabelecido em lei para o qual não tem competencia 
nem au torida.cle. 

O SR. MoNrz SODRÉ: - Não J)óde fazer, porque a Constituição e5ta'bele· 
ce a igualdade perante a. lei. E;: ta é que é a •questão. 

O SR. BENJAMIN BARRoso : - ,s,·. Presidente, pelas palavras pt·oferidas 
pelo illustre repr•esentante do Amazonas, pat·ece-me que S. Ex. não inter
pretou a lei, 'CJUanto á organização do ensino. 

Era o que tinha a dizer. (.iJI1t.ito bem; 'muito bem) . 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Rosa e Silva : (*) - Sr. \Presidente, não ven.ho discutir a propo
sição; venho apenas dizer quatro palavras explicativas ela emenda que~ 
juntamente {)Om o meu illustre collega. ele bancada, o 1!1U E•tre Sr. Manoel 
Borba, apresentei á proposição em diScussão. 

Esta proposição, como veio da Camara dos Srs. !Deputados. equipara
va a Escola Polytec.llnica ele Pernamlmco ás Escolas Offi.cia& : a emenda 
q ue offere~cemos tem caracter re.striotivo. 

0 SR . EUSEBIO DE ANDRADE: - Apoiado. 
O SR. 'RosA EJ SILVA : - Nella não m-antemos a equiparação. Mas, atten

dendo a que a Escol.a. J>olytechnica de 1Pernambuc.o foi fundada na v!gencia 
da lei Rivaclavia Corrêa, legalmente portanto, e attendendo a que, nessa, 
época, se m aricularam nessa escola clive1·~::os alumnos que, mai:;. tarde, foram 
por ella diplomados, nós, na emenda, propomos que sejam validos os diplomas 
expedidos a esses a lumnos, que são em pequeno numero, deixando a equipa
ração á satisd'ação dos requisitos estabelecidos posteriormente pela lei. E 
assim, estamos de accôrdo com a sub -emenda apresentada pela illustre Com
missão de lnstrucção, porque ella mell1or traduz o nosso pensamento, que é 
respeitar direitos, quaes os adquirodos pot· alumnos que :::-e matri>eularam 
na queJ.1a escola, na vigencia da lei Rivadavia Corrêa, deixando, porém, a 
equip.aração dependente da sati-sfação dos requisitos pela lei Carlos Maximi
liano. (M7Lito bem.; ?lMLito be>~n) . 

Encerrada e adiada a votação . 

A 7J?'01JOSiçc1o é approva.cla CO?n e.mencLa. e?n .~g ele se
tembro e em 6 ele 01tt1tb1"o de 1922 é clevolvid.o o 1n·ojecto d. 
Oa1?~ara com a segtLinte en•enàa: 

StLbE-tltu.a-se o art. 3" pelo seguinte: "São validos, para todos os effel
tos, os diplomas expedidos ·pela Escola Polytechnica de Pernambuco, até 311 
de Dezembt·o de 1921, ])em assim os exames prestados naquella escola atê 
essa data. 

Senado Federal, 4 ele Outu:tro de 1922. - F1·anaisao Alvaro B11eno de 
Paiva, J'reEidente:. - Peclro da 01L?tha Peclrosa., 1• 1Se>cretario. - Ma.noel 
Joaq11im ele Mendonça Ma?·tin.•. 2• Secretario, interino. 

Em 23 de Dezem bro a Commissão de Instnwção Pu
blicct, em. pa1·ecer, acceita a emenda. 

(J project,, n. 5(}8, de 19-21, equipara aos e>SrtabeJeclimentos Iederaes 
a Escola âe Engen11·aria Mackenzie Col!ege e Escola Polytechnica de Per
nambu~::o, desde que se submettam ao regimen da fiscalização pelo Conselhú 
Superior do Em:ino e nellas se leccionem todas as d:sciplinas das escola:; 
officia.es, foi devolvido pelo Senado, ·que resolveu modific-ar a redacc:ão e al 
cance do re pectivo art. 3•, adoptando o segu1111te substi<UJL!vo: "Eào vanaos, 
para todos os effeitos os diplomas expedidos Pela Escola Polytechnlca de 
Pernambuco, a.té 3.1 de Dezwnbro de 1921, bem assim os exames prestados 
n<tquell~ escola até essa data". 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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A emenda do Senado, que substitue o art . 3°, não contraria os intuitos 
e propositos do prQijecto adaptado pela Camara: a Commissão de Instrwcção 
Publica é, ·portru1to, de par.ecer Que .a emenda substitutiva deve se1· appro
vada. 

Sala da:;; Commissões, 22 de "Dezembro de ·1922. - BwTos Penteado, Re
lator. - .áust,.egesilo. - 'l'ava,.es Cavalcanti. - Perrei1·a BTctga. - Ca1·
valho Neto. 

Em 27 são app1·ovadas a emenda e a H ldacção fiual dCJ 
p1·ojecto. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.° Fica equiparada aos estwbelecimentos federaes .a !Escola de En
genha ria "Mackenzie College" de S. Paulo, desde que se submetta ao regl
men da fiscalização e leccionern todas as disciplinas dos cursos officiaes. 

Art. 2. 0 Os diplomas já expedidos, para que gosem da:: respectivas van
tagens e privilegias, elevem ser registrados, dentro de seis mezes, no Minis
teria da Viação. 

Art. 3. o 1São vaJidos, •para todos OE· effeitos, os cliplom.as ex;pedidos pela 
Escola Polytechnica de Pernambuco, até 31 de /Dezembro ele 1921, bem assim 
os exames prestados naquel!a escola até essa data. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Commissões, 27 ele Dezembro de li:J-22. - José Alves. - João 
C<1bral. - Domingos Barbosa. 

E' sanccionado em Janei1·o ele 1923. 

Na ho1·a do expediente ela sessão ele 26 de SetentlJro G 

senaclo1· paulista proje1·tu o segqtinte àiscu1·so: 

O Sr .. \lfredo Ellis: - S1·. Rresidente, na sessão de sexta- feira ultllll...,, 
chamado, •por assim dize1·, nomdnalmente ao debate pelo nobre relator <la 
Commissão de Instrucção Publica, meu prezado amigo e collega, Sr. Eu
zebio ele Andrade, oocupei a tribuna para desfazer a impressão que causou 
a. oração do honraJdo Senador pelo Ceará quanto á impugnação que S. E:k , 

fez á pr01po.sição da outra Casa do Congresso, equiparando o Co:llegio Ma.
ckenZie de S. iPwulo aos instiltutos na.cionaes. 

Ouvindo S. Ex., o 111obre Senador pelo Ceará, sempr"' tão avaro na aJs .. 
tribudção das scirutilla.ções da sua eloquencia., não deixei de extranhar u 
gesto de S. Ex., occUJPando a tribuna paJra coon bater uma medida liberal, 
como a de que se trata, i to é, da equiparação de um instituto que !unc
ciona ha. 30 annos na ca,p~ta.l do meu Estado, ao lado d<' um outro que e, 
para a instl,ucção do Estado de S. Paulo, como que uma. gloria nacional. 

Pois 1bem, S·r . Presidente, o Instituto Mackenzie, a pezar clie fuJlldado 
por -estrangeiros, rivaliza com a Escola Poly/technJica desta qa,pitaJ. ]'oi 
por isso que me causou especie ve1· S. Ex., espírito liberai que é, ao envez 
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de conconer para a disseminação da instrucção secundaria. e superior, pro
curar d'esrt:ringil-a, soccorrend.o-se de uma medid)a s1ug·warme111te mquJs1· 
totúal. 

Preciso, pois, referir um facto ct.e ot•Ciem inclivic1ua.I, pa:t]a fazer unt 

confronto, 'Porque, Sr. P>residente, gos-to muito, na minha orator!a ins!gw
fica.nte e obscura, (ncio apoiados), desses pequenos confrontos e lã. de ve" 
em quando de uma pequena allegm·Ia. 

Calouro em S. tP3Julo, contando apenas 15 annos de idade, foi-me re
chada a .l!'acuLda.de de minha terra por não ser eu POl'La.;:lot de uma certi
dão âe ida.de que consignasse o numero de annos e":ligido para matricula. 
V1a-me assim na contingencla de p€rcler un1 armo, e todos sabemos a Im
portancia ele um a.nno, na vida de um homeiTI, quando é certo que ella é 3&. 
oostarlte curta, m·uito limitada. 

Que fazer ante essa exlgencia, E<inão tomar outra provHlencin., qual a. 
de procurar outro instiburto, 001de nfuo fosse req,uis~to lnd.is\pensaveL eS>;a 

condlçíio, qne a Fac·uldaide de Direl<to de S. Paulo consignava, de accõrdc. 
com a lei, no seu regulamento? 

Possuldo desse desejo parti para o outro nemeS!phero; rui bater a porta 
da Universidade de Pensy;1-v-a.nla, o maiO<r e o mais Importante insbltuto de 
ensino superiot· do mundo, que 3JCtU3Jlmente acoll1e sob suas arcadas cerca 
de 12 mil estudantes. 

Penetrando o calouro de S. PaUl! o na Universidade da PensyJvania, per
guntou á Sl!:l. congregação si o aidmittiaun a matricula no curso meaJCu . 

Dev.o dizer •p€rante o Senado da Republleoa - para fazer um contronw 
entre um paJlz onde não ha analphabetos e outros onde 85 •j• dos seus habi
tantes não sabem ler nem escrever e se exige uma certo. idade para que um 
individuo, no inicio da sua vida, possa m<lltl'iculru:-se edll um instituto de 
ensino superior - devo dizer ao S<'"nado que não me perguntaram qual era 
a minha idade, pois, n ão exigiam cet~dão de idade. 

O reitor, o deão da Universidade, perguntou-me ape<nas si eu tinha os 
preparatorios exigidos para os cursos superiores. Como resposta á sua pe:·
gunta tirei ·do =eu bolso as certidõ s dos meus exames feitos pE:rante " 
Faculdade de Direito de S. PaJUlo. 

Tambem não me perguntou s.i essa Faculdade era baEejacla pelos favores 
ufi!Ciaes. Além da pergunta clta.da nenhuma outra me foi feita. 

Mediante rupena.,s a exhiblção de minhas certidões de exames fui ad
m ittido á ornatrioula, em um.a das faculdades de um paJlz culto, sob o fun
clamen<to de que uma Facu:ldo.de do Bt·asil, não seria capaz de fornecer cer . 
tldões falsas. 

Isto quer dizer, S1·. Presidente, que na Undvet·sidade Pensylvania 'ln
contrei a maxLma l!berrultdade, a maxlma. Igualdade, não só em relação 11 
idade, ~orno em relação ao a,pparelhamento necessaTio opa;ra a frequencia 
aos cursos su,periores. 

Faça <~Jgora o Senado o corttronto entre esse es•pirlto liberal que domina 
a Nação Norte Americana e a orac:ão do nobre Senador pelo Ceará, 1'1~· 
ro:>presenta neste recinto a Tel"ra da Luz, dando o seu voto contrario á efjUl
paração de um instituto que -funcciona ha 30 anmos, fornecendo á nossa 
instrucção opublica, gratuitamente, o maior quinhão de sc!encia que ê pos
sível um lnstttuto tornecer a tm'l povo e á circumscripção em labuta, a um 
1n&1:ltutu que esclarece e que illum!na. 

Confronte o Senado o espírito inquisitorial que vae procurar na Jei em 
uma nuga, em uma :filigrana, um embaraço para negar aquillo que o '1\ra-
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ckenzie não solicitou, com os bene1'icios que esse co1legio distribue a mãos 
cheias. I 

Como militar, Sr. Presidente, S . Ex . o nobre Senador é da escola da
quelle celebre general, que mandou reb-aixar de cabo a soldado uma praça, 
porque um bO'tão da braguilha da calça se achava fóra da casa. Nem sei de 
que era capaz •S . Ex. com o espírito inquisitorirul que nos vem manifestando, 
de se metter na guarita <da lei e fazer fogo contra idéas e princípios liberaes, 
se em uma revista encontrasse um pobre soldrudo tendo nos sapatos uma em 
1ogar de duas laçadas. 

Naturalmtnte, mandaria fuzilai-o. 
Sr. Presidente, eu disse e pepita: S. ·EX. não conhece o Instituto Ma

ckenzie. Se o conhecesse, não diria 'O que disse, nem se arvoraria tm contra
<'lictor da proposição que veio da Camara, subscripta, unanimemente, pela 

ba.nicada de •S. Paulo. 
u ,SR. BENJAMIN BARRoso: -E' essa a unica força da proposição. 
O SR. ALFREDo ELL!s: -O Instituto IMacl{enzie não pediu oousa alguma. 
O SR. ADOLPHo GoRDo: - E' um excellente estabelecimento de ensino, 

um dos melhores de S. Paulo. 
O SR. ALREDO ELLS: - Esta é a verdade; o Instituto Mackenzie não 

p.ediu nada. 
O SR. EUZEJBio DE ANDRADE: -Apoiado . Verifiquei, hontem, nos A:rvnaes 

da Co.mara, que elle naJda pediu . 
O SR. BENJAMIN 'BARRoso : - Nem mesmo ao Congresso? 
O SR. ALFREDO EL'LIS: - Nem mesmo ao Congresso. A proposição fo i 

apresentada pela bn.ncada ele S . Paulo ind.epedente de pedido . E mais, não é 
verdade que o Conselho Superior de Instrucção Publica, alludido como ele
mento principal para a vinda ele •S. Ex. á tribuna, tivesse dado parecer sobre 
" caso. · 

O SR. BENJAMIN !BARRoso: - Eu não disse isso. 
0 SR. ALFREDO ELLIS: -V. Ex. O affirmou. 
O SR. BENJAMIN BAHRO o: -Não affirmei semelhante cousa. 
O SR. ALFREDo ELL.IS: - V. Ex . affirmou que o conselhQ. superior de 

instrucção publica lhe havia recusado equiparação. 
O SR. BENJAMIN 'B.AlRRoso : - Eu disse apenas que os collegios superiores 

e secundarias vinham pedir ao Congresso aquillo que não conseguiam do 
Conselho Superim· do Ensino. E' co usa muito differente. 

O SR. ALFREDo ·ELLis: - Mas se elle nada pediu . 
O SR. BENJAMIN BARROSo: - Ora, si o Collegio :Mackenzie nada pediu, é 

um presente que a bancada paulista lhe quer fazer. 
O SR. ALFREDO ELLis: - A bancada paulista não faz presentes. O Estado 

ãe ,s. Paulo é que vem, por este modo, ao encontro das nece sidadse do povo 
paulista. Quando S. iEx. era governadot· do seu Estado, o Estado de S. Pau

lo, lembre-se ,S . Ex., foi em seu soccorro. São esses os presentes que o E s
tado de S. Paulo < ostuma fazer. 

O SR. IRINEU MAcHADo: - Assim como a União tem auxilirudo S. Paulo 
todas as vezes que esse Estado tem necessitado. 

O SR. ALFREDo ELIAS: --=-V. Ex. fica intimado a enumerar as vezes que 
a União ten:i auxiliado ,s. :Paulo . 

O SR. IHINEJU MACHADO: -Ora, o caso do café, por exemplo. 
0 SR. ALFREDO ELIAS: - Mas O café é O Brasil. E é bom não entrarnJflS 

nesse assumpto. 
O SR. IRI~Eu MACHADo : - O café é o Brasil, como o Ceará tambem é o 

Brasil. 
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o SR . .ALE'REJDO EJLLIS: - Mas quMJJdo todos os LIDstados recusavam auxilio 
ao Ceará., S. Paulo Jh'o prestava solicitamente . 

o SR. IRlNEU \MAcHADo : - Mas isso não foi um presente ao Estado, foi 
um soccorro prestado aos flagellados. 

o SR . ANTONio MAssA: - A valorização do café é u,ma questão nrucionaJ. 
O SR. IRINEU MACHADO : - Como a outra tambem o é. 
o 1S:R.. ALFRlliDO ELLis: - S. Ex. o Senador pelo Districto Federal está 

mettendo a sua coLher, nesta questão, externporaneamente, como é seu cos
tume. 

O ·SR. •IRINEJU \MACHADO: - V. Ex. está dizendo que São Paulo fez pre
sente ao Ceará. 

O SR. LoPES GoNÇALvEs: -Nem é questão de presentes ao 'Ceará; é uma 
questão de ordem publica em relação a um estabelecimento de primeira 
ordem. 

0 SR. BENJAMIN BARROSO: - iE' uma questão de desordem publiC1L no 
ensino official . 

O SR . .ALFREDO ELLrs, : - O que eu disse, .Sr. :Presidente. foi qu 
ckenzie Co!Jege .nada pedira. E sab.e V. Ex. porque o Maokenzie Coll.€tge 
nada pedira? 

0 .SR. 'BENPAMIN BARROSO: Isto é que não sei. 
O SR. ALE'REIDo EUAs: -Ficará V. Ex. ·Sabenclo agora. 
0 1SR. B.EJNJAMIN BARROSO:- Desejo muito saber. 
O SR . .ALFREDO ELLIS: -Como, ás vezes, o mentor ensina alguma cGu'3a. 

ao superior; assim como. muitas vezes, NrupoJeão Bonaparte col!hia iniorma
ções, e bôas, entre os ela sua tropa, quando 1Jercorria os postos avança,dos, 
como succedeu na batalha de Austerlitz; S . ·Ex., o nobre Senador pelo oeará, 
poderá receber de Llma. praça de pret, sendo, como é, um grande estrategista, 
informações nesse sentido . 

O SR. BEJNJAMIN BARRoso: -Nunca me experinientei nesse rumo. 
O SR. .ALE'REIDO ·ELLII:l: - O Jl.iacltenzie Col1ege, Sr. Presidente, nunca 

pediu causa aJuguma porque, pel{) seu regulamento, ha uma exigencia que os 
institutos officiaes não te em. E essa exl>gencia é relativa á parte pratica. 

O Mackenzie Co11ege exige, pa11a con~ISsão do diploma, que o 'graduand<> 
traga um attestado de frequ.encia pelo menos durante seis mezes, ~m um es

tabelecime·nt6 de engenharia, onde possa educar-se como engenheiro pratico; 
e mais, outro certificado de permanencia em um instituto de electricidade es· 
pecifica,cla. 

Ora, não tendo os nossos institutos officiaes de engenharia, nos seus va· 
rios regulamentos, exigencia igual, comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que 
o instituto Maokenzie, por esse motivo, estava tolhido de fazer o pedido de 
equip.a.ração, porque, se, por ventura, esse estabelecimento ;fosse equiparado, 
os estudantes d'ormaclos, ou que pretendessem formar-se nelle, seriam obri
gados a essa prova ])ratica em institutos de engenharia e de .electricidade; 

mas, desde que se lhes dêsse a equiparação, ficariam isentos dessa exig8'Ilcia 
parlamentar. 

Por esse motivo, e fazendo o Instituto \Mackenzie formal exigencia dessa 
medida, V. Ex . comprehende que não poderia vir pedir equiparação. 

O .S.a . BENJAMIN BARRoso: - Nesse caso, .a concessão que se lhe que1 
dar, vem prejudicai-o. 

O 1SR. ALFREIDo ELLIS: - ... porque elJe exi-ge mais do que os nossos ins· 
ti tu tos of.ficiaes . 

Eis a razão porque o iMac]{enzie College nunca se lembrou de requerer ao 
Congresso equiparação . E . sabem V. Ex. e o Senado a origem. desse insti-
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tuto? Devo até agradecer .a S. Ex., o honrado rep1~esentante do Ceará, a op
portunidade que me dá de trazer para o recinto do Senado alguns esclareci· 
mentos que os Srs. Senadroes ainda não teem . 

o Sr. Alexandre Zà>Iackenz.ie tinha 12 ou 14 annos de idade quando, lendo 
artigos sobre a nossa independencia e os discursos do ve1ho patriarcha José 
Bonifacio, emocionou-se tanto que esses discursos foram para elle como qm 
uma scentelha, por assim dizer, emanada do cerebro daquelle eminente brasi

leiro, quando aJffirmava que nenhuma nação podia conservar a sua ·liberdade 
se não ze lasse pela sua instrucção pulblica. 

·Esse joven americano fez, nessa occasião, um voto de dedicar toda a sul\ 
fortuna toda a sua acção na propaganda da instrucção publi a no seu paiz 
P. no B1~sil, tal foi a emoção que lhe causaram os períodos tão eloquentes dos 
discursos do Patria1·cha da Independenc!a do Brasil. Atravessou elle a. vida 
adquirindo fortuna, e, aos 80 annos de iCl.ade, lembrando-se do voto que fi
zera no inicio de sua vida, dividiu a sua fortuna em tres partes, tendo con. 
sagrado uma dellas á fundação desse instituto. 

Nào podendo vir, pessoal•mente, r ecorreu a um homem de gNlmde valor, 
cujo nome talvez seja pela primeira vez citado neste recinto - o Sr. Pro
fessor reverendo Jorge Chamberlain, amigo intimo e admirador do ~r. Ruy 
Barbosa, de quem era hospede sempre que vinha ao Rio de J aneiro. ])e pois 
de haver conferenciado com ,s . Ex . , consultando-o sobre os regulamentos 
que então estavam em vigor, e tendo obtido o apoio do emniente brasileir<) 
fol fundar esse instituto em S. Paulo, applicando alli uma parte da fortuna 

que lhe havia sido entregue pelo Sr. ü.\l[a.ckenzie, exactamente como succede 
rugara com a missão em que o grande Rockifeller d.espende mílhões em bene 
ficio da assistencia rural, com essas missões que em 42 paizes cuidam de de, 
b elar as molestias que cqnstituem a lista forrnidavel no.socomial, que encurta 
a vida humana. 

Pois não é facto que, tambem entre nós, a Missão Rockfcller dá comba· 
te á ankylostomiase e ao impaludismo e ensina o povo a se precaver e acau, 
telar-se contra as :o.ffecções alueticas e tuberculosas? 

Ainda agora é essa m esma Missào Rookfeller que se propõe a install!ll 
na Faculdade de Medicina de S . Paulo os laboratorios necessarios á sua clí
nica, .empregando quantia talvez superior a cinco mil contos. 

Pôde alguem calcular a import.ancia dess donativo? 
Que riqueza, Sr. P residente, bem adquirida essa que serve para bene, 

ficiar os povos .e levar a saude onde a molestia ame,a\;ja diminuir, quiÇá \PÔr 
termo á viela humana ! 

São esses os grandes bemfeitores ·da humanidade: Mackenzie, criando (} 
instituto de seu nome em Sãu !Paulo; Rocl,.feller criando a. i\IIi.;;são Rockfeller, 
que já se ramificou por entre 42 povos do gloho~ c~cil Rhocles, entregando ao 
a.dversario el a sua doutrina, que foi Williams Steed, doze milhões esterlinos 
~ara au:ilia.r os rapazes pobres sem recursos, que quizessem frequentar a 
Instrucçao secundaria ou superior; e Carnegie distribuindo centenas de mi
lhares de contos na fundação de laborato!'Ío;, bilbliothecas e escolas. SãG 
esses grandes bemfeitores, que todo o homem culto deve admirar, auxiliando 
suas obras .e não se apegar a ;filigranas inu-bcis, procurando assim impell.ir 
que se realizem os o.bjectivos luminosos e philantropicos nobres e elevado::; 
dos grandes bemfeitores e apostolos da humanidade. -
. Vou l.er, Sr. Pr.esidente, uma nota a proposito do instituto Maclcenzie . 
Antes de f,az.el-o, porém, affirmo> de novo, que o dierctor daquelle institutC> 
nada pediu . O Conselho Superior da Instrucçào Publica nada resolveu a este 
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respeito, nada prohibiu, e nada resolveu a este respeito, ou prohibiu, porque 
ninguem lhe havia pedido causa alguma. 

O SR. AooLPHo GoRDO: - Seria um escandalo se prohibisse. 
o SR. ALFRmo ELLIS : ' - Mas, se porventUl·a, o Conselho Superior de en · 

sino fizesse o que o nobre Senador pelo Ceará aqui affirmou, isto é, que Lhe 
havia negado, de accôrdo com a lei, essa equipaclaç~o. representaria esse 
acto nã.o um menoscabo ao instituto que ha trinta annos funcciona, espar. 
gindo luz e instrucção no iEstado de S. Paulo, mas ju to motive.. de c ensur-a 
ao Conselho Superior de Ensino, por haver prohibido o funccionn.mento, ou 
tentado fechar as portas daquelle instituto. 

o nobre .Senador a que.Jn respondo governou seu Estado. ~'o r isso mo 
animo a fazer-lhe uma pergunta : Saberá, porventura, S. Ex., qual é a per
centagem de anaJlphabetos existentes no tenitorio cearense? 

Poderá S. Ex . informar-me qual era o numero de analplb.abetos quando 
assumiu o cargo de Presidente do .Estado? 

Poderá S. Ex. dizer-me qual foi a sua acção bene'fica em favor da in
strucç;ão publica do seu Elstado, se a melhorou, se augmentou a sua capa. 
cidade? 

O SR. BEJNJAMIN BARRoso: -Pelo menos criei escolas. 
O S!t. ALFREDO ELLllS: - O que posso afifirmar é que. com poplllla.Çfl.ú 

igual ti. do Estado que S. Ex . administrou, ha um outro- na America d1J 

.:>~ arte - o de Washington - qu e conta nas suas escolas 2-!5. OOU alumnos . 
.l!J srube S. Ex. qual é a frequencia escolar do seu Estado? 

0 1SR. BENZIAMIN BAltROSO: - iM.o'tis OU menos. E' de vinte mil e taJn.to~ 

alumnos. 
O SR. ALFREDO ELL1s: - Não chega a vinte mil. Apezar de ter . encon

trado, quando assumiu o governo do Estado, uma média escolar que variava 
entl·u 17 a 18 mil aJumnos, actualmente, de accôrdo com .as estatísticas que 
possuo, esse numero não chega a 20 mil. 

Estabeleça agora o Senado um termo de comparação entre os 2·15 mil 
indivíduos que frequentam as · Escolas do Estado de W.ashington, que t~ m 
população igual á do Estado do Ceará, que conta uma m&dia de frequencia es
colar de 19 ou 20 mil. 

E' assim que ~e combate o analphabetismo ! ... 
O SR. BENJAMIN BAilRoso: - Si V. Ex. estabelecer termo de compara

çho entra o seu Estado e outros d paizes estrangeiros, com a. mesma popu!a
<;ão, .encontJ·ará differença identica, sinão malot. 

O SR . ALFREJDo ELLIS: - IJ',I[as São Paulo. lembre-se o no.bre Senador COtL· 
rorre com verdadeira libe ralidade para a diffusão da instrucção, não tolhend(l. 
a acção particular de qu€m quer que se:ia. 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - Nem no Ceará. Cada qual .age ele accôrdo 
co m as possibil idades elos seus recursos. 

O ·SR . ALFREJDo ELLIS : -Ma is ainda. A bancada de São Paulo jamais "" 
levanta neste recinto para. se apegar a uma filigrana a uma nuga afim a., 
prejudic.o'l.r a um .instituto superior. que, funccionand~ ha trinta a~nos n\àa 
p6de, por u ma questão de !atna-caiwina, ser equiparado aos seus cong~neres 
officlaes da Republica.. 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - V. • Ex. permitta que diga que, arrasta<!<> 
pelas suas apreciações transviou :a questão completamente rebatendo pontos 
,que não foram feridos por mim. 

O SR. Ar.li':JBDo ELL~~: - Estas notas (mo81t?·anâo) são importantes e <le
sejo que fiquem co.nsignadas nos nossos .Anna.es, porque assim se evitará .:)Ue 
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futur. s Senaclore<· v•.·n !,am empregar as scintillações da ::;ua oraloria no con•
bate a instit\.tos <em.·lhantes ao :iVlJack.enzie College. 

Dizem ~lhs: .li.:J 
"Entre 1880 e 1890 os directores da Escola Americana, tendo o plano de 

accrescenlar ao seu progrannna o -ensino superior, consultaram o Dr. Salda
nha Marinho sobre a legalidade de organizar um estabelecimento nos molde~ 
norte-americanos, com diploma emittido pela Universidade de Nova York. 
Elle achou possível conforme a lei que naquella data 1·egulava o assumpto, 
Mais tarde, o Dr. Ruy Barbosa confirmou particularmente ao Dr . .Jorge 
Chamberlain a mesma opinião. 

Estribando-se nestas opiniões J'oi fundado o Mackenzie ColJ.ege, que priu
cipiou a funccionar em .1890, chegando a formar a sua- primeira turma em 
1900 e mantendo desde aquelle tempo a serie das suas turmas . 

A Jei Rivadavia antes ampliou do que limitou os seus direitos. A lei J\Ia
ximiliano. por uma clausula, veio tirar o direito de revalidar os diploma.'! 
que até àquelle tempo tinham sido concedidos. Acontece que noventa e seis 

pot· cento dos bens pertencentes ao Mackenzie College, estão sujeitos a con
dições testamentarias impostas por pessoas já fallecidas, que determinaram 

a manutenção do ,ypo e:,labelecido ]Jela lei Ma."imiliano em diversos pontos, 
dos quaes írizamos quatro: 

1 •, o patrtmonio e a jurisdicção suprema no estabelecimento pertencem 
a um grupo de syndicos que não aufereut lucros, sendo a congregação subor· 
di nada aos syndico~; 
1 ' 2", a nomeação para as cadeiras é por accesso e a1ão por concurso. Os 
;instructores de grão infe rior sendo nomeados de conformidade com as suao 
à1Jtidões; 

3°. exige-se a assistencia ás aulas e que os traJbalhos praticas sejam feito~ 
debaixo de inspecção e não se admitte exames vagos; 

4°, o prog~.·amma nos seus detalhes é sujeito a modificação de conformi
dade com os progressos da scienc!a e as necessidades locaes da engenhariu. 

Estas differenças de typo impossibilita ma equiparação, sob a lei geral, 
que nunca foi pedida. A conservação da instituição para o serviço da moci
dade brasileira levou um grupo numeroso de Deputados paulistas a propôr o 
projecto em discussão . 

São estas, Sr. Presidente, as informações .detalhadas sobre as difterença• 
regulamentares existentes entre os imstitutos oifficiaes de ensino superior e 0 

denooninado J\!Iackenzie College. Verifica-se, por()m, que es as exigencias s~o 
muito mals restrictas nesse instituto, justamente com o fim de pre parar, no 
apparelho melhor o estudante que alli e forma e adquire um diploma no 
sentido de &r maior força, maior prestigio, maior valor aos diploma· ' por 
esse instituto expedido~. 

·Sr. Presidente, agradeço desta tribuna ao nobre SenaJdor a opportnni 
dade que me proporcionou de trazer ao conhecimento dos ,srs . Senadores, e, 
portanto, do paiz, detalhes que, confesso, não conhecia. 

Tendo, ealtretanto, confel'e·nciado com os directores, com os profe_ssores 
desse instituto e mesmo com os moços alli formados entre os quaes, um filho 
meu, posso dar a prova do valor daquella insti~uição, não só philantropico 
como profissionaJ, e asseverar que elle mantém seus CUJ'sos comp•letos ri
vaJizando até com um dos melhores institutos de engneharia do paiz. q~al ê 
a Academia Polytechnica de São Paulo. · 

Os SRS ADOLPHO GoRDO E! EUSEIBIO DEl ANDRADEJ - Apoiado, 
O SR. AT,FREIDo ELIAS: - Ainda an"JJbiciono e conto como certo que 0 no

bre Se!1ador pdo Ceará, quando se tiver de votar .a medida, dará 0 seu valio• 
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so apoio. o seu voto, para .que s€ja equiparado um institu to dessa ordem, que 
tantos beneficios tem prestado alistando-se n a escola liberal, deixan do de 
part qualquer .filigrana, qualquer n uga que embarace €sse reconheciment~ 
l.amentando eu q ue no nosso paiz não existam outros em identicas condições . 

'.rratanclo-se, como se trata, de uma <questão importantíssima, aproveito o 
enseje, ,para formular desta tribuna o r querimenlo que vou mandar á Mesa. 

Ainda ha poucos dias um Deputado pela Parahyba, o Sr. Tavares Ca
valcanti, pronunciou um belíssimo discurso illuminanclo assim os Annaes ela 
Camara . .. 

0 SR. VENANCIO .NEJIVA: - Apoiado. 

O SR. ALFREDo ELLIS: - ... sobre instrucção publica. Mas, Sr. Presi·· 
dente, creio que não ha necessidade de .formular pt·oj ctos sobre instrucção 
publica. Sabemos que á parte a lista nosocomial de molestias dos climas in· 
ter-tropicae:; prin cipalmente a anlcilostomiase, as affecções p:iilustres. tu<ber· 
culoses, can~erosas, etc . , pondo <1e parte essa lista que, afinal de- conta!\ 
está sendo estudada, cujas molestias estão sendo por assim dizer, vlenciclas 

pela sciencia nas pesquizag feita· nos laboratorios ha, Sr. Presidente, tres 
grandes males. tres grandes cancros que estão enkilostomados na nossa cs
tructura e que agora, no limiar elo segundo oentenario, 1 mbrei-me de apon 
t ar para que se ol'ganize uma cruzada santa, esperando que o novo Presi, 

<lente, filho que é elo glorioso Estado de Minas Geraes, seja 0 Pedro Et·emita 
dessa cruzada sacrosa.nta, que -resgatará a ignorancia do Brasil extirpanrlo
lhe os seus principaes cancros : o analphabetismo, o alcoolismo e o jogo. 

Nilo ha, Sr . Presidente, nenhum brasileiro que não reconheça a necessi 
dado urgente de dar combate á esses tres males. 

A America do <Norte :lá atacou e venceu os tres monstros, os tres dra
gões . Lá, o analphabetismo mão existe, e a prova é que, mesmo nas PhiliP· 

pinas, apezar de ser ainda curta a occupação da,quelle territorio, por assim di
zer, semi -barbaro_ com clifficuldade se encontra um analphabeto; sua percen· 
tagem é alli ·mínima. insignificante. 

Entre nós, que cheg~mos ao Cent nario da nossa Independencia Polltica_ 
temos uma percentagem, que nos envergonha, superior a 80 %! 

Isso quer dize1·, Sr . Presidente, qu e na ordem moral, dá-se 0 que occorre 
na ordem physica, na chimica industrial quanto ao aproveitamento do carvão 
de pedra . 

Li ha poucos dias, Sr. Presid nte, em uma revista scientifica, que a 
quota de apr oveitamento de e.nergia desse combustível, tão necessario que 
chega a se denominar "náo da industria" é apenas de 15 •1• não indo além 
nas melhores usinas, de 17 a 20 o/o . Qu~r dizer que, dessa 'enorme riqueza: 

dessa enorrnissima fonte de energia, perdem-se de 80 a 85 por cento. 

Lendo, Sr . Presidente, essa verdade entristecedora, lembrei-me da nossa 
nopulaÇão, cujas energias são per didas em proporção identica, porque, de 
facto, o analphabetismo, entre nós, representa a mesma percentagem de ener
gia perdida desse combustiv€1 qu , comquanto encerre na sua estructura a 
iorça solar de milhões de seculos, passa pelas chaminés das usinas sem l}ro
duzir a enet·gia que poderia produzir, si, porv<entura, os appat>elhos mecanicos 
tivessem o segredo de melhor aproveitamento. 

O mesn'lo se dá, ,s,·. Presidente em uma nação como a nossa, no tocante 
á percentagem e n orme de amalphabetos . 

• E' ou não o caso de se int€ressar a naçã0 inteira .. . 
O SR. FELIPPEJ ·SCHMIDT: -Muito bem . 
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O SR. ALDREIDo ELws : - . .. todas as classes, as miljtares, as ecclesiasti 
cas, etc .. na solução do problema do aproveitamento da energia d-o povo que 

· ainda ag~ra acaba de demonstrar possuil-a, nesse extraordinario 1·aid do ex
tl,emo norte, lanç::;.ndo-se ás ondas em frageis jangadas, sem 'bussola, sem 
instrucção, sem rumo, por assim dizer guiando-se pelas estrellas, para virem 
a esta Capital commemorar o Oentenario? 

Que melhor presente poderíamos dar á Ilação nós, os pepresentantes do 
povo brasileiro, sinão vota ndo uma lei que cogite da solução desse l)roblema e 
que anniquille de v.ez o anrulphabetismo? 

Quand-o a America do Norte resolveu este problema_ encetou o combate 
ao alcoolismo, triumpbando tambem. 

Esvasiaram-se, por assim dizer, as suas penitenciarias, diminuindo de 
muito o con tingente da sua população pathologica, fiC?-ndo os bospitaes mais 
a!Ji.viados. A raça ificou mais forte e mais capaz para enft'e.ntar os problemas 
que a civilização impõe ao povo que deseja ser livr.e e que livre se quer m an
ter. 

O SR. PRESIDEJNTEJ: - Observo a V. Ex. que a hora do expecliente esta 
terminada. 

O SR. ALFREIDO IDL.Lrs.: -.Sr. Presidente, peço a V. Ex., mais algun.~ 
minutos de tolerancia, pois desejo enviar á Mesa não só este requerimento. 

como ta mbem pedir a inser\lão no meu discurso de uma indicatÇão que vi pu
blicada no O EstadJo eLe S. PatbZo, edição de ante-bontem, a proposito justa
m ente elo problema do an!'l)lhabetismo. Essa indicação, apresentada á L tga 

1Sacional de S. Paulo pelo Dr. Mario Pinto Serpa, ve _mdemonstrar a ne
cessidade urgente de se tratar <lesse assumpto, que só terá inicio e execução. 
si porventura for approvado o requerimento que vou fazer. 

Essa indicação da Liga Nacionalista, publicada :no jornal de matar cir
culaçã-o do Brasil, como é o Estaclo ~e São Pa~blo. servirá de pharol a ihlumi
nar a consciencia de todo 'brasHeiro que tiver uma parcella de pocte r para s~ 

aggremiar 11essa cruzada ele combate ao analphabeti.smo, porque será uma 
gloria para todos nós ter promovido a soiução de tão alevantaid-o problema 
l'nesmo que nenhum 1de nós tenha. a opportunidade de ver, de receber os ap
pla u sos das futuras gerações, por occasião do s·egundo Cenlie.nar\0 <la nol"•" 

Ind ependen cia, quando, já resolvido esse problema, possa o .Brasil então -
espero - a gran!ie :nação, rica e poderosa, uma das maiores do 1nundo, 1 
que, no primeiro seculo da sua existencia, resolveu o problema maximo 11 

escravidão, .e que, no segundo, deu solução ao problema maximo do analpha
beiismo libertando no primeiro o neg ro, no segundo, o branco. 

Tenho dito. (M1~ito be1n; ?nJUito bmn.). 

INDICAÇÃO 

N. 2- 19.22 

Indico que a Mesa do Senado fiqu? autorizada a entender-se com a Mesa 
da Cm_:nara dos Deputados, sobo·e a fusão das respectivas Commissães de In· 
strucçao Publica, para . funccionanclo como Commissão Mixta, apresentarem 
g ma:ts urgentemente possível um proj ~cto ele lei adaptando a obri~atoriedade 
do ensino primaria em todo o territorio da Republica. " 

.Sal:;~. elas sessões, 25 de Setembro de 1922. _ A.lf?·eao Ellis. 
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O Senador pelo O'lará 1·esponde1t nos te1·mos abaixo : 

O Sr . Benjamin Tiarroso (~) : - · St·. Bre3iàente, já tive oppor1mnidade de 
declarar aos meus illustres collegas que tenho horror ás situações de desta-
que, á.s exhibições, 1nesmo as mais singelas, como a que me encontro, 
para desempen.haa--me do mandato que ffi{' foi conferido pela generosidade âo 
povo c arense. 

Bem vê o Sonu.do quão do<loroso é para mim occupar esta trib:1t1a para 
responder ao long0 discurso ihontem aqui proferido pelo illustre representante 
de S. Paulo: 

A sua bella e €'loquente oração ..• 
0 SR. ALFREDO ELLIS: -Bondade dG V. Ex. 
O SR. BENJAMIN BARRoso: ·- . . . n~ereceu, como er-a nrutural, toda a at

tenção da minha parte. E foi brilhante, segurndo os moldes do estylo de 
s . Ex ., plena de digt·essões sol>re assumpt<}S inteiramente alheios, que na(!a 
elucidam, que não esclarecem o assumpto •principal em debate . 

.PP«a-me tanto mais occupar a attenção dos meus pares quanto recelo 
que, não dispondo do tirocínio parlamentar dE> que dispõe S . Ex ... . 

O SR . ALFREIDo ELLIS: - Não apoiado. V. Ex. ê UJm. vetet·ano da tribuna · 
O SR. BENJAMIN BARRoso: - . .. oc-cupa.ndo a tribuna, para. emittir meu 

pensamento, a imagem das n1in<has idéas, possa, arrastado pelo debate, usar 
de P.xpressões que melindrem o meu illustre collega, a quem dectlc:.:. partwulat 
estima . . .. 

0 SR. ALFRW'O ELLIS: -Que é por mim retribuicla. 
O Sn . BENJAMIN BARRoso : - 'l'enho, porém, a centeza de que S. j~x., 

veJho reprEsentanle de S. PaUJlo, com wn longo tirocínio, praticandc dia "· 
dia a ethica Jl61:laJmentar, não incorrerá absolutamente em um deslise. não 
esr111ecer1 a arte seductora da delicadeza e do carinho com que todo· nõa 
n< sta C'u~n <1~~-·(•mo~ nos tratar reci•procamonte, poi:. a<., ui trazemo.;; maniiat-:• 
igne.l e revestido da n.esma respom;a!Jilidade. 

Por isso é que, seduzido pelas pala.va:-as de S. Ex., hont<IDl, aquJ profe
riàas, sinto-me qurusi na obrigação de manifestar o meu reconhecimento po.r 
ter S . Ex ., volvido seus olhos do hol'izonte largo e vasto, onde graças á sua 
grandeza, a sua a lta intelligencia e o seu grande preparo, se "'xpa.nde seu 
genio •privilegiado , para baixal-o ao fundo escuro desse mesmo horizonte e 
lobrigar a oreruttu·<c mínima, hurrnilimo collega, que occupa a a.ttenção cto 
Senado neste momento. 

O SR. ALFREDO ELLIS: - Não a.polado; somos todos iguaes neste recinto. 
O SR. BENJAMIN BARRoso: - Sr. Presidente, antes de responder ao dlS

curso prolferido, h ontem, por S. Ex., desejo ·ler ao Senado um cabogramma 
que recebi elo Recife, no sabbado, quando regressava á casa, depois da sessão 
do Senado. Este cabogramma está assignado . pelo engenheiro lVIoraes Rego, 
nome bastante conhecido nos círculos df' engenharia, dil•ector de Importantes 
serviços do Estado de Pernambucú e tambem director da Escola de Enge
nharia do mesmo Estado. 

Neste cabogramma, S. Ex. me falia em nome da congregação daquella 
Escola.. 

(*) Nãú foi revisto pelo orador. 
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Preciso in.foo:mar ao Sena<lo que a Escola de Eng.,r,]Je.rla do Hcclfe é um 
instituto su1perioa: modelar, que se enquadra rigorosa1nente nos moldes d1< 
Esco~a Polytechnica desta Cap'ital, estabelecimento ill1Jportante que gosa de 
grande conceito no paiz. Essa escola tem o seu regimtn intei'no pauta<lo pelC> 
da Polytec.hmica desta Cap.iltal. Seu mrugu;te1·io é Clivid1do em duaiô ~.:ategoriru;: 
- cathtdra,ticos e substitutos - para as quaes são a.drrn.ittidos os prufissio
naeiô que tenham sido distinguidos e1n concurso publico, J)lrestado perdJlte uma 
congregação de technicas competentes, que se reunem cons-tantemente, para 
tratar do interesse do ensino. Bem montado8 são os seus gabinetes e labtr 
ratorios de physica, chimica, historia natural e mecanica, disponao de todo:s 

" me.teriaes, aJPpai·elhos, instrumentos, emif'im, da m61Chinagern necessaria 
para a instrucção pratica e tehor·ica, que é adJministru.cla por competentes 
in~tructores e p,reparadores. 

Pe::-<~ntt:: o Co11selho Superior do Ensino, que do seu valor fórm«. o m.,j,Q 
alto conceito, ella está equipar<~.de. aos es-ta.belecimentos officiaes . 

Releva notar, Sr. Presidente, que, para me externar assim a proposito 
dessa escola, não o faço baseado somente nas referencia,; do Conselho Supe
rior do Ensino, que aliás, seriam bastantes para que se pudesse julgar da 

e::wellencia• deste estabel-ecimento; baseio-me tambem no conceito, nas infor
mações prestadas por illustres engenheiros, conhecedores da organização do 
estabelecimento e da sua vida intima, como, por exemplo, o i!lustre Sr. Dr. 

João Felippe Pereira, nome sobejamente conhecido, não só nesta Capital, como 
em todo o paiz, seu ex-professor, actualmente lente de uma elas cadeiras mais 
importantes da Escola Polytechnica desta cidade, conquistada em concurso. 

Vou lêr, Sr. Presidente, o cabogramma a que me refiro. Está assim re• 
digido: 

"Senador Benjamin Barroso - Congr gacão Escola Engenharta 
agradece penhorada a V. Ex. seu patriotico esforço em favor da mu
ralidade do t::nsino, esclarecendo o Senado sO<bre infundada pretenção 
da chamada Escola Polytechnica do Recife. Peço a valiosa attença<> 
de V. Ex. para o telegramm.a agora expedido pela Congregação a" 
J;}xmo, Sr. Presidente do Senado . - Mo·raes Rego, director da Esco
la de Engenharia". 

Parece que até agora o .Senado ainda não conhece o teor do telegramma 
a que se ref8re o Dr. Moraes Rego. 

Como se vê, Sr. Presid nte, este cabogramma parte da Congregação de 
um estabelecimento superior de ensino, sufficientemente acreditado. Elle re
presenta, por assim dizer, um brado de protesto contra a intervenção do Con
gresso, formulando leis de excepção para collocar em altitude privilegiada 
instituto de ensino entre os officiaes e os já equiparados. Não é só um brado 
de protesto, sinão tambem um grito de angustia contra esse processo inde· 
bito, immoral, pôde-se assim dizer, da intervenção do Congresso Nacional em 
uma questão simples, elementar, de administração publlca. 

O SR. EuzEJBio DE ANDRA'DEl: -Não é tão elementar como V. Ex . suppõe. 
O 'SR. BENJAMIN BARRoso: - Muito elementar, porque está adstricta ao 

Con8elho Superior do Enslno . 
E si é um grito de angustia, um protesto contra o que se quer fazer, é 

tambern uma manifestação de applauso, de apoio ao Sr. Presidente da !Re• 
publica, pela attitucle constante que tem assumido, combatendo ssas le1s de 
excepção, que collocam, não só estabelecimentos como individuas em uma 
,:!ituação privilegiada. ' ' 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republlca, quando representante da parabyba 
nesta Casa, sempre se insurgiu contra resoluções do Conselho Mu nicipal 
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criando situações privilegiadas, como, por exemplo, a admissão á matricula na 
Escola Normal d certo numero de pr tendentes. R ecordo-me bem que houve 
urna resolução do Conselho mandando privilegiar as filhas dos empregados 
da m u nicipalidade, dando-lhes direito preferencial na matricula , com VIOla
ção do que estava determinado err, lel, e que era o o:oncurso pub!lcu S. E:... 
1nanifestou-se claramente contra. 

Portanto, Sr. Presidente, não tenho interesse em que passe ou deixe ae 
passar essa. proposição. Meu interesse perante o Senado foi unicamente c na
mar a attenção de meus illustres collegas para a inconvenien cia resultante 
uessas leis de excepção, que, si muitas v ezes amparam um esta.Qelectmen Lo 

bc•m, não raa-o, amparam tambem aquelles que estão longe de m erecer tal 
favor. 

Não tenho interesse nessa, questões; e, s i o tivesse, estaria nesse mo...
mento satisfeito, porque, desde que essa proposição tt·anspuzesse a porta 
uo Senado, redigida corno está, e chegasse ao Cattete, os sentimentos de cohe
renda determinariam que o Sr . Presidente a vetasse. 

Sr. Presidente, eu não me quero alongar nessas observações, modesw 
comu sou. E si estou occupando a tribuna é forçado pelo discurso h ontem 
proferido pelo meu honrado collega representante ele S. Paulo. 

Passarei agora a responder á oração de S. Ex. Antes pedirei a 0 meu 
honrado collega que eu tome a liberdade de dividir em duas partes: a pri
meira relativa iLS digressões que a eloquencia ele S. Ex . levou-o a tratar ele <ts
sumptos inteiramente differentes e sem connexão com o que nos traz á tribun'l. 
e fJ. ]Jolemica; .a segunda, a que se refere exclusivamente á materia em de·· 
bn.te. 

Não acompanharei S. Ex. n essa primeira parte . Não estabelecerei con
frontos, como S. Ex. fez, entre a situação elo nosso paiz quanto ao analpha~ 
betismo; não farei nenhuma consideração a este respeito porque todo o Se
nado e toda a gente sabem quaes os inconvenientes do amalphabetismo, não 
sú para o individuo, mas tambem J,Jara a conectividade. 

Nilo acompanharei S. Ex. na apreciação estatistlca que fez para mostra• 
li. percentagem dos analphabetos existentes no pa !z, percentagem verdadeira
mente clamoro~a não só )Jara os Estados pobres, como é o meu, mas tambem 

]JUra os Estaüos ricos, como é o de S. Ex. Ambos os Estados constituem, pó
ae-~e dizer, os ponto::; extremos . 1Essa percentagen1 é tanto dolorosa para u 
Elstaclo de S . Paulo como para o do ~earà ... 

0 SR. ALFRJ.UDO ELLIS: - 'Não apoiado. 
O SR. BEJNJAMIN BARRoso: - O nobre Senador vae ver, como 0 seu ·'nao 

apoiado" não tem razão de ser. 
Não farei mais observações a respeito, mas vou tratar ele um ponto do 

discurso Lle S. Ex. Socre este ponto não posso deixar ele fazer a lguns reparo>l. 
Refiro-me áquelle que se prende a uma lnjus,iiça comm ettida por S. Ex. O 
nobre Senador fo i buscar nos recantos ela pobreza do Briji.sll o elemento para 
fazer a sua comparação . 

·O SR. ALFREIDO ELLrs: - Não apoiado. Citei exemplos que constam aa 
f; ::;tatistica publicada pela Liga Nacionalista. 

O SI<. BEJNJAlli!N BAHrwso: -Tenha V. Ex. a bondade de me ouvir. Não 
r•retendo desconsicleral-o, menos ainda, diminuil-o . 

O SR. ALFREDo Er.r..rs: - Quem provocou o debate foi o nobre uraaor. 
O SR. BElNJAl\IIN BARRoso : - Iiniciei o debate apenas contra o que se 

(JUeria fazer; mas, fazendo-o, procurei a ninguem offender. Por isso, limi
tei-me exclusivamente ao a.Ssumpto em debate. S. Ex. foi quem fez digres 
sões intempestivas. 
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S. :&:x., por exemplo, foi pedir aos recantos da pobreza do Brasil, ele
mentos de comparação com a riqueza da Norte Amerrca. 

0 SR. ALFREDO ELLIS: - Não apoiadQ ! 
O .SR. BENJAMIM BARROSO: - S . Ex. confrontou o pobre Estado \io Ceará 

com o de ·w ashington, na ::-<orte America. 
O SR. ALF'REIDo ELLIS: - Não apoiado . Refel'i-me ás Philipinas, onde não 

h a mais analphabetlsmo e que não é recanto da America do Norte nem palZ 
rico. E' um povo semi-barbaro. em que o aiilalphabetismo foi combatido pela 
boa administração. 

0 SR. BEKJAMIN BARROso: - Penso, Sr. Presidente, que S. Ex. não !oi 
fellz nessa comparação . S. Ex. devia fazer outros confrontos e não os fez . 

O SR. ALFRliluo ELLIS : - .Na estatística por mim citada vem a percenta 
gem de todos os Estado«. 

O SR. BEKJAMIN BARRoso: - S. Ex. devia fazer estender esse tempo de 
compa-ração ao Estado de S. Paulo e por elle estaibelecer as pro'])Orções . Mas 
S. !Ex . fel-o com o Estado do Ceara. 

O SR. ALFREDO ELr,rs: - E' uma injustiça que me est~ fazendo. Citei ... 
estatística na integra e pedi que :fosse inserta no meu discurso. E si citei o 
Estado do Cearã foi porque \'. E:.'<. provocou ú t1ebate . Não tratei de Estado• 
ricos ou pobres. Demais V. Ex. foi governador do Ceará e por esta razã0 
tambem foi que o apontei na estatística. 

O Sa. BENJAMIN BARRoso: - O Estado do Ceará é pobre e além de tulio 
flagellado pelas scccas perroclicas. 

O SR. ALFREJoo ELLIS: - Por ser pobre não estão seus filhos inhibidos de 
aprender a ler. 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - Perfeitamente. Devem aprender a Io:;r; ma~ 

antes de saber lêr teem de viver. 
O SR. Momz SonRÉ: - Ahi a razão é a comparação entre S. Paulo e o 

Ceara. 
O SR. ;BENJAMIN BARRoso: - S. Ex. compa~rou, Sr. Presidente, o Ceará 

com aq uelle E stado 1·ico da Ame rica do Norte, o Ceará pobre . E á proporcão 
que o grande vulto moral de S. Ex. ia caminhando para o terreno dessa com
paração, sentia apertar-se-me o coração a tal ponto que já não podi•• 
vêr em S. Ex. a grandeza d'alma necessaria para conter os sentimentos de 
piedade. 

S. Ex. devia fazer a comparação entre S. Paulo, Estado rico , com outro 
tambem rico. 

O SR. ALFREDO Er.Lrs: - C\' a estatística está a percentagem de S. Pauto· 
como a dos outros Estados da União. 

O SR. BENJAMIN BARnoso: - .E fique certo S. Ex. de que, guardadas as 
proporções, si o Estado ele S. Paulo conseguisse supplantar o de Washington. 
eu teria a mais intima satisfação. 

Sr. Presidente, não acompanharei S. Ex. nas observações que fez a r<>s
peito da syphilis e da tuberculose, nem ela missão Rockfeller, por desnecessa
rio. Todos nós sabemos que essas duas enfe:t'lnldades são os maiores lnlml
gos ela humanidade. 

Não acompanharei tambem 1S. Ex . quanto ao que disse sobre a vida de 
Maci{enzie. 

Portanto, Sr. Presidente, espunglndo do discurso de Sua Ex. toaas essas 
digressões sohre assumpto que com o principal nenhuma relação tem, nem v 

esclatrece, que resta da argwnentação de S. Ex.? No longo discurso por 
S .. Ex . hontem proferido não ha um s6 argumento novo. uma unica idéa no

va. Ha apenas um ponto em que S. Ex. firmou os seus argumentos e no 
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qual me louvo: é que na sessão de sexta-fe ira havia eu citado varios esta;be
lecimentos àe instrucção superior que buscavam no Congresso a equiparaçao 

a.sseverando que esses batiam ás p ortas do Congresso solicitando justa
mente aquillo que não conseguiram junto ao ConseLho Superior do Ensino. 
Quando assim me exprimia ignorava que o Collegio Mackenzie não havia IX
dido a equiparação; por isso envolvi-o no ról de todos Quantos teem solicita
do esse favor 

O nobre Senador por S . Paulo, porêm, affirmou h ontem categorlcamenteJ 
que esse collegio não a havia solicitado, quer junto ao Congresso, quer junto 
ao Conselho Superior do Ensino .. I gual dedaração fez o i Ilustre 1·elator du 
parecer sobre as emendas do dous dignos representantes de Pernambuco. 
Assim sendo, Sr. Presidente, tenho eu razão quando digo que o que o Con
gresso vae fazer, arrastado ];ela forte sympathia que nos m erece a bancada 
paulista, é um presente ao Collegio Mackenzie. 

Si o Collegio Macvenzie não requereu equipa~ração ao Conselho Superior 
do Ensino é prque, ou se julga a elle superior, ou, o que é mais certo, pot·
que tem a convicção de que não o poderá alcançar nos termos da lei. 

Bem vê V. Ex., Sr. Presidente, que o uni co argumen;:o novo que 
S. Ex. trouxe ao debate foi o de que o Collegio Macl~enzie nada pedira ao 
Conselho Superior de Ensino nem ao Congresl>o. 

Trata-se, Sr. PresidPnte, de um estabelecimento em cujo mento não 
entrei até hoje, mas que se quer equiparar por uma lei do Congresso, por 
uma lel de excepção, que o exime dos rigores da lei, dando-lhe a vantagem 
principal que consiste na expedição de diplomas officiaes. 

Parece, portanto, que a approvação de uma lei dessa ordem, longe ae 
trazer beneficios ao ensino, é anarchica, perturbadora não ~li da ordem legal, 
mas da propria ordem moral do ensino publico. 

O SR. Euzmro DE Al\'TIRADE: -Não apoiado, desculpe-me V. Ex. 
0 SR. BENJAMIN BARROSO: -Respeito a opinião de V. Ex., embora esteja 

em desacordo . 

Vou terminar, Sr . Presidente, pedindo ao m eu illustre collega. .. , 
0 SR . ALFREJDO ELLIS: -E amigo. (RiSo). 

O SR. BENJAMIN BARRoso:- ... e amigo, a quem devo mesmo gratidão . .. 
O SR . ALFREDo ELLIS: -V. Ex. não me deve cousa alguma. Não lhe fiz 

senão justiça. 

O SR. BEJNJAMIN BARRoso: - ... porque S. Ex., aqui no Senado, quando 
recebera, enviada por mim, Coronel do Exercito, uma mensagem, porque 

S. Ex. era e é representante de São Pa!Ulo, dirigida áquelle Estado, com o 
annexo que eu adduzira, explicando minuciosamente a desp za que havia feito 
com os flagellados da secca de 191·5, e o destino que hav1a dado ao dinheiro 

que então recebi do Governo Federal, do dos Estados de S. Paulo, :Minas, Rio 
Grande do Sul e de particulares e associações, sponte sua occupou a tribuna 
tecendo-me grande elogio, terminando assim: "Praza <~. Deus possa o dinheiro 
correr sempre nas mãos de· v. Ex . . . ". 

O SR. ALFREDO ELLis: - Não fiz senão justiça á honestidade de V. Ex. 
e á maneira pela qual destribuiu o auxilio dado aos flagellados, com a maxima 
economia, equidade e legalidade. 

O SR . BENJAMIN BARRoso : - Fui o unico Governador, que recebendo au
xílios do Thesouro, prestou contas . 

0 SR. ALFREDO ELLIS: - E' a verdade . 
O SR. BENJAMIN BARRoso: -Portanto, pec;o ao meu nobre amigo, que, "" 

viu nas minhas pa lavras alguma co usa que o possa melindrar ... 
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O SR . A.LFREJDO ELLIS: - Nada, al solutamente . 
O SR. BEJNJ,\MIN BARRO o: -Desde já despacho nas suas mãos as m inhas 

excusas . (1Yiuito bem; 11mito ben1-). 
O Sr. Alfredo Ellis: -: Sr. Presidente, não havia mais necessidade o.e 

continuar a occupar a attenção da Casa com o assumpto em debate. Venho 
;fazer ao meu nobre amigo, representante do Ceará, .apenas uma observaçào 
sobre a questão . 1 

Não foi um presente que a representação de S. Paulo quiz fazer ao 111 · 

stituto J\l[aclcenzie, conforme o proprio relator do parecer poderá informar. 
Preciso apenas collocar a questão nos seus cievidos termo::o. 
O Instituto ·Mackenzie não pediu cousa alguma. Esse favor foi reclama

do por toda a população de S. Paulo, por essas tres gerações de •graduandos, 
mais para si uo que para elle. 

Com essa eq1,1iparação os engenheirandos do 'instituto Mackonzie nao fl
cam com a sua acção circumscripta ao perímetro elo Estado ele S. Paulo. Ao 
contrario, a sua actividac1e poderá ser aproveitada em outros Estados dl\ 
União. 

O Instituto Mackenzie nada pediu porque nada precisa. Elle JJ.ão se man
tém por meio ele subvenções, não recebe nem um ceitil elo T·hesouro do Es
tado ou da União. Elle é mantido- é preciso que o Senado fique saben<lo . . 

O SR . EuZEJBio DEl ANDRAIDEJ: - E' esta situação que e preciso esclarecer 
bem ao Senado. 

O SR. ALFrtEDu ELLIS: - . . . com quotas, com donativos feitos por ph! 
Janthropos americanos. Não depende de nenhum favor officiai. Se depe:nde~
se, cla1·o • é que o seu maior prestigio e a sua maior renda, o seu maior lnte
resse seria em manter sempre esses favores para poder augmentar a ~ua cl!
entela. Não sendo assim, pouco lhe impot·ta ter cincoenta alumnos ou cem, 
não será prejudicado por esse facw. 

Entretanto. sem a equiparação, os estudantes que ali se formam não pu
dem exercer sua profi ·são em qualquer outro Estado do ·Brasil. Dahi a razão 
do pedido endossu.do unanimemenle pela bancada de S . Paulo, sem que hou
vesse na outra Casa do Congresso um só voto divergente ou opinião contraria, 
como a do nobre Senador pelo Cearn .. 

Comp•·ehcndo que S. Ex., levado pelo espírito estricto de moralidade c 
favorecendo os institutos officiaes, acredite que se trate ele alguma concessão 
ao Instituto Mackenzie. 

Não, Sr . Presidente, vou restabelecer a verdade: o favor é feito aos bra
sileiros, a todos os rapa.zes que, dispondo de poucos recursos, formam-se na
quelle instituto e precisam clepois de encontrar, no proprio paiz, um campo 
largo para a sua actividade, sem ficarem limitados ao ambito do pequenino 
Estado de S. Paulo . 

O Brasil com os seus oito mi!lhões e meio ele ldlometros quadrados, precisa 
de engenheiros. lVI<•tto Grosso é um mundo ... 

Os SRS. Jos.É MURTINHO El IRINEJU MACHADo: - Apoiado. 
0 SR. ALF'RElDO ELLIS: - .. . 0 Amazonas ... 
O .SR. JosÉ •MURTINHO: -outro mundo. 
O SR. ALFREJDo Er-LIS: - .. , todo o norte, todo esse nordéste terá necesst

dad<l, mais tarde, do serviço de engenheiros e, c1 sde que os nossos possam 
d Pmpenhar o meFmo cargo, com igual proficiencia, é natural que dos nossoR 
institutos saiam os que teem ele descobrir todas as no sas riquezas. Era essa 
a expli cação que eu pretendia dar ao nobre Senador pelo Ceará. 

Uma outra questão me obriga ainda a dizer algumas palavras. e é aquella 
em que S. Bx. tratou elos Estados pobres e dos Estados ricos. 
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Sr. Presidente, no Brasil eu não conheço Estados pobres. 
O SR. BEJNJAMIN BARRoso: - Os do nordéste quasi todos são pobres, 

porque as .fortunas são arre;:;atadas por seccas periodicas. 
O SR. ALF'REIDO ELLIS: - Sr. Presidente, não é s6 no Brasil onde ... 
O SR. BlilN.rAMIN BARRoso: - No nor·déste o analphabetismo assume 

maiores proporções. 
O SR. Ar.FREIDo ELLIS: - ... existem crises dessa natureza. Mas a verdade 

é que, hoje, com o prog-resso da sciencia, es~as crises se modificam. A cli
matologia já está <>u jeita a. l110dificações desde que se lhe a ppliquem os pro · 
cesso~ scientificos. 

J.á se sabe, hoje, depois das experiencias feitas no Oéste Americano que, 
com a açndargem, com a irrigação artificial e com o reflorestamento princi
palmente, são modificadas completamente as situações climatologicas e~n 

l·egiões aridas, tanto que a lavoura secca, como se costuma dizer nos l!}:;:a1:os 
Unidos, tem passado por completa e radical modificação, nos Estados C!aq uella 
paiz, notadamente no de Arizona. 

0 SR. !RINEU MACHADO : - Muito bem . 
O SR. ALFREJDo ELLrs: - ... que hoje produz a m esm a percentagem de 

trigo que outros Estados considerados ricos. 
o SR. PRESlDEJNTE: - Chamo a attençã o do nobre Senador que a l1ora do 

expediente está terminada. 
O SR. ALPREJDO ELLIS : - Peço a V. Ex. apenas mais alguns minutos <'le 

tolerancia. 
') .SR. PREJSIDEJNTEJ: - Perfeitamente. 
O SR. ALFRGDO ELLIS: - Sr. Presidente, não existem Estados ricos nem 

pobres. E si o honrado Senador pelo Ceará recorrer a traba lhos scientificm'l, 
já .feitos, ha de verificar o seguinte: as terras do norte elo Brasil s5.o talvez 
as mais ferteis. 

O SR. BEJNJAMIN BARROSo : - Sobre isso não ha duvida; mas ha as secca~o 
perioclicas que consomem toda a fortuna accumulacla durante longos annos. I) 

que falta lá é agua. 
O SR. ALFREJDO ELLIS : --O que lhes falta é trabalho, é irrigação, é agua. 
Mas, Sr. Presidente, não ha brasileiro que negue· o seu contingente, a sua 

contribuição ao imposto. 
O ·SR. BlilNJAMIN BARRoso : - S6 agora é que isso se está fazendo 'lepoi3 

de 30 2mnos de Republica e de mais de 60 de Imperio. 
O SR. ALPREIDO ELLis: - E -a prova disso é que o Governo tem gasto cen

tenas de milhares de contos de réis no senti<lo ele transforma-r em riqueza o 
que até hoje tem sido motivo de pobreza e até de emigração do Estado do 
qual S. Ex . é digno representa-nte. 

O SR. BEJN.TAlV[lN BAnRoso: - .Estado que tem l)Ovoado, entre 0utros, .., 
Amazonas e o Acre, que lhe devem, em gramde prurte, o seu grande desenvol
vimento. 

O SR. ALFREIDo ELLrs: -Mas, Sr. Presidente, quando citei a porcentagem 
de analphabetos no Estado do Ceará, fil-o sem a intenção de ~ensurar; limite i
me a citar a estatística, pedindo que ella fosse appensa ao meu discuJ'SO. 

S. Ex ., assim, não tem razão en1 relação á n~esma . porce ntagem nos 
Estados de S .Paulo, Minas Geraes e do Rio Grande do Sul, principalmente, 
porque esses Estados apresentam uma porcentagem de frequencia escolar 
muitissimo superior á de outros Estados, sem levar em conta os elo norte. 

· Apontei, apenas, o do Cearrá, .porque, como já disse S. Ex. till'ha sido 
seu Governador, dando-l-he, assim, uma opportunldade para dizer ao paiz 
quantas escolas hnvia conseguido criar alli, dando-lhe ensejo tmbem ptara. 
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a proposito do assumpto, trazer os elementos necessarios, para honra da eua 
administração. 

0 SR. BENJAMIN BARROSo:- Isso ê que ê fóra -do proposito. 
O SR . .ALFR.I!lDo ELLrs: - :Nras, Sr. Presidente, o que pretendo salientar é 

a necessidade urgente de se combater o analphabetismo . 1 

O SR. BBNJAMJN BARRoso:- Nesse ponto V. Ex. tem toda razão. 
O SR. ALFREDO ELLis: - Não ha ná!:te nem sul no Brasil; não conheÇQ li

mites entre o norte e o sul. 
O .SR. BENJAMIN BARRoso: - Isso estâ. na consciencia de todos nós. 
O SR. ALF'RiilDo ELLrs: - O grande mal é o analphabetismo e a porcenta

gem no Brasil inteiro, como um todo homogeneo, deve envergonhar-nos . 

O SR. Lurz ADOLPHO: - E' deprimente para todos nõs . 
o SR. ALF'REDO ELLIS: -S. Paulo mesmo, gastando mai.· de 20 mil contos 

annuaes com a sua instl'ucção, ainda estâ. muito áquem das necessidades. 
De fórm.a qu vaunos todos, como brasileiros, cogitar deste assumplo, tratar 
de resolver este problema, porque, resolvido elle, estou convencido de qu~ 
centupltcarào as forças e ·as energias ~o paiz. CiYI-ll!bto be?n; ·nt~~ito bcrn) . 

:Na hoTa do expediente àa sessão ele 28 ele Seten-Lb-ro o 
Sencu:lor lJOT Alagôas pTOferiu o aeg11 in te disou1·so: 

O Sr. Eusebio de Andrnde: - Sr. Presidente, nas considerações por 
mim feitas, immediatamente á implulgmaç,ão do honrado representante do 
Ceará á prQposiçiio da Camara dos D putados em rE)lação ao Colleilo .;I.Ia
ckenzie, deixei dito que o assumpto estava definitivamente esgotado e era 
materia vencida perante o Senado, tendo a Commissão de Instruc.ção Pu
blica sido chamada apenas a dizer sobro a emenda apresemtada pelos illus
tres representantes de iPernambuco, visan-do a Escola Polytechnica de Recife. 
Não obstante, tendo o de'bate tomado certo vulto, ca.be-me, na qualidade de 
Relator do parecer, dar ao Senado os esclarecimentos sufficientes, afim de 
que, perfeitamente senhores do asstnnpto, possa= seus membros se pro
nunciar, prestigiando com o seu -voto u parecE:r da Commissão de Instrucção 
Publica . 

O Conselho Superior de Ensino, Sr. Presidente, nunca negou equipa
raçâJo ao Macke11zie Coll~ge, e nunca negou por uma. razão muito simples, 
a de que essa equiparação nunca foi pedida pelo M.ackenzie nem ao Conse
lho Superior de Ensino, nem ao Governo Naciona.l. 

Foi a Ca.mara dos Deputados, q•ue por um projecto subscri']Joto, não só 
pela illustre bancada de S. Paulo, ma. tambem pelos representantes de 
mais onze Estados da Federação, propoz a quiparação do Collegio i\[ackenzie 
aos institutos de ensino superior, e a revalidação dos diplomas já expedidos ... 

Esse pronuncia.memto da Ca.mat·a dos Deputados, não foi, entretanto, uma 
obra graciosa, arbit'I'aria e, menos ainda, anarchica ou Lmmoral, segundo o 
mudo .por q,ue encarou a quootão o honrado representante do Ceará. Ao 
contrario disso, Sr. Presidente, a proposição da Camara dos Deputados sub
ordinou a concessão da equiparação desse Collegio• aos institutos superiores 
de :nsino, a -determinadas cond~ções, Stl.ieitando a outras tantas exigencias a 
validade dos diplomas .iá expedidos pelo .mesmo instituto. 

De facto, Sr . Presiilente, o honrado representante do Ceará não attendeu 
a que o a.nt. 1° da proposição da C..<tmara é concebido nos seguintes termos: 
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"Fica equ~paJ.ado aos estabelecimentos federaes, desde que se submetta e.o 
regimen da f iscalização e si lecionem nelle todas as disciplinas dos cursos 
officiaes" . 

Portanto, a não serem satisfeitas estas condições, o Collegio Ma.ckenzie 
não póde ser equiparado . Mais ainda: Em relação aos diplomas já expedidos, 
para que seus possuidores gozem das respectivas vantagens e privilegies, 
estabelece a. proposição condições, que estão consubstanciadas no art. 2•. 

0 uanclo diz: "Desde que sejam registrados d ntro de seis mezes no Minis
teria da Viação" . 

Sr. Pnlsidente, em referencia aos diplomas é conveniente ponderar que 
a concessão só fod feita por haver se verificado que na época da fundação 
do curso de engenharia, vigorava a lei n. 3. 001, de 9 de Outubro de 1880, 
em cuJo clominio era possível ao Collegio l\Iacke;nie crear e manter o curso 
de engenharia de accôrdo com a intenção elos doadores e disposições impos
tas em legados feitos em beneficio cto seu p{l.trimonio. 

Em virtude da. sua organização, no que diz respeito ao curso de enge
nharia, os diplomas da Mackenz:ie são expedidos pela Universidade de Nova 
York, depois de examinados os trabalhos e these · dos graduandos. Esses 
teem val!dade absoluta em todos os Estados da America do Norte . 

F:m face, pois, da nossa legisl::l.ção, a siLUação se define nos egulnte::; 
termos: A lei n. 3. 001, de 9 de Qu.tubro de 18 O, não distingue para o exer
cício e pu se dos cargos publicas, o;; titules ou diplomas nacionaes e estran
geiros, '])ermittindo que os diplomas ou cartas expedidas pela~ acad~>mias e::;
trange<iras fiquem sujeitas :ís mesmas taxas que os da Elscola Polytechnica. 

Por outro lado, o proprio dect·eto que hoje rege o ensino superior da 
Rep.ublica , que é o de n. 11 . 5.30, de 1015, em seu art. 108, permitte e auto
r iza a revalidação dos di~lomas das escolas estrangeiras. 

El' esta a situa.ção j uridica em que se encontra a questão relativa á 
validade de diplomas. já expedidos, pelo Collegio Mackenzio. 

Em relação, pot·êm, á equiparação nropriamente dita ao& institutos su
periores de ensino - outro aspecto da questão - não é falha de funuo
mento a proposição da Camara dos Deputados. 

Tenho em mãos, Sr . Presidente, o deor~>to n . 11.530. de 18 de Março 
de 1915, que é o que rege o ensino superior ela Republica. Esse decreto em 
"eu art. 14, estipula claramente quaes os req•uisitos necessarios á equipa
ração. 

Pois bem, o Collegio Maclmnzie, peJa <>ua organização excepcional, li
sonjeü·amemte considerado, dentro e fóra do paiz, como modelar, tem todo::; 
Psses requisitos exigidos velo decreto que acabo de citar e muitos outros ainda. 
Ias, pela organização especial do seu regimen esco<lar e da >:ua administração 

in tern~~ não póde absolutamente subordinar-se a duas ou tres dessas con
dições. 

São tao procedentes, expostas com tal chreza e m~>thodo as razões em 
que se fundo u o parecer da Commissão de Instrucção Publica da CamR.ra dos 
Deputados ao relatar a proposição ora em debate, que me julgo obrigado a 
N>prod.uzil-as neste momen to, pois que ellas esclarecem a questão de modo 
absoluto. 

Sr. Presidente. como acwbei de dizer, o Collegio Mackenzie 'POssue todos 
~> s requisitos e ma1s algu ns dos exigidos pelo ele<;! reto que rege rJ af'qumpto. 
Mas, em algumas de suas partes, elle se afask'l. do nosso ty;po official, con
forme expõe o oparecer da Carnara: (lê). 
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"O Col!egio Mackenzie, por algumas pal"t!JS da sua organ~zação scien
tüica, do seu regimen escolar e administrativo, cliffere soffnvelmente do 
typo officie.l das escolas congeneres l.:•rasNeiras. . 

1., 0 prograrnma, no typo e-colar norte amencano, pelo c~u_:ll se modela 
.,. Escola de Engenharia Mackenzie, torna- e adaptavel ás condt~oe: locae~, ao 
mesmo tempo lhe proporciona a vantagem de poder introcluzu- Imm!'i.l!a~
mente no ensino 05 progressos de engenharia. Os directores do est..:beleci
mento, justificando esta variabilidade na organiza::ão dos cursos. permtttlda e 
regmlada 1)ela ad.ministração universit.aria, a]legam que os progresso~ cons
tantes de engenharia exigem substituições e modific.'lções. "A's vezes isso 
importa o abandono de certas c::u:leiras, que dadas as circumstancias do paiz, 
teem menos importancia do que outras, e o extenso desenYolvtmento d'l
quellas que m condições diversas set'iam relativamente sem importa.ncia. 
Esta liberdade no ensino ê insaparavcl do progresso. E' pouco provavel que 
escolas ele> pontos differentes do paiz tenham exa.ctamente as mesmas n ·
cessidades, visto que o meio prafissionrul do Amazonas, por exemplo, ê forço
samente bastante diC!I'erente do de S. Paulo". 

A.o contrario d<?ssa flexibilidade , a nossa organização exige um tn o 
rígido uniforme para todas 'as !O<'...alidades e por tempo indefinido devenclo 
com elle concordar os estabelecimentos que r queiram equiparação . 

2•, pela lei vigente no Brasil, a escolha dos corpos docentes se faz ·pelo 
pt·ocesso do concm·so de provas, para os Jogares de substituto. 

No Ma,ckenzie Co1Iege os prafessot·es chegam a ca,thedraticos por prn
moção. 

A rcgencia exclusiva de uma. materia só se effectua, de accõr·do com o 
seu regimen, no ensino de material'< technicas muito especialízadas. A ins
trucção fundamental 6 confiada a "instructores'', cada um dos quaes rege u:n 
grupo de disciplinas correlatas. E tes "instructores" ê que vão sPndo apro
veitados para os oothcdraticos, conforme a sua vocação e capacidade. 

"Os lentes são escolhidos opor accesso dentre indi viduos no caso dP < 

tornar m instructot'CS <>ompetentes, os quaes, depois de satisfa.ctoria experien
cia, são confi·rmados nos postos successivos de mstructor, lente, ajudante, 
lente associado e cathedratiw. 

a•, no regin1en do l\'Iackenzie, com respeito á frequencia, o trabalho pes
soal do alrumno, em aula. nos laboratorios, nos exercícios praticas de campo, 
ob a inspecção do lente, tudo isso a que as escolas ameri.ca.nas reservaP1 

muito mais tempo que as noss-as, constitue elemento pedagog-ico essencial. 
E esta é a maior cli:fiferença entre o no so typo official e o de Mhckenzie Col
lege . Não ha margem para exames vagos, entrando as sabbatina.s, m; exam •s 
pa.rciaes e as notas diarias como componentes decisivos da alpprovac:;ão. 

4•, quantos á organizac:;ão escolar e direcç:ão do instituto, ê a junta de 
syndicos a autoridade suprema, a quem estão affectas todas as medidas ten
dentes a realizar os objectivos dos fundadores, a demonstração dos me.thodos 
e do typo norte-americano de ensino univers.itario. 

Ahi estão os pontos em que a escola pauHsta, succursa.l da Universidad~ 
da Escola de Nova York, mais se afasta das escolas officiaes cujos privi-
legias lhe são concedidos pelo projecto n. 508. ' 

_ Mas não ê tudo. Divergindo, por estes característicos de sua organiza
çao. do tytpo escolar creado pela lei brasileira. em vigor facil seria á academia 
Mackenzie, uma vez que lhe querem outorgar as vant~gens dos institutos da 
União, modifica,r o_ seu regimen e põr-se, em tudo quanto a lei exige, concor
dante com o padra.o oHicial. Aqui, porém, surgem obstaculos que 0 estahe-
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le'Cimento nãJo t e m - o 'POder de su•perar. O que 1lhe é vedado, e cm1stitue ga
r a:nJt:!iB. ft.LD.dantental da s ua existencia m nosso paiz, é despojar-se dos 
característicos com que foi· organizao o dentro do mooelo nort-e-americano. 

O M8JCltenzie Col'lege foi fundado e marutem-se pri.ncipa'lmente com le
gados e doações, que representam a m aior parte elo seu patrimonio. " A 
junta ds syndicos (bOa?· ot tntstees ) que taes bens recebeu nos Estadós Uni
dos, obrigou-se a crear e manter no Brasi'l :um instituto de educação supe
rior do .ty1po norte-americano. Para a execução desse clesignio dos doadores, 
os incorpcn·Mlores elo Macl,enzie obtiveram a inclusão deste no rol dos insti
tutos s ubordinados á UniversidMle do E stado ele Nova Yorlc Assim, pois, 
certas· obrigações se acham definidas, já pela vontade elos doadores do p.a
trlmorrio, já pelo <padrão univer s itario a que o Callege se ajustou . Os pro
curadores el a junta · no• Brasil, co= as r e&!)Onsabil:idacles que ass.umiram, 
11ão podem delega,r suas attribuições á congregação ou acceitar p r ivilegias 
que o forcem a a hrjr m ão do tYiPO de ensino rumericano, sob pena ct~ J>Hde
rem o patrimonio" - e esse patrif!10nio se eieva a mais de quatro mil conto::; 
- "e o r econhecimento pe la Universida de de Nova Yorlc A adstri.cção a esse 
modelo é p recisam ente o que, p era nte o synclico, garante a fiel execu çãu dos 
:intentos dos do·acl-ores ·p elos seu s funcciona.rios om nosso paiz. De so r~e que, 
e.1ter a clo eil le, afim ele conformar-se integra:l:mente com a m·ganização elos 
in·st:itutos oJ'Uciaes, pTeenchendo todas as condições elo decret~ n. 11.530, 
i pso facto ver-se-h:iam os ac1m:inü•tradores do Mackenzie CoNege obrigados 
a cassar-t!hes os ben eficios da fundação". 

Assim, Sr. Presidente, foram expostas, p ela illustrai.l.a Oommissão de 
InstrUJCção P,ulblica da Camara elos D eputados, as razões, de ser do !lro
j ecto em causa, cuja eq,uiparação a os estabelecimen tos o•fficiaes s6 por urna 
lei especial podia ser concedida, não obs·ta nte o Collegio Ma.:!kenzic poder 
p rovar e satisfazer, com exc6'Pção de dous, a todns os r equisito., exig idos 
pelo decreto n. 11. '530, a que m e tenho referido, corno acab"' sufficientenente 
de demonstrar. 

O .SR. BNN.TAMIN BARROSo: - Se ria mais facil fazer isso no Con selho Su
p erior o e Ensino. 

O SR. E usmmo DEl ANDRADE: - O Conselho não tem competencia rara 
f azer o que o projeoto conc-ede. Em conclusão, vê-se que a concessão feita 
p.ara a equiparação do Collegi -o Mackenzie ruos institutos ·•upcric.res, c.be
dece a condições deante elas quaes será ou não expedido o le-::~" · o rle . qui
-para ção. 

Quanto aos dLplomas, r eco.nhecemos a penas um direito que- ~e vinha fa
zendo effectivo e reaú ciesde a lei de 18 O, @poca em que foi fundado em São 
Pa ulo esse instituto, lei ·que gare.ntia aos dipJomas nacionaes e estrangeiros 
a mesma validade, e os mesmos privilegios,' subordinados ás m esm as taxas. 

o SR . Bm" JAMIN BAAROSo: - T a nto faz of:J'icializar o ensino como dar 
validade aos diiplomas expedidos por esse instituto. 

O SR. E usEJBro DEl ANDRADE: - São duas cousas muito dif;fe rentes; urna 
c ousa, é a equ.1paração aos in stitUJtos officiaes; outro, é tornar validos os di
plomas já expedidos ha muitos a nnos. 

A fundação elo curso de engenharia do Collegio Mackenzi~. segun1io n.:> tn s 
que tenho, da.ta. de 1891, e daquoeila data até hoje teem sido e~pccl id·J um 
certo numero de diiplomas. Si elles saUsfizeram as c-ondições exigidas pelo 
art. 2• elo projecto, em discussão, tornam-se validos coono eram até Então, 
Para o effeito da posse e exerci•cio dos cargos publ:icos, qne é o ohjcctivo da 
isposição em debate . 
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0 SR. BENJAMIN BARROSO: - Logo, nãQ havia. necessiJ::u.lc d officia;
lização. 

O SR. Eusrnno DE ANDRADE : - Havia e ha necessidade devido á impu
gnação do Ministerio da Viação, exigindo pa ra o exercício da pos ·e ele fl e t(lr-· 
minadas fu ncçõ s o r egistro dos di·pilomas na repartição competente. 

Eis a r azão pela qual a proposição, abordando o caso conr.t·eto, marca, 
prefixa um prazo, para dentro delle. ser satisfeita a ex.igenc ia em relação ao 
Collegio Mackenzie. 

No que respeitá á scola d e engenharia de Pernambuco, parece-me des
necessario dizer m a is a lguma causa, deante dfl. exposiçâ.:> ·feita, da tribuna, 
pelo honrado representante de P ernann.buco, Sr . 0001selheiro Rosa e Silva. 

Com effeito . Não podemos negar aos alumnos da Escola Polytech nica 
do R ecife, a esses cinco ou seis alumnos que concl uit~m o curso e foram 
diploma dos, de accôrdo com as clausulas do reg>uqamento sob re as quaes fo~ 
:Gundada aqueUa escola - o :·ec·onhecimento desse direito . 

Deante ,do exposto, peço ao Senado que prestigi-e com o e u voto o na
recer· da Comml:;qão de Instrucção P n'blica.. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem; m1tito bem). 

O Sr . B enjamin Barroso (*): - Sr. Preside nte. agradecendo a genti
leza do meu honrado collega pelo Distt·icto Federal, informo a V. Ex., que 
serei muito rapido nas considerações que vou fazer, e ohrfgado pelo facto elo 
honrado representante de A le.gôas ter feoito referencias á Escola ele P er
nambuco . 

Ao entrar neste recinto, recebi do Olub Academi eo de Engenha ria um 
manifesto, assignaelo por· diversos a lumnos de engenharia, que repreSénlarn 
a. delegação de estudantes que vieram ao Rio de Ja nei ro -em nome do Club 
de Engenharia de Pernambuco, para representai-o nas festa academicas do 
Centena rio . 

Para não me a longar, e ser o mais fiaco nieo possiveT, díreí unicament 
que desejo que essa representação seja a p.p3n sa e.o meu discurso, afim dP. 
que o Senado possa tomar co-nhecimento das razões n ei!a. expostas por esse.<· 
academicos. 

Não deb.:arei, ntretanto, a tt'ibuna, sem declarar que, ele div rsos Es
tados do Brasil, onde ha institutos of•ftciaes e eq uiparados. e onde os ha em 
caract er 1Jarticular·, isto é, não ' equiparados, t nho recebído applausos :1 0 

procedimento que venho tendo nesta Casa, combatendo a idéa consu~stan -
. ciada na proposição da Camara dos Deputados, que manda eq ui~parar , por 

uma lei ee excepção, aos seus congen m·es r·eco11hecidos ofl'icíalmen te , eGt,.
belecimentos de 'l'lsino que não satisfazem ás exígencias da le i, para o fim 
de gozarem dos pr·ecalços e dos provento!'< d<1s estnbelecímentos officiaes. 

Era •o qJUe eu tinha a dizer. (M~tito bem >. m~tito ?J em ) , 

REPREJSEJN'l'AÇÃO <\. QUE SE RmFElRIU O ORA>!lOR 

"Club Academqco de Enge nhariR. - Rio , 26 de Setembro ele 192:l . 
..Sr. Senador B njamin Barroso - A delege..<:ão de estuda ntes qu~ veh 

ao Rio ele Janeiro representa r a E scola de Elng-enhar'ia de P ernambuco, no s 

(*) Não foi revisto pelo orauor. 
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festas academicas do Centenario, tem o maior prazer em felicitar V. Ex. 
pela attitude digniJfican.te que acaba de assumir no caso de co ncessão de 
favm·es a esta:b lecimentos de ensino , pelo Congresso Nacional. 

Ah1mnos de uma escola que nuPca usou de subte.rfugios para obter a 
equiparação, conseguindo-a pelo meio licito e honroso, que é o ven3àictum. 
do Conselho Su<perior de Ensino, os estudantes pernambucanos querem. dJizer 
a V. Ex., o que é esta Escola Polytechnica de Pernambuco quP rons \'ente 
de s u nul'lo valor e de sua nenhum.a idoneidade, •pede <Um favor LO Con;-·<:-so, 
em vez de r querer um di·reito ao Conselho. 

A Escola Polytechnica de PPrnambuco é quasi desconhecid.:, no r.-.~ife; 

as poucas pessoas que 5albem de sua existencia, não a levam a 'sério. 
Foi of'undada pot· bachm·ei e medicas, professores de cursos :.ecunda .. 

rios, que se julgavam aptos a formar engenheiros. Um desses b~harels, 

que foi seu d!irector até ha bem pouco tempo, usou da anoma:lia de l:'er 
a~l•umno e pt·O'fessor, examinador e e.xam1nando! ... 

E o mal tornou-se hereditario, por isso que a inda hoje os Em!jenheiros 
- professor<es que lá tem, dous unicos aliás, •foram tambem lentes e aJumnos 
ao mesmo tempo. 

Os demais memlbros da Congregação são os taes medicas e bachareis que 
fu ndaram a escola, havendo apenas um engenheiro civil formAdo por esta 
escola idonea, a Escola de Engenharia de Pernambuco. 

Não tem edificio apropriado a EscoLa Polytechnica, e o que occupa actual
menté possue <vntes iimensões para estabeleciment'ls de instrucc:ão primaria. 

Do que é ess •Pl'edio, bem poderá fazer idéa V. Ex., pelas photogra
ph1as Que juntamos . 

Onde pôde a Escola Polstechnica alojal' gabinetes e laborlltorios em 
prcdio tão pequeno? 

E' que e !la os não tem, nem gabinetes, nem i!n, trumentos, nem labo
ra.torios. 

E' um mytho o ensino que ::t.li se póde ministrar, sem 1·ecurso::: mate
riaes e sem pr()fessores idoneos. 

Isso está na consciencia de todos. e o Club ele Engenharia ele Pernam
buco, a que são associados todos os engen heiros do Re.cife, e todos o" chefes 
de repartições e departaments technicos, já protestam contra a Escola Poiy
technica. 

O projecto do Club de Engenharia foi publicado em meados rlc Agosto 
ultimo pelo j()rnal O Paiz, desta apita!, que 'lliás secundou o a!ludido pro
testo. 

Egual attitude tiv ram o Jornal elo Brasil e o Cor1·eio ela Manha. 
O Conselho Superior de Ensino, que eleve se1· o poder competente, como 

muito acertadaJrrtente pensa V. Ex., já negou a fiscalizac:iío á 'FJ!>cola Poly
technica, .p()r não dul.ga,l-a idonea. 

Uma vez que ella aplpello•u para o Congresso Estadual de Pernambuco 
teve. ainda seu ]Jilano de vencer pelo. m~or esforço, frustrado pelo Congress~ 
do Estado, que Se fundamentou f"!TT poderosos argumentos. I sso em 1916. o 
~isterio da Viação registrou a.Jguns diplomas da Escola Polytechnica; mas 
mformando-se dapoi a seu respeito, mandou cessar o referido re!?istro. 

Para que maiores argum.entos? -
Os esudantes e e ng nheiros da E scola de Engenharia de Pernambuco 

poderão s()fifrer o g()lpe de se verem nivela dos om os outros ela Escola Poly
technica, se a sim quizer o poder. 

Mas, a inda confiam no Congresso, onde a voz <'!e V. Ex., já se levantou 
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pela morlli!idade do ensino nacional, e no Exrno. Sr. Presidente da Repu
blica, em quem sempre viram um amigo incondicional do mesmo ensino. 

E = consolo ainda lhes restaria se a esperanca falhasse: é que o Con
selho Superior de Ensino já se pronunciou contl·a a Escala Polytechnica, e 
já o Senador Frontin lançou-lhE) da tribuna do Senado, em Dezembro do 
anno P<tRsadll, a. condemnação suprema. 

Proteja-se a instrucção, como quer o Senador Alfredo Ellis; mas não 
se desmora.Use o ensino sUJperior. 

Com as nossas desculpas e a nossa admiração, r ceba V. Ex., os applau
sos unanimes da Escola de Engenharia de Pernambuco. 

A de! gação academice.: J. Pe·reim Borges. -Luiz Passos. - J. rau?·al 
Filho." 

E m 16 de Novembro de 1921, o Sr. Gmccho Oa1·r.lo.ç? 
de11 ao estudo cln Oamara o projec-to de lei Q?le considera 
validos as diplomas con[eri<Tos pela E8cola B1·asi1pira de Odo'll
tologia de 1913 a 1918. 

Considerando que a Escola Bra.sileim de Odontolpgia no Rio de Janeiro, 
funccionou regularmente e com absoluta moralidarle, de accõrdo com a lei 
então em vig ncia, de 1912 a 191•5, e com a lei vig nte. de 1916 a J 918, appa
relhada de todo o material necessario ao enS'ino pratico e theorico ela arte 
dentaria : que a sua congregação era constituída de professores de r conhe
~ida capacidade e idoneidade moral; que não obtev<:> equiparação aos insti
tutos officiaes congenoeres, -por não funccionar annexa. a curso de mediPina 
ou pharmacia, segundo resolução do Conselho Supe1'ior do Ensino. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 São considerados vwlidos, para o exerclcJo da respectiva. pro
fissão, em todo o territorio da Republica, o~ diplomas de cirurgiãc-rl<'ntista 
conferidos -peJa Escola BJ-a.sileira de Odontologia de 1913 a 1918: revogadas 
as dispos;ic;ões em con lrario. 

Sala das sessões, ] 6 de Novembro de 1921. - Graccho Oa.1'rloso. 

Em 27 de Dezem b ro a Commisscio rle I nslrucçcio Pv
blica em seu parecer o[Jereceu IL?ll S1tbstitnliro. 

De accõrdo com os princrrnos de justiça, a Commissã.o de Insb·ucç;ão 
Publica opina que os diplomados pela Escola Brasileira de Odontologia, de 
1913 a 1915 posSaJm exercer a profi'<5ão em todo territorio da Rcnublica; e os 
diplomados ele 1916 a 1918 devam prestar exame de revalirlaçã~ nas Facul
dades off1cie.es ou equiparadas, pelo que apresenta o f'eguinle substitutivo ao 
projecto - n. 569, de 1921: 
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Art. -1.0 São considerados vrulidos para o exerctcw da respectiva profis
eão, em todo te.rritorio da RepUJb1ica, os dilp<lomas de cirurgião dentista con
feridos pela. Escol! a Bra,si!leira & Odontologi-a, de 1913 a 1915. 

Ar:t. 2.0 Os dipJlomas conferidos de 1916 a 1918, pela mesma escola, ficam 
sujeitos á revallidação nas FaCIUld'ades officiaes ou equipa.rad<as da Repu
blica. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contr·a.río. 

Sala das Commi&sões, 27 de Dezembro de 1921. - Antero BotcZiw, Pre
sidente. - A·ttstreg esilo, R elator. - Azevedo Soà?"é. - Xa1>ie1· Marq·u.es. -
Tavares GavaltXVnti. 

Não cons~a das Synopses de 1921 e 1922 o wnclamen~o 

ao projecto. 

Na sessão de 21 de Not>ernbro tle 1921 foi am·esent!l.do 
peLo Sr. Manoel Monjaq·clin o semtinte p1·ojecto ele lei que 
S1obo•·dina varias estabelecimentos de ensino ao OonseUw Su
pm·ioq· do Ensi.mo. 

Em o anno proximo passado, fo~ a:presentado á camara o pt•ojecto ae 
lei que se encontra ás fls . 1. 588 e 1. 589 do Dia1·io do Congresso n. 72, de 
29 de Julho de 1920. 

Por esse projecto fica reconhecida como Olfficial a Academia do Com
mercio do Rio de. J aneiro, e subordinar-se-hão ao Conselho Superior do En
sino a re.:ferida Academia, a ]),;:cola de Minas, de Ouro Preto, a Escola Su
perior de Agricultura e Medicina Veterinaria. e a ])scola Nacional de Bellas 
Artes. 

Pelos fundamentos desse •projectq e considerando mais: 
Que, consoante o art. 7° do decreto n. 11.895, de 14 de J aneiro ele 1916, 

"os estudarutes qutJ tiverem prest·ad.o exames de preparato,rios nos collegios 
militares, não precisarão rewe.til-os peraJnte as co.mmissõe~ examinadort.als 
nomeadas pelo Conselho SUJperior, ·para se inscreverem para o exame vesti
bula r"; 

Que taes exaJines estão fõra da alçada da fiscalização attribuida ao Con
selho Superior do EJnsino pelo art. 28 do decreto n. 11.530, ele 18 de Março 
de 1915; 

Que, por isso mesmo que os collegios millita.res são institutos off1c1a.es, 
devem estar na dependencia & tal fiscalização, em regra gera1, para os insti
tutos officiaes, e, como excepçã.o, para os equiparados; 

Que a exc€<f,lção tem por fim incentivar o u, pelo menos, não fazer eles
animal' a iniciativa pa1·ticular ou estadual, que vae supprindo o que á União 
cumpre quanto á diffusão do ensino e não isentar da fisCalização um insti
tuto official que, por ser afficial, d~v~ ao Conselho Superior do EJnsino não 
só a sua subordinação mas :tambem a sua cooperação na fiscali7.ação nos 
demais institutos de ensino officiaes ou equJpa.rados; 
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Que os coHegios militares, além da vantagem que lhes dá o citado art. 7• 
do referido decreto n. 11. 895, conferem o titulo de a.grimensor aos alumnos 
que terminarem o C/Urso do collegio (at"i:. 90, do regUJlamento approvado p elo 
decre to n. 12 . 956, de 10 de AJbril <1 1918, não alterado, nesk"l pa>rte, pelo de
creto n. 14. 752, de 31 de Ma rço de 192.1); 

Que o titulo de agrimensor é um diploma civiJ e sem1pre foi confer!du 
pela Escola Polytechnica do Rio de Janeiro , subordinada ao Conselho de 
Ensino, e pela E scola de Minas de Ouro Preto, desde o tempo m que essa 
escola se r egia pela:s disposiç ões commun s a.os insti'tutos de ensino ora d-e
p endentes do dito Conselho; 

Que os diplomados em ag!'imen~ura pelos collegios militares, o são f... 
rev~lia elo Conselho SUJperior de Ensino; 

Que á p velia do dito Conselho outros institutos de e nsino conferem t1-
1'ulos ou dip .omas eguaes ou equirvalentes aos que são expedidos pelos esta
belecimentos de e nsino subordi•nados ao O<mselho Supelior de Ensino; 

Que, por dependerem taes instlitutos de outro m inisterio qoue .não o éllt. 
Justiça e N egocios Interiores, ainda não fazem parte do Conselho Snperior 
do Ensino ; 

Que, por oUJtro lado, todos, ou quasi todos os institutos de ensino da 
União, não dependentes, adaninistrativamente. do Mh1istPrio da J ustiç-,a e 
Negocias Interiores, e, por essa. erronca razão, inclependent s do Conselho Su
p erior de Ensino, concedem ao pe ·soai docente, as vantagens de que gosam 
os doce ntes dos estabelecimentos de ensino subordinados ao a!ludiclo Con
se1ho; 

Que a n -ecessidad e de se unificar a orientação didactio::a, sob a superinten
dencia de uma só diPecção, estlá demonstrada na série de con sultas, que a 
iJnpren sa registra, de oUJtros Ministerios ao ela Justi<::a e Negocias Interiores 
sobre questões ele ensino e sobre di·reitos e vantagens ao pesso·al doC'ente; 

Que, por meio dessas con sul tas, se des locam para o Ministerio da Jus
tiça e Negocias Inte1.iores as :f)uncções elo Conselho Superior de Ensino, que , 
pelo citado art. 28 do referido decr to n, 11.530, -, o orgão consu ltivo do 
Governo e o seu auxiliar immecl iato, para a fi sca.Jizacão dos institutos offi
ciaes e dos equip.arados a estes; 

Que o Conselho 1Su,pe rior de Ensino, como orgão consultivo do Governo, 
deve ser accessivel, indistinotamente, a todos os ministerios que· superiuten
dam, administJ'6.tivarrnente, institutos de n s ino; 

Que o Ministerio da Justiça e Negocios Intenores não eleve se t· <.rgão 
consultivo d'O Governo, em questões de ensino, po1·que o é o Conselho Su
p erior de Ensino; 

Que com a creacão do dito Conselho deve ter desap•parecido qualquer 
funcção con suLtiva porventura existente no Ministerio da Justiça. 

Que não sendo orgão consultivo, com mais forte razão não deve ser inter
mediaria d consultas de outros ministerios para o legit imo orgão - o Con
selho Superior do Ensimo; 

Que todos os ministerios se devem dirig-ir directamente ao referido Con
selho: 

PrO'J)onho o seguinte projecto de lei e r equ€'iro que, a respeito. se ou
çam, pré'viamente e com a possível urgencia, o Conselho Supe1·ior de En
flino, o Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o da Ag1·icultura, In
dustria e Commercio, o da Guerm. e o d-. Ma.rt• ha, t mn.smitt indo-se-lhes , em 
folheto, não só este projecto, como tamhem o que consta das fls. 1.588 e 
1. 589 do ferido Diario do Congresso, n. 72, de 29 de .Julho de 1920. 
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O Congresso • acionitl decreta: 

Art. 1.0 Além da Academia de Commet·cio do Rio de Jn.neiro, da Escola 
e Minas de Ouro I reto, da Escola Supet·ior e Medicina Vetcrinaria e da 

Escola Nacional de ~!las Artes, ficam tambem suhorclinados ao Conselho 
superior do Ensino e com os mesmos dit-.eitos 1ue teem bs esta,helecimentos 
de ensino mencionados no decreto n. 11.530, de 18 de .M:.a.rço de 1915, não só 
os Collegios Militares, de que tt·atam os decretos ns. 12 . 056, de 10 de Abril 
de 1918, e 14 .•552, de 31 de Março d , 1921, mas tambem todos os institutos 
de ensino, mantidos pela União, e qualquer que seja o ministerio de que de
pendam, administrativamente. que ao pess()fl.l discente conferirem titulos ou 
diplomas iguaes ou eq uivalentes aos que são expedidos pelos estabelecimen
to de ensino suborclina<los ao referido Conselho, ou ao pessoal docente, con
cederem as vantagens a que teem direito os docentes dos mencionados esta, 
beleci-mentos de ensino. 

Art. 2.0 Revogam-se as dis[)Osic:õ s em contrario. 

Camara dos D putados, sala das sessões, 18 de Novembro de 1a21. -
.JYiwnoel Monjarclim . - A' ommlssão dt? Instrucção. 

A Oonunissão i/e Tnslnteçclo Publica ainda nã(J intcrpoz 
]Ja?·ecer. 

Na sessclo ele 7 tle D ezembro ele 1921, o Sr. Olcmentino 
Fraga apresento?~ á Camara o seguinte projecto de lei q1w 
eleva os vencimRntos (los ]n·eparadores da Escola rlr !lff'Clirina 
do Bahia . 

O Co·ngresso Nacional resolve: 

Art. 1.° FicaJn equiparados nas suas vantagens e direito, os prepara 
dores ela Faculdade de Mooicina da Bahia, nomeados pela lei organica de 
ensino a 5 de Abrll de 1911, aos assistentes d.:ts Faculdadt?s de M dicina, n'o
meados por effeilo da, mesma lei organica e beneficiados posteriormente pela 
lei n. 3. 674, d 7 de Janeiro de 1919. 

Art. 2.0 R evogam-se as disposições em contrano. 

Sala das sessões, 6 de Dezembro do 19 2J . - Olementino Fraga. 

JtUttificaçc'if:l 

Os preparadot·es da Faculda.Ue de :Medicina ela Bahia, nomeados pela 1e1 
organica do ensino, de 5 de Abril de 1911, pleiteam a equiparação dos seu ~ 
dir·eHos aos de que já gosam os ru sistentes, da mesma faculdade uomeado,; 
pela mesma lei ot·ganka, e concedidos pela · lei n. 3.674, de 7 'de Janeiro 

•<le 1919, art. g•. 
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"Ficam garantidos aos preparadores vitalicios da Escola Polytechnica 
das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro' e da Bahia e aos assisten tes. 
destas tambem vitalic!os nomeados anteriormente á lei organica do ensino, 
de 5 de Abri!) de 1911, ~ vantagens ele que tr<l!ta o a.rt. 2·95, do Codigo do 
Ensino, de 3 de Dezembro de 1892, a,poprova.do pelo decr to legislaJtivo n. 230, 
de 7 de Dezembro de 1894, be?n assim os act1taes assistentes elas Faculdades 
de Meclicina, a vantagem concedida pelo art. 5.", d'a lei n. 2.365, à 31 de 
Dezembro d e 1910". 

Diz a lei n. 2 .•356, de 31 de Demmibro de 1910 - art. 5" : 
·'Ficam equiparados para os effeitos de vitaliciedade os a,ctuaes 8!.3sis

tentes e pt'Cparadores das Faculdades de Medicina da Republica. aos antigos 
serventuarios de igual categoria que- já gosam desta vantagem". 

A lei n. 3. 674, de 7 de .Janeiro rle 1919, que garantiu direitos e vanta
gens sómente aos assistentes, refere-se. á lei n. Z. 356, à e 31 de D zembro de 
1910, anterior áquella, e que garante todos os direitos aos assistentes pre
paradores. 

A lei de 1910, equiJpaa·ou os assistent s e preparadores. Entretanto, "" pos
ter10r, a lei de 1911, sómente se refere aos assistentes. 

Desta collisão injustificavel resu:aa a situa.!:ão de excepc;ão em que sto 
eneontre.m, unicaanente sete (7), p>·epara(lo?·es da Faculdade de. .Bahia, para 
com os demais preparadores e assistentes. 

A class-e de preparadores e assistentes é uma só, por força da Lei Ot
ganica do Ensino - constibuinào a classe dos - Auxiliares do En::;ino - e 
não é admissivel, [>ois, nem justificavel que leis posteriores concedam novos 
dir-eitos e va,ntagens aos assistE'nteR com preterição do,; preparadores. Si for
mos ainda invocar a - L ei de 3 de Dezembro de 1892 - veremoR que, na
quella época, só existiam preparadores, cujas vantagens e direitos foram por 
lei stabelecidos, e sóm-ente depois de ficar reconhecida a proficuidade de suas 
funcções nos cargos, foi creade. a classe dos assistentes par<>. as raàeiras ae 
clinica, porêm, cOIIJCedendo direitos identicos aos que já asSiistiam aos pre
iparadores. 

O espírito das I is é um -e unico, reconhecendo !denticos direito>s, para 
todos os ejjj'eitos a.os cargos de assistentes e preparadores, e foi :sómente des
vu·tu<lldo pela lei n. 3.674, de 7 de Janeiro de 1919, sem justLficativa e indo 
ele encontro ao estabelecido e reconhecido pelo - Codigo do Ensino de 1892. 

A lei do ensino de 5 de Abril de 1911, na regencia ela qnal foram no
meados 01S pr.,.para.oores, assim como a que lhe succeàeu , cogita das classes 
dos professores e de. dos auxiliares do ensino, comprehendendo nesta os pre
paradores e assistentes, indistinctamente, com os mesmos direitos, obriga

ções, vantagens, favores e regidos ainda pelo mesmo Regimento Interno da. 
Faculdade de Medicina, que lhes r conhece identicos direitos. 

Si di:Jlferença ha entre preparadores e assistentes, estâ exclusivamente na 
sua denominação, e esta porque os prepara.dores exercem as suas funcções 
junto aos laJboratorios na Faculdade, os assistentes junto· ás clinicas hospi

talares, mas ambos sob a orientação dos profe!Osores a que são subordinados. 
E' evidente qf!le os preparadores e assistentes nas ultimas reformas elo 

ensino ele 1892, 1901, 1911 e 1915, constituem uma .só classe de funcciona
rios de igual categoria, com os mesmos direitos. Assim sendo os perapara
dores recorram parn o Conselho Surperíor de Ensino que reco;nheceu de tod::t. 
procedencia os seus di1'61tos, informando favoravelmente a petição de re
curso elos m.esmos. e encaminhando ao Ministro do Interior para resolver 
sobre a especte; baixou e!lte o seu despacho, publicado no Dia4·[o Official de 
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9 de Abril de 1920 , mandando que os recorrentes s dirigissem directam nte 
ao Congresso ucional a quem competia. resollver sobr~ o caso . 

Pleitearo, a.>sim, pois, os prepa1'B.dores, junto ao Poder Legislativo da 
Republica, um projecto de lei que equipara os seus direitos aos dos demais 
preparador s e assistentes, que já gosam pQr força da lei n . 3. 674, de 7 Je 
Janeiro de l 919. - A' Corri missão de Fin3Jnças. 

Penele.m d parecer ela Oommissâo de Instrucção Publica. 
Dizem as Synops!'s ele 1921-1922. 

Em 3 de Agosto de 1922 o Sr, Oa-rnillo Prates ofterece~t 

á consideração éúL 00/YYUJIT"a o seguinte projecto de lei q1te 
eq·ttipa1·a aos instih~tos teae1·aes elo ?nesmo genero a Escola 
de Phannacia e Oelontologica de Bello Horizonte. 

O Congresso Naclonal decreta: 

,d.rt. 1,• Fica equiparada ás escolas federaes do mesmo genero e go. 
sando de todas as regalias legaes a E~;cola de Ph'armacia e OdÕntolog1a,. 
a.ci:ualmente existindo e funccionando em Bello Horizontf=. 

Art . 2.• Revogam-se as disposições em contrario, 

Gala das sesS'ões, 3 de Agosto de 1922. - Ga??tillo Prate;; . 

Em 13 de Se tembro a Oont?nissão de Jnstrucção P1tb!wa 
deu parecer . 

A justn•.<~.tlva que precede á lettra do projecto constitue elemento su!
!ficiente para lavrarmos parecer. 

Porém, acham-se documentados fidedignamente: a relação dos pro!es
sores, preparadores e assistentes; a relação dos alumnos diplomados e ma
trlcu1ados na dita escola, desde Fevereiro de 1907, data da sua fundação até 
o anno acl'ual; :::. das drogas, utensílios e plantas ex.istenteti no laboratorio 
de pharmacolog1a. e bromatologia; dos gabinetes de toobnica e clínica odon
tologicas; os programmas das matarias constantes dos respectivos cursos, 
tudo devidamente authenticado. 

A Escola de P.harmacia e Odontologia não é de criação recente, bem ao 
contrario; possue corpo docente idoneo; tem proporcionado o aprendizado 
necessario a~ carreiras a que clã diplomas, de modo serio, segundo os do
cumentos apresentados. Opinamos, pois, de accôrdo com certos precedentes 
perfeitament~> JUStitficados, que não ha inconveniente algum para o ensino 
pharmaceutico e odontologico do pa!z, na equiparação da mencionada escola. 

Poderia, á primeira vista, parecer que a equipaJração das escolas livres 
traria descredito ao ensino superio1·, maximé em cidades ou capitaes equi-
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polentes. Dados, porém, o crescimento ininterrupto da cidade de Bel1o Ho
rizonte, que é sem. duvida uma cidade typicamente universitarla, e a serie
dade das disciplinas praticadas lá, testemunhada,s por elementos Olfficiaes 
e officiosos, não encontramos razões seguras e fortes para rejeitar as equi
parações praticadas no projecto acima mencionado. 

Ficará porém a dita escola sujeita ã fiscalizfl.ção nos termos da seguinte 
emenda: 

Onde convier: 

'"A mencionada escola ficará sujeita á fiscaliza.;;ão do Conselho Supenor, 
nos termos da lei em vigor" . 

Sala das Commissões, 12 de Setembro de 1922. -- A.nte1·o Botelho, Presi
dente. -A. . A.ustregesLLO, Relator. - Tav!Wes Ccwalcanti.- A.1~g1Ulto Limou.-
1!'er?·eira Braga. - Ca1·valoho ~ eto. -Eurico Valle. - Ba1-ros Penteado . 

Em 5 ele 01~t1~bro é pt~blicaao novo parecer. 

A 1'6 de Novembro de 1921 foi apresent:ado a esta Ca.rnara um projecto 
.de lei, que tomou o n . 569-A, mandando considerar validos os diplomas de CI

rurgião dentistâ conferidos pela JDsco la Brasileira de Odontologia. 
lPresente a esta C01nmissão, foi essa proposição) :legislativa relatada pelo 

illustrado Dr . Antonio .A,ustregesilo, cujo parecer, conC'luindo por um substi
tutivo, teve assignat'ura unanime. Eis, ef!fecttva.rnente, o q u e, a 27 de De
zembro do anno 1 assado, firmava a Commissão de Instrucção Publica: 

N. õ69-A - 1!Jo21 

CONSIDERA VALIDOS OS DIPLOMAS CO;NFElRIDOS PELA ElSC'OLA BRASILEIRA DE ODONTOLOGlA, 

DEl 1913 A 1918; COM SUBSTITUTIVO DA COMMISSÃO DEl INSTRUCÇÃO 

De accôrdo com os princípios de justiça, a Commissão de Instrucção 
Publica opina que os diplomados pela Escola Brasileira de Odontologia, oo 
J.913 a 191'5, possam ex€rcer a pro.fissão em todo territorio da Republica; e 
os diplomados de !>91-6 a 1918 {levam prestar exame de revalidação na-s Fa
culdades Olffi.ciaes ou equiparadas, pelo que apresenta o seguinte substitu
tivo ao project:o n. 569, de 1n1: 

Art. 1.0 São considerados validos, para o exercício da respectiva pro
fissão, em todo territorio da Republica, os diploroa,s de cirurgião dentista 
coruferidos pe1a Escola Brasileira de Odontologia, de 1913 a 1915. 

Art. 2.0 Os diplomas conrt'eridos de 1916 a 1918, pela mesma escola, 
fi-cam sujeitos á revalidação nas Faculdades ofJ:iciaes ou equiparadas da Re
J>Ub1ica. 

Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissõ s , 27 de Dezembro de 1921. - Antero Bote'ího, Pre
sidente. - A.tbstn~gesilo, Relator. - A.zeveào Sod1·é . - Xavier Marques. -
'Tavares Cavalcanti. 
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f'ROJEJCTO A QU!il Slil HlilFERE O PARECER 

O Congresso Nacional resolve: 

ArC. 1.• São considerados validos, para o exercioio da re pectiva pro
fissão, em . todo o territorio da Repu·blica, os diplomas de cirurgião dentista 
conlferidos pela E scola Brasi1eira de Odontologia de 190.3 a 1918; revogada~ 

as disposições em contrario. 

Sala das sessões. 16 de rovembro de 1921. - G1·accho carãoso.~ 

Não obsta nte o longo tempo transcorrido, não figura alnda em ordezn 
do dia este projecto, fadado, talvez, a perecer, esquecido, no archivo da Se·· 
cretaria . 

Em se tratando agora de conceder validade aos diplomas da Escola de 
Odontologia de Bello Horizonte, parece-nos convin.havel, por identidade de 
razões e adopt3Jdos os mesmos principias, unir as duas proposições num só 
substitutivo, que abranja os diplomas das duas escolas, collimando um objb
ctivo commum . 

.Além de se g uardar, por essa fôrma, respeito ao ve'Lho brocardo juridlco 
- ubi eaàe'Yn ca·tbsa, i bi jus stat1wndu11n (L. 32 Jlf. ad. leg. Aqui!.), releva 
ace1·esce>ntar que em am·bos os C&Sos o relator foi o mesmo, o nosso conspicuu 
collega· professor Dr. Austregesilo, cuda palavra autorizada nos habituamos 
a acatar, e por i.sso nenhum inconveniente ha em. !fundir numa s6 disposição 
legislativa os favores que >Se têm em vista. Assim, com os mesmos motivo~ 
de equidade, havendo paridade nas razões de decidir, a esta illustre Commls
são proponho, data venia, o seguinte substitutivo: 

O Congresso Nacionrul resolve: 

Art. 1, 0 São considerados validos, pará o exerc1c10 da prOO'issão em 
todo o territorio da Republica, os diplomas con<feridos pela Esco'la de Odon
to1ogia e P.harmacia de Bello Horizonte e pela Escola Brasileira de Odonto
logia, com séde nesta Capital. 

Art. 2.• Os diplomas desta ultima escola, eJ>."Pedidos de 1916 a 1918, 
ficam sujeitos á revalidação nas. Faculdades orllficiaes, ou equiparadas. 

Ar C. 3 • Revoga m -se as disposições em contrario . 

•Sala das Com missões, em de Outubro de 1922. - Antero Botelho, Pre
sidente. - COJrvOJUW Neto . - A1bSt?·egesilo. - Azeveao IAmta. - Ban·o3 
Penteaclo . - Tavcwes Cavaloonti. - Ewrico Valle. 

PROJiilCTO AO QUAL Slil REFERE O PA.REJCElR, O<>M O SUBSTITUTIVO 

O Congresso racional decreta: 

Art. 1," Fica equiparada ãs escolas federaes do mesmo genero e go
sando de todas as regalias legaes a Escola de lPharmacia e Odontologl:.. 
a.ctualmente e~:istindo e <funccionando em •Bello Horizonte. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em conüarlo 

Saia das sessões, 3 de Agosto de 19•22. - Cammo P1·ate~. 
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E rn 17 é en.cerraáa a 1' diScusscio e em 19 approvadll o
projecto, Em 27 é approvado ent 2' d·iscussão o st~bstittttivo, 

/iCCirldo prejudicado o 1JTojecto. 
Em 30 de Novembro é encen·ada a 3• disc ussão com 

emendas. 

Accrescente-se onde convier: 

:b'lcam aquiparados, para todos os effeitos, os diploma:. conferiaos pela 
Escola de Co=ercio Antonio Rodrigues Alves, de Guaratingu etá, aos ex
pedidos pe·la Academia de ommercio do Pio de J a neiro, 

Sala das sessões, de Outubro de 1922. - Francisco F erreira Braga, 

PARECER SOBREl A ElMNNDA N. 2, QUE 9El MANDA DESTACAI\ 

Reconhecen do os abaixo assignados que a emenda merece estudos es
peciaes, e .que a Escola de Pharmacia e Odontologia do Rio de J aneiro pOde 
recorrer anteriormente ao Conselho Superior de Ensino, opinam que a melO
ma seja separ ada para constituir projecto á parte. 

Rio de J aneir o, 5 de Dezempro de 1922 - Fe-neira B1·aga, Prestdente 
interino. -A , Aust?·egesilo, relator. - CarvaLho Ne-t to , - .Etwico VaLLe. -
Tavares CavaLcanti. 

ElMElNDA N. 2, Á QUAL SEJ REFEREJ O PAREOEJR ACiMA 

Accrescente-se ao art. 1 • do subsl!tutivo da Commissão de Instruccn.c, 
Publica, depois da palavra B e!lo Horizonte, "Pela Escola de Pharmacia e 
Odontologia do Rio ele J aneiro, com sé de nesta. Capital". 

Accrescente-se ao art. 2• do dito substitutivo, depois de 19'18, "e os expe
didos pela Escola de Plharmacia e Odontologia do Rio de Janeiro até 1922". 

Sala das sessões, 30 de Outubro de 1922. - Ve-rissimw àe llferto, -
Manoel Reis, 

E1n 7 de Dezembro é P'l~bUcaào o parecer sobre a.3 
entendas . 

Pare.cer sobre a emenda n. I: 

Ao projecl:o n . 99 B, d 1D22, "que equipara ás escolas federaes ao 
mesmo genero, e gosando de todas as regalias legaes, a Escola de Pharma
cia e Odontologia, existente em Bello Horizonte .. , propoz o illustre Deputado 
Ferreira Braga uma emenda concebida nos seguintes termos: "Ficam equi
parados, para todos os e<ffeitos, o dipl()mas conferidos pela Escola de Com
mercio Antonio Rodrigues Alves, de Guaratinguetá, aos expedidos pela Aca
demia de Commercio do Rio de J aneiro". 

O qu se pretende com a equiparação em questão, deve ser, nada mais, 
nada menos, que se estendam á Escola de Commercio Antonio Rodrlgue~ 
Alves os dispositivos do decreto n. 1. 3.39, de 9 de Janeiro de 1905, Q.Ue de
clarou de utilidade publica a Academia de Co=ercio do Rio de J aneiro, e 
reconheceu, como de caracter official, os diplomas por ella conferidos, e de 
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toda a demais legislacão que ailtribue a este esta,belecimento determinadas 
regalias, como a praferencia dada aos seus dip lomados na nomeação para 
os cargos de corretor e preposto de corretor tal qual resulta do Regulamento 
da .Junta de Corretores de Mercadoria,s e Navios, approvado pelo decreto 
n. 9. 284, de 24 de Dezembro de 1911. 

Pelo exame das razões adduzidas para justificativa da emenda, que se 
estribam em abundante documentação probatoria das e:xcellentes condições 
de idoneidde do estabelecimento em questão, verifica-se ser de todo ponto 
justa essa pretenção, -que deve ser attendida e convertida em realidade, até 
mesmo cOJllo u m estimu lo e uma recompensa á actividade e á iniciativa 
particular em um ramq de ensino tão descurado entre n6s e de cuja carencia 
cada vez mais n os resentimos, á medida que as forças economicas deste 
paiz impulsiona;rn.. naturalmente, o desenvolvimento da nossa vida industrial 
e commercial. 

A E scola de Commercio Antonio Rodrigues Alves, fundada e mantida 
pelo Gym nasio Nogueira da Gama, na cidade de Guarantiguetá, funcciona 
e está organizada, de accôrdo com as disposicões do decreto n. 1. 339, de 
9 de J aneiro de 1905, e já foi reconhecida pelo governo do Estado de S . Paulo, 
em virl'ude da lei n. 1. 7160, de 28 de Dezembro de 1920. E' subvencionada pelo 
Governo Federal, de coruformidade com o disposto na lei n. 4. 2-!2, de 5 de 
Janeiro de 1921, e as materias que const-ituem o curso desse instituto de en
sino são leccionada,s por p~ofessores de indiscutível competencia, sendo o 
seu director um eminente pedagogo credor de m uitos serviços á nação pela 
s ua grande dedicação á causa da instrucção. Tem uma frequencia que cresce 
dia a dia, attestando a seriedade e os cuidados com qu e é nella ministrado 
o curso commer.cial aos seus a lumnos . 

Tratando-se, pois, de um estabelecimento que apresenta as melhores de
monstrações de idoneidade, e q ue foi fundado e é mantido por uma casa de 
educação que gosa de grande e justa reputação, não 'ha por que negar aos 
t ítulos por ella expedidos as vantagens concedidas pelo decreto ·n. 1. 339, 
de 9 de Janeiro de 1905, que não criou, nem podia criar, um privilegio, mas, 
reconhecendo como de caracter oflficial os diplomados da Academia de Com
mercio do Rio de Ja'neiro, estabeleceu, com a excelente organizaç;ão deste esta
belecimento, um modelo, um estalão para as casa,s congeneres que pretende
rem a.s regalias qu e :Lhe foram outorgadas. 

Pelo exposto, a Co=issão de Instrucção Publica é de parecer que a 
.,menda do illustre Deputado Ferreira Braga deve ser approvada, 

Sala das Commissões, 1 de Dezembro de 1922. - Barros Penteado. 
Eurico ValZe, Re!Jator. - Gar'IJ(J,~ho Netto. - Ferreira Braga. - Tava1·es Ga
v alac•nU, 

E nL 12 são approvad<J,s as emendas 1·eteriãas para serem 
destaaad<J,s e o projeato substitutivo . A recwação final foi 
approvada na ?nes?JW sessão: 

O Congresso Nacional resolve: 

.Art. 1, • São considerados validos, para o exercício da profissão em todo 
o territorio da Republica, os diplomas con!feridos pela Es(;ola de Odontolo"'ia 
e Pharma.cia de Bello Horizonte e pela Escola Brasileira de Odontologia c~m 
séde nesta Capital. ' 



-224-

Art. 2.• Os diplomas desta ultima escola, expedidos.de 1916 a 1918, ficam 
sujeitos á revalidação nas Faculdades orf,ficiaes ou equiparadar::. 

Art, a.• Fica.m equiparados, para todos os effeitos, os diplomas conferl
dos pela Escola ele Commercio, Antonio Rodrigues Alves, de Guarantiguetá, 
aos ex:pedidos pela Academia de Commercio do I ·o de Janeiro. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario . 

:Sala das Commi.ssões, 12 de Dezembro de 1922. - Donoingos Barbosa. -

Pinhei?·o Junior. - João Cabral, 

Ewviado ao Senado é adopta.do · o p1·ojecLo sem nwà!Jica
ção. O Presidente da RevubUca negou a sua. sancção, 

Em 26 d e Setembro ele 1922 é julgado objecto de con.
siderdção dn Gom•wa o p1·ojecto ele !ei otferecido 1Jelo Sr. 
No.buco de Go1wei<L q1~e concede á UniversicU:u'Le do Rio de 
Janei?·o a s'lhbvenção especial e anmwl de 50:000 000, para a 
t1mà<Lção e mamttenção de ttm. Instituto Franco Broo'ilei?·o 
de alta c ttCt·u1·a scientifi.ca e lite1·<L?'Í<L, 

Art. 1.• Será. concedida á Universidade do Rio de Janeiro uma subven
ção especial de 50:000 000 annuaes para o fim de ser fundado e mantido um 
Instituto Franco Brasileiro de alta cultura scientirfica e !iteraria, organizado 
com o apoio da Universidade de Paris, segundo as negociações que se enta
bolarem entre os Governos brasileiro e francez, a semellhança do que já foi 
d' ito em Roma, Londres, :Madrid, Constantinopla, Praga e Bueno.;; Aires, 
assegurando-se uma contri:buic;:ão pecuniaria franceza nunca intefior ã bra
sil ira. 

Art . 2,• Esse instituto será administrado pelo Reitor da Universidad (j 
do IRio de Janeiro que, annualmente, estabe1ecel'â o programma dos curso~ 
e lições que alli serão ministrados. 

A rt. 3.• Os cursos do Instituto Franco Brasileiro funccionarão de Julh'l 
',L Novembro; serão feitos por professores da Universidade de Paris de reco
nhecida competencia, e terão um caracter de pura especialização, não deven
do se assemellhar aos cursos geraes de nossa Universidade. 

Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 23 de Setembro de 1922. - Jabuco de Gouvêa. - Au· 
yusto cte !Mn<L, - Afranio éle Mello F1·anco. - Manoel Villaboim. - A. 
A1tstregesilo. - Albe1-to annento. 

Como justi<ficação addicionamos os seguinte, 

OOCUMENTOS 

Os abaixo assignados, membros da Academia Bra.sileira, depois de ouvi
rem uma communi-cação do Sr. Praf. Georges Dumas sobre os institutos de 
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alta cultura scientifica creados pela França em Londres, em Madri(:], em 
Roma, em Constantinor>la, em Praga, em Buenos Ab:es, emiltem o voto: 

Que um Instituto de Alta Cultura litteraria e s.cientilfica seja creado 
pela França no Rio de Janeiro. - 0Mlos de Laet. - Ataulpho de Paiva. 
- Silva R<vmos. - Alberto Faria. - .iYiario de Alenca1·. - Affonso Celso, -
Coelho Netto. - Alcicles Maya, - A~tstregesilo. - Lauro Mib!ler. - MigueZ 
Oo~tto. - Felix Pacheco. - Osorio Duque EstnLà<L. - AnJerto Oliveirct. -
Afranio Pe·ixoto. - J . M. Go1tlart de Andrade. - Humbe•·to de Cwmpos. -
Augusto de Litrna, - Oonstancio Alves. - ~ M1Wat. - Roiln-igo O~'t.avio. 

João Ribeiro. - Xavie•· MMques. - Dantas BMreto. 

os universitarioa, homens de lettras e scientistas, reunidos sob a pesi
dencia do Conde Aff'onso Celso de Ouro Preto, r,eitor interino da Universi
dade do Rio de Janeiro, depois de ter ouvido wna. communicação elo Profes
sor ~orges Dumas sobre os Institutos franceoos. fundados pela França no 
estrangeiro, durante os ultimos a-nnos, exP-r<imem o seguinte voto: 

Que o Governo Francez organize no Rio, com o concurso da Universi
dade de Paris, um Instituto Francez de Alta Cultura Litterari,a. e Scientifica1 
analogo aos institutos francezes de alta cultura que funccionam em Lon
dres, em Madrid, em ConstanJtinopla, em Buenos Aires, em Praga, em Flo
rença, em Napoles, etc. 

Elles estão persuadidos que um instituto francez de a :ta cul.tura pôde 
considerar-se certo de um succef;SO duradouro e consideravel em um pa.iz 
amigo da França, em que a lingua franceza é a mais diffundida das linguas 
estrangeiras e em que o gosto pele. cultura intellectual - em especial . 
pela cultura f·ranceza. - é tão antigo como generalizado. 

Elles animarão o Instituto Francez do Rio de Janeiro com toda a sua au
toridade intel!ectual e moral. - H. :&Iorize, professor da· Escola Polyte
chnica, director do Observatorio Nacional e presidente da Academia de Sci
encias . - Mig?tel Ozo•·io de Al1neiclct, professor da Escola uperior de Agri
cultura. - M . Anw•·oso Costa, professor da Escola Polytechnica. - Sodré 
da Gama. - Alvaro Ozorio ele .Almeida, professor na Fa.ouldade de Medicina. 
--11. . ........ . ...... . ., conservador das antiguidades classicas do :v.ruseu 
Nacional. - Pelo Dr. Henrique Costa, professor da Escola Polytechnica, 
H. M ori:ae. - iPelo Dr . Mru-aio J oppert da Silva, 1J:n-ofessor da Escola Po~y
technica, H. llfo1·ize. - Dr. ('i,-ne Lohnamp, professor cath clratico da Es
cola Polytechnica do Rio de Janeiro . - F. I. O., !!'. O, S. Lond, chimico no 
Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil. 

Em 1" de N ovembro sao publ!oaaos os 1Jareceres aa.s 
Gorn.m,issões de Instrucção P1tblica e Finanças. 

Penhor de grande valia, como justificação do projecto 11. ~14. de 1922, 
siio os votos emtttidos, assim, pela Academia de Lettras, como pelos uniY<H
sltarios, professores e Rcientlstas p:ltrios, no sentido de ser creado, no Rio 
de Janeiro, um Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura Scientirlca e Litte
raria. 

Ta palavra do Sr. professor 0 -eorges Dumas louvou-se, unanime, e. Aca
demia, com a e:x;pre ·sa responsabilidade de seus membros mais consplcuos : 
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nella mesmo tamb m se fundou, com motivos 1.guaes, o vota dos unlverslta
rlo . reunidos sob a presidencia do Sr. Conde de Affonso celso . 

Dando corrpo a tão distincla. aspiração o projecto em apreço só podera. 
<>ncontrar, no seu turno legislativo, a mais franca e sincera acolhida. 

A Commissão de Instrucção Publica vrescinde, dest'arte, de alargar-se 
em conceitos, repetindo fórmulas, que melhor digam das sa;bidas vantagens, 
que para o Bras11 advirão do estabelecimento, nesta capital, de um instituto 
de superior cultura scientifica e litteraria, que mais nos approxime da França 
naquillo que constitue, precipuamente, o seu primado mund!ial. 

Por outro lado, além de tão elevados propositos, ê obvio que nem ma1s 
ef.!iciente e duradoura, nem mais nobre e cordial, .poderia ser a propaganda 
que do nosso paiz assim se inicia.râ, pela paJlavra dos .Sll!bios, professor·es "' 
scientistas estrangeiros, le,tando, de- sua proveitosa estada entre nós, a nHida 
comprehensão do nosso valor e dos seguros e arruplos destinos da nossa 
Patria. 

I sto pos·to, esta Commissão é de papecer que seja approvado o projecto 
, . 214, do con;ente runno. 

Sala das Commissõe ·, 28 de Outubro de 1922. - Barro~ Penteado, Pre
sidente. - Carvalho Neto, Relator. - A1tstregesilo. - Fe1'1'eirct B1·aga. ~ 
Azevedo Lima. - Tava1·es Oavalcant1L 

PARECJllR DA COMMlSSÃO DE nNANÇA8 

A idéa consubstanciada no prajecto n. 214, vem amparada pelo voto 
unanime do professorado superim· do Brasil, bem como pelas nossas asso
Ciações doutas. 

O Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura Scientifica e Litteraria. cuja 
creação é •prroposta, mereceu ainda o a;pplauso da Commissão Technica. de 
!netrucção Publica da Camara que, em parecer de que foi Relator o Sr. Car· 
~alho Neto, Ohe assignalou as va.ntagens e a utilidade na organização cduc>t· 
tlva do nosso paiz. 

Institutos congeneres existem já, e com resultados admiraveis, em Lo~· 
dres, em Madrid, em Constantinopla, em Prraga, em Roma e na. propria Ame
rica L atina - na capital da Republica A1.1gentina. 

A despeza que reclama o seu funoclonamento em nossa Patrla ê Insigni
ficante, em face das va.nta;gens que desse funcc!onamento nos poderão aclvil 
e nos advirão com certeza. A França jâ votou a parte que lhe cabe. ' 

Por essas razões, a Comm!ssào de F'inanças concorde com o ponto de 
vJsta sustentado pela Commissão de Instrucção Publica, é de parecer qu<J 
seja approvado o projecto n. 214, de 1922, concedendo á Universidade do 
,Rio de Jam:iro a subvenção especial e annual ele 50:000 , para a fundação 
e manutençao de um Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura Scientiiica 
e Litteraria. 

Sala das Com missões, em 31 de Outubro ele 1922. - B1~eno B 1·anàão Pre· 
si~ente-Relator. - Osca1· Soares. - Rod!rig1tes Alves Filho. _ Antune~ Ma
ctel. ~ Estacio ?oim.bra. - Bento M!randa. - Arm.anão B1trlamaqni. -· 
Oatavw Mangabewa. 
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Fot avprovado na.'l 3 discussões, jazendo as observações 
segwilntes o 

0 Sr . Gilberto Anta do: - Sr. Presidente, peço a V. Ex. que me mande 
fornecer 0 projecto, cuja discussão V. Ex. acaba de annunc1ar, e o respe
ctivo parecer . (0 oraclor é attendido) . 

Sr. Presidente, ;não vou occuwa.r a hora inteira da discussão deste pro
jwto. Desejo, apena,s , <fazer ligeiras considerações sobre a sua essencia. 
Diria melhor: sobre a sua fórrna . 

Está elle redigido .nos seguint-es termos: 

"Ant. 1.0 Será concedicl.<t á Universidade do R lo de Janeiro uma 
subvenção e·specia,l de 50:000$ annuaes para o fim ele ser fundado e 

' mantido um Instituto Franco Brasileiro de Alta Cultura Scientifica e 
Litteraria, organizado com o apoio da Univer5'idade de Paris, segundo 
as nregociações que se entabo,are<m entre o" Gove!·nos brasileiro e 
francez, á semelhança do que já foi fe ito em Roma. Londres, Madirid, 
Constantinovla, Praga e Buenos ~I!Jres, a.sse.guramdo-se uma contri
buição pecu11iarla franceza nunca inferior á brasileira. 

Ar.t. 2. 0 E sse oinstituto será administrado pelo Reitor da Unlver
sidact.e do Rio de Ja,nelro, que, annualmente, estabel.P-eera o progl·am
ma dos cursos e lições que alli serão ministrados. 

Art. 3. 0 Os cursos do Instituto Franco Brasi~eiro funccionat·ã •J 
de Julho a Novembro, serão feitos po1· professores da Universidade l•~ 
Paris de reconhecida competencie., e terão um caracter de pura es
pecialização, não devendo se assemelhar aos cursos geraes de no~ 

UniV'Brslidade". 

Sott de a,ocOréLo com o projecto cuja utilidade rec()nheço. Accentuo que 
u•ma da.s necessidades do Brasil, do ponto de vista da forrna.ção da sua cul
tura., é a constituição de um corpo de theorias, ca,pazes de orientarem o::~ 

pt·aticos. 

O SR. ELYSEJU GuiLHERME: - Theoricos temos muitos, a,té demais. 

O SR. GILBERTO AMADO: - R eina em nOS-'30 paiz, e asshn respondo ao 
rur;arte do veneramdo e pre:uado C()llega .Sr. Elyseu Guilherme, o habito de 
considerar theol"'ia o que eu penso que em sum não· é mais do que pratica. 

Vou dar um exernJ].J!lo. CIB.ssifica-se um bacharel, um doutor em medicl
na, 11m engenheiro ela Polytechnica, como theorieo, porque cursou cada um 
delles uma escola de instrucção superior . Supponho que foi inspirado nesse 
crlterio que o illustre collega se manifestou no seu aparte . O bacharel, o 
medico, o engenheiro, s!l.o prod'issi001aes. Si são theorkos o são independen
temente das s·uas respectivas profissões: iPor estas, em virtude destas, elles 
são praticas. 

Falta-nós de uma maneira geral, a alta cultura, a alta sabedoria, a ver
dadeira theoria q'lle não se obtem sinão pelo cultivo da sciencia. pm·a. Evi
dentemente sem alta theoria nunca poderemos conseguir verdadeira ])ratica. 

O SR. BElNTo DE MmANDA: - Muito bem. 
O SR. GILBERTo AMADo: - E isso é dJ ta.] maneira certo, de uma tal 

clareza que não pode a.dmittir contestação. F2Jla-se aqui, no Brasil, com 
demasiada :Eacilidade, e m srubios, emprestando-se a esta· ·palavra uma signif!-
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cação especial, propriamente nossa, em razão da qual, s..'lbio ou theorico é <> 
ba-charel, o doutor, o homem d, letra~. o individuo que não Vl\'e em u!h 
circulo de actividades materiaes propria.men te d1tas. 

E' sob esse aspecto pelo menos que me parece sã.o considerados os ho
m.,ns que se dedicam ao exercício das profls5ões liberaes pelo nosso illus
tre collega, Sr. F!dells Reis, no discurso que pródu:ZJlu quando apresentou 
o seu projecto sobre o ensino profissionOI] obrlge.torio. 

Nivelam-se assim ao simples executor, ao interprete, ao applicador das 
verdades descobertas ou iliduz.idas, ao que de>scobre e pro ·egue o curso 
mysterioso dos I]J<henomenos e por elies sobe il.s verdades positivas ... 

0 SR . BENTO DE MIRANDA: - A's grandes leis. 
O SR. GILBERTO AMADO: - ... os que nas t::.refas quotidianas nada mal::> 

fazem que as ruproveitar, nas diversas applicações concretas dos officios, ser
vindo-se dellas nas suas deducções e realizações frBJgmentarias, pa'rcelladas ... 

Condemnar a theoria, no real sentido que ella tem, ~ condemnar Newton 
Einstein; é eondemnar a mathema.tica, a geometria, sem as quae não póde 
haver pratica. 

0 SR . ELYSE1J GUILHERME: - Não se póde ir a extremos . Est mOdltS in 
1·ebus . 

O SR. GILBERTO Al.'VIADO : -V. Ex., por exemp•lo, está aqui neste recinto. 
Pensa que tudo isto, esta const1·ucção, este edificlo, é pratica'! Não, tudo isto 
é theoria, de que a prart:ica é mera, passiva, Inconsciente ãs vez.es, mas sem
pre necessaria applicação. 

O automovel que conduz V. Ex., que bella uttlidade pratica! Fructo CIO 
trabrulho theorico. Gerações e gerações 1JrosegmrUJm as revelações scientifi
cas de que resultou o oonjuncto de princi.pios theorlcos que permittit-am a~ 
tentativas e eXtper!encias praticas que ene represent<... 

Si V . Ex. •precisa concertar o seu automovel, vae procurar um mecan!co. 
e elle desempenhará a su.a obra, t·eduziclo aos recursos da prart:ica material . 
Mas, em substancia, e lle nada mais faz do que aproveitar o esforço dos sabi'.ls, 
dos que inventam, dos que descobrem, dos que pesquiz.arn, dos que, gu\acl:>s 
pelos ensinamentos da theoria, ascendem até ás alturas onde a scienl'la na 
sua pureza esplendida se revela. 

O nobre collega 1Sr. Fi-dellis Reis advoga no projecto sobre ensino lJl'O

fisslonal obrigatorlo que todos nó8, todos os qpe se dirigem ás noss1.s :a
culdades para adquirirem diplomas de medicos, bachareis ou engenheiros se 
apresentem munidos de um titulo que documente sua com,petencia profis
sional em qualquer of'J.'icio technico. E S. Ex. é!iz que este é o unico melo 
de dar â nossa educação excessivamente theorica uma finalidade urt:il, uma 
dlrecGão compatível com os e levados intuitos da politioa construct!va . 

Ao meu ver, S. Ex. este'\ confundindo as •co usas. Nada adianta ao me
dico, ao engenheko, ao bacharel tocar violino, faz.er S3Jpatos, ou lavrar, em 
uma of<ficina de marceneiro, tõros de madeira. Como processo psycho!Ogico 
d<> educação para reajustamento de disposições cerebraes anormaes, ainda 
se conceberia o conselho . E' o que se pratica, aliás, em muitos paiz.es. Trata
~ de um sy<>tema de educaçii.o para fins hygienicos therape'lllticos, ou sociaes. 
Mas é cair em uma redundancia, em uma tautologia distinguir estudo pra
tico eilem>entar de estudo pratico superior . 

Si eu vou a uma Faculdade de Direito, vou aprender uma profissão, como 
o a'l)renàlz que vae a uma sapataria. Si eu quero, porem, aMingir as grandes 
generaJiz.aJÇões de.. I]J<el1SiaJmento, crear, descobrir, fa~r obra de verdadeiro 
saíbio, só o poderei deixando-me condruzir pelo .braço da tbeoria, pelo auxilio 
dos methodos scientificos que e.brem o conhecimento do mundo e das ·cousas 
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aos granc1'!ls theoricos que as expiicam e as r~veiam ~ao:; l[)raticos, \)S quaes se 
servem desse conh-ecimento •pare. utilizarem e.s re.o'1.lidades subdivididas, as pa.r
celJas, os pedaços, os fragmentos, e forrna,rem com ellas o conjuncto de for
mas e de aspectos proveitosos em qu'!l se m,ove, confortade.mente, na sua ve
lhice sympathica, o illustre Deputado por Santa Catharina. 

Não era, porém, isto o que eu queria dizer, Sr. Presidente, a proposito 
deste projecto. Na verckldJe, como espectador da vida intellectu. 1 do Brasil. 
aan:nento que alguns dos seus representantes ainda ·discutam prr t ica e theo
rla. como disoute.m, em gerail, idéa e ·forma, em !itteratura. Urp t não existe 
sem a outra . Quem tem icléa tem fôrma; quem tem pratica tem theoria. 

E por que não temos theoria? 
Porque ni1o temos sabios no boom sentldo da palavra.. 
E' vehdacle que, mercê ela nossa facilidade de animo, do nosso enthusias

mo crepitante, da nossa g-enerosidade ardente, cream-se no Brasil tantos 
sa.bios e genios que é no meio de<Ues que vercorremos as avenidas e ruas da 
CaJPitaJ. Quanta.s vezes tive de reconhecer, quando escre'tta nos jornaes, a 
proposito de lli.vros e de escr:ipotores, os excessos e delirios a que conduzem 
no meio equato•rirul as effusões e as exhuberancias do nosso enthusiasmo! 
Tentando a critica l<itteraria, qua,ntB.s vezes deante ele escriptores jovens de 
merecimento irrecusavel, tive de emmucleoer para não brigar com e>lles, re
conhecendo-lhe,., apenas um merecimento irrecusavel, uma aptidão notavel, 
quando elles. desejavam que lhes reconhecesse immediatamente uma ge
nirulidade superior a de Goet.he e á de Shaks]~are. . . (Risos) . 

:U outro dia que o eminent;e. medico, direotor ela Faculdade de Medicina. 
Dr. Aloysio de Castro, a q ueJn, aliás, ad~nilro e cuja vida se deve acompe.
nhar com a &Y'ffilPathl.a que insPlra.m a intelligencia e o <estudo, declarara, ao 
chegar doa Europa, aos jornaes, em entrevl.sta (pelo menos os jornaes o dis
se!rrun) que S. Ex. tinha. ido representar o Bt-asil na Liga das Nações e 
tratar com Einstein e outros sabios do mesmo porte da resol ução dos altos 
problemas sc!entifico, Que Interessam a humanida.de. (Risos). 

Veja-se a que excessos conduz a :força ela nossa imaginação equatorial! 
O Sr. Aloysio é um moço ele talento, lettraclo, brilhante, á altura doa erudi
ção Jivresca do Brasil, capaz de produzir l>"ElU bom pedaço de l!tteratura aca
clamica, mas dahi para fe.J..la.T ao mundo ela. eminencia em que o coilloea o 
nosso delirante 11ot1c1ar!o .... 

Ninguem recusa aos grandes espíritos do BrasN capadclade para muita 
co usa. Moas obrigados pelas ex!•genclas d:o meio a dividirem em varias tarefas: 
obrigados a SUJberem uma lnfln!da.de de cousa;s, quasr nunca logram sabe
rem ao certo llliUa sO. 

Mas, preciso reportar-me ao projecto, e dizer afinal o que queria. de 
começo. 

Não desejo apresenta.r <>men<!a.s para não atrapalhar a trajectoria do 
projecto, cujo objectivo merece todos os meus appiausos. Pediria sõmente 
aos seus iUustres autores que supprimissem na redacçã.o final as palavras de 
reconhecida competencia e seguintes ctue forma.m o compiemento do arti
go 3". 

0 SR. NELSON DE SENNA: - Apela<! o. 
O SR. GILBERTo- AMADo: - ·Com effeüo, Sr. Presidente, dizendo o pro

jecto no art. 3" : "Os ·cursos do I nstituto :J:ilranco Brasileiro serão feitos para 
pro.l:'essores da Universidade ele Paris de reconh<E'icida competencia ... '', pa
rece que admittimvs nelle a hypothese de que ha na Universida.cle de Paris 
professores que não são ele competencia reconhecida. Pat-ece que admit.timos, 
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perante o .pensamento oificial do Brasil, neste projecto corporif1cado, que 
seja cousa disoutivel a competencia dos professores da Univ rsidade de Pa
ris . >Seria a nõs que oa,beria fazer entre estes pro-fessores a escolha dos re
conhecidamente CO'!IlJpetentes? 

Penso que nos fica bem retirar as palavras: ' ·de reconhecida competen
cia". EHas destoam1 na lei e gritaná desagradalveLmen-te aos ouvidos dos 
men10bros do famoso :instituto a que se dirigem . 

Com a suppressão destas palavl·as, eu proporia ta.mbem a das que se 
seguem: "e terão um caracter de pura especialização". Metaphysic<J, pura, 
sciencia pura, são expressões correntes na linguagem da alta .cultUra . Ptvra 
espec-ialização não me parece exprimir cousa bem comprehensivel, ou conhe
cida. Creio q•ue o adjectivo, perante a technice. scientifica. não quadra com 
o substantivo, como não quadraria conjugac1o com generalização. Pu1·a espe
aii.Llização e 1JUra gsne1·aliaação são a.mphibiolog:ias pouco re<'.ommendaveis, e. 
em summa, pouco ... 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Mas o projeoto é politico. E' da Camara . E 
V. Ex. conhece a pureza na poilitica . .. (Riso) . 

O SR. GÚ.BEJRTO AMADO: - Sim; é verdade! Mas afigura-se-me que ha 
um certo coruflicto entre essa "pura especia.lização" requerida pelo projecto 
no ru:t . 3°, e o que dispõe elle "no m•t. 1 o. Se queremos um instituto de a lta 
cultura, cmno é que desejamos ao mesmo te...npo dar-lhe o caracter de pura 
especialização? E ' dif":Eicil conciliar as cousas. Aman!"Íã chegacta de Parls 
un1 professor querendo ensinar como se fabrice.m, por exem:plo, ex-ploslvos. 
E' pura especializac:ão ... 

Ou se trata de alta cultura, ou de ;pura especialização . 
Tambem proporia a SUP'!J'ressão das ultimas palavras do mesmo artigo: 

"não deve·ndo se assemelhar aos cursos geraes de nossa Universidade"' . 
· Esta exigencia me parece por igual ociosa. Os cursos de nossas Facul

dJades nada teem de gerai. São tudo o que ha de mais particular, de mais 
espec!iwl . Pois se são Faculdades ele Direito, de ;Medicina, de Engenharia, 
como é que podem ser es11olaR de estudos geraes? São centros de cultura 
applicada. 

O SR. JosÉ AuousTo : - São escolas profissionaes. 
O SR. GILBEJRTo AMADO: -São escolas profissionaes. como bem diz o nobre 

collega, com caracter prart:ico . Dizer que o ba.charel, o nosso bacharel é 
theor!co, como se diz aqui, é per:mittam-me a expressão, menoscabar a pala
vra "theoria", a. cuja altura não póde chegar nessas escolas o pobre ba
charel, -obrigado a se prover de noções. de conhecimen,tos rapidos necessa
rios a, sua profissão . 

Cursos geraes de nossas Universidades! Pois então, o civilista, o const!
tuclonalista, da Facuildade de Direito: o hyg:ienista, o pathologista da F a
culdade de Medicina, seguem numa ou noutra, cursos geraes? 

Ainda pleiteaTkt a retirada das pala;vras do art. 2°: "E' dada autor:i:i,ação 
ao reitor da Univ~r-sidade para €·r;tabclece;· o progr-a.mma dos cursos 0 lições 
que ali serão ministrados" . PreferiY€'1 se me afigura que esse <programma 
tosse estabelecido pela. prop~·ia congregação. Imagine· V. Ex., Sr. Presi
dente, que o reitor seja um socta.rio, um catholiC'o, ou mn livre pen a.dor. 

0 SR. ELYSEU ChlSAR : - Um positivista . 
O SR. GILBERTO AMADO: -Um positivista ... que estaJbeleça no program

ma a obediencia a certos pontos de vista inhererutes ao seu credo, a, sua 
seita, aos princípios moraes, ás regras e preceitos da doutrina que professa? 
Parece melhor que o }Jrogt13.mma. seja organizado pela congt·egação em geral, 
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-pois, é d€ ianaginar q•ue da di;.erge•ncia dos espíritos ou do concurso de opi
niões dos diversos professores resulte a composição de rm~ pensamento global 
que abranja as divoersas moclrulidrudes elo ensino sulperior que pedimos ã 
França, hoje, por inte.rmedio deste instituto, de q.ue tanto benificio espera
mos, como pediremos, amanhã á Allem·anha, á Inglaterra, aos Estados Urudos, 
a. I talia, quando estes paizes reconhecerem a utilidade de iniciativas seme
lhantes lá da França. 

Eram estas considerações que eu desejava fazer, de passagem, a pro
pos.ito d:este projecto, cujos intuitos louvo e cuja realização a!1Jte.vejo com 
sincera symrathia. (Muito oetrn; nM~ito bem. o oradot· é viv(ll)ne1~te cwmpri
mentado). 

Enviado no Senado este o adopta. E' sanccionaclo em 8 
de .Janeiro de 1923 . 

Na sessão ele 2 de Outubro ele 1922 o.s St·s . . Americano 
Bras'll e .A.1~stt·egesilo ottet·ece?·ant ao projecto de ot·çamento 
do I ntet·ior, a segt~inte entencla sobre contnLcto de pTotesso
res est?'fúr!geiros zJat·ct os '!.>arios cut·sos ela Unive1·siàade do 
Rio de Jarneiro. 

Fica o Poder Executivo aiUtorlzado a contractar 'J)erlodicamente prO'!es
sores estrangeiros de reconhecida competencia, para realizar cursos espe
ciaes de ma terias de ens1no superior, medicina, engenharia, direito, etc.. ria 
Universidade do Rio de J<~Jneiro. 

Sala das sessões, 2 de Outubro de 1922. - Americcmo cZo Brasil. - .111~11 -
tregesilo. 

J ustiticaçc!o 

D esde muitas amnos se impõe a necessidade cl.a medida que a emenda 
aconselha. O Brasil, ninguem ignora, oocupando um lugar saliente na Ame
rica, é dos ultimas a 3Jdoptar as grandes conquistas dos paizes de sciencla 
privilegiada. Intelligeil!Cias capaze&, menWida.d.es de élite sobejam entre nós, 
mas infelizmente tem fa,ltado esse elixir de longa vida de todos os patze~ 

1a,tinos - o auxilio dos poderes publioos e não ha povo de organização com
munista que, sem este, tenha prosperado em termo algum das actividades 
humanas. 

Nosso paiz, merce desse aJb3indono, mercê dessas reformas de c!Jm<lJha 
que, de quando em q'll.ando, apaworam o publico, leigo ou profissional, nosso 
paiz, scien.tificamente, representa um expoente negativo na America do Sul. 
E · uma verdade 1nt!onteste, não obstante um corpo illus:tre de hom'€ns cul
tivados que honram o nome da ·pruiria aqui e no estrangeiro. 

Somos, e seremos por muitos an.nos àinda, sem. rupparelhamentos expe
rimentaes, que escasseiam entre nós, parcellas ag~egaclas da ~iencia euro-
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pé1.1. e norte-americana., S<:Jm nenhuma originalida.de, quando ao contrariO 
nossa aspit-,ação patdotica deveria encarreir::tr os idéaes ne. organização de 
\liDa sclencia brasllelra, 'propria, a. feição do C'lima, dos costumes e da terra. 

Thlta-nos o espüito creadcr, predicado que se accumula no genio de. 
raça com as camadas de civilioo.ção, em etaJpaJS successivas, adquirido, espe
Cial e indirectamente, ne. assimilação c<l'!llpleta. e exacta da sciencia dos povos 
culto::s, trabalho proveitoso que, annos c annos decorridos, a,prastará o Brasil 
é. independencia scientifica, no dia em que possuirmos a technica integral 
dos la;'boraturios, bem muntedol:!, de e:xlperimentação (um Manguinhos por 
exemplo) adjuntos a hospbtaes modJelos, enfermari-as hygienica.s, grubinetes 
ae phys!ca e physiologia, de histologla e pathologla interna, gabinetes medi
cos e cirurgicos com apparelhamentos modernos e necesse.rios ... 

Ora, um professor estrangeiro, notando-se, bem entendido, que os na 
CJOnae:~ teem ohunado ern vão, não ha de se sujeitar ás melhorias da. sciencia 
do seculo :rx, com alguns instrumentos dignos de m'uoou, com que apren
damos a. p1a.tica dt> cursos eX1Jerimentaes ... divulgando conhecimentos pi1~

slologicos imperfeitos e outros quP, di!Lnte da falta de hospitaes ou de hos
'f)Jtaes com hygiene, no fim, dã()-nos um producto fóra do seculo - o medico 
sem pratica, o medico theorico ... 

Que venham os profeS>oore,<; estrangeiros fazer cursos nos estabelenlmen
to,; de ensino uperior, q'ue venham rermk sua,s vozes awtoriza<las ~~ ae 
no~so:s }Jro!e"':>ore, que <Joeoold~ '.oow, ew Jnnumeras tentativa,.,, pt·ucuradv 
.a.ttrahir a;; 1•!stas du Govel'DO para a imp<"tl·iotlca lacuna: o cl:lt·u c.;rt;;curít 
rte diapasão e a sc!Cncla k1crru1á, o Brasil lucrara. 

Os povos do Prata, os precur ores da ac•tuisição das luzes modernas a a 
sCJencta estra.ngeira na America der Sul, destle tantos annos, .:Ltê hoje, nãú 
ces!:!.!t!l.t de innocular, pe.!a. palavra dos grandes sabios da Europa, os nHtl:; 
desenvolvidos e rece11tes conhecimentos scientificos, quer no cil·.::ulo ao~ pru-
r essore:> de seu pa.iz, quer nos wmphitheatros das aca.aem.ia!:'. 

E' que eiles, que já teem hospitaes verdadeiremen te model,tl'eS, saoeru, 
por :seus goven1os, tanger a teC>la sen,sive<l, pondo de parte despeztts e h•.• 

cuidades de a.Iguns r trograaos. 
Aind>!1 agor~ foram contractados nos pr!nclpaes centros r:.cJentifH .. <lS aa. 

Ettrupa, destinados á Argentina, habeis e conhecidos collruboradores, unldn.de::s 
ttão só da medicina, como de outros rannos ele saber superioi· . Ai:l! r•stá. o 
exemplo . 

Os Estados Unidos, cUI.ia sciencia prog1·ide com os avult.adcs capita.e~:< , 

ter.ao !professores verdadeira.mente notaveis, a nnualmente attrahem as !;'Uas 
universidades os mais conspícuos elementos da mentalidade europ,!a, ou ])ara 
ouvir-lhes as swblas lições, ou para mostrar-lhes os mais aperfeiçoados in
ventos. E o Brasil? Nosso paiz. ·ficou prO'Vado ultimamente o que já sabia
mos desde muito, tem faculdade..,; de archltectura vistos.a mas de G.eCicioente 
avparelhamento interior, tem 'professores notaJveis pello saber c seu campo 
apto de experimentação, tem hospitaes do typo colonüvl, sem conforto, sem 
l'Jygimle, rt€'!Il be1las avenidas no Rio, muita luz, mas em mater:ia de saude 
compara-se ao habita.rute da choupana primitiva illuminacl:.:. á candeia ele 
azeite .... 

Foi o que nos contou oam a com])etencia de seu nome a.ureolado o in
tegro J)TO!fessor e De.putaclo Austregesilo, cujas pâlavra. · ficaram memo
raveis neste recinto; é a dolorosa verdade que os hyperbalicCJ do centenario 
não puderam afastar, como os sonhos presagos. 

Si a e.Jlegoria pyrotechnica do "Vasto Hospital·· do .todo de rhetorica., 
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está desmentida, é tempo de olharmos o especta.culo de nossa decadencia 
scientifica, ~>rocut-a.tW.o um remedio poderoso que só o Governo p6d·3 dar, 
com completas reiforma,s, com o · meios prruticos de se fazer sci<;)nC!a honra
damente, libertando os pr·ofessores brasilleiros da responsabilkl<<d~, que não 
lhes cabe, de fazer cursos theoricos, salvo os que, como o Dr. Alvaro Osorio, 
teem laborBJtm"ios proprios. 

Venham os professores estrangeiros fazer, proveitosamente, cut·sos es
peciaes em nos&a Universidade; venham suas palavras de sabedoria. Os me
dicas brasileiros; na adopção da medida, sõ vêem o futuro renome do Brasil, 
como igualmerute pensarão os con:frades de outras pro!issões. 

Nosso paiz necessita de progresso scientifico, de aJPparelhamento para a 
grande luta dá.S com!Xltições; assJm pensará tambem o illustrado Relator do 
Orçamento do Interior, ajuntando seu julgamento ao dos que amam since
rannente o Brasil". 

A Comrnissão ele Flnc~nças eleu o seguinte 11arece1, co?t · 
t1'ario cf. emenela: 

Pela. leglslaçao do ensino o assurnpto da emenda ê privativo das Con
. gt'egações das Faculdades incorporadas â. Universidade do Rio de Janeiro 

Corporações technicas sómente ellas podem, com a responsabi!lid.ade de
corrente de sua organização, crear ou mesmo pleitear <;SSas rr.issões de pro· 
ressore~ fadadas a manter 11m lntercamblo sclentifico entr·e a metropole !n
teHectua.l do nosso paiz com as sua,s congeneres de. Europa ou A·merica. 

I'llicia.limente â. Universidade caberia ssa idéa, excellente no<> seus in
tuitos, porém, com o exito duvidoso, dadas as difficuldades de recursos pa.ra 
man ter essu~ cursos <le aperfeiçoamento. 

Alll\.s, essa idéa estâ. contida em um projecto do Deputaoo Nabuco db 
Gou vêa, que manda subvencionar cont 50 contos o ins•Ututo que se fundar 
prl.ra manter essa permuta ele valores scientificos, tendo o Governo Francez 
amparado a. idéa com a subvenção de 100. 01;0 francos. 

A Commissão. aguardando o seu pronunciamento, sobre o citado pro. 
~do, dá parecer contrario á emenda. 

A Canw1·a acceito~t a. opinião ela Com1nissão e H!}eito~~ a 
emenda. 

Em 6 de Nove mbro de 1922, o Sr .. 11o1·eim ela Rocha 
apresento11. á Camara o seguinte 7J1·ojecto de lei que reco• 
nhece otficialmente os diplomas expedidos pela Faculdade de 
Pha1·nwcia e Orlontologi{l. do Oea1·á. 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. F1icam of.fidnlmente r conhecidos em todo o Brasil os 
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diplomas expedidos pela Fa.culdade de Pharmacia e Odontologia do Ctará, 
revogadas a,s disposições em corutrario. 

Sala das sessões, 4 ele Novembro de 1922 , - Morebl·a ela Rocha. - :J.•ho
maz Rod1·igues. - José Accioly. - Floro Bartholo1neu. - Ma-rinho de An· 
d1·ade. -Hugo Carneiro. 

A Commissão de 1nst1·ucção P1t blica foi ~:ont1·aria ao 1n·o· 
jecto qt~e lJCnele ele 1" clisc1~ssão. 

Em 10 de Outrtbro de 1918 I! enviado 11elo Se1UUlo, o 
seguinte projecto de le-i q1~e dispensa ào exame de latirn o' 
candidatos á ntatl"ic·ula na Escola Polytechnica e nas esco~ 

las a. esta eq t~ipa?·adas. 

O Congresso NaJCwnal de.::rete.: 

Art. 1 .• O eX"3Jme ele •laJtim não l*rá exigido para os candidatos a exallle 
vestlbUJlar na Escola Po,lyteohnica do Rio d3 Janeiro e nas escola.s equipa. 
r-a das a esta. 

Ant. 2." O disoposi•tivo do a.rt. 22 do decreto n. 11 . 530, de 13 de Març" 
ae 1915, não oomprehencle os gymna.sios estaduaes que, tendo perdido a. sua 
equiparação ao CoJ!egio Ped1·o IJ, serão equilparaclos logo que satisfaçam os 
requlsttos exlgMos, no referido decreto. 

Art. 3.• Flcann r evogadas as disposições em contrario. 

Senado Federal!, 9 ele Outubro de 1·918 . - · Antonio Frcmaisco d-e Azm·edo, 
n·c.:e-Presidente. - Manoel A.lenca1· Gui:maràes, t• Se.::ret:a.rio. - .Pedro ao 
C1~nha Peà1·osa, 2" Secretario, Interino. 

Pende de pa1·ecer. E' o q1be cliz a Synopse de 19U. 

Na sesseio de 30 àe Outubro de 1922 a Oommtssão d"' 
Instntcção de11 11a1·ecer cont1·a1·io a 1~nw rep1·esentação q11.e 
pedia a diSJJensa de latim para os candiclatos á nwt1·ic1üa da 
Escola Polytechnica. 

Ao .julzo da Commissão de Instrucção Publica subiu urna petição com 
106 ass1gnat~ras, em que se solicita do Congresso Nacional. a c1ispen3a do 
exame de latlm para os cand1datos á. matri.cula na E scola Polytechnica no 
a.nno de 1923. Ablega-se que até á presente data sempre . sse exame' fc.1 
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dispensado, e que sómente em Junho elo cOl'l-ente anno o Conselho Sup.,rlo: 
ao Ensino resolveu exigil-o, quando faltavam a.penas quatro mezes p ... r,. t·i" 

<tlumnos se rprepara1·em a exame em tão difficil ma.teria. Conclue-se tue tal 
concessão eleve ser feita, embora pela ultima vez. 

Prelimin.anmente, devemos notar que a petição não está sellada, u •tue 
se afigura irregularidade grave e les!l·a ela Fazem ela Naciol'ja:l. Seria. ta• V<!» 

por lsso o caso ele se não tomar conhecimento da mesma, a menos que l>ó 

signatarios s sujeita.ss'em á revalidação. 
AnaJ!ysando de ?ne1'itis o assumpto, não ha motivo assás forte par!<. que 

seja deferida. a pretenção dos rpert:icicmarios. O reguJlamento expeclddo com c. 
deoreto n. 11.530, de 18 de Març.o de 1915, é expresso quando se refere á 
matricula nos oursos superiores. Em seu art. 78, diz que o candida.to a exame 
vestibular eleve exhi'bir certiücado de approvação em todas as materias que 
constituem o curso gymnasial do C'..ollegio Pedro li, conferido pelo mesmo 
col!egio ou pelQ instituto a elle equiparado. 01'a, entre taes motivos, 0 latim 
figura com caracter obrigatorio; portta.nto, a e,.'i:igencia de tal exame não 
podia ser uma sunpresa pa.ra os candida.tos a qualquer curso superior. 

Não se argumenta com concessões abusivas que porventura tenham sid() 
feitas e a que •o Conselho Superior do Ensino muito justamente tenha resol
vido dar o golpe final. 

Si 0 latim ê desnec-essario ~ws engenheiro!O, fôra antes o c-aso de, por 
uma providenc~'l. radica.!, cortUJl-o definitivamente das materias exigidas para. 
a matricula na Poly.teohnica. Entretanto, o pr01jecto que nesse sentido foi 
apresentado no Senado, não teve andame.nto. 

E' ci.ue a orientação moderna e triumphante ê não considerar mais o 
curso secmnda.rd'D, mêramente prepa1·atorio e s1lbordinado ás exigencias dos 
cursos superiores, m::1s dar-lhe o ca1·acte1· de cultura geral. habilitando o 
homem á escolha de qualquer c-arre-il·a . Considerando assim. ê innegavel que 
o latim não pôde nem deve ser dispensado de qualquer plano de estudos que 
vise o preparo completo do homem. Desenvolve muito a intel :igencia. a.bre 

. um largo campo ás faculdades da investigação e da imaginação, ê elemento 
indispensavel á cultura verna,cula. Ora, a feiçií.o que se encontra nos planos 
e programmas da Polytechnica não ê a de formar simiples technicos, mas 
verdadeJros homens de sciencia n.os vastos campos tlos conbecime11tos exa.ctol!. 
O latim s râ dispens:avel a u.m simples 'Pratico, n'as ê indispensavel ao en· 
g>enheiro, qrue pócle aspirar á laurea de doutorado <>m mathematicas e scicn· 
cias :phyS'Íicas. 

Nestas condições,· e attendendo ajnda á gra.ntle convenien cla de respeitar 
" criterio do Conselho Superior do Ensino, a quem a vigente organização 
confere a mais alta e.UJtorida.cle no assumpto, pc-nsa a Commissão que a refe, 
rida petição deve ser a r chivacta. 

Sala das Commissões, 28 de Outubro de 1922. - Ban·os Penteado. -
Tavares OavcLicamti, Re<lator. - FerTei?·a Braga, vencido. - Oarvalho Neto 
- .twstregesilo. - .Azevedo Li7n(l.. 

A Ga.?nara aclopto·n o tJonselho ele sua Oommtssito . 
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Em 7 de Novembro, o S1·. Feneira Braga ap1·es•''~tau 

unL p ·rojecto ele lei co?tcedendo a dispensa do 1·etc1 iclo pn~pn
?'ataTio: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 Aos candidatos á matricula na Escola Pdlytechnic<t. e estabelto
cimentos equiparados no annb de 1923, será permHticlo prestar u exame Yes . 
dbular, incle]J€ndente do certificado ele approvação em latim. 

Art. 2.• Os referidos a lumnos ficarão , porém, na obrigação d6 juntar rJ 

.-c•fe rido certi'fioo,do, antes da matricula no 2° anno. 
Art. 3. 0 Revogam-se as clispos!çf>es em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Novembro de 192~. -Ferreira B1·aga. - ,~:·i~trde~ 

Rocha - L. Co?Téa ele BTito. 

Ellt 1' ele Dezembro a Commissão clf. Jn stnwçcio Pu
blica cle11. o seguinte pa1·ecer: 

A Commissão de Ins>trucç5.o PubHca, tomando conhecimento· da petição 
em que candidatos ao curso da Escola Pol:rte'!lm-íca, solicitaram dlspen&'l. dú 
exame de latim, 110 anno de 1923, opinou pelo archivamento da mes.rna. 

O projecto n. 336, do corrente anno. assignado J;Jelo digne, membro desta 
Com missão, Sr. Ferreira Bt·Etga e outros illustres Deputados, vf'rn, por~m 

em auxilio desses alumnos, il'acrulrtando-ilhe a inscripção ao exame vestibu
~ar no anno proximo, independente do certificado de a1pprovac;ão na al!uclith 
matelia, que fjcarão obtigaclos a juntar antes da mrutricula no segundo anno 

Deste modo se attenàe á rf'lCiamação dos candidrutos que se, mostre.n·, 
surpr hem:1idos com a clec-i~ão elo Conselho Sup<:-rtor de Ensino flUe uo m ez 
de Julho declarou cassadas as concessões que- ha,viam vigorado nos annor, 
anteriores, em virtude dos qua<'!i' os futut·os engenheiro~ não se vit·am ol>t'i 
gados ao exrume <le latim, e não se opera uma infracção á lei vigente qu.:
exige desses candidatos o. aJppt·ovação na alluclicla ma teria. Como mediclr, 
tarnsitoria e de excepção, o prodecto não offet'eCP i·nconvenientes. 

Além disto é aconse'lha>do pela equidade, dooos os favores ele g:ue go:u..
rnm os a lumnos de engenharia nos annos anteriores. 

Assim a Commi~são opina pela approvação. 

Sala das Commissões. 1 de De~mbro de 1922 . - Barros Pentenri•J. ·
Tovare<: Ca'!Jalcanti. Relatm. - CCL1'1Ja1ho Neto. - Eurico V111le. - l"en·eirrt 
Braga, 

Entrando e1n 1" cliscussfio o pro}ecto, o ST . .A ngn<to r/e 

Limo faz as seguintes ponrlr1·ações em. 6 de DPzem bro: 

O Sr. Augusto de Lima: - Sr. Presidente, concordo em que seja ap
provaclo o art. l • elo projecto n. 33G-A. deste anno. por('jue e~t:-l de a.ccôrdo 
com a antiquissima tradição ela E scola Central e dos outros institutos que ~e 
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desdobraram da aUJtiga. Escola Centro!, em que era S€mpre dispensado o 
exame de latim em uma época em que ·se ensinava latim, a rigor ... 

O SR. Om'AVIO> RocHA: -E' a verdade. 
o SR. AuGUSTo DE LIMA: - ... em que no "Caraça", em l.Iarianna, em 

s. Luiz do Man:-a.nhão, se não ITLe engano, e no Seminario dos Je_uita!l dn 
Bahia, no Seminario dos Jesuita.s de Itú, em S. Pruulo, e em outros estab€
lecimentos de ensino, tão respeitave:is, como os anteriormente citados, o latim 
se fazia desde e. "Artinl1a" do Pruke Antonio Pet·eira até âs ultimas e tran. 
scenden<tees passagens dos Cilaissicos mais dliJlficeis da lilygua, até Tacitú, 
entre os prosadores, e Ho·raaio, entre os poetas; em que se estudava, não só
mente a pt·osodia e ·a grammatica, com a sua syntaxe complicada, mas tam
bem a propria metrificação, de modo que o estudante de latim era obdgado, 
além de tudo, a conhecet· U. ::trte poetica. 

Pois ness-e tempo, em que se suppunha. que o latim fO>sse uma materla 
prO>pedeUitica essenciGJl ao COil1hecimen to ela índole da nossa lingua . .. 

0 SR . PLINIO MARQUES: - COmO> é. 
O SR. AUGUSTO> DE LIMA: - .. . se dispem;ava o latim quando o alumno 

se destinava ás carreiras da ma.thematica, da engenharia. Hoje, quD Sf' pre
pat·am alumn'Os, para exame, em mez.es ... 

0 SR. PLINIO MARQUES : - Vertiginosamente. 
0 SR. 0 CAR SOARES: - .A>1Ul11110>S por inoubaçfio. 
O SR. AUGUSTO DE LIM.I: - ... hoje é que se quer exigir dos alumnos 

que se de tinam á E cola Polytechnica, o estudo ele uma disciplina que sem 
pre se dJ:ispensou. quamdo era :lbso•lutumente tomada a se rio. 

Acho qu,e isso é simplesmente um pedantismo: occulta uma pretensão, 
que nãO> sei cO>mo qualificar. 

Aliás, estã pat·.,cendo que o autor áa clisposidio que esse projecto quer 
attenuar, teve m vista formular um protesto contra a tend-encia, que não ê 
sómente do nosso paiz, mas dos outros cln. Europa, 'principruLmente os latJnos, 
para abolir o ensino das ilinguas m011.us, sepultando-se, pot·tanto, o latim 
nas a.ntigas cryJ)ttLs f?tnera;rias em que ba muito jazem o grego, o sanskri
pto, e O>utra.~ línguas e outras mumias. 

Se e se foi o proposito do autor da di~JosiQão. que essa lei quer atte
nuar, erm beneficio dos alumnos que se destinam á F;scola Polyteohnica, em
bora a bôa \rontade, sinto dizet· que é ineffica.z e inoperante. Me-lhor fô1·a que 
na execução da nossa lei ele ensino se O>bservassem com mais exa.ctidão as 
provas de habilitação elos alumnos que se destinam ao exame de latim. por
que, segundo estou informado os examin-adores si contentam cO>m a declina
ção do -- ho1·a, ho1·ae - que. no meu tempo, fazia parte do primeiro anno 
atrazado de latim, no Gymnasio de l\Iarianna e ele Car)Ol.Çe.. 

O SR. OCTAVIo RoCHA: - Es>;e negocio de latim nos deixa muito sabidos: 
ê melhor que não se aprenda. 

O •SR. AUGUSTo DE LIMA: - Ao contt·arlo. O latim nos conserva em certu 
est-ado de innocencie. . . . 

0 SR. ÜCTAVIO ROCHA: - Conforme. 
O SR. AuGuSTO> DE LIMA: - ... porque n:>s promett" voltar á um1 ~11oca 

de P~_reza e nos inicia nas bellezas da.s Georgias ele Virgillo ou me mo elas 
Bucohcas, . que: _salvo uma ou 0utra malicia coridiniea, nO>s cl{t a sensadi.o 
daqueNa S'lmpllctdade elos pu tot·es primiti,·os que. com mel dt' abelha e fa
rinha, faziam sue.s farras simy,les e primitivas. (Riso). 

A lingua latina ainda nos inicia nas metamo!'phoses de Ovidio, onde 110, 
ê t-evelaclo q•ue o transformismc> moderno foj encontra.r ali as suas primeirns 
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:raças; ahi e ,taJn1ben1 no De IWttLra rertt?ll, do po ta philosoQ)ho LuCI-ecio. A 
}in>gua latina ainda nos fez descobrir as raças do m~ús velho, do mais gran 
dioso dos poema.s da noss<L lingua, ãos LtLziatla ·, que foram be'ber em muLtos 
dos versos de. Eneiila, a su<L grande ins.piração. "As nrmas e os barões assi
gnalados" - filiam-se á. "Arma vi?"Umque cano" . 

De modo que acho que a mentaJildacle moderna, sem se despir dos ouro. 
pels, das lamte.ioule.s da sciencla hodiema, p6de ainda beber nas origens 
classicas para aprjlical-as ao ensino moderno. 

0 SR. TAVAREJS CAVALCANTI: - AjJOiado. 
O SR . AuousTo DE LIMA: - A Camara sabe muito bem que essa tenden

clü de liojo, contra o ensino de humanid<edes, tal como era ministrado antiga
mente, resultou da preguiça e da ignorancia. 

0 SR . TAVARES CAVALCANTI: -Apoiado. 
o SR. Auous•ro DE LIMA: - As dissip!'LÇões, as dis1 ersões, em que se 

dlluu o espü·ito, a attenção do home>rn moderno, o incom.paLllbilizam, vor assim 
dl7.er, para esses estudos, pesquizas, analyses pacientes que exigem o examo 
da linguagem dos idio.rnas extin.otos. E é por isso que, sobretudo ne. Ft·ança, 
er.;sa tendencta se tem aooentuado em todos os esrJiritos, ele moclo a trazer 
um certo ridículo aos que se empenhaJn na restaur.a.ção do ensino classico. 
Essa preguiça, aJiás , não se limite. á edu ação classica, ao <,nsino das lin
guas mortas, ao en::<ino mode rno; eeflecte-se tambem nas artes, (IUer na ar
chit ctura, quer na pintura, q.uer na po sia, que•· na mus!ca . 

. Já cheg-a a ser elegancia, Sr. Presidente, na poesia, o e1To de metrifi 
cação, a desigualdade do metro, a. a.narchta. d[l. •collocação da cisura. A isso 
Se chama o penumbrismo . Não digaes que os versos est.'io errados; !' preciso 
adivinhar o pensaTnento, occulto nesse symbolismo, em que a 1-eticencia pas
sou a ser auxillie.r poderosa do artista. 

o SR. PLINIO MARQUEJS : - E' o caminho a~berto para o futurismo. 
0 SR. AUGUSTO D'2 LIMA: - E' rJ futuriSI!l10, é O cubismo, é O declaisrno. 

Em synthe e:, p6de-se ola.s:-J.ficar essa tend·encla nove., litterar!a, rn uma 
simples palavra - a ·lienismo. Elle será, talvez, um passruporte, bem authen· 
ti co, para o 70 Sul, do Dr. Juliano Moreira. (Riso). 

Essa mesma tende.nci-a se reflecte na :Pintura, em que a palheta de D-d. 
V1nct, Miguel ArJgelo, de Re.mbrarut .. de Van Dicl{, Velasquez, emâim, dessa 
cohorte de pintores, quer da Renascença, quer modernos, quer contcmpora.
n eos, cuda enumeração me dispenso de fazer porque não só l~a enchb os 
salões de Paris, mas figura nas exposiGões munddaes. 

A palheta desses a,rtistas está inteiraJmente transformada. O cQllorido pas
sou a ser cousa exq'l.lisita, paradoxal e, por isso m smo, espanta. E' precis0 
se ter m vista que o programrr.a é ver não o que está pintado, mas aqu~llo 
que o ~tor suppoz. E' talvez a re·ssurreição do mesmo pensamento ou· 
tr'ora trlliduzido em uma anecdota, em que um individuo ~scolheu um pintor 
para perpetuar a scena btblica dJa passagem do Exercito de Phara6 no íVIa.r 
Vermelho: 

O pintor fez um cam,po, sen1 rel vo algum E: sem destaque de ptanos. 
Perguntado, que é do quadro? respondeu: o qua.dro está a h i. 

- Mas não vejo o exercito dos israel!stas '1 ! 
- A h! está pintaclo o mar Vermelho· o exercito dos israelistas, j{L pas-

sou e: o OE: tP'han-aó fot subme:rgidJo na~ ondas (Riso), 
Na arehiltectura, que estamos vendo? Essa detestavel "art nouveau", 

que se diffu.nde por toda a parte. 
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O SR . l~LlNio :MARQUES: - Com uma t·e.a.cção muito salutar, entr nõs, 
no sentido do estylo colonial. 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Sim, é uma reacção, m.a.s que não teve meios 
de se tl·aduzir efficierutemente. Essas platibandas, es es frontões, ás veza-s 
pretenciosos, esse peso de espessura que não raro dando ao predio o aspecto 
exterior de um pwlacio, escondem aJpene,s uma érie de ~ochicholos, que não 
respondem á ,promessa do frontespicio. 

A reacção deve vir do bom gosto, porque nào é possível que o bom senso 
conttin ue no lethargo em que ·e ::ucha. lJ~L [alta de cora,gem de~ geração, 
que vê, de braços cru~os, esse tripudio contra o bom gostu, contra a arte, 
contra a elege,nc1a . .. 

UM SR. DEPUl'ADO: - Contra o simples bom senso, ás vezes. 
O SR. AUGUSTo DE L IMA: - ... contra o bello. contra o bom senso. A 

mediiocridade, entretanto, vem apregoar essas cousas, sob o fundamento de 
que ellas são super1ores, por isso mesmo que são incomprehendidas 

O SR. PLINio /MftRQUES: - A subteleza é tal que não pôde ser percebida. 
O .SR. AUGUSTO LIMA : - Já ouvi dizer que o requinte do talento, do 

genio consiste em exprimir o me.ior numero de· idéas e de sentimentos em 
sua forma mais Cllara e mais simrples. (Muito bem.) . Costuma-se dizer que o 
genio da lingua franceza, está exactamente em exprimir, com limitados ele
mentos, idéas nova,.;, mas exprimE-as com re levo, exe,cticlão, propriedade . 
Nunca rpode1·ia com'])rehenid r, se não vivesse 11essa época singular, que a 
rcticeoncia chegasse a ser um collaborador de arte. 

Ha na esthetica, realmente, casos em que o symbolism0 reserva, atra
vés de f6Pmas ex.pressas, sensações e emoções novas. E' preéiso, porém, não 
á'lazer da r tdoenci,a o ponto principal, não fazer desl'<e syml){)!ismo a ca
riatide para sustentar o peso do edifício da :u·te. 

A arte moderna, portaruto, S1· . Presidente, na a>l'Chitectura qua,;i que 
se póde tra<iuzir por A>C[Uelle predio da Gloda, ue um celebre elixit· muito 
vulgar1zado no Brasil. (R iso). 

A arte poeltica, actualmente se exprime por esses versos de metro des
igual, que enchem as gazetas, as revistas e livros ele não pouco numerosas 
edições. 

Ia fazer as mesmas observações em relac:ão á musica mas receio que esta 
ainda não tenh:i. atravessado toda a su.a evoluc:ão · eu ~uizera mostrar. mas 
isso sõ experimentalmente, dean1e ele um teolado, os horrores, as aberraqões 
da musica moderna, em que n harmonia deixou de ser a regra para que a 
dissonancia lhe o c cu passe o Jogar . 

O Sll. GoUVEIA Df.J BARilos: - Oreou"se m esmo a escola das dissonancias 
irresoJ,uveis. 

o SR. AuGus~·o DFl LIMA: - Creou-se a escola das disson::m<:ias irresolu
veis em que o accorclo para ser esthetico preciSa se,· dissonante, em que as 
reg1:as da tonica, da te1·c:;a e da quinta estão compl·etamente s ubvertidas, <>n: 
que o prOiprio rythmo desapparece. 

Se Rossini, Mercacl.ante, mesmo os grandes compositores da escola clas
sica allemã 'Wieber :Mozart não falland 0 em White resuscitassem e ouvis
se<rn uma o;·che.stra 'moclern;, com o, partitura de Deb~ssy, elles decididamente 
sal11eiam admirados. 

Pois bem, pare~ce incrível; de;pois de D bussy, ainda ha outros escripto
res mais radicaes. E h o .i e já não se trata da arte, ela •harmonia e elo con
traponto: - é a arte d!o rui do. De modo que a. symphonia futur·a., segundo 
o id ai d sses loucos, se elles não tiverem um paradeiro na sua C<1rreira ver-
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tig:inosa, pod rá ser uma symphonia de ferragens de vehiculos Je uma ci
dade commercial: campa inhas, businas, sereias, etc., e todo esse mundo, todo 
esse anonyma.to de ruidos, que foranam o at ordoamento das grandes cidades. 

Esse. é a sym.phon.ia do futuro. 
ISpencer, uma occasião, q·uerendo l>ignificar a tendencia da musica alie

má moderna, que elles desdenhosamente c han1avam a musica do >futuro 
disseram que a musica ia terminar por onde tinh a começado: pa~~n bntit. 

Isto qne era uma grande injustiça em relação a Wagner, que creou, este, 
sim, um verdadeiro idioma artístico, com a combinação da musica, da poesia 
e da m.imica, isto que em relação a Wagner, repito, era uma injustiça; quanto 
ás tendencias novas da musíca 6 uma perfeita verdade. 

O SR. GoUVEIA DE BARRos : -V. Ex. está tratando de uma questão alta
men te Ü1'l\llOrtante, •POrque é justam ente na arte da musica onde m.a.is se re
velrun os sentim entos e as em oções contemporaneas, é solbretudo na mus•ica, 
onde a dissouução intellectual e moral m ais se exC'ita na sensib.ilidade exaltada 
do momento. 

E' exactamen.te na nllusica de d·an.sa onde se vae en contrar o sentime.nto 
musica.J dominado inteiramente pelo sentime nto sexua l. O jazz-band, as mu
sicas americanas não traduzem outra cousa sinão o rythmo simples, o rythmo 
africano, em que o rtymbales é continuamente percurtido para excitar a s n
sualidade. 

E' exactamente onde mais se observa esta decadencia moral 11as artes 
que V. Ex. rucaba de magi tralmente consignar, mas obretudo n musica, 
porque é uma expressão mais sentimental e onde mais se manifesta a exalta
ção sexuau da civilização ·con<te•mpora.nea. 

O SR. At:GUS1'o DE LIMA: - Ag1·a.deço muito ao illustre collega, repre
sentante de Pernambuco, o erudito aparte com que acaba de illustrar a minha 
modesta Ol·ação, cujo fundo sociolog ico ... 

0 SR. GOME~CINDO RIBAS : - E psycholog:ico. 
O SR. AuausTo DE LIMA: - E sociologico tambem, porque affecta a 

nossa opganização social em suas bases. 
Cujo fundo soci-ologko, dizia eu, está bem attestado no que todos pra

s nciamos na evolução da. sociedade moderna.. 
Sómente discordo do illustre 0ollega em um po11to: é que, quanto a. e~sa 

musica de rythmos sexm:tes, ella indica um retrocesso á musica e ao costu
mes sedvé!Jgens, primitivos; po1·que o futurismo da muska é supprimir o 
rythmo, supprimil· todas as r egras da. melod.ia, da harmonia e do contra 
pomto, ao pa.sso que nessa musica primitiva exis<te o rythmo coordenado, mas 
sempre tendo em vista traduzir u.m N<taâo nervoso, eSIP€cialmente o sens~lalis
mo das épocas primitivas . E, infelizmente, a. sociedaJde, que, em relação ás 
sciencias, tem avançado na sua mentalidade, quanto ás artes, sobretudo. 
quanto á m.usica e á dansa, sua co-irmã, tem voltado aos tempos selvagens e, 
lamentavelmente, o Brasil, e nvez de procurar nessas antigas fontes a sua 
inspiração, va.e buscai-a, não na Arr.e~ica do .Norte, nos grandes salões, nos 
grandes ~·ec.inrtos onde se ,pratica a g1·ande arte c:la.ssica, mas nos estabeleci
mentos de mineração do Alasl,a, nos caba1·ets . onde se dansam, realmente, 
essas dansas sensuaes, essas dansa lub1icas, essas dansas em que >figuram, 
atê, actos inconfessaveis, !pelo rythrno, pela gesticulação, pelo extorsimento, 
que recordam os costumes dos selvagens, dos negros da Africa e dos se<Us 
descendentes do Alaska, as scenas ele canni!balismo e a promiscuidade de 
sexos das éras primitivas. 

A este respe ito, então, é pa;vorosa. a descida moral em que vae resvalm1do 
a sociedade. 
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Quando estudante, em S. Paulo, lembl'a-me bem, h-a\·ia Jogares occultos 
onde se cl.ansava o ?netxin;e, onde se clensavam essas clansas de sal'acoteio. Em 
certa occasião, sendo o conselheiro Funt.ailo cl€·lega,do de policia e professot· 
ela Academia - delegado de pOilicia, porque convinha á ordem publica que 
a autoridade tivesse, cw mesmo tempo, a foroja e o prestigio perante a classe 
academica, que ora a m~is bulhenta da Paulicéa - uma queixa lhe foi 
levada da pal'te de uma famllia da visinhança de determinado hotel - desses 
a que hoje aqui chamam hoteis chies, mas que naquelle tempo chamavam 
syphiliticos. <(Risos . ) Reclamava a familia, não contra o escanclalo que sof
ft·essem as vistas da visinhança, mas contra os sons da musica e o vozerio; 
Çle modo que o conselheiw Furi:.llldo teve necessidade d mandar suspender a 
festa no caba1·et proximo, ou na pC'nsão, emfim, não .porque, repito, as vistas 
estivessem escandalizadas, mas só o ouvido: •pela lu'bricidade da musica e 
pelo voz.erio. 

Com grande es~panto elos que são dessa t:poc , espanto q•ue faz, ás vezes, 
quasi cobrir o rosto com as mãos, <;!ssas dansas reJ>rodu:wm-se hoje no san
tuario dos melhores aal'es ela sociedade modecna. 

0 SR. AMERICANo DO BRASIL: -V. Sx. está pregando O "facismo'' :utis
tico-litterario muito bem. 

O SR. AuausTo DE LIMA: - Os que são daquelle tempo coram só por ve
rem, taes scenas, só por assistirem áquel!es pares movendo-se no ssimnny, 
que é um "frisson", um espasmo, c1 ante da prudhomme~ca tolerancia dos 
chefes e mães de 'fami!lia ! 

Eis o que é a aJrte da dans..'l., eis o que é a poi>-sha, eis o que é a archite
ctum., a musica contemporanea. 

0 SR . CARVALHo NETO: - Tudo é Bet-ta-clan ... 
O SR. Auaus1·o DE LIMA : - Como bem diz o nobt'e cvollega, tudo s~ re

sume num Bct-ta-cla,n. 
Era eu estudante de preparatorios em om·o Preto e, uma vez, disseram-

me ao ouvido: - Olhe, não ande com Fulano - era oulro estudante p0r-
que elle esteve no Rio de Janeiro e frequenlou o Alcazar ... 

Não sei o que ena o Alce.zar . 
Nessa época, qual o fnho caJpaz de dizer· ao pae que fõra ao Theatro 

Sant'Anna e andára com iiLte.ratos no Rio de Janeiro? 
Pois, na~que,JJe tem<po, o cstudente que frequentasse o Alcazar tinha a 

mes.-"l.cla suspensa! 

O SR. CosTA REGO: ·- Quantas vezes a de V. Ex. foi suspensa?. . . (Risos>. 
O SR . AUGUSTo DE LIMA: - A minha, além de curta, era muito condic io

nada a estas co usas. 
::\tão da v a para isso. Depois. eu era estudante do Oa1·aç<L . . 
Hoje, quasi qu,} só se representam revistas como a do "Conde de ;Luxem· 

h'urgo", "Sonho de valsa", "A duqueza do Bal Tabarin". Quando vejo don
zellas meninas de família nesses theatros, !fico com vontade de fazer como o 
antigo estu dante de S. Paulo : tapar a cara. 

Não sei onde é que u Bello se foi aninhar nessas novas producções. 
O pensamento parece ser· este: afastar os verdadeiros cultores do Bello, 

espantai-os, para que elles não façam obra perfeita, porque a obra perfeita ~ 

ridicula. Admittiram até agora um genero novo de ridicu larizar - o titanis· 
;no . Titanico é uma co usa ridicula! De modo que o subllme, o grandioso, '1:. 

grandes linhas estheticas, as cathedraes, tudo isso é muito ridiculo! O bonito 
é o sorts entenclrt. "O lampeão luziu ... Passou um guarda civil no jardim ... 
Começou a chover . . . O asphalto molhou ... e eu .fiquei triste". (Riso). 
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No França, em Paris, no Quarlie1· Latin - não é de hoje, parece que é 
memno uma successão atavica, que vem de longas gerações - de vez em 
qundo apparece un, grande Lalento. um Gerard de ::-<erva!, um louco; deixa 
uma obra d'arte. Depois, fica suspenso, enforcado num lampeão. :\1as. atraz 
desses ha a turba dos pequeninos: escola, escola, escola, e querem diminuir a 
itrte. 

Na America elo Norte apparece um Edgard Pêie. Ao lado deste querem 
formar escolas, mas não conseguem . 

Na França, como dizia, ha uma série de debochados ou alguns mesmoo 
:,<'Jnhaclores. blasés, etc. que inventam de vez em quando uma historia desta . 

Veem os principias elo baudelairismo Que produziu as "Flores do Mal", 
obra genial, grande, cheia de belleza, de idealismo, ç no meio d'\quella aPpa 
rencia de miseriás e de immundicies, dentro daquella "Oharogue" ha gritos de 
uma alma irnmortal . A estes inventos veio o symbolismo. o mysticisnw, o dn· 
dadaismo, emfim, esta serie de cousas que veio a só dizer no penumbrismo, no 
cubismo e quasi sempre nessa bohemia. Ha pintores, poetas, m•usicos, etc., e 
dahi essa floração que mandam cá para o Brasil pelo que logo o terreno, em 
recebendo essas sementes, produz uma vegetação tropical e tropicalmente de
monstrando a in11j)erfeição ou a monstruosidade dessas cousas mesmo, porque 
não ha meio melhor para demqnstração dos ab. urclos ela Europa, do que o Bra
sil, onde o 'Clima tropical favorece esta flora e esta fauna. (llf1Lito b.em.). 

[pois bem, dahi mesmo, é daquelle fóco que vem taes tendencias - e não 
irradiam s6 para o Brasil. sinão tambem pa1·a a Russia e até para a Allema· 
nha. Mas no Brasil chegam quasi a dominar. Nos outro centros, ha a 
rea,cção .. , 

0 SH. PLINIO lllAHOUI!JS: - Do gelo . 
O Sn . AuuusTo DE LIMA: - ... do gelo e do g nio. os ,·ercladeiros gPnio~ 

da arte, da arte fundada. 
Bemclicta, portanto, ·Sr . Presidente, seja a intenção - si é que foi esta a 

!ntenção - dos que quizeram, no artigo de lei que o projooto actua1 quer mo· 
di ficar, reagir contra esse espirito de pseudo modernismo; des:ose retorno ás 
fontes puras da belleza. desse recurso a esse grande patrimonio que atraves
sou seculos sem se poluir , a esse bronze que não se oxidou, a esse mannore 
que veio inteiriço das ultimas fôrma· da arte grega e da arte ,romana. (.Muito 
bt<'ln). 

E' de lamentar que para o conhecimento perfeito do portuguez, não se 
ensine nas nossas escolas, como se deve, a lingua latina; não s6 a lirugu :>~. 

latina, mas tambem a lingua grega, porque sem ellas não se adquire o co
nhecimento da verdadeira significação de um grande numero dos nossos VO· 

cabulos . Si essa realmente foi como disse, a intenção dos que exigiam o la· 
tim para os que se dedicavam á engenharia: .. 

0 SR. TAVARES CAYIIi.CAXTI: A lei ainda exige . A vigente é uma méra 
concessão pro viso ria. 

O SR . Auous1•o DE Lr:r.rA: bem haja e~sa intenção, mas, acho-a, 
apenas, descabida, 110rque quando se tinha em verdadeiro culto a lingua ta
~ina, o legislador do Imperio ou mesm.o da Republica não exigiam o conhe
cimento desta disciplina para a engenharia . Realmente, a technica da enge· 
nharia, a não ser no estudo da etymologia das palaYras. ou da nomenclatura. 
na chimica, na 1nechanica, na physica. conhecimentos de pura erucl!ção, a 
não ser neste caso, o estudo do latim como o do grego pouco alcance tem, por
que a engenharia ê constituída por ul'n arsenal de sciencias que quamk 
appa.receram já eram martas a lingua grega· e a latina. El·a. portanto, isso de 
justificar-se . 
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O SR. PLINio MARQuas: - Nã.o assim, com a :\ledicina e com o direito. 
(Apoiado-s). 

O SR. AuausTo "E LIMA: -Não assim com a Medicina, não assim com a 
'l'heologia. não assim com o direito, porque os monumentos do direito estão 
todos esc!'iptos em lin·gua latina. A nossa civilização jurídica é toda de origem 
romana. 

O ·SR. TAVARIDS CAvALCANTI: -O m aior monumento é o Direito Romano. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O maior monumento das nossas legislações. 

as d'ontes princiJJaes do nosso direito ve m do Digesto, das Institutas e do Co
digo . 

O SR. PLINio l\IARQ UES: - m dos berços da l\1edicina foi a Grecia. 
O SR. AUGUSTo DE LIMA: - O direito não poderia prescindir do estudo dO 

latim, sem se negar a si proprio; porque as instituições do Direito Patrio só 
são comprehendidas á luz da exegese dos textos romanos. 

O SR. CARVALHo N59o: - Até antes do Codigo Civil, applicavamos o Di· 
reito Romano, como subsidio . 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: -Era mais do que um subsidio: era uma fonte . 
Quanto á Medicina, Sr. Presidente, percebe-se be mqual a razão: pol""<J.Ue o 

fundador dessa sciencia, Hyppocrates, era grego, e foram as suas lições tra
d uzida em latim. Em latim traduzidas e ram as obras de e nsino. 

0 SR. PLINIO MARQUES: -Todos OS trabalhos scientificos. 
O SR. AUGUS1.'o DE LIMA: - N a Universidade de Coimbra era ministrado o 

ensino em latim. 
Quanto á theologia. nem é necessario assignalar o motivo por que ella 

precisa do latim. 

Mas a e ngenharia, nii.o ... 
O SR . TA\'ARES CAVALCA 'TA: - A razão de se exigir o latim. para. a eng-e 

nharia , é que a tendencia moderna é não considet·ar mais o curso secundaria 
como um mero preparatorio ·pa.ra C€rtos cursos superiores e sim comü um 
meio de fornecer cultura geral. E V. Ex. sabe que, para a cultura geral, o 
latim é essencial, indispensavel. Eis por que a lei vigente no paiz considera o 
la tim necessario par·a todos os cursos superiores. E' como elemento de cultu· 
ra secundaria, d conhecimento geral. 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: - Sim, não ha duvida nenhuma. A razão é ac
<~itavel. Hoje, porém, não é indispensavel. não é uma propedeuUca . . . 

O R. TA\'ARES CAVALCANTI: - Indispensavel, não o é realm nte. 
O ·'SR. AUGUSTO DE LIMA: - Recordo-me de que onde Se fazia o ensino, 

com todas as regras, era nos collegios de pa-lres. E t udei, durante quatro 
anno , a lingua latina. E' verdade que saltei um anno, porque estudei durante 
as férias e galguei; a regra, porém, e1·a um anno att·azado um anno adiantado e 
mais tres ànnos. Talvez houvesse deficiencia do· methodos. porquanto não 
havia n cessidade de ser tão carpiclo o ensino. nem havia necessidade de per
correr aquelles classicos, onde se venciam vet-dadeiras clifficulclades. 

O SR. Euruco YALLE: - Só a metrificação consumia grande parte do 
tempo . 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: - Pe1·feitamente, era uma verdadeira gymmnas
tica do espírito. Que nece ·sidade havia de conhecermos o verso hexametro, 
o pe.ntrametro, os ascl pediaco, o saphico e outros da nome nclatura da poeti 
ca latina? Ao men9s se ministrassem o latim tendo em vista a cultura geral 
,·orno bem diz o illustt·e collega pela Parahyba, fazendo-se o estudo da língua 
em face das suas relaçõe com 0 idioma patrio, pela etymologia, p ela signifi
cação das palavras, pelo conceito que ellas podiam trazer ao nosso .,-ocabula
r io . 
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o SR. TAVARES CÀvALáA 'TI: -E tambem pela !l'onnação elo bom gosto lit· 
terario, como V. Ex . ha pouco accentuou muito bem. 

o SR. AuausTo DE LilliA: - Gosto esse adqUir.ido pela leitura classica. 
Lembro·me ainda que o latim, que se estudava no meu tempo, começava 

pela Epitome da Historia Sacra relativamente facil. Hoje, com o progre-ssu düS 
mebhodos de ensino com o methodo de Ahn, 'POr exemplo, em que, e'm 
poucos mezes, se pôde aprender a língua, talvez se vencesse muito mais 
nesse sentido. · 

O SR. CARVALHO ET'J)O : - Mas temos hoje o ensino fa;cilitàdo p lo auxilio 
dos obamaidos "burros", V. Ex. dif!l'icilmente encontra uma "Eneida'' que 
não traga ao lado a traducção. 

O SR. Aucus·ro DE LIMA: - A traducção .hoje é fei·t'a com o auxilio dos 
'·bUlTOS" . 

.Sr. Presidente, tomei parte neste debate, não tanto para elidLr ou afas
tar essa disposição que me parece destoar das tra.di-cçõe.s do ensino no Brasil, 
genão a.pena'S para chamar a attenção dos nossos dirigentes, specialmente 
·aos illustre.s representantes da competencia technica sobre o ensino nesta 
Casa, éjue são o nossos informantes e guias, para alguns factos da noss 
actualidade que reclamam, ma.js do que a nossa attenção, a nossa intervenção 
pela palavra, pelos actos, tanto quanto possam influir na modificação desse 
estado de cou as, pela penna exer-cida no jornalismo, que é u ma elas g-randes 
forças efficientes, benelficas, quando actuam levadas pela corrente dos prin
cípios malaficos ou fataes, quando aibjuram d sses mesmos pr incípios. So
bretudo, á imprensa cabe, prin-cipalmente, a missão de verberar essas falsas 
fór.mas da arte, de dizer, com franqueza, a esses que se apresentam como 
guias da opinião na a.rte, ou como taes se inculcam, ou se presumem vesti 
dos de gaJas principescas: ··E tás nú, está de cuécas. . . Fóra! Não pódes 
servir de modelo! " 

A impre'tl.sa de'Ve verb rar a falsa arohit ctura, a falsa poesia, a falsa 
musica, a d'al a pintura. Quando não se tenha competencia para exerecer a 
crí·tlca, ao menos se àiga com sinceridad , com franque~a : '·Não gostei". 
iVIas não se Viva engambelando com fementidw; lisonjas. A faciUdade com 
-que dispensamos e'lógios a obra;s medíocres é a causa por que taes obras 
não se recollhem á Olbscurida~e de onde n unca deviam ter sahido, 

Sejamos francos. Quando não o possamos ser com determinado autor, 
poeta pintor, architecto ou musico, poupemos a pes. oa, mas na 'primeira 
opportunidade, na primeira encruzilhada mettamos o páÓ na su a obra! 
(Risos.) (Muito be1n; ?1L'l~ito bem. O orador é vivamwnte C'l.~11Lll?'imenta<lo.) 

E ence-rraàa a 1' d;i.Sctl'sS(io e app·rovaclo o p1·oje<'to . 

Em 8 ent1·a em t• iUscussã.o, 6 o J:Jr. A u gusto rie .lAmo 
prosegue nas suas consiif.erações: 

O Sr . Aug usto de Lima: - Sr. ,presidente, ratilficand·o tudo quanto i'tts""' 
com respeito ao art. 2• do projecto, que e'Xig o latim antes de prestarem 
os alumnos da Escola Polyte()bnica o xame vestibular - ou antes - pati
bular, - apresentei u.ma emenda que deve ser tomada em considera<;.~lo, 
visto como está o mesmo projecto em 2• discussão: é a que permitte a im-



-245-

munidad dos estudantes da Escola Polyt cbnica, quanto ao onus da exigen
cia. do exame do latim, po1'que assim sempre se entendeu no Imperio e nos 
primeiros dias da Hepublica. Nunca se exigiu dos engell!heiros, exame de 
latim . Não é verdade? (DiTigindo-se ao Sr. Pe1·reinL Brag(L,J 

0 R. FERREIRA BRAGA: - E' ve:rdade. 

O SI<, .1\..U<mS'I'O DE LIMA: - como acaba de in:forma;r a autoridade do me u 
ill u~u·e collega, Deput1:ado por S. Paulo, Sr. Ferr ira Braga, o latim nunca 
f-ol e:x;igid u ; e n em se! mesmo em q ue possa elle infl uir para as operações 
da eng nharia, operações de calculo, de Jogarithmos, calcuJos triangulares, e 
out1·as cou as mais. Emiim, quando nem ao menos, para a meétição dos te!' 
reiiiOs, e.:-<igiria o latim, porque 0 t eudolitho dispen sa esse con hecimento de 
línguas m ortas. Basta a bôa vista para o engenheiro orientar. 

O SR . . :MEJTELLO J U::-IIOR: - Por essa doutrina, o Digesto dispensa a geu
met:J·ia, a aritJhrnetica . 

o SR, AUGl: TO DE LIMA: - Não, POl'QUe a geometria é uma disciplln ... 
do espírito . E já em relação, não á geometria, mas á aribbmetlca, se me não 
engano, .Aristoteles dizia a quem a ignorava: Ansas philoso}Jlhiae non habes; 
porque as matbematica eram considerada como as aza.s da philosOj)hia. 

O SR. FúilRREIRA BRAGA: - A math ematica constitue a verdadeira logiCl.l., 
O SR . .AuGÚSTo DE LIMA: - A mathematica en<tra até na formaçao Joglca 

do nosso espírito : e entra por uma evolução psychica que, facilmente, se 
pó de recoll>St rtti r . 

A. mathematica rege as quan tidades -e as grandezas. A primeira impres
são que o hom em tem é a da 1'6rrna dos corpos; de1Joi , a do seu numero; 
e, em seguida, do movimento. Ora, são phenomenos -elementares, phenomeno>:< 
que se o1iferecem á slmpl s !n sp cção dos aspecüJs da natureza. 

Por Isso, se e vel:"dade que a matihema'l.1ca ê insd!s save1 ao estudo do 
direito porque a mathema tica é o andaime para a constru cção da logica, não 
o é . entretanto, que o latim seJa indispensavel para os que têm a profissão 
teohnica . 

.Agora, e me di serem que o homem, possuidor de um diploma de ma
thbmatica em qua.llquer aos grãos do curso de e~geiibarla, deve conhecer o 
latim, estou de accôrdo porque tal materia entra ahi, não como necessidade' 
profissional , não como elemento propedeutico, para o exercício da profissão, 
senão como uma cultura geral, como direi, como uma aristocracia, se assim 
me posso exprimir , entre os intellectuaes de toO.as as profissões liberaes. o 
latim entra como um elemento de cultura, sem que o engenheiro, por exem
Plo, tlre aisso consequencias para n exerci cio da profissão. 

Insi to nas minhas ultimas observaçõ s. fe itas desta tribuna: no tempo 
em q·ue o studo do latim era uma cousa séria, em qu se exigia o coruheci
mento profundo da latinídade, não só na poesia, mas tambem na proza, em 
que se esgotava o opitome da Historia Sagrada, Tito Livio, Julio Cesar, Ovi
dio, Virgílio, e, afinal Horacio, e que, na prósa tiriha o alumno de descaroçar 
ioda aqueilas difficuldacl es dos annaes de Tacito. orações ás -vezes complica. 
elas pela inv rsão e a que J'U€ mo ão comparavei os períodos do allemão go· 
llhic'o, pois si nesse tempo não se achava impre cindive] o estudo do latim 
paJ·a oca o de engenharia porQue é q·ue agora, quando 0 estudo é reputad-o até 
de som nos importancia, quando se me informa que até se contentam, nos exa
mes. com a declinação do:- nomes, co usa -<JUe se d'a-zia antigamente na '· Arti 
nba" do Padre .Antonio Pereira, por q'ue se ba de exigir o estudo dessa mate· 
:-la par a a engenhaTia! 
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O SR. 'METElLLO J uNIOR: - Explico a V. Ex. E' para que os alumnos de 
engenharia pos am att-avés de Vit·gilio, Marcial e Horacio aprender as bellezas 
do estudo da lingua ttue fala o poeta Augusto Lima. 

0 1SR. AUGUSTO DE LIMA: - Muito agradecido a V. Ex. Quando \T. Ex. 
começou o seu aparte, pen ei que ia dizer que a existencia do \alim era rara 
que os engenheiros que Lambem cultivam a historia Natut·al, se deliciassem, 
em Columêta, em Plínio, que tambem era naturalista, na geometria de Eu
clydes, aperfeiçoando-s um pouco pelo grego. 

O SR. TAVARES AVALCANTl: - A razão que hoje não se tenr mais a pre· 
occupação de determinados ·pr eparatorios para determinadas carreiras; o que 
f'e trata é de dar uma cultul'a geral a todos os candidatos ás carreiras supe. 
riores. Por conseguinte, sej.a para o direito, seja para a medicina ou para a 
engenharia de>'e o candidato levar uma cultura fundam ntal, basica. Para 
~sa cultura •basica o latim é elemento indispensavel. tEste é que é o filo d~ 

lei actual. 
O SR. FERREIRA BRAGA: - Ha outros elementos, então, deviam ser exigi· 

dos: a astron~mia scientifica, por exemplo . 
O SR. AuGusTo LIMA: - Para a cultura .g ral o que se deve exigir é a 

porfeita coordenação hiret·archica das sciencias, cousa de que estou informa 
do não se cogita, geralmente, nestes programmas de ensino. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Mas será. o caso de ee modMicar o program
ma actual do Collegio Pedro H. 

O Srt. AUGUSTo Dl!l LIMA: - · De modo que. quando estamos ainc1a nessa 
incerteza, e até uma deshumanidade sobrecarregar os alumnos, qu e. se desti
nam ã. engenharia, dessa nec ssidade do latim. Não é que elles vão lá habill· 
tados nessa materia: 1•ão mal preparados, não vão sabendo o latim rruas sO 
essa exigencia é sufficiente para os agoniar, .vanL os affJiogir, e, assim, part, 
perderem a opportunidade de matricula e de ganhar m tem o. 

O SR. METEILLo JUNIOR: -Sob esse ponto de vista V. Ex. tem razão: ga 
nha-se tempo e perde-se a cultuea ... 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Aliás, como já tive occasião de referir outr<> 
dia, na França h a uma grande corrente para abolir-S' o latim. 

O SR. lVIE'l'ElúLG JUNrrm: - V. Ex . quer vêr a influencia da cultura litera
rlà mesmo na engenharia? V. Ex. tem o exemplo m Tobias Moscoso, que é 
uma celebridade n.a engenharia, hoje, celebridade nas letras patrias. Os seu3 
relatorlos fizeram epoca sempre [)elo estylo, pela maneira de serem lançados . 

UM SR. DEPUTADo: -Citemos tambem Carlos de Laet, que é engenheiro. 
O SR. AucUS'l'O DEl LIMA: - s n genheiros illustrados, que teem cultura 

sabem onde ir buscai-a, independentemente da exigencia dos programmas d~ 
e.nsino. E até digo mais: quanto a essa questão de cultura, si alguem uvessu 
dt> se aproveitar da cultura aprendida nas classes escolares, e academias an· 
daria. multo a escoteiro em materla de sciencia. 

Si o homem com um simples diploma, e a collação do gl)áo quize.:sse actuar 
c:-omo prOifissional, andaria mal, porque nós estudamos e aprendemos depois 
que sahlmos das academias. 

O SR. METELLO JUNIOR: -Pela madureza do espirito. 
O SR. TAVARES CAvAúCANTI: -Si V. Ex. at·gumenta com a tradição, devt 

se recordar· de que para os antigos candidatos ao curso de er.g nbaria não 5(, 

exi_g·la o exame de latim, mas os q.ue quizessem r eceber o gráo de bacharel E"ll\ 
mathematicas. tinham qu se suhm etter ao exame d!" latim. i para os ba· 
chareis e até para os doutores em mathematica. se exigE" o exame de lootlm. 
r:omo pensar em dispensai-o pru:a os ca.ndidatos ao curso de llngenharla? 

O S!<. AuGUSTo Dl!l LIMA: - Si V. Ex. quer subemendar, accclto a colla
J:lorac:ão com muito prazer. !Mas, si nos achamos em uma época t'm que a do· 
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mocracia e o liberalismo chegam ao ponlo d não exigir, para o exerdclo d~ 
profis>~õ >~. um uiploma scienlifico, é uma demasia estarmos aqui a decretar 
o exame de latim para esta ou aqu lia carreh·a, quando, volunt.all:dMnente. 
'JUalqu r individuo pod requet·er para prestar exames de latim, grego, etc .. 
ua lnstr ucção PubHca. 

O Sn. MMEJLLo J UNIOil: -E V. Ex. aimla póde accrescenlar que isso se 
aa justamente no mom tno em que o Brasll mais precisa. de engenbeu·os, me
Cicos e bachar is. 

O R. AuGUSTo DEl LIMA: Si amanhã u r querer para prestar o 
exame ele gr go á autoridade competente, creio que elia não m'o poderá 
negar. 

O SR. TAVAREJS CAVALCAN'l'I: - O oll gio Pedro li não tem mais a cadeira 
de grego. 

O Sn. AUGUSTO .))El LIMA: - Si se exige o latim para prova de cultura, 
não sei por que se dispensa o grego. 

O SR. :iVlETEJLLO J UNlOR: - Por uma razão muito simples: porque o latim 
é lingua ?mttet·. 

O R. AuausTO DEl LIMA: - O conhc imento, porém, do latim sem o 
grego é manco; e até nas sciencias a maior parte das raizes ·ão todas 
hellenicas e não romanas. 

O SR. METELLO J uNIOR: - Em muito pe tuena quantidade com attinencia 
ao latim. 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Até mesmo nas sciencias modernas, nas des
cobertas lndustriaes, estil,-se pl'ocurando - mpre a font grega. Assim acon
tece com o phonographo. taohygraphia, t lephonia, tudo isso é do grego. 

Não quero, Sr. Presidente, tomar por mais tempo a attenção da Camara 
pat·a pedir á Com missão qu alllvie estes moços de um onus desnecessario .. . 

O ISR. TAVARES AVALCAN'IT: - orno medida tl·ansitoria, talvez. 
o SR. AUGUSTo DE LIMA: - ... até que a materia seja devidamente ponde

rada, pois, a té mesmo m organização de instruc<;ão publica, ainda não temos 
lei. Temos ref<>rrnas que ainda hão foram approvadas pelo Legislativo e 
l)ào obsta~ te stão em vigor . 

O SR. MEl'l'ElúLO J UNIOR: - Mias temos a lei viva que é a corporação cen
tral elo professor:;Ldo brasileiro - o Conselho Superior de Ensino. 

O SR. AuousTo DFJ LIMA: - M.a.s não temos as normas direcl'oras. O 
Pocl r L egislativo é o umco competen te para resolver sobre estes assumptos. 
Não temos leis, Sr. Pr sidente, e em r elação a: muitos outros ca:sos, ha in
justiça em dizer-se q ue no Brasil existem leis em exc -so . Não é verdade: 
não temos leis do telegrapho, não temos um codigo postal; l'emos sómente 
regulamentos e instrucções. 

O SR. NfETFJLLO J UNIOR: - Temos o das minas graças aos esforços de 
V.Ex. ' 

O SR. UGUSTO DE LIMA: - Em ma teria de communicação electrica só 
ba aJC[ui a do telegrap·ho sem fio, aquella de 10 de Julho, que custou como 
VV. NEx. são te tem un'has, um traba~ho enorme, tendo de s r sust~nlada 
uma lucta com os leade1·s. afim de que o projecto, passasse. 

Os projectos, não vindo com cun ho gov rnamental, encontram aqui sérias 
diCficulclades. 

O SR. MFlTEJLLO J uNIOR: - V. Ex., a esse respeito, póde citar o projecto 
que tive occasião de apt·esen tar ao Senado, sobre o abuso do opio, da cocaína 
e derivados. Para que elle passasse necess31rio foi annexal-o como emenda, 
a um outro, creando um hospital para bebedos. 
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o SR. Auausro DE LIMA: - Nestas condições, rogo seja a minha emenda 
tomada na. devida consideração, afim de que, examinadas as ponderações 
que acrubei de formular, o Executivo e a Commissão tomem della conheci-
mento. 

A emenda torna facultativo o estudo do latim para os gl1áos superiores. 
Era o que tinha a dizer, pedindo á Camara desculpas .]Jelo tempo que 

lhe tomei. (Não a)Jo·ia.clos geraes. JJ[uUo be?n; ?ntLito 1)e?n. O OTCU.UJ?' é C'IL?1.,_ 

primentado . ) 
Encerrada a 2' discussão. 

Na 2" discusscío to1·a1n ottm·ecidas as seguintes emendas: 

N. 1 - ·'Ao artigo 2°; Supprima-se." 

Sala das sessões, 6 de Dezemb1·o de 1922. - A.1Lg1Lsto de Linta. 

N. 2 Accre~cente-se o seguinte artigo: 

Art. ~o anno de 1923 será concedida matricula nas Escolas Superio-
r es da União aos ex-alumnos da Escola Militar que o requererem, desligados 
em vü·tude dos acontecimentos de .5 de Jul•ho, independentemente de exame 
de admissão, consideradM validos os exames prestados na Escola Militar. 

Paragrapho unico. Para os fins deste artigo a Escola Militar pa sará 
os attestados requeri_dos, considerando como approvados o alumnos que obü
veram média superior a 3.50 no período lectivo de Ma~·ço a Julho de l 922. 

ala das ses~ões, 7 de Dezembro de 1922. - Octavto Rocha. 
N. 3 - Accrescen te-se: 

Art. ISão Yalidos para a matricula em qualquer estabelecimento de lln
sino superior da Republica os exames pres tados pera nte á Faculdade de Me
dicina de Be11o Horizonte na vigencia do decreto n. 8. 659 de 5 de Outubro 
de 1911, desde que t.aes exames sejam de disciplinas menci~nadas no art. 78, 
letra a, do decreto n. 11.530, de 1911 . 

Sala das sessões, 8 de Dezembro de 1922. - OamiZlo P1·ates. 

Justiticctção 

O decreto n. . 65-9, de 5 de Abril de 1911 (le i Rh•adavia), conferiu a mais 
a mpla autonomia didactica e administrativa a todos os institutos de ensino· 
até então subordinados ao Ministerio do I nterior : 

Art. 2.• Os institutos, até agora subordina-dos ao Ministerio do Interior, 
serão, àe ora em deante, considerados corporações autonomas, tanto no ponto 
de vista didactico, como do administrativo. 

Di pondo, em seguida, sobre as partes administrativa e didactica desses 
institutos, reservou aq uellas aos respéctivos directores, dei.xanO.o estas entre
gue:; "á competencia exclusiva das congregações": 

Art. 28. Toda a parte administrart:iva ficam a cargo do director, havendo 
recw·so das suas deliberações para o Conselho Superior do Ensino. 

IParagrapho uni co. Ficando a parte didactica entregue á competencia 
exclusiva das congregações, o director poderá, entretanto, appellar de qual
quer resolução, quando a julgar prejudicial ao en sino, para o Conselho Su-
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perior, que dirimir-á o conflicto, mantendo a medida impu,gnada pelo director 
ou regeitando-a. 

Depoi5 disto, e para. accenruar, ainda mais, o caracter de autonomia dos 
institutos do ensino :facultou ás suas congregações modificarem ou refor
marem as respectiv~s disposições regulamentares, e isto sem qualquer res
t ricção: 

Art. 138. As congregações dos institutos de ensino, por força de auto
nomia administrativa e didactica que lhes é garantida pela presente leJ, 
lflcam com a liberdade de modilficar ou refm·mar as disposições regu,lamentares 
e as in.herenteB á intima eco.no.r:(lia delles. 

Postas nestes termos a ampla autonomia do.s estÇJ,belecim"'ntos de ensino 
superior e secundario, estatuiu, entretanto, a lei orga,nica que, para. conces.
são da matricula em escola sl.\perioT, fosse eJÇigi(\o u.m exame de admissi\.o 
para o fim do artigo 65 e versando sobre as materia,s mencionad~s indetermi
nadamente no § 1° desse mesmo artigo: 

Art. 65. Fara concessão ·da matricula, o can(\idato passará por um 
exame que habilite a u,m juizo d,e conjuncto sobre o seu. desenvolvimef\to 
lnt.,.J!ectua. e capac1dad<; P<\rt.:- {lmpre!wnd.et ~~Ü/l;Z?;I~ente Q est1,1do çlas l)'la
terias que constitu em o ensi:(lo da faculdade. 

§ 1.0 O exame de admissão a que se relfere este al't1go constará de prova. 
escripta em vernaculo, que revele a cultura mental que se quer veJ;i!Pc<\r. 
e de uma prova oral sobre línguas e .sciencias . 

Ora, a Faculdade de 1\llledicina de Bello Horizonte, quer, talvez, para 
manter a praxe anterior de exames par'ce\lad,ps, e~ que melhor se consulta
va aos interesses do ensino; quer, talvez, tarnlbem., zelalldo pelCJ accrescimo 
de suas rendas, indispen.saveis a uma escola que apenas iniciara a sua exis
tencia, estribada no art. 138, do decreto n. 8 . 659, exigia, para concessão da 
rpa.t1·icuta, ql\e os c~ndi.d~tos prestassem, nessa faculdade, os exames de 
preparatoriQ constantes das materias leccionad,as no Collegio de Pedro !I, 
mas divididos em séries correspondentes a \inguas ~ sciencias. Ini]umeros 
rapazes se supmetteram a esses exames que, de accõré\o com o citado de
creto n . 8. 659, !lhes ~~ria dire1to â ifratriculii: :na ~scol~ q~ ~edicina e, de 
aocõrdo com o art. 71 qo referido decreto, á tr'!-nSferenci!lo para qu<Llquer 
outro estabelecimento de ensino superior. 

Art. 71, .A qualquer a,lumno (l permittiqo transferir no fi!ll de cada 
periodo lectivo, <~- matric1lla para qualquer faculdade do paiz, media11te re
querimento ao director, que autoriza.r~ ?< tran$f~rencia n<~- respectiva ca
derneta. 

I sto quer dizer, evj(\entemente, que os exames pre!;tados pera11te <!- :Fa
culdq.de de Medicin<~- de Bello Horizonte, e qu~ yersf!.vam sobre as T\1'1-te:ria,s 
1-ctualmente exigidas, P!l1P cleç;reto n. 11. 530, de 1915, I\P sel! l;rt.'· 78 lettra a~ 
combjnado com o art . 77. lettra c, ifjto é, materias que constituem o curso 
gymna ia! elo çollegio de F~qro :t;+, são perfeitamente valiqos Píl-ra matrieql~ 
6111· qualq1teT estabeleoi??Wrtto de ensino s1WB1'Wr da ~B:/JUbliOQ. e nij.o sómente 
1Jara a matricula na Faculdade de Medicina de Bello Horizonte. 

Si qualquer' íilurnno, feitos os exaq1es alludidos perante esta Facilidade, 
podia tPansferir, depois de matricu,lados, para qug.lquin· tacmlrlaç#J elo pwi~ 
(art. 74 do decreto n. . 65.9), é q_bsolutamente innegavel que esses exames, 
assim prestados, serviam e valiam para matricula em qualquer faculdade 
do paiz. 

Constituem, pois, taes exames, um direito adquirido da~ pessoa!; que 
a elles se subm etteram e as consequencias desse qireito nenhum!!- lei P.ód& 
destrt~ir. 
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Acontece, porém, que o Consel•bo Superior do Ensino assim não entende 
e quer que, para validade d taes exames, os rapazes que os prestara1n se 
matriculem na Faculdade de Medicina e, de;;x>is, se transfiram para qual
quer outra .. . 

Esse apego, por parte do Conselho, á expressão material da lei, contra
vindo ao antiJquissimo preceito de que sci?·e leges non est ve1·ba eM·u1n tenere, 
seà vi1n ae potestatin~, sobre violar um direito adquirido dos que se sujei
taram a exames perante á Faculdade de Medici·na de Eello Horizonte, dá-lhes 
grave prejuízo de tempo e de din•beiro: de tempo, porque libes impõe a 
espera de um anno, depois de matriculados, para obtenção da tran erencla; 
e de dinheiro, porque os obriga a uma tripla e onerosissima despeza: a) com 
a matricula na Faculdade de U\1edicina; b) com a taxa de transferencia para 
outra Faculdade; c) com a matricula nessa outra Faculdade. 

E' justo, pois, que um artigo de lei ampare aos innu~1eros indivíduos 
prejudicados pelo Conselho, concedendo, expressamente, vahdade para ma
tricula em qualquer estabelecimento de ensino uperior da Republica aos 
exames prestados J.)eran.te a Fa>Culdade de Medicina de B llo Horizonte, na 
vigencia do decreto n. 8. 659, desde que sedam de materias actualmente men
cionadas' no art. 78, lettra a, do decreto n. 11. 530, de 1911, isto é, de mate
rias que estejam ent're as ensinadas no curso gymnasial do Collegio Pe
dro II. 

Em 17 a C01nmi.ssão ele lnstrucçã.o P1tblica disse sobre 
as en~enclas o sef/1tinte: 

Ao projecto n. 336, de 1922 foram ollrerecidas emendas que o fizeram 
voltar á Commissão de InstrucÇão 'Publica, a qual passa a emittir o seu 
parecer sobre as mesmas. 

A emenda n . 1, do Sr. Aug·usto de Lima, manda supprlmlr o art. ~· 

do projecto. Contra esta emenda se manid: stou a maioria da Commissão, 
quando tomou conhecimento de uma petição dos a lumnos. Assim, coherente
men te, ella opina pela rejeição . 

A emenda n. 2, do Sr. Octavio Rooha, contém uma disposição que póde 
ser acceita, a qual é a de considerar validos os exames prestados na Escola 
!Militar. Não é possível, porém, approvar a emenda nos termos E:m que está 
redigida. Fazendo referencia aos alumnos desligados, m virl'U<le dos acon
tecimentos de 5 de Jul'ho, ella Jmportaria em um premio a candidatos que 
commetteram gravíssima falta, excluindo dos seus favores o que se man
tiveram fieis á disciplina. Além destes, permittindo aos mesmos alumnos 
matricula em quae quer escolas superiores, independente ele exame vestl
.bular, importa em disp<"nsa de exames de materias que são obrigal'orins 
para os ensinos de direito e medicina, embora não exigidos para os cursos 
de engenharia. 

Nestas condições, a Commissão entende que os effeitos legaes não devem 
ir além da revalidação dos exames prestados para os cursos em que elles 
são exigidos, pelo que propõe á referida emenaa o seguinte substitutivo: • 

·'Art. Aos alumnos da Escola Militar que por qualquer motivo te-
nlham interrompido o curso, será concedida matricula, no anno de 1923. nas 
ecsolas superiores <ia Republica, acceil'ando como validos os exames prt:stados 
naquella escola que façam parte elo curso que pretendam seguir, ficando, 
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porém, obrigados a prestar os exames exigidos no estabelecimento em que 
se matricularem das ma~erias que não tenham estudado, por não fazerem 
parle do curso militar." 

A emenda n. 3, do t:l r . Cami llo Prates, declara validos para a matricula 
nos cursos superiores da Re!}ublica os exames prestados perante a Facu lda
de de !Medicina de BeiJo \Horizonte na v igencia do decreto n. 8.659 , de 5 
de Abril de 1911. Este assumplo está regulado por lei geral, que prescreve 
com o e ond d vem ser prestados os exames necessazrios á matricula nos 
cursos super iores, não parecendo, porlanto, conveniente modificai-a em re
lação a um só estabelecimento de ensino superior, que ficaria em condições 
excepclonaes . A Com missão é, põrtan to, contraria á emenda. 

!Sala das Commissõés, 16 de D ezembro de 1922. - Fe1·reira Braga, Pre
sWente interino . - 1'ct~·ares Cavalcanti , •Relator. - Carvalho N etto. -- A . 
.dustTegesilo. - Ettrico Valle- Azevedo Limei: 

Em 20 são a.pprovados em. 2• discttssáo o pro]ecto e o 
snbstit tttivo ela mnmisscio á 1J1·imP.ira pa1-te da e1nenda n . 2, 
elo r. Octavio Rocha. Em 23 a 1·edacção pant 3• wiscussão é 
publicctda: 

o Congresso Nacional r esol"e' 

Art. 1.• A os candidatos á matricu la na Escola Polytechnica e esta
belecimentos equipara dos, no anno de 1923, será permittido prestar o exame 
vestibular, ind p ndente do certificado de approvação em latim. 

Art. 2.• Aos a lumnos da Escola Militar que por qualquer motivo tenham 
interromptdo o curso, será concedida matricula, n o anno de 1923, nas escolas 
su periores la Republica, acceitando como validos os exames prestados na.quella 
escola que façam parte do ·curso que pretendam seguir, ficando, porém, 
obrigados a prestar os exames exigidos no estabelecimento em que se ma
tricularem, elas materias que nã0 tenha{n estudado, por não fazerem parte 
do curso militar. 

!Paragrapho uni co. !Para os fins desre ar ligo a Escola Militar pas,arâ 
os attestaclo requeridos, considerando como approvados os alumnôs que 
obti'Veram média superior. a 3,50 n o período lectivo de Março a Julho de 
1922. 

Art. 3.• Os red:eridos alumnos f icarão, porém, na obrigaç!o de juntar o 
referid o certificado, antes ela matricula no 2• anno. 

Sala das Com missões, 23 de Dezembro de 1922. - Azevedo Litma. -- Bar
ros Pentearlo, como Presidente. - Aust1·egesilo - Tava1·es Cavalcante. 
CaTvalho Neta. - Fe1"reira Braga. 

Posto em, disc·lLS são o p1·ojecto enb vi1·tude ele r equenmen
to ele ttrgencia do Sr. Octavio Rocha sob1·e e1le falamb os Srs. 
AtL{J'I.LSto de LinUL e Nelson Senna. 

O Sr. Augu to úe Lima ( ) : - Sr. Presidente, bem andou a Camara 
elos Srs. Deputados, votando a urgencia para este projecto, afim de que 

(*) Não foi revisto · pelo orador. 
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pude-se elle ser devidamente estudado, a tempo ainda de produzir os seus 
etfeitos, de aocõr•do com o pensamento do autor do projecto e das conve
niencias geraes, não só do ensino, como tambem elos mo~os que .vêm ets suas 
a p.jrações an1eaçadas por um retardamento nas suas matriculas na Escola 
Poiytechnica. 

Como tive occasião de largamente explanar em uma das ultimas sessoes, 
nunca se exigiu o exame de latim para a matricula na Escola Polytechnica. 
Só na ultima reforma do ensino, que foi, depois, submettida aqui, ao r~te

Q·enclwrn elo Congresso, foi que o GoYerno exigiu o latim como um aos pre
paratorios indispensaveis para a matricula nesse curso superior. 

E, como poEd rava no seu ultimo discurso sobJ'e o me mo <\SSU~_pta, 

es~;a exigencia .hoje , com resp,e~to ao cu rso prO!fissiona.l da engenharia, é 
desca.bida, quando o estudo do latim é menoSJ)rezac1o, quando ha tendenda 
mesma para abolir a cultura das linguas mor·tas. 

1 estas condições, eu perguntaria si os mais notaveis engenheiros deste 
paiz, si os Mauás, si os Osor•ios ele Almeida, os Pau lo de Fl'ontin, si os 
di tinctos membros da nossa Ca,cnara, que têm o grão de engenharia, foram 
compelliclos a prestar o exame de latim. 

IQ Sn. NELSON DE tSFJNNA: - Entretantq, um elos nossos maiores la tin istas 
é engenheiro. Quero referir-me ao Sr. Francisco Sá, Ministro ela Viação. 

O SR. Auaus1.'o DEJ L illrA: - Nunca na E scola de Minas de Ouro Preto se 
exigiu o latim e na,quella escola formou-se Costa Senna, mais tarde seu cli
rector, nome que por si só vale um grande elogio, vale P\lr u ma bibliographia 
das nossas rrq uezas mineraes, vale u ma glori!ficaçii.o. · 

!Pois bem, Costa Senna, comquanto ·fosse latinista prof.undo, nunca pres
tou exame de latim. 

O SR. TAVARKS CAVA!<CANTI: - Em todo caso era latinista prruu ndo . 

O Sn . .A,uausTO DE Lll\H: - Assim tami\:lern Osorio de Almeida, gra.nde 
cultor da latinidade, e Augusto Barbosa da •Silva, q,ue tem em s uas mãos, 
\hoje, quasi em solução o P~'ob\ema ela siderurgia electrica, notalbilissimo es
m•iptor, sci~mtista., n)abhematico, pensa.dor, nu ncà prestaram exame de l;üim. 
E as im como estes poderia citar outros que têm servido pa direc\lií,o ele Çle
partamentos da ádministração federal entre os quaes Gonza,ga de Campos, 
ohàfe de uu1 serviço que reputo ela malor impor t;;~>ncja, embora s~ ten\la, quasi 
como um caRrioho, voltanc~o as co tas ás riquezas min,eraes elo Brasil. 

0 ,SR. TAVARES CAVAUJA1o!TI: - Neste ponto, ap oiado. 
O SR. AuausTo DE LIMA: -·Espera-se apenas que os mais teimosos nesta 

.propaganda se rt;lcollwn1 aos b[lstidores elesa.nimllelos, para que o mais esperto 
descubra esta America par[! lhe dar o 110me. I to, emfi'm. ê um •simples pa-
renl'hesis. -

Nunca se exigiu exame de latim para outras notabilidades da n ossa en
genharia. 

Aqui me mo temos um marecthal do Exercito, com um curso ele armas 
completo, _ o nosso !Ilustre collega, Sr. Dqntas Barreto. •S. Ex. n unca teve 
ele pr estar exa~;ne C\e latim e é escriptor ])rimoroso, historiador das nossas 
glorias militares. Que falta fez a S. Ex. o cerl1ficado do exame de latim? 

Faz parte da Commis ão de l•nstrucção Publica, o Sr. Ferreira Braga, 
notavel mestre de ' engenharia, mabhematioo, scie n.tista, n<tturalista: S . Ex. 
tambem nunca prestou exame de latim. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: -Mas o Dr. Ferreira Braga disse, na Com
missão, que precisou aprender o latim para trad uzir obras classicas de ma
thematica, que não encontrava traóuzidas em qualquer das ling:1.1as vivas. 
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O SR. AuGUSTO DE LlMA: - Os espíritos avidos de instrucção, não se con
tentam com este formalismo de prestar o exam e . 

O SR. ' Ell.SON DEl Sl!lNNA: -Ma s o estudo das scif;lncias naturaes não pOae 
F;er feito sem o cm]hecimento do latim. 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Si V. Ex . estivesse presente quando discuti 
este assumpto, pela primeira vez, veria que o me u ponto de vista é o de 
cons iderar o latim essen cial como base g-eral. 

O SR. FRA.Ncrsco VA.LLADA.REJS: - O orador é em!nente latinista. 
O SR. NELsoN DE SENNA : - V . Ex. sabe que até povos que não lêm 

origem latina, como a Inglaterra e a Allernanha, cultuam o estudo do latim, 
sendo que, neste ultimo paiz, até as defesas de these são feita em latim. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O facto é q ue, entre nós, nunca se exigiu o 
latim pa ra o curso de engenharia. E si assün era, quando esse estudo era 
feito devéras, em quatro ou cinco annos; como iremos tornai-o obrigatorio, 
agora, que o seu a prendizado se f az em dous ou tres mezes, tempo insuUi
cien te para co nhecer siquer a '·artinha" do padre Pereira? 

O SR. TAVARES CAVALCAXTI : - Justam ente como uma reacção contra o es
quecimento em qu e ficou esta disciplina. 

O S R. AuGusro DE LIMA: -Si é assim, é uma "rfita•·, apen~ ... 
O SR. NELSON DE ENNA: - Nilo se exigia tambem para o direito o co

nhecimento da his toria na.tural, da trigonometria, da algebra, conhecimento, 
sabe o nobre Deputado, que hoje se exige . 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: -E' preciso ter em vista que a ntes da reforma 
de que foi precurso1· B enja min Constant, os moços sa·hiam ela Academia sem 
Raber até lições de causas! Esl"u<l e! na Academia eru u m tempu em que 
o direito do primeiro anno cnamava-se dit·eito natura l, em que o professor 
e nsinava direito ecclesias tico e canonico, em que não se exigiam noções de 
causa , nem 'historia natural, nem physica e chimica. 

Todos nós, que nos ·rormá mos por esse progra mma obscurantist a, nã o 
ficãmos, entre tanto, paralysados como frades de pedra . Viemos para as 
nossas bibliovhecas. Eu mais tarde, tive de professar 1,1ma disciplina <J.Ue 
ignorava completamenl·e n os programmas of!ficiaes que alcancei em 82 . Tive 
de estudar para ser professor de P'hilosophia de Direito, para não ensinar 
aos meus a lumnos que o direito nautra l existia i!lO lf undo ela razão humana, 
ou que era revelado por Deus e outras no~õe8 .que nos .ficaram. 4•1!de a n tanho 
obliteradas no meio das causas insepultas . 

-~ssim tambem com r elação ao latim: h a muila gente qU& estuda latim 
e não o fica sabendo; e outros que estudam essa ma teria no vesti bulo e 
mals tarde é que .;e aprofundam n ella . 

E ' contra essa innovação impropria, impertinente, que venho protestar. 
Não venrho condemnar o latim ; ·ve111ho apenas estimular a todos os àa no vil" 
geração a cul tivarem o seu espírito tanto com essa d iscipli na, como o gr .. go, 
o sanscri to, as linguas orientaes, todas ellas. Mas não se exija para o 
mecanico, para o electrista, pa ra o medidor de terreno, e outros essa m ate
ria. Para que exijir o latim, retardar o curso de uma dtscipli~a que da.W 
a 10 ou 12 a nnos o estuda nte não saberá m ais? 

.F alia, devo dizer, com alguma a utoridade, pooqu e fui estuda nte de la.t!m 
no '·Caraça'', em que havia um anno atrazado, um a nno adeantado, seg1;1ndo, 
terceiro e quarto a nno de latim , em que tive de tra duzir desde 0 Epitom.e, 
desde Quinto CUt,cio até T erencio, Horacio e outros escriptores. daquelle· 
latim c resp.o em que, ã vezes, a gente precisa traduzir com o mesmo cuidado 
em que se decÍlfra um enigma. 
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Vou terminar, Sr. Presidente . 
A min•ha emenda suppressiva não logrou, no seio da Cc:nmissão, o seu 

assenso. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI : - Vou explicar a V. Ex. 
O •SI<. AuGUSTO DE LIMA: - E lamentu que a nobre Cornmissão, aliás 

illuminada por tão bellos talentos, não se dignasse dar uma razão em rafu
t ação ás que expendi da tribuna. · 

Nesta l'm·ceira discussão, cleante do pavor cie vêr convertida em lei uma 
exigencia que será um verdadeiro vexame .... 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - J •á é lei. 
O SR. 'ZoROASTRO ALVAREJNGA: - Isso agora é que é lnn ovaçáo á exlgencla 

da lei n. 11.530, que, al iás, não foi executada. O Conselibo Supe)rior não a 
executou. 

10 SR. AUGUSTO DE LJMA: - L ei votada no Congresso? 
O Sn. CARVALHO NE1l"l'o: - Foi approvada em cauda do orçamento. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - 'A-'h! Eu ia terminar, Sr. Presiêlente, as mi

nhas observações, m as agora vejo que o assumpto, pela s ua magnitude, exige 
ainda a minha permanencia na tribuna. Então, ha uma lei ele orçamento 
(JUe a pprova uma relforma de <>rganização de ensino na Repubiica ?! 

0 1!. ZOROASTRO ALVARENGA: -E' um grande mal, não ha duvida. 
O SR . AMERICANO DO BRAziL: - Não I! a primeira vez que isso se faz. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Em que momento a lei ele orçamento aelxou 

embutir-se em ua cauda esse botão sob o subrepticio, talvez mandado na 
undecima hora do nosso atordoamento de orçamento? I sto, então, é um es
candalo! 

O SR. 'l'AVARES CAVALCIANTI: - Posso a:!'firmar a V. Ex. que não tot no 
orcarnento ao anno passado nem no do atrazaa o. 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Seja de qne anno fôr, qualquer que seja o 
guarda-sol, qu e t n'ha abrigado sem elha n te attentado, é um escar.neo. 

Agora, r ecordo-me bem que essa léi passou por longo debate, sobre ella 
se pronunciaram · innurneros .D p utaclos, foi submettida á Commissão de Ins
trucção Publica desta Casa, muitíssimas emendas foram enviadas ao exame 
dessa Cornrnissão. Nesse engano d'alma ledo e cégo, ele qu e existia essa lei 
ainda sob o exam e da _...Com missão de Instrucção, foi qu ê h ontem requisitei 
do Presidente da Commissão o seu clesarchivamento, alfim de vroseguirrnos 
no estudo. Mas agora ouço 'com surpresa quasi f ulm inante que essa lei .iã 
está a.pprovacla. 

O SR. CARVALHo NETTo: -A inlformação nos foi prestada pelo Pr siclente 
da Comrnissão. 

O .SR. AUGTJ TO DE LIMA: - Approvacla como? Em virtude ele projecto 
que tivesse transitado tres vezes na Camara, tres vezes no Senado e u'blc1o 
á sancção presidencial? Não; em uma cauda de Or~amento , approva.da á ulti 
ma •hora, e subreptíciamente! 

() SR. BUARQUE DE NAZARETH: - A surpreza é quasi geral. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Acredito que a surnreza não seja sómente 

do orador. 
iSupponh8JJ11os que. por afd'luencia de negocias ele projectos, essa lei esti

vesse sendo preterida por assum ptos mais urgentes. 
O SR. OCTAVIo RoCHA: - Mas tudo tem sido assim; 0 regimen judiciario 

militar está approvado em cauda do Orçamento. 
0 SR. DANTAS BARiillTO: - E' urna irnmoralidacle 
O ·SR. AUGUSTO DE LIMA: - Mas é immoraliclacle que deve ce.ssar de 

vez. Devemos procurar moralizar o regimen, e para is 0 ha a di'Visão de 
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podere;;, pol'que o que se presume é que o Legisiativo ê tão independente 
como os outros poderes. 

Comprehendo· que possa haver transacções, pon1ue a política, já a1gueru 
o dis~e. e1nbora eu não concorde no todo, ê a arte das transacções ... 

Mas, ha co usas em que não é possível a t:ransacção: não se póde tran
sigir no clireito publico, nas bases fundamentaes do regimen. Os poderes 
publicas não .podem fazer favores de attribuições que provavelmente lhes 
pertencem: assim como o Poder Executivo não faz favor das ·suas attri
buições, tendo até a sua tendencia para a absorpç;ão, assim tambem o Poder 
Legi~lati v o não pôde fazer favores. 

O SR. FLORO BARTHOLOMEJU: - Seria mais justi.tficavel que o enst"no das 
línguas vivas, como o ing"lez, o francez e o allemão, fosse feito de modo 
pratico; assim, os estudantes quando sahJ.ssem dos gymnasios, não teriam 
necessidade ele tomar cursos . 

() SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Mas, Sr . Presidente, tenho esperança de que 
o Poder Legislativo entrará no conhecimento druquillo que lhe compete dessa 
reforma ou ele outra que 11he vier , porque, segundo se deprehende das pala
vras .que envolvem o progra~ma do actual Governo, de •que foi orgão o Sr. 
ministro do Interior, parece que S. Ex.,a tomando em consideração a grande 
corrente de idéas que se encaminha ha muito tempo, a chamar a instrucção 
publica e a attenção dos pocleres da União, estudará com particular carinlb.o 
esse assumpto. (Mt~ito bem.) 

Teremos então ele <fazer o a11ULncl hono1·able do erro que commettemos, 
em tomar como appravada uma refoema em que - permitta-se-me o termo 
que é corriqueiro - vemos uma rasteira de ultima hora. (Muito bem,.) 

' Apresento, pois, á consideração da Casa a seguin te emenda ao art. 2° 
do projecto n. 36·3: (Lê). (Mt~ito bem; mwito be1n. O orador é muito CU??t
primen.tcu:lo) . 

Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á Commissão de Instrucção a 
seguinte 

JiJmenda ao projecto n . . ~36 0, de 19Zll 

( 3" discussão) 

N. 2 

Ao art . 2°, do projecto n. 336 C, de 1922: 

"Continuam a ser exigidas para a matri cula n a Escola Polytechnica e 
estabelecimentos a ella elquiparaclós as seguintes materias: portuguez, fran
cez, inglez ou al!emão; geographia geral e do Brasil, e cosmographia; histo
ria geral e histeria do .Brasil; arithmetica, algebra, geometria e trigonome
tria; physica, ohúnica e histeria natural. 

Sala das sessões, 23 ele Dezembro de 1922. - 1-ugusto ele Lima. 

O Sr. Tavares Cavalcanti: - Sr. PresJ.dente, a emenda apresenta da p elo 
nobre collega por Minas Ç}eraes, cUJja palavra acabamos de ouvir com a ad
miração e o encanto de sempre .. . 

0 SR. AUO'USTo DE LIMA: - Gentileza de V. Ex. 
O SR. TAVAREJS CAVALCANTI: - . . . ha-de ir á Com missão e nessa occasião 

será submettida ao estudo e á attenção que merece. 
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Ape ar, entretanto, de eu ter de me mani.festar então sobre o assumpto, 
como Relator do projecto. nilo posso de·ixar de dar n o momento al·gumas ex
plicações dos factos que determinaram a extranheza do errun nte or ador 
que me precedeu. 

S. Ex. admira-se que a cadeira de latim, que d'antes 11ão r a exigida 
dos candidatos de engentha1·ia, o tenha sido pela lei n . 11.530 - digo lei, 
porque a reforma teve a approvação do Congresso NacionaL 

A razão, porém, deste facto é muito explica'\•el: é que o autor da refor
ma, q ue lhe déra nome ü Sr. arlos MaXimiliano, se di r igiu por outros prin
cípios, q u ando teve de modelar a regulamentação dos cul'Sos secundarias. 

Até então se vian1 no cu rso secundaria materias necessarias para a ma
tricula em determinados cursos superiores mas contra isso se f ez sentir um<>. 
r eacgão que eu conside ro muito ben efica e muito salutar. 

O curso secundaria não póde nem deve continuar n essa posição subal
tenla de preparador para outro cursos e para outras carreh·as . O ensino 

ect:rndàrio deve ter uma funcção propria, espec ilfica n a formação do espí
rito humano. Qual deve ser essa funeção? A de servir de cultura basica, de 
cultm·a fundamental, necessaria para h abi litar o homem para tOdos os cur
sos, para. todas as carreira , se assim posso dizer, para todas as profissões . 

O SR . .AMERICANO oo BRAzJL: -Mas isso não acontece entre nós. 
O SR. TAVARES CAVALCA..'ITt: - Hoje, sabemos que a edu caç:ão tem tres 

phases: a primeira é o curso primaria, em que se trata do desenvolvimento 
propriamen te da·s f aculda des humanas; a segunda, é o cut·so secundaria, em 
que se apparelha o espír ito humano com os conhecim entos essenciaes e in 
dispensaveis para a v ida e portanto para os estudos s uperiores; a terceira, 
alfinal, é aquena em que o homem escolhe definitivamente o caminho de sua. 
vida, a sua carreira litteraria, teohnica, profissional, ou o que seja. 

Foi esta orientação que ditou o espí rito da reforma Carlos Maximiliano, 
que consiãero muito 'Sáoia <e bem inspirada. 

O SR. CARVALHO NETTo: - N ão é igua l para todas as carr eiras. Ta;nto 
que para o Direito V. Ex. não exige geometria no e paço nem trigono
m etria . .. 

0 S . TAVARES CAVALCANTI: - A'hi é que está O· en gano de V. Ex. 

O SR. CARVALHO ~ETTO : - E stou al!â.s com o argumentCJ de V. E x., 
que tem como base o conh cimento geral. Logo, o programma deveria ser 
o mesmo para todas as cat-r iras. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Vou provar que V. Ex. absolutamente 
não tem razão. O que se exige no curso secu ndaria para a carreira do 
Direito é o mesmo qu e se exige para a carreira ela Medicina e da Engenoha
ria; o que diversilfica !São as malerias do exame vestibula r, cousa muito dilf
ferente . 

O SR. CARVALHO N ETTO: - Isto não é o mesmo. (Trocam-se aparte$). 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Peç:o calm a aos nobres collegas . Assim não 
me será possi·vel explicar-me . 

As disciplinas e programmas dos cursos secundarias são os mesmos, quer 
os estudantes se dediquem á Faculdades de Direito, de Medicina ou de En
nharia, que1· não se <lestin m a nenhum curso supe1ior. 

Agora, para qu os alumno po saro requerer exame vestibular em qual
qu ,. Faculdade, ou ill cola superior, é incli pensavel o curso completo do 
Collegio Pedro li ou dos estabelecimentos a e!le equiparados, ou, na falta 
deste, o exame final das materlas que consi1tuem. esse curso. Ora, entre 
essas materia estã o latim. 
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O 'SR. JOAQUIM DE SALLES: - Como estão o grego e o allemão. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não apoiado. 0 grego não é exigido. 
0 SR. NEuSON DE SEN:-!A : - E o all mão é facultativo. 
O SR. JoAQUIM DE SALL"Es: ~ No Collegio Pedro li, o curso não exig'e 

geometria no espaço e trigonometria? Esses exam es são exigidos para os 
estudantes do curso de Direito? 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - São exigidas todas as materias do curso . 
O SR . JoAQUIM DE SALLES: O que e exige para o curso de Direito é 

apenas o examf!... de elenientos de geometria plana. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI : Hoje se ex1ge o exame de geometri&. plana 

e no espaço. 
O que posso ad'firmar é que se exige para o exame vestibular da Escola 

Polytech nica o m e. mo q·ue para as ll:scoias de Direito e de Medicina. 

O Sr. Nel on <d e Senna: - Sr . Pr si dente, é com grande acatamento 
que ouso divergir do m eu eminente m estre e querido amjgo, Sr. Deputado 
Augusto de Lima, qu e é sem favor um dos ornamentos mais brilhantes do 
Parlamento Brasil"eiro... (.A poiaifos). 

0 •SR. AUOUSTO DE LIMA: -- :i\fuito agradecido a V. Ex. 
O SR. NELSON SEü'<NA:- .. . não só por sua competencia e por seu espírito 

admit·avelmente edu cado .na disciplina dos estudos classicos (mt~ito bem-) , mas 
ainda pela lhaneza com que S. Ex. aborda qu aesquer assumpros nesta Ca
mara, chegando mesmo a seduzir para seu lado, conquista ndo-os com o fulgor 
ela sua intell igencia, ' até mesmo aquelles que possam estar em cliscordal1cia 
com o primoroso oradm· sobre a materia em cl ebat~. Modesto professor, quto 
me orgulho de ser já contando um ·qua1·to ele seculo de exercício, no magiS· 
terio secundaria e superior, a 'tne pesar sobre os hombros, não sou, entretanto, 
dos q'ue se apegam aos velhos moldes do ca:rra11cismo para exigir dos nossos 
estudan·tes de preparatoTios somma de co nheci mentos Sl!lJ)eriores á. media 
geral que elles, realmente devem possuir. A inclinação liberal, equanima, do 
meu ge·nio, ha~Jituado nas lide elo ensino, leva-me a 11ão quer r obi:er com 
petencia á força; mas a }Jrocm·ar oriental -as verdadeiramente pelo caminho 
unico que níe parece se deva seguir em relação ao ensino publi<ro no Brà:
sil, nos seus diversos grãos para a apuração de uma média àe comp tencla 
do estúdante, seJí"J élesarticular-se no emtanto, seTí1 quebrar o plano ou o 
systema de organização official de ensino implantado no paiz. 

Não posso, pois, tSr . Presidente, estar de accôrdo com os ·espíritos, mesmo 
dos da estaturà do me'\J eminente mestre, que que1·em conceder o primeiro 
jubileo de dispensa en'l mater'ia de preparatorios formalmente exigidos para 
matricula nos curso superiores da Republi<:a (Apoiaàos) . 

0 SR. ZOROASTRO ALVARENGA: - Este jubileo pôde dar até em exames por 
decreto, como os do t empo da grippe hespanhola ... 

O SR . NELSON DE SENNA: - ·A primeira concessão aqui feita pelo Con
gresso, quanto ao exame d'O Latim, seria o caminho aberto, a ser invocado 
amanhã, para nova dispensa àe exames, pedida por p1·eparatorianos avessos ao 
estudo de tal ou tal disciplina. 

Elsse é o ponto de vi ta com que justifico o aparte que h<:t. 'pouco de! a 
S. Ex. de que ,provava de m a is o argumento da disp ensa elo Lati111, pot· Eer 
uma lingua morta, e se tornar, assim desnecessaria aos estudantes de enge
nharia. Este argumento poderá vir a ser invocado pelos estudantes de scHm· 
cias juridicas e sociaes, para dizerem que lhes seria desnecessa'rio o estudo de 
uma :Par-te das mathematicas (a a lgebra e a trigonometria) e das sciencias 
physico..ochimicas e da Historia NatuQ·al; aos Elstudapte de medicina, ))ara os 
dispensarem de outra.s disciplinas, como a cos1nograpthia e alguns classicos 
litterarios, que estariam apartados de sua especialidade technica; e de tal 
maneira !riamos no caminho dos favores e dispensas condescententes, que 
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c h gariamos a · annullar a seriação didactica dos exames preparatorloS'. E' 
certo que viemos desde a alvorada da R publica, ·om a preoccupação sábia 
de Benjamin Constan t, de estabel cer-se no p a iz uma organização fixa de 
ensino, nos cursos de estudos secundarias; não menos verdade é, porém, 
que temos em 32 annos mutilado por succ ssivas reformas essa organização 
(apoia.cZos) e havemos destruido o systema •harmon ico do cu rso do bachare
lado em letras, conquista que já nem é hoje objecto da menor discussão em 
todos os pa!zes cultos, tanto do velho, como do novo mund-o . . . 

UM SR. DEPUTADO: - Pede-se um pouco de benevolencia, apenas. 
O SR. NELsoN DE !SENNA: - Ainda na miníha vi~i ta á culta nação Al"

gentina, em 191"5, tive occasião de, n o Gollegio Nacional de L a Plata, assistir 
aos cursos officiaes de llnguas, artes e sciencias ; e, emquan to o meu espírito 
de educador, de professor brasileiro se sentia por um lado reconfortado no 
reconhecimento da convicção intima de que no meu paiz não estavam infe
rim·es em preparo didactico e em dedicação profissional ao ensino, os mestres 
e docentes meus compatriotas, por outro lado, entr etanto, nc>.tava eu a ll i maior 
especialização e cuidados na seriação elos estudos classicos, n o preparo technico 
dos alumnos, para o aprendiz~clo das sciencias, linguas e artes. 

No longo tirocínio de professor e educador tenho verificado de anno para 
anno como vai decahindo o n lvel do emlino em varias estabelecimentos ele en
sino secundaria do pai?. (apoiados), emquanto noutros, e bem poucos, ccm
tinua o fogo sagrado d-os professores, na pyra accesa do mais nobre interesse 
pela formação 1n1ellectual da nossa mocidade, na parte que lhes deve merecer 
maior cuidado, que é o preparo mental dessa esperançosa juventude, forman
do-lhe o caracter pela educação para o caminho ela ordem, '}Jelo cu lto á liber
dade, e o respeito á lei (.!Júbito l..e111<). 

•Si é exacto que os espíritos mais equilibrados ão em regra, os mais 
cultos e bem formados, e são os que mais vencem na lucta da vida, porque 
préviamente melhor se preparam para o bom combalte; chegaremos a con
cluir que, só eventualmente, os ousados e os incompetentes podem em qual
quer carreira conseguir uma victoria ephemera; mas, o triump ho final e per
manente, na a enção da vida pubHca é se111jpre o premio dado aos que conve
nientemente se 'Pl"epararam por estudos serias, na formação do seu espirito 
e do seu caracter ( apoic~àos) . 

A integralização do estudo é uma funcção coordenada com a formação do 
caracter dos moços. Todos nós observamos que entre as gerações que têm 
passado pelas nossas FaJCuldades Medicas e Jurídicas, e pelas Esí'olas de En
genharia do paiz trium]J'ham exactamente na existencia aquelles moços que 
conseguiram apurar a sua int lligencia, polind·o-a com o brilh o e solidez das 
humanidades, nos velhos estudos classicos. 

0 SR. AUSGUSTO DEl LIMA: - Perfeitamente. 

O SR. NEJLSoN DE ISEJNNA: - Citei aqui exemplos, em apartes, e o nosso 
eminente e querido mestre sabe que mesmo na engenharia summidades da es
tatura de Costa Senna, o saudoso mineralogista, gloria da sciencia .brasileira: 
Francisco Sá, que tem tanto brilhado na vida publica e tantos outros enge
nheiros como Dom Benevides, Leonidas Damaslo, Alvaro da •Silveira, Antonio 
Olyntho, Theodoro Sampaio, que ao lado do seu preparo technico profissional, 
alliavam ou ainda alliam, um grande preparo de latinidade, não tendo grado 
para elle, a concisa e energica língua do ~cio. 

Entretanto, não se está pedindo que o exame de Latim, seja feito com o 
rigor dos velhos cursos de Ouro Preto, 1o Caraça; de Congonhas, de M'arianna, 
da Bwhia, de O linda, ele •S. L uiz do Maran1h ão, dos Collegios Benedictinos, 
Lasaristas e J esuítas, entre muitos outros estabelecimentos ond:e a latinidade 
era objecto do mais acurado e rigoroso estudo, em longos cinco annos de 
curso seriado 
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Não se vai pedir aos moços preparatoriano.s mediçií.o de versos, distln
guindo o dactylo do n1etro Spondcn, ja.mlJico ou saphico; a tmducção apu
rada das Ora.tiones, tle Cícero, ou dos versos lyricos de Ovidio, ou das Georglas 
de Vü·gi!io; não se lhes vai exigir o conhecimento da Orles. d<' IIoracio, dos 
A.nn.aes elo Taclto, ou das paginas de Suetonio; tampouco se lhes xige a tra
ducção completa de Tito Livio 011 do JJc )3ello Gallico de Julio Cesar; e apenas 
se quer que da ATtinh<L do Padre Antonio iPereira ou da Syntaa;(l ele Dantas 
tirem elles um generico conhecimento da nobre lingua mãe da nossa, fazendo 
um curso abreviado que demont1·es a habilitação do examinando nas regras, 
raizes e estructura ·fundamental do latim, cruno base de compreheJJsáo melhor 
da linguagem vernacula. (A1Joiados.) 

>O SR. Aucus•ro DE LIMA: - V. Ex. acha poss1vel que em um anno se 
prepare algum moço mesmo nesse latim suavisado? 

O SR. NELSON DE SENNA: - A lei não marca te.mpo para e»~e preparo; 
exige apenas o exame, e o candidato é ou tem o maior in~eres,;e em se appli
car bem ao estudo para adquiri1· aR noc:;õ"S inrli~pr n~avei.~ á prcst8c;Üo do seu 
exame, no menor espaço d·e tempo po:"sin~l. 

0 SR. AUGUSTO DEl LIMA : -V. Bx. leu o projecto? 
O SR . NEJLSoN DE SEJNNA: - Inclino-me liberalmente, Sr. Prcside:nte, a se 

votar uma especie de retardamento temporario na exigencia. do eet·tiCicado du 
exame de latim, que deve ser apresentado pelo a lumno elo curso superior 
d13 engenharia, dentro de um certo período; mas que não se estenda a '·ban
deira de misericordia" aos alumnos dispensando-os fot·malmcn te -dessa clisci
plina para matricula nas Escolas de Engenharia ela P..epublica, porque a 
concessão esbarrará na difficuldad qpe amanhã teremos para resolver iden
tico pedido dos estudantes de Direito, por exemplo, quanto ao exame de uma 
parte das mathematieas. Na questão vertente, o ttll<' quer o programma offi
cial é que todos os alumnos revelem o conhecimento indispensavel do latim. 
Não se quer .saber se o estudante deve estudar em um "'burro", em um mez, 
decorando maohinal.mente as traducções dos classicos latinos adoptados pelo 
Collegio Pedro II e outros gymnasios officiaes, perante os quaes se processam 
os preparatorios. 

Verdadeiramente, ::;ó com um longo estudo alguem chegará a hem tra
duzir as Satyras e Odes de Horacio, o De Bello Galico de Cesar, as Orações 
de Cícero, as Fabulas de Bhedro, os .Amwes de Tacilo, as :JictcMnonJhoses 11e 
Ovidio e as Satyras de Juvenal. M:as, a lei quer que se apresente habilitado 
o canclidato ás bancas de preparatorios, ao menos para fazer uma singela tra
ducção, dando aos examinadores um abreviado conhecimento da essencia da 
lingua latina. 

Falia-se do rigor tradicional das bancas de preparatorios quando têm 
á frente verdadeiras summidades em latim, quaes foram Aurell<•no Pimentel 
e Tautphceus, e aqui, por exemplo, os professores Mendes de Aguiar e Badaró. 

Entretanto, tenho ouvido de alguns illustres professores t[ue se limitam 
elles a exigir dos examinandos as regras geraes de syntaxe, e uma leitura sem 
sy!labadas; pois, si mais exigissem, se1·ia para ouvirem grandes disparates e 
uma infinidade de absurdas traducções, em casos de que poderíamos dar 
exem.plo jocosos á Camara, relembrando o que todos os nobres collegas b em 
o sa,bem, em se tratando de exames de 11reparatorios por estuQ.an,tes mal 
preparaQ.o~ . 

Ainda ba pouco, um illustre collega, ornamento da bancada bahiana, pro
fessor eminente, contava-me neste recinto, que, em um exame de francez, 
um alumno ao traduzir um trecho facílimo da Selecta, sobre o "sitio de Tou
lon", só pot:que estava "les serge de Toulon ", traduziu '·a cadeira de Toulon"! 
(Riso.) Elrn exames Q.e [-Ii.storia, Geograpbia e Línguas, tenho assistido a edi
ficantes provas de ignorancia de cousa:s facilimas e elementares por parte de 
candidatos pescadores de exames. 
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Lembro-me de mn estud>~nte, que asshn traduziu 11triousq11t>, em um 
certo pe-rlodo d<> 'l'lto Livio: "e os ute1·os .. , etc.! 

() Sr. Josm' " \.LVES: - Conheci um estudante qu traduziu ''arma virum
que cano " ,por "Armas, varetas e canos''. (Riso.) 

O SR. NELSON DE SENNA: - Ha poucos annos, Salomão Reinach, em dois 
lh•ros intere.ssantissimos- Le La/in sans ZJlcur- e-Le Gréc sans lannes ~ 
poz bem de relevo o methodo intuitivo com que 'hoje se simplifiC'a o estudo 
qu er do latim, quer oo g1·ego, nos Jyceus de França-; exemplificou oe modo 
claro e crystalino o pensamento que eleve orientar o J1rofessorado francez, 
a respeito dos estudos classico.s, de maneira a lá não ~e querer fazer estu
dantes hellenistas ou latinistas apezar de se lh<'H não exigi!' o grego e e 
latim. Aqui tamhem. exigindo o latim, como preparatot·io, não preteJJdemoR 
fazer latinistas notavcis, como o C'elebre bispo do Par[L, D. Antonio de :VIa
cedo Costa, gloria do episcopado brasileh·o, que, em uma sua oração famosa, 
chegou á pe1·feição de redigil-a em um ve1·naculo tão equival(mte ao idioma 
ciceronico, que tanto se podia lel-a em latim, como em portuguez, tal a se
m<>lhanc:a fraternn. das luas linguas. :-.Tão queremos hlinistas da altura de 
Edmundo Lins, Ministro do Supremo Tribunal ou do historiador Diogo de 
Vasconcello.·, que sabem manejar como mestr s a lingua latina, quer no verso, 
quer na prosa ou como o sablo Dom Sylverio Gomes Pimenta, extincto arce
bispo de 1\Ial'ianna, cujas orações e poesias vasadas no mais puro .sabor do 
Lacio, na época 'wrea, se impuzeram á admiração do sabio Pontífice Leão 
XIII, que era tambem um manejador exímio do verso, da mett·ica e das 
rimas latinas. Não queremos latinistas de~<se estofo e desse porte; mas que
remos ao menos, 81·. PrE'sidente, um preparo commum, uma n1édia de halJi
litação propedeutica, que torne os moços brasileiros capazes de, cursando as 
academias .superiores, levarem um lastro mental que lhes garanta o successo 
na vida pratica pelo conhecimento essen ial e necessario das Jlnguas, das 
sciencias e das artes, que mais ornam o espírito humano, e o enriquecem de 
incontestaveis tllesouro.s. (AJJOiados.) 

0 que se. diz do latim, póde ser appllcado a outras disciplinas. 
Evidentemente, a nova orientação economica e pratica dada ás moder·

nas geraçõ s destes ultimos 30 annos tornou neces.sa;rio o estudo das scien
cias chimicas, das sciencias pbysicas e do ramo da Historia 'aturai; mas, 
nem por isso se exige dos moços que sejam naturalistas, pbysicos ou chimicos, 
embora ninguem, ·hoje, pos a enfl·entar e comprehender os problemas eco
nomicos sem o conhecimento das riquezas e dos phenomenos do sólo e do sub 
sólo e sem o estudo dos elementos naturaes, flora, <fauna e clima de cada 
paiz. No aspecto do desenvolvimento material de qualquer nação, nada d e 
positivo se fLxará na icléa de quem estuda, sem o auxilio desses principaes 
fundamentos dos phenomenos da viela physico-chimica do nosso planeta. 
(iiiuito bem . ) 

De modo que, se se quizer estender um pallio de misericordia, isentan
do-se os alumnos de engenharia ad sempe1· do exame ele latim, teremos de 
fazel-o tambem em relação aos estudantes ele direito, que amanhã poderão 
allegar : •· ós não vamos exercer a profissão de naturalistas, de physicos, de 
scientistas: e, por isso, devemos ficar livres do estudo da physica, da chimica 
e da Historia Natural ... 

Ainda ao estudante de direito ueYer-se-hJa permittir, com maioria de ra
zão, a allegação de que o estudo int gral das quatro mathematicas elem n
ta:res - a arithmetica, a algebra, a geometria e a trigonometria - excedem 
as suas necessidades, na vida pratica; e as im diriam elles: ·' 'uncu. teremos 
occasião de empregar os theoremas d Euclydes ou o quadrado da hypothenusa 
na geometria plana, nunca teremos ensejo de estudar a e,·olução dos cônes e 
,1as espheras e de outros sol idos na geometria no espaço; nunca teremos 
necessidade de fazer a medição de angulos de altura pelo- proce:;sos trigo-
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metricos; nunca teremos opportunidade do estudo de logarithmos e das c:>qua
ções algebrlcas e outros problemas e questões que- inçam de difficuldades a 
mathematica, porque a nossa profissão será a ele advogados ou juizes, e nunca 
&. de mathematlcos especialistas··. 

Não se quer, porêm, delles t>S!'<a especialização completa. mas tão sómcnte 
um conhecimento generico e harmonico, qUE" forme. por is>o mesmo. o preparo 
verdadeiro di:' t>spirito, de accôrdo com a.« nec ssidades cada ,. •z m·1is ingentes 
tlo termos gerações brasileiras solidamente pt·c:>paradas, pant q 1<', amanhã, 
possan1 tomat· a cleanteira no Governo da Palria commum, a <lirecção nos 
nt"gocios publicas e prticulares, com a compt·ehc:>n-<;i.o verdadeira i1 •s inter<'sses 
capitaes do paiz. (Jlluito bem.) Antes os prpparalorios feitos co n mais len
tidão do que a deficiencla e rapidez ele conhecimento". 

Essa perigosa formação mental elo Fa presto gera cerebros ineompetentes, 
intelligC'ncias mal amanhada!'; e por isflo mesmo, o estudo das scien •ias das 
artes e das boas letras dão ao espírito basc:>s solidas, força e calma, que são 
fructos sazonados de ma:or cultura para os homens, que bem consagraram nu 
mocidade amor ao estudo das humaniUadcs. (.Apoiado!'.) 

O uosce tr iiJSilm, o conhecimento proprio do Individuo por si mesmo, !! 
uma funcção correlata do seu preparo. O homem tanto menos se conheC'e>, 
ttuanto mais deficiente é a sua dõ.se de Pl't>paro mental. De modo que, Sr. 
Presidente, a formação intellectual da mocidade brasileira depende sohretudo 
do processo do exames, não direito de rigor excessivo, mas da seried:td com 
que se habilitam perante as bancas officiuc:>s de exames e perante os cu1· . .;os 
superiores onde se diplomam, mostrando-se aptos c capazes <le bem Yencerem 
na dura competição de nosRos dia::.. 

Em vez de queret·mos a multiplicação ele diplomados e de formados, de
vemos, até como que <lifflcultar, pelas exigencias sérias de bons prugrammas 
de ensino essas ondas e ondas, esses lévas e lé\·as de doutores <IF toda especie, 
que fazem a praga entr nós do nefasto ''bachnrelismo", dynaslla parasitaria 
de incompetentes ou mal preparados, em todas a.; caneiras Eherae ·, muitos 
dos quaes seduzidos pela mania do ·· bacharelismo .. se entreg-ctR1 no ]JUiz á. cor
rida das posic;;ões e á disputa elos cargos; mas, na aspereza da luta pela vida, 
muitos .delles, sem o nec:essario preparo ln10ntal, sc:>m a nccessari:t furnw•:üo 
e piritual, nau tragam. E, si alguns dentre os nullo vencem, é porque lant.;am 
mão de' processos escusos, na conquista do velOC'ino de ouro, em bu~ca cic ephe
mera feliddadt' na ten-a. Eu, entretanto, Sr. Pt·e:;i<lente, não alimc·ntu a idéa 
de que úe\·amos r slaurar, no ensino do latim, o \'Plho lemma - Liltcl·ac 110n 

111trcmt sine san{luime, relembrando o domínio <1a ft!t·ula e o rigor clr;~cuniano, 
·om que os velhos padres-mestres latinistas castig<tYam, com palmatoadns do
lorosas as menores syllabad s uu a mai: k ·c·s lnf1acções na meJição d 
versos de Iloracio ou na leitura dos trechos dao;sicos, nas a.ula.s collcgiaes de 
a nt<J.nho. 

:Não qu I'O, e meu e ·pirito ê aYesso a semelhante medida, que o professor 
faça da cadeira onde se assenta o examinando. um cêpo de tortura para o 
espírito do alumno, exigindo que este ;;aiba tanto ou mais quanto elle proprio. 
_ 'ão. O espirito moderno nã.o se compadece~ com o m.agiste1· <lixit. A missão 
pedagogica do educador, do professor, <leYe s I' a ele um amigo rtue estende a 
mão generosa ao alumno e que, quando vê brotar d<l<tuella intelligencia um 
preparo capaz de, en1 uma razoavel média, representar uma sufficienle quan
tidade de forças e noções para vencer na vicia dá-lhe auxilio, atira-o para 
frente, approvandoo e esti=ulandoo-. 

Não sou, portanto, sympathico ao mestre rigoroso, que quer ttue o alumno 
<>xbiba na banca de exame um preparo igual áquel! que elle adquiriu em 
longo tirocin!CJ. Ma·, tlahl a me conformar com a doutrina tão generosamente 
esposada e defendida pelo meu eminente mest1·e, vae g1·ande dislanC'ia; por
que quando se mandar relevar taes alumnos do exame de la1:im que é ma-
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teria que completa a integração do ensino com o mesmo fundamento outras 
dispensas poderão ser allegadas pelos candidatos aos diplomas de bachareis 
em direito e d·outores em medicina. E si considerarmos, Sr. Presidente, que 
o engenheiro tem de estudar as sciencias naturaes, e nellas ha de fazer a s 
classlficações sy.stemraticas de botanica, de zoologia, pela nomenclatura latina 
de Buffon, de L!nneu, de Quatrefages ou de Saint-Hilaire, concluiremos qup 
elle deve, elle precisa -conhecer o latim, porque o estudo da nossa Flon:r 
Brasiliensis de Martins - monumento imperecivel de saber do grande pro
fessor bavaro será feito em livros que estão escriptos em Latim sclentifico. 
mais facil, aliás, que as obras escriptas em Latim litterario ou classlco . 

Como se haverão esses moços, depois de formados, quando tiverem de 
manusear as obras não só ele Piso, Spix, l\!Iartius ou 1Saint-Hilaire, como as 
de naturalistas professores brasileiros, em relação á faunistica e especies ve
ge.taes do nosso vasto paiz, desde que nem só as classificações scientificas do.~ 

nomes de plantas e animaes e o proprio texto ás vezes, dessas obras foram 
escriptos em Latim? Como deixar-se de exigir o conhecimento do Latim, 
quando o vernaculo brota da fonte viva, da matriz poderosa de Lacio? Quem 
s~rá capaz de querer prestar, sem base previa do La!tim, o proprio exame de 
Pot·tuguez, perante professores da estatura de João Ribeiro, ·1\ofario Barreto. 
Eduardo Carlos Pereira, Carlos de Laet, Othoniel Motta, Laudelino Freire. 
para não citar outras emeritos vernaculistas imbuidos da castiça latinidade? 

O SR. ZoROASTHO ALVARENGA: - 'De Affonso de Moraes, outro notavel pro
fessor . 

O SR . NElLSON DEl SElNNA: - Quem será, pois, capaz de presta.r um bom 
exame de Portuguez, sem conhecer as raizes formadoras de nosso idioma, s em 
conhecer os temas e a semantica da palavra, as etynlOiogias vocabulares grêco
latinas, ao menos pm· sumvma capital 

O SR . ZozoASTRO ALVARElNGA: -E' o mesmo que querer resolver uma equa
ção sem conhecer mathematica. 

O STt . NELSON Dl!l SENNA: - El' o mesmo, como muito bem o diz o nobre 
Deputado e meu prezado companheim de bancada, que pretender resol\'tr 
uma equação sem nada conhecer da mathematica, sem ter o conhecimento dos 
algarismos arabicos, sem conhecer a funcção dos numeras e os valores ym
bolicos que lhes emprestamos. Assim, sendo, Sr. Presidente, penso que é um 
máo passo dado pela Camara este de attender occaslonalrnente a convenienciao 
pessoaes de estudantes, que se dizem não preparados para o exame de latim. 

Penso corno a nobre Commissão de Instrucção Publica que cada vez mais 
deYemos apurar nossos escrupulos em questões do ensino. Todos os espiritos 
amantes da Patria estão accordes em que na justiça e no ensino repousam 
as ancoras da salvação do paiz. São ellas os vinculas que apertam e solida
rizam as diversas partes da Federac;ão. (Apoiados.) Pata salvação do nivel 
da Ol'gamização judidaria e do apparelho de ensino, em ·seus diversos grãos, 
voltemos todos nós vistas carinhosas, ISrs. Deputados . 

A justiça deve ser una, como proficientemente defendeu e advogou nesta 
Casa o talentoso Deputado por Se11gipe, o 1Sr. Carvalho Netto. 

0 1SR. 0ARVALRO NEJrl•o: - Bondade de V. Ex . 
O SR. NELSON DEl SENNA: -A mgistratura una é uma esperança nacional . 

Entre a élite juridica do Brasil já caminha a passos largos a campanha para 
um só direito for:rnal ou adjectivo, nas nossas leis proçessuaes, .permane
cendo inseparaveis o direito proceSSUfl-1 e as leis do direito material ou substan
tivo, que se devem harmonizar em um conjuncto unico, apertando a Patria 
em uma cadeia de organização judiciaria por todo o seu extenso territorio; e 
só assim é que a Nação poderá respirar a liberdade debaixo das .mesmas 
leis e á somhbra da mesma justiça. (.ilh~ito bem). O outro vim.culo, que aperta 
e avigora os laços nacionaes, é o de cultura, do ensino, em geral, baseado 
em um plano u nico para todo o paiz, levantando a instrucção publica, o ensino 
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primarlo, tão mal sin a do, tão vll!pemllaclo. tão desprezado na maioria elas 
unidades da Federação porque as preoccupaçi:íes subalternas da politicagem 
seduzem a mór parte de nossos homens publicas, e os não deixam se dedicar 
a. sublime campanha civica de cult ivar com o carinho que merece essa rara 
í'lor de estufa, que é o preparo e a educação da infancia, objecto de desvelado 
anhelo dos grandes propagandistas do regimen, que pintavam a vinda da Re
publica cemo uma auro1·a de redempção para os cerebros mal illuminados da 
juventude, neste Brasil de analphabetos. 

Pois ·bem, é no preparo da mocidade, desde o tenro período da infancia 
e da primeira formação do espirito, que devemos fb::ar a nossa preoccupação 
de um só systema de ensino conjugado com a obra educativa da raça bra
sileira, subordinando tudo isso ao respeito exacto do que disponha a nossa 
legislação de ensino . 

Depois da escola primaria, é nos cursos preparatorios que elevemos en
carar essa obra ingente, subordinando-a a um duplo prisma; já na formação 
preparatorla do espírito com as disciplinas necessarias á matricula nos cursos 
superiores, já em rudaptação dos cursos especializados, sem aquella preoccupa
ção de preparar candidatos academicos e apenas dando aos moços uma som
ma geral e sufficiente de conhecimentos para os que não aspiram os diplo
mas doutoraes e querem sahir dos gymnasios, dos lyceus e elos collegios se
cundarias, apenas com um preparo capaz de lhes assegurar- a victoria e a 
conquista de seus id aes nas car-reiras praticas qu hajam de abraçar. 

Esta é, Sr. Presidente, a ot·ganização allemã, ingleza e nonte-americana, 
que ditou os cur os especiaes elos lyceps allemães, dos gynasíos inglezes e dos 
celebr·es collegios americanos, onde não se disputam laureas doutoraes, onde 
ni!l1guem faz questão de querer sahir bacharel em direito, doutor em medi
cina ou engenheiro formado, mas se quer sahir com uma reserva de conhe
cimentos das coisas fundamentaes da vida, das sciencias e das artes, aquelles 
elementos que são indispensavei.s ao homem moderno para as gloriosas eta
P'1S do trabalho fecundo e honesto, em uma vida digna de ser- vivida, em re
gimen de liberdade, e de justiça no seio das nações melhor organizadas, seja 
q 11al for o seu regimen politico . O regimen das democracias não se escora n~ 
trevas, no analpha;betismo, e ao contrario, cada vez mais, representa uma 
affirmação de intellig nela elo homem. e de seu preparo mental, solidificado 
esse I]Jr-eparo com a formação a;primorada elo caracter, da alma e elo coração: 
porque concordareis commigo que só é bella a intelligencla quando de lla 
nasce essa flor pura da bondade humana- que é tambem uma forma da affir
mação do caracter e da mentalidade. Clliuito bem, ?nuito bi3'Yit. O orador é viva
m.e<nte c~t??~JYI'i?nentado.) 

E' encerrac~a a 3" discussão elo projecto. 
~m.e-ndas. 

N. 1 

Accrescente-se: 

São lida~ 

Art. São validos para as matriculas em qualquo,:r estabelecimento ele 
ensino superior da Republica os exames de preparatoríos prestados perante 
qualquer desses e tabelecimentos na vigencia do decreto n. 8 . 659, de 5 de Ou
tubro de 1911, desde que taes exames sejam de disciplinas mencionada~ no 
art. 78, letra a, elo decreto n. 11.530, de 1911. 

•Sala elas sessões, 2 de Dezembro de 1922. - Ocvnvillo Prates. 
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N. 2 

Ao art. 2°, do projecto n. 336 C, de 1922: 

"Continuam a ser exigidas para a matricula na Escola iPolyteohn~ca e es
tabelecimentos a e lia equiparados as seguintes materias: portuguc:z, fraucez, 
inglez ou allemão; geographia geral e do Brasil, e cosmogr&.phia; bistoria 
geral e historia do Bt·asil; arithmetica, a lgebra, geometri!.. e trigonometria: 
physica, chimica e historia natural. 

Sala das sessões, 23 de Dezembro de 1922 . - A~tgu.sto ele Lim(L. 

Em 26 P )>n1Jlicaào o 1Ja1·ece1· so1JTe as emenclas. 

Ao esi11do desta Commissão Yolta o projecto n . 336 C ., dP 1922, por ter 
recebido novas emendas em 3" discus!'ão. 

A emenda n. 1, do Sr . Deputado Camillo Prates, com a redacção que ora 
lh e foi dada, é acceilavel. Ella apenas reYalida para a matricula no8 cursos 
superiores exames de preparatorios prestados perante os nw!'mos cursos, n o 
regimen da lei Rivadavia. Deste modo não se mnnlêem bancas examinadoras 
de materias do curso secundaria nas facuJodades, o que é C'Ontrario á legisla<;ão 
vigente, nem se crêo. uma situação especial para determinado instituto. A 
Commissão, portanto, approva a emenda. 

A emenda n. 2, do Sr . Deputado Augusto de Lima, cleclarft: •· Continuam 
a ser exigidos para a matricula na Escola Polytechnica e estabelecimentos a 
ella equiparados as . eguintes materias: portug·uez, franccz, inglez 011 allPmii.o, 
geographia geral e do Brasil, cosmogmphia, historia ge1·a! e do Brasil. arith 
metica e a lgebra, geometria e trigonometria, Ilbysica chimica e historh 
natural. 

lia manifesto equivoco do eminente parlamentar na expressão continuam1 
pois a sua emenda, longe de manter o estado actual, vem morlifical-o pro
fundamente. 

Para a matricula na Escola Polytechnica não se exigem simplesment<l 
as ma terias referWas, mas, e:c-r i do art . 77 do dPcreto n. 11 . 5 30, letra c, 
a approvação no exame Yestilmlar. As ma terias preparatorias não habilitam 
á matricula e sim ao exame vestibular, que ficaria suppresso com a approva
ção da emenda nos termos em que est ·, r ed'gid: . 

Tambem a enumeração dos motl\·os não correspond~ ás que actualmente 
se exigem para o exame vestibular, as quaes são as determinadas no art. 16 <i 
do referido decreto: 1lOrtuguez, francez, latim, inglez ou allemão, arithmetica, 
algebra elementar, geometria, geogmphia e elementos de cosmographia, his
toJ'ia do Brasil, historia universal, phy ·!ca e chimica e historia natural 

Vê-se, portanto, que na enumeração ela emenda se encontra ele menos o 
latim e de mais a trigonometria. Portanto, quer o pensamento du autor seja 
supprimir o exame vestibuhu·, quer seja simplesmente relativo ás malerias 
preparatorias, é innegavel que elle modifica a legislação Yigente, excluindo 
uma disciplina e incluindo outra . 

Entretanto, pela justificação produzida no plenario, se 'verifica que a in
tenção da emenda é apjlnas dispensar aos candidatos aos cursos de engenharia 
o exame de latim . 

O relator mantem a este respeito o seu modo de ver, manifestado quer 
no seio da Commissão, quer no plena.rio . 

Como, porém, a. emenda contêm uma reforma. advogada. por fortes es
píritos e acceita por parte de alguns membros da Co.n:unissão, mas Q.Ue nJi r 

deve ser levada a effeito por um projecto urgente, como o de que se trata. 
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que precisa ter maroha rapida, a Commissão opum que a emenda seja acceilu, 
.sem prejuízo do art. 2• do projecto, afim de constituir projecto em sepa
rado. (*). 

1Sala das Commissões, 26 de Derembro de 1922. - Barros P enteado, como 
Presidente. - .A.~tst1·egesilo. - Fe1-rei1·a Bn~ga. - Tavares Cavalca7/Jti, Re
lator . -11lu1ico VaUe. - Cwrvalho Netto. 

Ent virtude ele n~q11e1·illnento de urgencict elo Sr. Octavio 
Rocha entnt o parecer e;rn cliscLt-Ssão, e1n1 27. E' approrado e 
twm.7Jem a reclaoçclo final seg u,in te: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art . 1." Aos candidatos á matricula na Escola Polytechnica e esta.bele 
címentos equipa.rac1os, no anno de 1923, será permittido prestar o exame ~·es
tibular, independente do certificado de approvação em latim. 

Art. 2.• Aos alumnos da Escola iUilitar que por qualquer motivo tenham 
interrompido o curso, será concedida matricula, no anno de 1923, nas escolas 
superiores da Republica, acceitos como '\'alidos os exames prestados naquella 
escola que façam parte do curso que pretendem segui r, ficando, porém, obri
gados a ,pre tar os exames E'J..'igidos no estaJbelecidnento em que se matricula
rem, das materias que não teruham e tudado, por não fazerem parte do curso 
militar. 

lParagrapho uni co . Para os fins deste artigo, a Escola :Militar· passarft os 
attestados requeridos, considerando como apvroYados os ::..lumnos que obti
verem média superior a 3,50 no período lectivo de l\Iarço a Julho de 1922. 

Art. 3.0 Os referidos alumno~S ficarão, porém, na obrigação de juntar o 
referido certifica<lo, antes da matricula no anno posterior áquelle em que hou
verem obtido ingr~sso . 

Art . 4." São validos para as matriculas em qualquer estabelecimento de 
ensino superior da Republica os exa:rnes de preparatorios prestados :perante 
qualquer desses estabelecimentos, na Yigencia do decreto n. S. G59, de 5 de 
Outubro de 1911, desde que taes exames sejam de disciplina mencionadas no 
art. 78, letra a, do decreto n. 11.530, de 1911. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 

rSala das Commissões, 27 de Dezembro de 1911, -· JJiarcolino Bw-ret.o. 
José Alves . -João Cabral. 

E 111. 2 S de Deze?11,b?·o é eu via do ao S en aflo . E?n 17 de 
Junho ite 1923 a sua Co?Hm!i.ssci.o ele Instrucção disse sobre r; 

projecto d<r Canul1'a: 

A Commissão de Instrucção Publica tendo detidamente exami11ado o pro

jecto n. 336, de 1922 da Camara dos Deputados passa a emittu· a respeito 
o seu parecer . 

O art. to permitte aos candidatos á matricula na Escola Polytechnica e 
estabelecimentos a ella equiparados pre tar o exame vestibular, no anno de 
1923, independente de approvação em latim. 

(*) A emenda constituída em projecto apartado não te\·e andamento . 
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Igual resolução já foi tomada pelo Congresso Nacional pelo art. 14, da 
lei n. 4 . 632, de G de Janeiro de 1923 . 

Pelo n . XII, do art. a•, da referida lei, o Governo foi autorizado a rever 
e modificar o decreto n. H. 530, de ll de Ntarço de 1915, que reorganizou 
o ensino secundaria e o superior na Republica; não tendo porém, essa auto
rização sido ainda usada, ,parece á Commissão logico manter para o anno 
de 1924 a dispensa do e..'Came de latim para prestar o exame vestibular na 
Escola Polytechnica e nos institutos a ella equiparados; porrtuanto, quaes
quer que venlham a s r as novas exigencias. estatuidas pela revisão do de
creto n. 11.530, para o exame vestibular nesses estabelecimentos de ensino 
supe~·iot·, ellas s6mente poderão ser applica.das ao candidatos á matricula 
no anno de J 025, e o exame de latim tem sido durante todo o periodo da ur
gencia do dect·eto n. 11.530, dispen ado para o exame vestibular, primeira
mente pelo regimento da Escola Polytechnica, approvadD pelo Conselho Su
perior do Ensino, depois pelo Congresso Nacional. 

Assim a Com missão propõe a extensão da medida ao anno de 1924 . 

O art. 2• do projecto constitue ·ipsis litteris o art . 16, da lei n. •1. G32, de 
6 de Janeiro de 1923, prurece pois á Commissão que sendo este artigo urna reso
lução do Congresso Nacional, já sanccionada pelo Presidente da Republica, 
deve ser supprimido o art. 2•. 

O art. 3o, referindo-se tambem ao dispoEto no art. 2", julga a Commis
são que deYe igualmente ser supprimido . 

ü art. 4°, do projecto estipula que: '·São Yalidos para as matriculas em 
qualquer estabelecimento de ensino superior da Republica, os exames de 
pl'eparatorios pre tados jperante qualquer destes estabelecimentos na vigeneia 
do decreto n. 8. 659, de 5 de Outubro de 1911, desde que taes exames sejam de 
disciplinas mencionadas no art. 18, letra p,, do decreto n. 11.530, de 1911 . " 

A' Commissão preliminarmente nota dous enganos nas citações dos de
cretos: o primeiro relativo ao decreto n. 8.059, que é de 5 de Abril de 1911 e 
não de 5 de Outubro de 1911; o segundo referente ao decreto n . 11.530, que 
é de 18 de :\'l:arço de 1915, e não de 1911. 

Alêm disto, a Commissão consid ra indispensavel que a medida constante 
do art. 4" do projecto se refira exclusivamente aos estabelecimentos de en
sino superior da Republica, officiaes ou equiparados. 

O art. 5° deverá ter. a sua numeração alterada . 
Em conclusão, a Commissão propõe que o projecto n . 336, de 1922, da 

Camara dos Deputados, seja approvado com as seguintes emendas : 

Ao art. 1 .• Em vez de: '· no anno de 1923" leia-se: .. no anno de 1924 " . 
Ao a1·t. 2.• Suprima-se. 
Ao art. 3.• Supprima-se. 

Ao art. 4", que passa a ser art . 2°, ubstitua-se assim: ··São \'!llidos para 
a matricula em qualquer estabelecimento de ensino SUJ)el'ior da Republica, 
official ou equiparado, os exames de preparatorios prestado perante qualquer 
destes estabelecimentos na vigencia do decreto n. 11.530, de 11 de :VIarço 
de 1915." 

Ao art. 3.• Altere-se a numeração para art . a•. 

Rio 1ie Janeiro, 27 de Junho de 1923 . - José Jiurlinho, Presidente. -
Paulo Fronti?l, Relator, 

Appro~·ado em cUsc11-ssão umica o parecer ela Oommissão 
de redadção e?Jt 30 ele Jltlho de 1923, é devolvido á Gam.ara. 
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Em 6 ele Agosto ele 1923, são Lidas as emenda.s do Se
nado ao projecto . 

Ao art. 1° - Em vez de : "no anno de 1923 '', leia.··se: "Ilu anno de 
1 924." 

Ao art. 2° - Suppri=a-se . 
Ao e,rt. 3° - Suppr:i=a-se . 
Ao art. 4° (que passa a ser axt. 2°) - Substitua-se ass1m: "São va

lidos para a matricula em qualquer estabelecimento de ensino superior da 
Repub lica, officíal ou equiparado, os -exrunes de preparato•rios prestados ].Je
rante qualquer destes estabelecimentos, na vigencia do d-ecreto n. 8. 659, de 
5 le Abril de 1911, desde que taes exames sejam de disciplinas mencionadas 
no art. 78, lettra a, do decr-eto n. 11. 530, de 18 de Março ele 1915. 

Ao art . 5° - Altere-se a numeração para art. 3° . 
Senado Federal, 1 de Agosto ele 19?3. - Esta cio de Artmq11erq11é Goim

b1·a, Presidente. - Manoel JocLqnim de ll!lenclonça Ma1-t:lns, 1° Secretario . 
- Olega1·io HeTc1Llano ela Svlva Pinto, 2° Sem·etauo. 

Em 3 de Outubro, a Gomm:lssdo de lnstr1tcçcw atz a 
respe1'Co CiC>S em enclas. 

O projecto 11. 336, de 192•2, appTovaclo pekct Camara, é a esta devolvia o 
eom emendas pelo Senado, pelo que .... abe á Cem:uissã:J é'!e Instrunção .1:-'u
bliea proferir o s•eu juizo sobre as menclonactas en1endas . 

Pl'flliminarment& enlen~t<> o Relfttor que sendo o diLü projecw um con
junto de clisposiçõe,; de emergencia que viEava ámparar os c1ndidatos á ma
tricula na Escola Polytechnica. e b1stituto:;; -"quipat·ados em o anno ele 1923 
e tenclo perqiào esse objectivo, quer pela éJ.}oca em que delle tomou coJJft<> ·· 
c ,mento o Senado, quer pela cil·cumsta:nc1a. <:le terem sido os interesses de 
taes alumnos attendiclos r1e modo ainda mais ra.d1cat pela vigente lei orçu. 
mentaria, nada mais o recommenoova á approvação do Sen.ad•). A rejeição 
pura € simples cuTtaria de vez mais essa excepção que por acto expresso 
elo Poder Legislativo se vem fazer á. nossa já 1tao retalhada e anarc\1isade, 
le.gislação do ensmu. 

Gomo, parém, na situação actual do projecto bada mais tem a O...:limaro 
a fazer do que approvar ou rejeitar as emendas elo Senado, é necessario que 
as estudemos p~ll'll emittir a respeito o n osso parecer . 

.a em•end.a n . 1 mant'La. que, e·m vez de " no anno de 1923 ", se leia "na 
anno de 1924" . 

Comprehende-se bem o pensamento da emenda. E' o de revigorar o 
a rtigo que, sem tal substitutivo . esta.ria caduco, unia vez que já não potleria 
e.proveltar aos alumnos cuja matricula se devesse ef'fectu,ar no am1o corrente . 

Em favor destes invocava-se a circumstancia de terem sido surprehoen
didos â ultima hera com uma deliberaÇão do Conselho Superior de Jilnsl1lu 
que os obrigava ao exame de latim, contra as deliberac;ões dos annos ante
r iores . Os candicloatos do anno de 1924 já não a poderão invocar do mesmo 
moac . 

'T'odavir-t o R elator. reEalvando o seu modo de vêr j>l anteriorm.,nte ma.· 
nirestaclo, não s,, oppõe á approvac;ão da emenda por duas consfaet·acóes 
snoplesmente: a primeira é a ele Que estamos ne. t>spectativa de uma rafnr-
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ma completa do ensino em que este e ou tros assumptos deverão fica.r resol
vidos d" vez, de modo a não se abrirem novas excepções em favor de queur 
quer que seJa; a segunda é a ae que se inconvenientes teem o projecto e a 
em nda. todavia jli. mereceram e. sancção dos dous ramos do I'oder Legis
lativo, ·q uer em seus turnos . p!l•<J!Prios, quer na votação da lei do orça-
nl~ULV. 

A emend-a n. 2 supprime o an-t. 2• do projecto que permittia a matri
cula nas eseulas superiores da Republica aos alumnos da Escola Militar 
que po1· qualquer Ji:JOtivo tivessem interrompido o curso. 

A emenda suppressiva tem toda razão de ser, uma vez que essa dispo-. 
sição Pm favor dos me ncionados alumnos jli. se encontra na . lei orc;amen
taria vigon te. 

A emenda n. 3 manda Igualmente supprimir o art. a• . Dispunha. e:~L" 

artigo que os alunmos beneficiados por esta lei ficassem obrigados a juntar 
o -cenHicado do. approvação do exame de latim, antes da mutricu]a no anau 
superior 6quelle em que tiv ssem obtido ingresso . O Relator é e ~~rà sempn• 
C<'Dtr!>rio li. dispensa do exame de latim aos candidatos li. matncula em qual
quer curso superior ela Repu])lica . Segundo o seu modo de vêr, o latim, lingHa 
lliOrla é lnbor,L, Ú Uni elemento essencÍ>'l.J li. CU]tUJiL geral indispensaVe! t:IU 

qualquer alumno das escolas superiores. Com tudo, as mesmas razões ,,x
pendidas a respeito da emenda n. 1, levam-n'o a não se oppôr á emenda n. ~-

A e rn enaa. n. 4 tem toda procedencia, pois corrige dous erros de data 
que escaparam no' oautographo d:t. Camat-a dos Deputados . Assim f> inoir;pe la · 
S>l veJ " su:;, approvação . 

Nestas con<.lições, a Commi são de Instrucção Publica opina favoravel
mente ás emendas do •Senado . 

::5ala d·cts Commissões, 26 de Setembro de 192a. - Fen-ein• Bram•, Y1ce· 
P residenta - Tavares Gavulca1~ti, Relfltol'. - .Azevedo Lim.a.. - lo,Io E?y
sio. - Eurico VCLZle. - .Austregesilo. 

Em ó, é ence1·rada a clisc'Wssão e em 8 app1·ovada. Em 
1a é publicad-a a sa.Qninte redacção filnal . 

{J Congressc. Nacional resolve: 

Al-t. 1.0 Aos candidatos á matricula na Escola Polytechnica e cstatlt:
lecimentos equiparados, no anno de 1924, serli. permittido prestar o exame 
ve~tibular, independente do certi.fioado de approvação em latiln. 

Art. 2.• São validos para a matricula em qualquer estabelecimento de 
ensino superior na Repti.blica, officlal ou equiparado, os exames de prepa
ratorios prestados per•ante qualquer destes estabele·cimentos, na vigenclb. do 
decreto n. 8 . 65~. de 5 de Abril de 1911, desde que taes exames sejam de 
disciplinas mencionadas no art. 78, lettra a, do decreto 11. 11. 5aO, de liS 
de :::vrarc;o de 1915. 

Art. a.• R evogam-se as disposições em contra.1·to. 

Sala das Commissões, 1a de Outubro de 1923. - Euclydas 1JicLlta. -
João Cabral. - Raul lxlachaclo. 
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O p,-esiàente da Rep-ubHca negou sancç{i~> ao p1·ojec&o 
B?n 2'5 àe 0i~t~~b1"0 de 1923. 

RAZÕES DO VETO 

Neg-o sancção á proposição que manda dispensar, em 1924, o exame de 
latim para matr:icu1a n.L Escola Poly'technica e dá puh·as p1•ovideneias. 

Autorisado como se acha o Governo, a reformar o ensino, e estando 
ernpenha.do em' dar crubal satisJ'ação a esse mandato, como o exigem as evi
dentes deficiencias da nossa instruoção publica, em todos os seus grãos, 
não é acom;elhavel, nem conveniente, a adopção d<:; uma medidà parcial, 
corri o a de q ne cogita o artigo primeiro c1a proposi.~ão. 

O ensino secunda.rio deve ser ministl·ac1o com unifornlidade éle vrogram
tras, sem preoccupe.ção com a ca.rreira ou profissão a que, posteriormente, 
se destine o estudante. Deve constituir uma preparação integral do espírito 
do alumno nas disdplinas que se consideram necessarias âJquelle ensino. 

O ensino de latim, hoje tão descurado no paiz, vae sendo objecto de serm 
cogitação na r eforma dos cursos secundarias de paizes cultos, que tambem 
o menosprezaram. 

Não é sinão como preparação pru:;a o bom conhecimento da Ungua ver
IIB.cula - instrumento que em todas as profissões deve seT bem manejado -
que convém exigir {!e modo geraJ, o estudo do latim no curso secundaria . 

Nfio Se compre'hende que se disl1ense .ao enge;uhdm ou ao IJharrrm:U:eutico 
e se o exiJa ao medico e ao advogado, tanto mals que, orgallisa.ndo o seu 
ensino secundaria, não pode, nem deve-, o Estado p;·eoccupar-se con< o uso 
ulterior quo delle façam os estudn.ntes, mas tão sDmente em ministrai-o a 
todos, integral e igualmente. 

Por outrc lado, a latitude do artigo segundo da proposição vem lega
lisar gpaves irregularidades, sinão verdf-deiras fraudes, em materla de exames 
de prepa.ratorios e suas Bonsequencias, assumpto que está se1<do oiJjecto de 
largo e sério inquerito. Seria tornar inerfficaz qualquer re'forma do ensino 
a ad<J.pção da mt-'diàa em q nestão . 

Tudo isso convence à!e que não deve ser transformada em lei a pro
poSJ.çao em -causa, e. que nego meu assentimento, por me parecer que não 
consulta o interesse publlco. 

Hio de Jane iro, 20 de Outubro de 192,3. - A1-thtw da Sil-oo Be,-naTdes. 
A Camara. aceeitou o véto. 

Em 4 de Dezembro de 1922, é j1ügado ob}!'c.to ele d.eH
be?·açrio da Cwrna.ra o pTojecto ele lei ito Sr. José _4 1~[JlMHO, que 
deteT?nina q1~e funcawne uma lianca ó.e es[Jeranto nos ea;a
nws do Collegio Ped1·o I I e e-m tnàos os est•.-belec:hnentos cl.e 
ens{no. 

Considerando que o commerc1o, a diplomacia e os homens de sciencla 
cada. Vel?i rnals Insistem para que seja adoptada oEficialmente por todos os 
paizes uma unica língua, para servir de instrumento internacional de in
tercomprehensão; 

Consideranuo que nenhuma. dru> línguas vivas existentes põde servir a 
tal flrn, pois o paiz cuja língua f<>sse adoptada adqujriria logo grande su
perioridade ·em detrimento de todos os outros; 
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Considerando qt!e tambem uma ungua nwna con1o o latim não poderla 
igualmente servir, visto as suas gt·andes difficuldades grammaticaes que exi
gem annos e a.nnos de estudo; 

Consider-ando pois que a solução s() e possivei obter pela adopção de 
uma !lngua internacional artificial, e que dentre essas o Esperanto tem evi
dencia<:!<> ser a mal::~ exequlvel pela sua. aaopçao em mais de 39 patzes do 
mt:ndo, pe lfl. ;;ua p!asticidade e elegancia verificada quer opalmonte, em in
numerás t·elações pessoaes e em nada menos de 14 congressos internac10naes, 
auer por escripto pela suª' vasta litteratura composta de ..!. 000 volumes e 
pe:'ls suas revistas e jornaes; 

Considerando que em alguns pruzes o Esperanto já está senão ensina.ao 
officialmente; 

Considera;,do mais que a Liga aas Na,ções a.cab:l. de ap)Jrovar por 
deliberação unanime de 21 de Setembro de 1922, o relataria organ1zad~ pela 
::;ccretaria Geral, á vista da proposta aprese11tada por 1-1 paizes, entre. os 
quaes o Brasil, sobre o ensino do Esperanto nas escolas; 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 Annualmente. no Collegio Pedro II e em todos os estabelecimen
tos de ensino em que se realizaren1 exames ele preparatorios, funccionará tam
bem uma banca d2. língua ir.t'Ornacional auxiliar Esperanto, obec1ecenclo o::~ 

exames dessa materia ás mesmas formalidades elos àemais de lingue.s v1vru.. 
Art. 2.0 O attestaclo elo exame ele Esperanto flca equiparado, pat·a os 

effeitos de matricula nos curso;; supetiores da Republica, aos obtidos pelos 
estudantes que preferem prestar exame da lingua allemã. 

Art. 3.0 Revogam-se as d!sposir,ões em contrario. 

Sala das sessões, 4 de Dezembro de 1922. - Jos~ Augusto. 

Em 12, a Co?nmissão ele Inst?'1ócção P1tblica !lá o se
.mdn te parecer: 

O pr,loPctt. n. 389, ele 1 qzz propõe que no Colleg!o Pedro n e nos de
mais estabelecimentos ele ensino em que se realizem exames ele preparato
rios, funccion!' uma banca de Esperanto, lingu~. internacional auxlllat. E' 
seu autor o illustre Deputado .José Augusto, cu:To Interesse e desvelo pelas 
co usas do eTtS!no é de todos conhecido e applaudido. 

E' um facto incontestavel o prestigio sempre crescent<:', adquirido em 
todos os meios cultos POJ' essa língua, creacla numa inspiração de genio por 
L3.:;mro Zamenhe>f em 1887 e que !)ar diversas peculiaridades se vem affir
:mando corno a mais propria para preencher no concerto cl~s na~;õPs 't run
cção ele idioma neutro C' auxiliar, susceptível de estabelecer entre todos os 
povos comm unlca~ões rapidas o efflcazes. Mais simples, me..Js racl! que qual
quer elas linguas vivas e por isto mais accessivel ás intelligencias clP me
dhna. cultura, elimina ainda as deswtnbagens t·esulta11tes das rivalidades 
naturaes entre as nações que, cad'l. uma preferiria vêr a propria língua ada
ptada. ao se tratar de escolher um idioma Universal. 

Póde-se dizer que não ha pa!z em que o Esperanto não venha ronquls
tando largo terreno 1' não venha por meios clirecto~ ou inclit·Pctos receben
do o apoio dos poclet·es publicas.' 
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Para não nos alongarmos demasiadamente, deixaremos de pa:·te ~t nar
rattva dos progre~so::; ctessa Ungua, por to<lo mundo, aliás, compen:llaaos no 
relataria a-presentado pelo secretario geral da Liga das Nações, emendado e 
adaptado pela 5" Commissão da Assembléa a 14 de Setembro de HJ22 e ada
ptado pel<t assembh'a geral a 21 ao mesmo mez E> anno, cuJa conclusão ê eru 
upc.io do seu desenvolvimento, com estes conceitos: "O poder da lim;ua
gem ê uma grande força e a Liga das Nações tem bôas razões para seguir 
coro interesse multo particular a marcha do movimento esperantista que pD~ 
der!a ter um dia grandes consequencias no ponto de vista da unidade moral 
do mundo, si a sua diffusão se generalizasse". 

Asitign\ala-se ainda nesse relataria a vantagem do ES))eranto nara a 
educa<;ão dos cêgos, aos quae5 são pouco acccssiveis as obras em Jingu'ls es
trangeiras, 11ão só porque elles teem poucos meios de aprendel-as, como 
tambE>.l'll porque sendo as impressões em relevo pelo methoclo Braille, muito 
dispendiosas, poucas obras podem ser destinadas aos attingidos po1· ssa 
desventuna. Assim uma revista, um jornal, em Esperanto, f2.~i!mente P.Cne
tra em todos os palze~ e abre aos cêgos um largo horizonte. Accrescente-~e 

a possibilidade que elles encontrariam ele fa7.er as suas leituras em uma bi
bliotheca commum, cujas obras vet·tld.as em Espel'anto fossem impressas por 
essto methodo. 

Do alludido documento destacaremos ainda a parte relativa ao B1·asil: 
"No Brasil, onde muitos ministerios favorecem a diffusão elo Esperanto, 

começou elle a ser ensinado no anno de 1910, como materia facultativa nru; 
escolas primarias e complementat·es elo Rio de Janeiro. A lei n. 1 . J 62, de 20 
de Outubro de 1913 autorizou o ensino do Esperanto na Escola No1·mal e 
Complementar do Estado do Rio ele Janeiro; a lei de 31 de Outubro de 1918 
permitte o seu ensino na Escola Normal e nas escolas secundarias elo bstn.do 
de Set·gipe, e o decreto de 11 de Janeiro de 1919, nas escolas primarias e 
normal do Districto Federal. Em Outubro de 1921 a Liga Espe1·antista Bra
sileira foi reconhecócla de utilidade publica pelas duas Camaras do r>at·la
mento federal. Um decreto minlcterial de 10 de !Março de 1915 con~iderou 

o Esperanto como linguagem clara para correl'pondencia telegra,phica no 
serviço interior e uma circular ministerial de 4 de Fevereiro de VJ21 mau
doti que os directores dos Correios e Telegraphos remettessem ao presi
dente da Liga Esperantista a rPlação elo' empregados que conheciam o El'<
.P~Janto. Recellemos na secretaria gerai da, Liga dru; Naç;ões uma petição e:n 
favor do Esperanto, assigna.da por 225 pessoas eminentes do Brasil: ?lfl
nis ro~. !'iena,dor<>s, Deputados, membro~ elas A"aclemia>" de Lettra>", 'le Sci
encias, de Medicina, reitor e professores da Universidade, director e pro· 
fessores da Escola Normal. directorc·"" da Es-::ola Polytechnica, Aca.dPmia clG 
Dil't>ito, do"' 'l'elegJ·aphos, 1-farechaes. Gc>nerae•·, Presidente do Consf'lho !VIu· 
nicipal do Rio de Janeiro, da Sociedade ele Geographia. clirectm·es da Al'<so· 
ciac;ão Commercial do Rio ele Janeiro e Lig-a. do Commercio, escriptores. jor
nalistas, meclicos, engenheiros, etc." 

O que acaba ele ser transcripto é sufficiente para mo~rrm a lmpot-tan· 
cia elo Esperanto em o nosso meio intellectual . Accrescentemos que o Club 
de Engenharia approvou em 1921 um.a. moção dos engenh<>iroq de Paris. a 
favor do Esperanto mediante um lul'liclo e erudito parecer elo emm<>nt ... 
Dr. Aarão Reis, pr~ferindo a respeito <'m se>"são de 12 de Agosto do mesmo 
anno. o engenheiro Antonio Carlos de Arruda Beltrão, uma brilhante .Justi
ficação de voto. 

Vê-se, portanto, 'llle o pro1e,cto 389 satisfaz uma aspira~ão ele emerltos 
scientistas e é digno ele approva<;ão. Não impõe obrig"l-toriedacle para e~se 
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estudo nem onus para o erario publico, porquanto os examinadores da ma · 
teria serão p·agos apenas com o prooucto das taxas de inscripção. Nestas 
condições a Commissão de Instrucção Publica opina favoravelmente ao an .. .. 
dido projecto . 

Sala das Cormnissões, 12 de Dezembro de 192". - Fen·et?·a Bt·aga, Pre-
sidentE' interino. - Ta·vores Cavalcanti, Relator . . - Alfredo J.Jima. - Cu r
oallw Neto. - Eurico Valt.,. 

Em 20 é enrerracfa a l" lliscussa.o c o JlTOj(;cto az,pnr 
vado. JiJnL 22 ãez1ois de a7gu;mas obse'Pvações elo SL A1~

gttsto ãe L<m~ é op)JT01>Y!ào e~• 2° ãiscttssão. Em 26, é a;r 
pt·ovaclo em 3•, e em 2& approvaãa a Teãacçâo final. 

O Congresso Nacional resol v·: 

Art. 1.0 Annualmenle, no Collegio Pedro LI, e em todos os estabeleci
mento;; de ensino em que se realizarem exames de preparatorios, íuiiccionará 
tan.bem uma banca da lingua interna.cional auxiliar Elspemnto, obeclec~ncl<> 

os exames dessa materia fLs mes-mas fmmalidades dos demais de línguas 
viva::.. 

Art. 2.0 O attestado do exame de esper::mto fica equiparado, para u"' 
effeitos de matricula nos curso~ superio1·es da Repul)lica, aos obtillos pclol' 
estuclantes que preferem pre"t<Jr <;>xame é!.a língua allemã. 

Art. 3.0 Hevogarrt-se as disposições em c;mtrario. 

Sala das Commissões 29 d" DPzembro de 1922. - Nrtrcolino f)arn:w. 
Domingos Barbosa. ~ José .Alves. 

Envia<l·o ao Senado e Pnt1·egue ao estudo rfa aomm.r,8ao 
de Jnstnwção PublT<:u. Pende éle pa,recer, rliz a Synopsc 

Em 5 de Dezembro de 1922. o Rr .. Tos<' Auoust·) or 
tereCGt~ d con,~irle1·açfio da Cam.ara uma 1·eprr·sentn~,7,, na 
Liga Pedogogica. 

O Sr. José Augusto: - Sr. Presidente, vim á tri:llln>J. aw'nAs, par» 
ler a seguinte representa<;ão. que é :ndereçada ao CongJ'f'S"<o Nacional pela 
!Aga 1-'edog-ogica do. Ensino Secundaria. (Lr.) 

8r . .":-esidente, entregando E'SÍ.C'l. representa<;ão á VIes:.:. da Cnmara, 11eç .. 
p ara eila as sympathias da honr·'ldn Comm;ssão :i'? Inc:trnr'•''"' PLtblica, <1'"• 
;,, t•xantinará com o devido cniclaclo. Cilht·ito bem; mwito bem). 
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REPH!!ISJJlN7'AÇ'ÃO A QUE SE Rlllli'ElREl O SR. DElPUTADO JOSÉl AUGUSTO NO SEU DISCURSO, 

A QUAL Él ENVIADA ÁS COMMISSÕES DE INSTRUCÇÃO E DE CONSTl'I' IÇNO E 

JUS1'1ÇA 

Srs. Membros do Congresso Nacional - A Liga Pedagogica do Ensino 
Secundaria, associação de directores do estabelecimC'Il1:os de ensino desta Ca
pital e d€ professores de humaniCLad"'s desta e d€ outras cidades do B1·asil, 
usando do élireito garantido pelo § 9°, e outros connexos, do art. 72 ela Con
stituiçã,o da Republica, vem solicitar de \TV. EEx. alguns momentos de 
attenção para os assumptos que fazem objecto desta repres·entação. 

Um de taes assumptos vtlrsa sobre a necessidade de Stlr fixada offi
cialmente ::. orthographia da língua vernacule. em nosso paiz, por isso que, 
tlm•quanto não fôr decretada pelos poderes competentes a obrigatoriedade de 
uma graphia unica, não ser•á possível a e.cceitação de nenhum dos systcmas 
a.té hoje pr·opostos pelos competentes . 

VV. EEK. sabem que a fixação da linguagem escripta representa, par-<~. 

quem escreve ou lê, vantagens de multipla. namreza; poupa tt;mpo, di1·ime 
equívocos, dispensa interpr·et[tÇões, atonnos"}Íi!. o idioma, uni'fonniza os es
criptos didacticos scientificcs e litterarios e concon·e indirectamente par<.. 
fixação da synrtax e ela m·thoépia. ' 

Or·a, & d<' manifesta necessidade, si nã.o 11:·gencia, uma medida qualquer, 
emanada elo poder publico, para que o vel'iladtliro chãos arthographico en:1 
que nos debatem~s clê logar ao domínio da clar·eza e d.a ordem nesta materib.. 
E não S<;' diga que e.o Congresso :r-<acional possa ser indliferente ou fallecer 
competencia para legislar sobre semelhante assumpto. 

Inc1if.ferentes não podem conUnua1· a sel:' os pode•res publicas deante de 
um problema cuja existencia acarreta a falta. de uniformidade á propria 
correspondtlncia ofli'icial, aDs dizeres das nossas moedas, sellos, estampilhas e 
bilhetes de pap€1-nloeda, IJ.aJcionaes, a ponto de nestes ou naquelles, em uns 
e outros, imprimir-se o nome do nosso paiz, ora Bras-i! (com s), ora B1·aziZ 
(conl z), apr<esentando nós o exemplo uni co "ele um povo que não sabe 
assignar seu proprio nome", como já o disse alguem. Igual ineunerenria s,. 
dá nas inscripções dos monumentos, nas legendas de-s repartições e estações 
publicas e na imlJressão das leis !federaes, sem exceptuar a Constituição 

A competencia do Congresso está exarada nos arts. 34 e 35 da. Consti
tuição Federal. Entre as materie.s da competencia pnvart:iva do Congresso 
Nacional está a de decreLa.r leis e resoluções necessarias ao exe~.·cicio dos 
poderes que per·tencem á União, e a de decretar as leis organicas para a 
execução comple-ta da Constituição (art. 34 n:>. 33 e 34) . 

Incum.'be, ernbo.ra não privativamente ao Congresso Nacional, velar na 
guarda da Constituição e elas leis, e prO<Videnciar sobre as necessirlades de 
caracte1· fecleral; arrimar no paiz o desenvolvilmento das lett;as, artes e sci
encias .. . >. crear instituições de ensino supe1·ior e secundaria nos Estados; 
prover á instrucção secundaria no Districto F deral (art . 35) . 

Estas disposições, combinadas >entre si, são de molde que conft:-r&rn ao 
Congresso Nacional competencia. para legislar sobre a fixação da orthogra.
Phi<!- verna.cula., pot·que: dta.hi d-epende a. boa. execução das leis, dos con
tractos pu.blicos ou privados, de.s sentenças jnclieiaPs e dos actos adminis
trf!Jtivos; dHhi decorrem indirect:amente: o desenvolvimento das lettras e 
~Sciencias. o progresso das instituiçÕ€8 de ensino e melhor diffusão ela instru
cção publica. 
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o oub·o assumpto desta representação entende com a rectificação de 
uma data tle festa nacional : a que consagra o dia 3 de Maio como data com
memorativa do descoln·imento do Brasil. 

Ninguem ignora que semelhante data ntLO COlTesponde· á verdade dos 
factos . 

Originou-se de um e.rro, que, infelizmente, se fixou na Constituição do 
Imperio, para o effeito de, naquelle dla de ·cada anno, se realizar a a.bei·
tura solemne da assembléa geral, e reproduziu-se, quer no decreto n. 155-B, 
do Governo Provisorio, que decretou feriado nacional aquelle dia, que ::- no 
al't. 17 da Constituição da Republica, que o designou para abertura do 
Congresso. 

'l'anto o citado decreto n. 155-B, como o art. 17 da Constituição Repu
blicana, de modo neuhum impedem a rect-tficação que· ora solicita a Liga 
Pedagogica, nem tampouco a substituição da.quella druta por outra mais con
forme com os acontecimentos . 

O decreto citado nii.o constitue materia de nature;;oa constitucional: em
bora homologado, como todos os actos do l:toV'erno Provisorio, pelo Con
gresso Constituinte, não ê pane da Constituição o seu conteúdo. O art. 17 
mta.do tão pouco se oppõe a que ;;eja fixada outra data p.ara celebração do 
dia õ.• de;,coi.Jt imento; e taxativamente dispõe 1ue ·· ·~ lei" (lei Jrdli!at·ia) 
poderá '"designar outro dia para abertura do Congt·esso Nacional". 

Ha innegavel necessidade de não se deixar por mais tempo subsistir uma 
inverda.de historica prC'judicial á educação do poyo e á sua confiança nas 
instituições. 

Os dous assumptos que levamos á. consideração de VV. EEx·. foram 
suggeridos á Liga J?eda.gogica por duas propostas a ella apresentadas pelo 
11osso prezado consocio Dr. J. Serrano, conhecido e festejado homem de 
lettra.s, iproJ:essor de humanidwdes e de direito, docente de historia. na Es
cola Normal do Distric.to Federal, professor da Faculdade de D ireito do Es
tado do Rio e autor de varias trabalhos de valor, entre os quaes o seu 
substancioso Epi.tome da Historia Universal. 

Ambas as propost.e.s :foram apresentada;; em sessão desta J . .Aga, de 19 de 
!i\Iarço do conente a.nno. 

Na primeira, indicava o autor que a Liga prr>puzesse ao Governo a 
adopção de um systema orthographico que seria declarado officia.l e obri
gatorio e suggerisse por essa occasião aquelle systema que a propria Liga 
tivesse SJpprova.do, por une,nimidade ou maiotia dentre os dous seguintes: o 
proposto pela Revista da Li11mw, Pcwhtgueza, 'com applauso do competente 
Sr. Ruy Bal'bosa, e o que consta do ":Manual Orthographico Brasileiro", do 
professor Julio Nogueira . 

A indicação do professor Jonathas Serrano era acompanhada de crite
riosa argumentação, provando a ne·cessidade da medida . Entre ou tras con
sidet·ações lembrava que: 

a) o problema orthographico interessa a todos os cide.dãos; 
b) esse problema não recebeu ainda officialmente solu ção definitiva bôa. 

ou má; 

c) a uniformidade graphica é aspiração de quantos manejam a lingua~ 
cl) é facto sanccionado pelo Governo Portuguez; 
e) como exemplo illusttrativo e característico da !falsa uniformidade cum

pre apontar a graphia de "Brasil" que ainda é officialmente incerta . ' 
Esta proposta foi objecto de sérios estudos e esclarecida discussão no ·seio 

da Liga Pedagogica, depo is do que foi approvada, por uma grande maioria, 
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votando-se, ainda, que a Liga P~agogica se inclinava pela adopção do sys
i:ema orthographico proposto pela Revista da Lingga Po1·t1Lg1teza. 

A segunda proposta foi: que se representasse aos Poderes Publicas, no 
sentido de que, antes do dia 7 de Setembro, fossem paz- elles tomadas as 
medidas necessarias aJim de se fixar no dia 1 de Maio a commemoração 
official do descobrirr:e.nto do nosso paiz. 

As considerações que pre;::ediam a propo~ta podem er resumidas desle 
modo: 

a) o dia 3 de Maio, data official , representa erro histúrico, hoje suffi
cientement.e explicado e cor;rigido; 

· b) a commemo.ração do dia 22 <1e Abril (dla em que foi avistada a terra) 
traria a sequencia immediata de dous feriados nacionaes, por já o ser o dia 
21 daquelle mez; 

c) a con·ecção que consistisse ell!- consagrar o 22 de Abril anteciparia de 
onze dias o feriado respectivo, produzindo estranheza tão profunda mudança, 
maxime em espíritos m<enos cultos. 

A estas consideTações accrescentou o proponente ponderadas razões: 

1.0 Para que se corrija o enro secular originado da ignorancia da ver· 
dadeira data do descobrimento ao tempo em que foi estabelecido officia~
mente o 3 de Maio para abertura da Assembléa Geral do ImpeTio, erro tam·· 
bem proveniente da supposição de ter occorrido naquella 1ata a pos<;;e da 
terra pelo Almirante Alvares Cabral.Sabido com e.f:feito qut~ a primeira 
vista da terra brasileira IJ.)ela esquadra lusitana se deu a 22 de Abril, e con
siderando que a hypothese da correcção gregoriana é "imp>Jssivel. inutil e 
desnecessaria na phrase do Pe. R. Galanti, além de impropria e contra
produ cente, porque levaria a pretendida rectificação ao dia 2 d·; Maio e não 
ao dia 3 de Maio ê de razão que se trate de eliminar o engano cfficial 
substituindo a da~ erronee. actual da commemor?.ç:lo do deS"úbrimento I or 
outra que exprima um facto realmente digno de memoria e que fale ao 
civismo brasileiro de modo significativo e symbolico 

2.0 :Para que se fixe a da.tla da referida •Commemoração• no dia 1° de 
Maio, em favor da qual p leiteiam, entre outras, as seguintes razões: 

a) a data em que Alvares Cabral avistou o monte Paschoal (22 de 
Abril) , se !fosse adaptada como a que exprime o facto mesmo do descobri
mento, acarretaria um feriado nacional immediatamente posterior a outro 
.iá existente, 21 de Abril - commemorativo da execuc;ão de Tiradentes como 
synthese dos movimentos precursores da independencla (Dec . do Gov. 
Prov. n. 155-B, de 14 de Janeiro de 1890). Tal sequen::'-ia imp!'esslonaria 
mal o povo, para quem os !feriados nacionaes devem ser datas respeitaveis 
concorrendo para tirar a força social e a lmportancia devid>.t ~ ambas as 
commemorações, além de trazer prejuizos de ordem pratica e economica lis 
classes productoras: 

b) a fixação daquella festa cívica a 2·2 de Abril repreRentaria grande an
tecipação da date. actt~al, dtffere11ça difficilmente explicavel perante a.s 
me.ssas ignaras, que só veem o lado exte;rno das causas, gerando talvez, pela 
relativa distancia entre as duas datas (onze dias) alguma. desconfiança nos 
reaes fundamentos da intenção de quem decretasse a corrigendlt; 

c) si houvermos de investigar qual a verda:deir.1. data do descobrimento 
d.o Brasil por gente civilizada - facto que seria o que mos interessasse como 
nação policiada que somos por ser significativo dos prO::lromos tla incorpo
ração do nosso sólo na co~munhão dos paizes cultos -, antolhar-se-nos-b,i~ 
1nsuperavel difficulda:de. 
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Com effeito, o territorio -'éJue constitue hoje c subst·r•lt!tl•t material, geo~ 
graphico, em que assenta o Brasil já fôra àescobe?·to PO>" uutros navegaào
res antes de •C<!Jh'ral. 

Ainda pondo ele parte a pretendida exploração da America do Sul por
Ma.rtin Behaim, antes de 14Só, e as mais ou menos provaveis excursões an
teriores a Colombo, das quaes resultariam a obra elo Cardeal d'Antilly -
!?JULgo MwniU - e a carta de Toscane!li, datada d 1474, - é incontesta.vel 
que Alonso de Hojeda, em 149·9, Vicente Yanez Pinzon e Diogo d e Le,pe, am
bos nos primeiros mezes de 1500 descobrinvm o B1·asü e nene tooarMn. 

Porque dar preferencia a;o 22 de Abril, dia em que Alvares Cabral avis
tou terras da Bahia, (o monte Paschoal) e 'Jlão ao 26 de Janeiro, por exem
plo, em que Vicente Pinzon avistou terras de Pernambuco (cabo de Santa 
Maria de la Consolacion)? 

E porque preferir qualquer delles á data em que HOijeda viu terras uo 
Rio Grande do Norte, isto é, ao dia 27 de Junho de 1499? 

E' que qua.Jqucr dessas datas, por si sõ, não tem sdgnificação social, nem 
inter ssa á vida politica da Nação Brasileira. São factos de ordem pura
mente sientifica, dignos de ser rememorados por occasião da hlstoria da 
geographia p·hys1ca do Pla ne ta, mas factos que sõ indirectamente se pren
dem á nossa historia o01no nação; 

d) a data de> 1• ele Maio, porém , impõe-se por muitos motives : " é a data 
da primeira missa em terra firme; aqueila em que o navegador portuguez 
tomou pos!'e definitiva da terra em nom.e de Deus e de seu soberano"; aquella 
em que "!oi plantada no solo brasile iro a Cruz de Christo", sob cuja prote
cção :fôra feito o descobrimento; a quella em que " se impôz o :nome de Vera
Oruz ã terra. descoberta" , "Baptismo de que lavra certidão Pero Vaz Ca
minha na sua famosa carta a D. Mano·el"; 

e ) datas são symbolos ; as suas commemoraçC:es não COJlsagram m a 
teriaJ e directamente o nu.mero que as objectiva ou os fa;otos chronologica
m ente ligados a ellas, pelo que taes factos tenham de nitidamente histo
ricos em si m smcs, áe factores unicos, de causas m.iraculosas, - como 
deuses ex-rnachina, - dos acontecimentos subsequentes. A trama hlstorica 
é l!ll'Uito complexa e vem a tecer-se lentam~mte, ás vezes por muitos seculos . 
Si houvessemos de celebrar os acontecimentos h.istoricos, tendo sm mira os 
diversos eventos, e senciaes, efficientes, determinadores, occasionaes ou acci
dentaes, - que para aquelles concorreram ou ncll<'~ collaboraram, acabaria

n1os por não commemot·ar data a lguma ou seríamos levados a considerar como 
de festa nacional todos os dias do anno. 

Qual é, por exemplo, a verdadeira data ·da Independencia do Bt·asil? A do 
decreto de abertura dos pontos (28 de J an eiro de 1808)? A da e·levação do Brasil 
á categoria de reino (16 de D ezembro d e 18Hi)? A do F ico (9 de Janeiro de 
1822)? A do decreto ordenando que as leis da;s Côrtes de Lisboa não fossem 
abecle·cidas no Brasil sem o C1tmpra-se do Principe Regente (21 de Feve
reiro)? A da circular determina ndo ás juntas governa;mentaes das provín
cias que não permittissem o desembarque de tropas pot--t:uguezas (17 ile 
Março)? A do decreto convoca.ndo a Assembl<'!a Cornstítuinte Brasileira (3 
de Junho)? A do decreto declarando inimigas e tratadas como taes as tropas 
que viessem do Reino de Portugal sem conhecimento prévio do Príncipe 
R egente (1 de Agosto)? A da proclamação ás províncias (no mesmo dia 
1 de Agosto)? A do manifesto do Brasil ás nações amigas (6 de Agosto) ? 
Ou finalm ente, a data elo brad<> do Ypiranga. (7 de Setembro de 1822)? 

A nossa independencia vinha sendo feita desde a transmigração da fa
mil ia. de Bragança para. o Brasil. O 7 de Setembro apenas a consagrou os-· 
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tensivamente, dando~Ihe fôrma sensível; ·foi o g>esto theatral de D. Pedro, 
a acção dramatica e objecliva, tornando inilludivel dalü por deante a inten
ção nossa de quebrar os laços que nos prendiam a Portugal, o que veiu a 
concretizar e rematar a »érie d acontecimentos reveladores da nossa incoJn
patibilidade politica com a ex1!Iletropole. 

E' o que se dá, m1Ltatis ?ntbtandiis. com o dia 1 dé Maio. Este consub
stancia e compendia os varias acontecimentos que vieram a pouco e pouco 
desvendando 0 ter!·itorio bra<>ile>irr.- c da;ndo-lhc a. genese gradual para sua 
completa inclusão entre os demais tractos da Terra povoados por nações 
civilizadas. tNão fõra a posse definitiva, e o sólo desta part da America 
continuaria ;;t ser um terreno envolto na calinagem de algum conhecimento 
vago, de alguma noticia fugaz, ministrada por marea.ntes audazes, aven
tureiros sem pensamento politico estavel. 

f ) 6 dia 1 de Maio já é um meio :feriado, por ~er o da festa• universal 
do T rabalh o; f ica, a lém disto, a pou ca distancia do dia até hoje destinado a 
celelbror officialmente o descobrimento ldlo no ·so paiz. Tem, assim, dua~ 

vantagen s: a de re'Unir em um só dia duas datas notlaveis, diminuindo 
dest'e.rte o numero de feriados, tão prejudiciaes á aatividade das industrias, 
do r()mrm.ercio, do studo e de muttas funcções publicas: e a de não se alongat· 
demasiado da data vigente. 

A's poucas objecções l-evantadas contra as idéas da proposta respondeu 
com vantagem o seu autor em duas sessões consecutivas . 

Uma das objecções consiste em dizer que a data do descobrimen-to de 
um paiz não interessa a este, sinão á nação a que penencem os descobri
dores. E' não que-rer ver que aos acontecimentos occorridos, com um paiz ou 
nelle desenrolados, ainda durante a sua vida colonial, não póde ser estranha 
a nacionalidade assim formada do mesmo modo que não póde ser indi.fofe
rente ao individuo humano a d~ta de seu natalicio, posto que este deva tam
bem ser contado entr e os dias ttastos da existencia dos paes. Logicamente, 
só deveriamos festejar os acontecimentos da nossa vida que se iniciA.ssem 
com a maioridade civil . 

Outra objecção versou a t·espeito do criterio intencional do autor da 
proposta. Houve quem visse na idéa que se discutia uns laivos de manifes
t.ac:ão r !igiosa, sectaria m smo, ao querer consagrar a data da primeiro 
m issa no continente em substituição da de 3 de Mala. 

:EJ' ten denciosa e impertinente essa objecção; tendenciosa, porque traz 
n() seu bojo o mesmo vicio que attribue ao sentimento que haveria ditado a 
proposta impugnada: ver em tudo sectarismo outra causa não é que secta
rismo; - impertinente porque procurava transpor· os limites do objectlvo 
para devassar o fõro intimo do proponen te, investigando-lhe a intenc:ão. 

Or a, a int-enç1Lo não era nem poderia ser menos pura nem menos Im
pessoal e humana do que a dos revolucionarios de Novembro, incluindo o 
lemma Onlem e Prog1·esso na bandeira da nossa Patria. 

Em wn, com o no outro caso, o fim era e foi concretizar em um sym
bolo um ideal nobre elevado. "Ordem Pr·ogresso" não é uma synthese 
que pertença exclusivamente a uma escola philosophica ou politica; é uma 
norma jmidica e m<Jral do mais alto alcance, o que deveria ser inscrlpta 
no pa,vilhão de todas as nações civilizadas. A ordem suppõe a moral palitlca. 
a justiça, a liberdade e a igualdade; sem ordem a moral desapparece, porque 
impera a anarch ia, a ju stiça, não existe, por que nem a autoridade respeita o 
direlto, nem o jUJ·isdiccion ado respeita a autoridade, a Hberdade degenera em 

licença e a igualdaJde some-se deante da força . O progr sso é uma resul
tante ele tonos esses elementos ela ordem: moral, justiça, liberdarle, igual dano. 
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lSto é, o imperio do direito. E em nosso Paiz a ordem e o progre:::~~o P.sti
veram sempre conjugados : tínhamos e temos prog1·edido á somb1·a da lei; 
a nossa politica, interna ou externa, tem sido o exemplo 'concreto da nobre 
aspir-ação contida n.a.quelle Ierruna. . 

Semelhante, a nacionalidade brasileira nasceu clu·istã e catholica. Desde 
o inicio, a obra da catechese a expansão do territorio, a expulsão do es
trangeiro invasor, os movimer:tos libertadores, e.s leis de redempção dos ca
ptivos - tudo tem sido feito em nome e á sombra da Cruz de Christo. A 
igre.ia "romana" entre nós nunca se esqueceu de que é "brasileira" -: por 
meio da acc:ão dos seus martyres evangelizadores, dos seus sacerdotes sa
crificados aos ideaes politicos, de seus prelados propugnadores 'la liberdade, 
do direito e da paz, - ella tem concorrido copiosamente para a forrna~ão da 
nacionalidade. Nem a cruz foi esquecida na bandeira republicana, apesar ele 
leiga : lá está o Oruzei7'0 do Sul, figurando como signal de homenagem do 
Brasil a um dos •factores de sua !armação. 

Ql.\o foi a missa mandada celebrar por Alvares Cabral? Uma simp.les ce
rimonia catholica? Não. Foi uma cerimonia religioso-política, uma parte o 
ritual da époéa, mediante o qual se solem11izavam os grandes acontecimentos 
e ~e associava a ldéa de Patr1a ao sentimento de obediencia ao Soberano, e 
uma e outro á idéa e ao sentimento de religiosidade. Não ha. sectarismo, não 
ha fanatismo na idéa d'l. proposta. Ha rigoroso respeito á ver.:tafle l.:~torica, 

buscando-se fazer perpetuat· n·:L men10ria dos brasileiros a scena commove
dora em que o natural orgulho daquelles heroicos descohridores, que anda
vam conquistando mundos celebrava o feito memoraYel c-onfessando deante 
do Eberno a sua fr1llqueza: humana e offerecenclo a nova possessão r;or1.u
gueza, -e:m nome d'EJ-Rey, áquelle outro Rei a quem todos se humi1'1'1 ram. 

A terceira objecção referia-se a ter recahido a escolha na data da pri
meira missa dita no continente. que foi a segunda celebrada no Brasil. em 
v>ez de se ter preferido o dia 26 de Abril, em que foi cantada a primeira 
mi sa em um ilhéu prox1.mo á costa. 

Essa objecção cae por si mesma: não quiz o autor da proposta que a 
effectuação de um acto q~r.alq11er. aind-a. mesmo religioso, fosse bastante para 
ass!gnalar o facto do descobrimento, prova inconcussa de que não o induziu 
nenhum esplrito de crença religiosa particular. Escolhendo a celebra<:ão da 
segunda missa, o intuito do proponente foi ligar este facto ao acto solemne 
da. posse. acto que se reali::<ou : com· a ere<>~ão de um padrão encimado pe-la 
Cruz: com a denominação ds "Vera-Cr·uz", da.d..<J. á nova terra: e com o Sa~ 
crificio Incduento, cerimonias, todas ellas rituaes. corno sempre foram, antes 
do Christianismo, e como são ainda hoje. perantp o 'RJst<:!clo leigo, todos o~ 
actos de inauguraQão, de POSSe solemne. de inicio de quaesquer in>"tituit:õe:: . 

Senhores Membros do (';Ongresso N'lcional - Como o 7 de Setembro estã. 
perpetuado em bronze na estatua equestre de D. Pedro I, com o seu largo 
gesto, o primeiro de Maio já está symbolizado no g"l'UPO ele Cabl'al, r.a
minha e Fre-i Henrique no acto appar:üoso éla posse. 

A Liga Pedagogica do Ensino Secunde.rio, tendo approva.do por grande 
maioria as duas proposta:: do profesSor Dr. Jonatha.s S)€rrano. resolveu 
dirigir, como dirige, embot'a. depois do prazo constante da mesma proposta. 
por interrnedio de seus orgãos legítimos abaixo assignaclos. uma rnensage~ 
ao r.rmg1·esso Nacional, solicitando: 

1°, que seja decretada a adopção official e obriga to ria do s;sfãma ortho
oq-aphico proposto pela Re'!.>istà da Linmw. Po7·hr.qupza. quer na. corresponden
cia e mais actos emanados dos poderes publicas e da admiriistraç:ão do paiz, 

1']uer em obras diàacticas destinadas a uso dos alumnos dos cursos offi('irres 



como condição para que possam ser as mesmas acceitas pelas autoridades 
do en 1no; 

2•, que seja derogado o decreto n. 155-B, de 14 de Janeiro de 1890, na 
parte q~, se refere ã data de 3 de Maio como destinada ã commemoraçãu do 
descolJrimento do Brasil, para o elf'feito de se considera1' dia de festa ~
cional o aia 1" de Maio, que ficarã consagra;do ã mencionada commemorac;:ao. 

Tratando-se, como se trata, de dous assumplos de maior re.evancia e 
que tão de perto interessam á viàa nacional, - um que entende com o 
idioma patriú, instrumento indispensavel nas n;l~ç;ü~:;, CJUCl' publicas, quer 
privru:las, - sejam .,oeiaes, internacionaes, politicas, civis, eo~rnr.erciaes, ju
diciarias, administrativas, !iterarias ou artísticas - que tenham de ser fl
xadas pela escripta -, outro que bllvoh·.e a rectifi'aç:\.o <1e um symbolo his
torico, até agora erroneamente conservado, a Liga Pedagogica do Ensino 
Secundaria espera que os Srs. Membros do Congresso Nacional tomando na 
devida consideração o objecto ora submettido a '3eu alto criterlo, C'~.mvertam 
em lei as propostas acima exaradas, e aqui defendidas sem outro escopo 
mais do que o lJem desta. PatJ:ia q'ue todos estremecemos. 

Rio de Jane iro, 27 de Outubro de 1922. - P eJa directoria, José P img</Je, 
presidente e representante do Gynma.sio de S. Bento. - Pad1·e ;wanoel Ga
licino àe Canxtlhn,. vti.ce-'Pll'íeBid,l€nltle e reppesenta.nJte do Externato S.a.rut.o 
Ignacio. - F'rancisco Venancio Filho. - Mario de Paula Freita~, director 
do Collegio Paula Freitas. 

Em 12 de De::;embro, a Oo·mTnissão dr; Inst1·ucção Ft,
blicq, tundCVInentozt 1nn p1·ojecto de lei nos tennos q1tcJ se 
segu.mn: 

Ao estudo e considerações da Commissão de Instrucc;:ão Publica foi sub
mettida uma representação da concertuaúa, LJga Pedagogica do Ensino Se
cundaria, douta CQrporaçiio formada ele eminentes profissionaes do ensino 
desta e de outras clda;des elo Brasil . 

Sobre dous ponto,; versa 2. alludida representação; o primeiro a necessi
dade de ser 'fixada cf~iciahnente a orthographia da língua vernacula em 
nosso paiz, o segundo a rectificação da d.ata commemorativa do descobri
mento do Bras!! . 

Quanto ao primeiro: não desconhece a Commissão a vantagem da ado·· 
pc;:ão de um systema que viesse uniformizar a graphia dos nossos vocabulos, 
especialmente do que designa, o paiz e traçar regras fixas sob1·e o assumpto. 
Se rã, porém, o Congresso o legislador apto para tal fim? 

Não é a competencia política para essas leis, providenciar sobre !lS ne
cessidades de caracter federal, s.nimar no pa!z o desenvolvimento das le· 
tras, sciencias e artes o que aqui podemos discutir. E' antes a competenr:·ia 
emanada da natureza das causas para estabelecer principias e regras phiJO
logicas, crear, desenvolver e disciplina r a língua. 

Conta-se que o Imperador Augusto, em conversa com um gram.maticú 
·líf:rmou que o seu porl e.· era tão limita<Jo que lhe não era possível crear um 
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vocabulo. Não é demais que o Congresso Nacional tenha em mente essa 
advoertencia. . alutar do Cesar soberano. 

Não ha. meio de se reconhecer outt·a autoridade para as questõe:; l!n
gui tioo.s senão o uso dos bons aLLto1-es . O povo é o grande creador. ElJe,; 
são os coordenadores, os que dão os fóros de cidade e acabam estabelecendo 
o co11S€nso onde no principio reina a divergep_.c)a. Deslocar deste orgão no
ta.v 1 para o poder publico a faculdade de legü,;lar sobre :factos da. lingua 
fôr.a uma usru·péliÇáo e um attentado. E o ef·feito• se!' ia platonico. Como o 
Estado faria valer os seus decretos sobr.e syntaxe, orthographia, prosodla? 

:E o r m i o de penalidades ao;, que os infringissem 'f Mas, isto seria um 
supremo absurdo. Imaginemos Ruy Barbosa, compellido por meio de multa 
ou prisão, a graph.ar vocabulos segundo moldes of!ficíaes! Dir-se-á que os 
decretos orthographicos seriam apenas obrigatorios para os actos offlciaes. 
MaJs o mbsw·clo 'ainda é patente . Uuy Barbosa enador, .Mli.nistro ou Presi
dente da Republica teria de escrever de modo differente ele Ruy Barbosa es
criptor. Isto nem se comrrnenla. 

Não se argumente con1 precedentes de outros povos e com a. vigente 
orthographia official portugueza. . Nãc- sã.o dignos de imitac;ão. As Ungua:; 
teem a. sua formação, desenvolvimento e fixação sujeitas a leis naturaes. 
Quando attingem ao período das regras fLxas, estaveis, estas por si mesmaa 
se impõem. Se a lingua vernacula não tem ainda wna orthographia pol' todos 
seguida é porque esse período não foi ainda. attingido. 

Quam to ao portuguez, não ha senão dous systemas natut·aes, o etymolo
gico e o phonetico. Os demais são mais .ou menos artiliciaes e at-biLrarios. 
Se todos reconhecem que nenhum dos dous pnmeiros ~ co:nvletamente acei
tavel, co1_:no se estabelecerem normas arbitrarias'! Não temos orgão mais 
competente para a elaboração de urna reforma orthog!"<~ophica do que a 
Aca.demia de Letras. Entretanto, a por esta elaborada não pôde vingar. 

Segue-Se dahi que não mereça attençãu do Congresso essa parte da ue
presentação da Liga P dagogica? Não é este o nosso pensamento. ·Entende
mos que o Congresso Nacional não póde nem deve decretar uma orthogra
phia, nem. mesmo para os actos officiaes, mas pensamos que a suggestão 
da Liga deve ser tomada no devido apreço, afim da Commiss5.o suggerir 
medidas que concorram, sem ca1·acter obrigatorio, para a consecução do 
alto fim por ella visado. 

Qual póde ser esta m dida'? A nosso ver, não póde ser outt·:l. senão es
lbnular estudos para, mediante o uso dos bons autores, colher as normas 
para a melhot· gra.phia. dos vocabulos. 

Assim, a Commissão adapta a idéa já m:J.nifestada pelo então Senador 
FeUx Pacheco, em seu projecto de premio ao Conselheiro Ruy Banbosa, da 
elaboração d.e um Diccionario da lingua vernacuia. Alpenas, em vez de 
designar um autor para o Diccionaric, acho melhor propôr que seja dado um 
premio ao autor qu organizat· um dicciona.rio que seja a.pprovado por um 
Jury esta;belecido na fórma que o projecto da Commissão determinar. E' 
nlaro que esse dicciona.rio será fornecido ás repartições federaes, conrendo 
um modelo para a graphia e pronuncia dos termos ve1·nacul.:>s. 

Na segunda parte da representação, a Liga pede com valiosos argu
mentos que o descobrimento do Brasil sej3. commemora.do a 1 de irllfaio. A 
Commissão deix.1. de :faze-r qualquer indicação neste sentido porque já existe 
11m projecto do Sr. Deputado Americano do Brasil, ao qual o Relator dava 
d. sua assignatura, que póde ter o devido andamento. 
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Em co.nclu~ao, a Com.missão, correspondendo ao appeilo da Liga Peda· 
,gogica, sobt·e a questão orthographica, offcrece fi. Com missão da Cama.ra 
dos Srs. Deputados G seguinte p1·ojecto de lei: 

Projecto 

O Congres,;o .Nacional decreta: 

A.rt . 1 .0 Se1'á concedido um premro de duzentos contos ãe réis ao aut<.H 
.do Diccionarlo áa Língua Portugueza que for julge.do o m elhor dentre u~ 

<1 ue com elle concorrerem, na .tór~na. da •t>resente J.e1. 
Art. 2.0 O julge.me.nto será r'Calizado cinco an.nos depois da data de:>la 

.1e1, por um jury constituído na fó.rma do ·art. •3°. 
Art. 3.° Farão parte do conselho julgador os Cidadãos que forerp. eleito::., 

um pela Academia Brasileira de LetTas, um pela Academia Nacional de l\le
.dicina, um pelo In-stituto d3 Advogatlos, um ·pelo Club de: Engenht>.ri!A., u.ru 
.velo Instituto Historico e Geographico 'Bra-sileiro, um pela Liga Pedagogica 
.do Ensino Secundaria. 

Pa.r·agrapho unico . Tambem poderão fazer parte do conselho julgador 
representantes de cada um dos institutos de ensino superior e secundaria dl.. 
União e de qualquer outra associação scientifica ou litteraria, a juizo do 

-:Governo. 
Art. 4. 0 Só poderão concorrer .os autores brasileiros de novos diccionarios 

.PUblicados no Bt·asil depois da data desta lei. 
Mt. 5. 0 O prazo de cinco annos poderá ser pr·orogado até por mais 

.cinco, se o Gov.erno tiver conhe.c!mento de obras de valor que estejam senao 

.elaboradas com o fim ae concorrer . 
.Art. 6.0 O Governo adquirirá da obra pr m.ia<La o:; exemplares que ro

.~·em necessarlos para o serviço das repartições publicas feder-aes. 
Art. 7.0 Revog-a.m-se as disposições em contrario. 
Sala das Commlssões, 12 de Dezembro de 1922. - Fe1-reira B1·aga, J:'Te· 

l;!Uell te, interino . - Tavares Oavaloanti, Relator. - Azeved.o Lim.a. - O ar• 
:&alho Neto. - E1trico Valle. 

Não consta àa F!ynopse o a.nd.cvn.ento deste JJI'OJCCoo 

Ern 23 d e Dezembro de 1922 a Oommissão de 1nstru.· 
·cção a.presento1t á. Oam.ara a •·eda.cção da e'TlU'nd.a destacada 
ilo p?·ojecto n. 90 . que oor.side1·a valiclos panL o exercicio da 
}JTofissã-o e?n todo territorio da Remt.blica, os rliplo mas con
fcl'iclos pela Escola tl.e Pha.rmacia e Odontologia do Rio de 
Janeiro. 

ü Congl'lEr'>80 Nacional resolv~: 

· Art. 1.0 São considerados validos, para o exercício da profissão em todo 
.o territorio da Republica, os diplomas conferidos pela Escola de Pharmacia 
o Odontologia do Rio de Jane'iro, com ·éde nesta Capital. 
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Art. 2.• os diplomas desta escola, expedidos de 1916 a 1918, fi am su
jeitos â. revalidação nas faculdades ofoficiaes ou equil?aradas · 

Art. :J . • Revogam-se as disposições em contrariO. 
Havendo opportunidade por parte da congregação da respectiva escola 

para recorrer ao Conselho Superior do Ensino; d~p:ndendo este: P!'ojecto _d<> 
<Jstudos e verificações ulteriores, acredita a Comrrussao de Instrucçao Publlca. 
desta Camara que a menda aprPsentada deva .;onstituir projecto fi. par·te 

Sala das Com missões, 22 de Dezembro de 1922. - Ba1o.ros Penteado, como 
Presidente. - A. Austregesilo. - Tava1·es Cavalcanti. - Qarva l ho Netto. 

- Fe,-rei1·a. Braga. 

Pende da cliSC'1lssão especial diz 11 Synopse. 

Na sessc7o de 30 de Junho de 1923, o Sr. Americano 
do Brasil tez, na hora do expediente, as considerações se
guintes, sob1·e o ensino publico: 

O Sr. Amertcano do Brasil : - ::>r . .Pre::;idente, perdôe V. Ex. que ê a 
bonda.ôtJ pen;onificada, perdõem a CaJlna;r·a e a douta Commissão technlca 
desta. ('.asa a que são affectos os themas ele ensino publico, a. ousadia d" 
mmha. presença na tribuna, para commentar, com a inutilidade de milüt«" 
forças (11ão apoiat.c~). o estado decadente do ensin, EL'CUndal'io no Brasll, 
justo nesta lH'om i ~sora antemanhã de sua reforma aultorizad<>. ])€lo Con· 
gresso. 

Nfl.da receiem, por esta brusca invasão de attributos, os teclmiLu:; aa 
Camara dos Deputados; não lhes vou barbara e inconscientemente: refundir 
a I•t·eciosa seâra QUe os mane. hajam sempre na abençoada guarclu, mas tão 
sómente minhas palavras e attitudes significam um protesto contra a anar
chia pedagogica, contra o criminoso descuido dos GoverJ'liJS de rneu va!z, 
deixando na compressora estagnação de quasi um seculo o maior problema 
social, deixando estiolar, á sombr::!. da inerci.c e da prepotencia 1\.s vezes, o 
perdão bemfazejo da cultura, a. unica duradoura conquista. de todo:; os povos, 
o pot•que da evolução e da historia das na;cionalidades. 

ll'fnxlmo erro foi o dessa robusta p~eiade da Regencia. transportan<lo para 
o Acto Addicional a inominavel e a.nti-nacionc.l disposição que arrebatou do 
governo central, entrf'gando-a ás inhabeis v istas das jovens e inPxpen entcs 
Províncias, a administração do ensino primaria - o élo mais forte a ali
menta.J.• o nascente e então, mais que nunca, exaltado nacionalismo, 
erro basico embutido nas antinomias do segundo imperio 'l puuco escl::rre· 
cldo após no systema republicano. 

Convertido no limiar da fôrma federativa, o regimen educacional de um 
granae povo a nosso Pacto Fundamental, justamente, quando procedíamos 
á operação do patrimonio cultural do paiz, de eu espirlto, de suas con
quistas, de suas tendencias ethnologicas, para assim delinear as prerogati
vas de ~<ua futura prolação pelo <:ampo <la historia sul-anr<lncana, dat!:t::. 
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as euecesslvas falhas do programma mimetisado, er-1 mais de tres de.::ada.s 
de divulgação, deve o desas~ocl':go levar â. contricção o espirito dos sobrevi
ventes de 89 qu.e não lançaram as bases m.ais seguras, dentro de uma oega
nização de ensino, para o aperfeiçoamento da. consciencia nacional e do a llo 
significado da. democracia. 

Sabidos do bolorento imperio, com a pratica excessiva de setenta annos 
de parlame ntarismo, tempo sufil'iciente pa ra vasar uma instituição nos ha
'bito.s politicos de um povo, de monstrada já sobejamente, aos impulsos de 
variados factores, a incapacidade ela quasi totalidade das circumscripÇões 
administrativas ou dos governos municipaes em prover o ensino primaria e 
secundaria, scientes da apathia da indole brasileira, ante o magno problema, 
merr:ê do proprio tr·ama eugenico, com·me ·temos, nbserv>.• um soclo!og:J P•• · 
tricio, o contrasenso de, lançando as bases da. •federação, deixar ao aoaw 
o unico laço seria que poderia largamente p.rendet' ao centro os novos e 
autonomos Estados, estes uns aos outros, dilatando e unificando o pensa., 
m enta da Nação - a cultura inicial e fundamental; commettemos o absur'io 
historico-politico de banir a fôrma parlamentar, razão de ser dos melhores 
symemas democraticos. 

O resultano, Sr. Presidente, deste reV'Elrso catastl'ophico enche o v o lu·· 
me dos dissabores políticos qne por vezes infelicitam a tetTa brasileira .. 
reduz-nos a pura colonia commercial de povos melhor adestrados ... t·eduz
nos a possuidores de um torrão beatifico que, de mais <Sério, tem a ho·rrencla 
gloria doe, ·e.m quatrocentos annos de evolução, sendo cem de inde-pende11Cia 
politlco-administrativa, abrigar 90 % de analphabetos em um~ lJOPl•la;;ão 
qu€' excede a dos restantes paizes da Arnerica do Sul. 

Entretanto, _enfrentando o thema d.e alto a baixo, examinado em 'lU a In

timidade, vertfica-se desde logo ::t multiplicidade de J·ev&!adoras theses offe
''f!:Ci<1as peLa historia elo ensino publico 110 Brasil á dilatada visão do sociologo, 
paciente em enoarreirar nossos erros fundamentaes: os prolegom<Jnos ela ln
strur:ção que o pacto re publicano se obrigou a propagar pela disposição con
stltuclonal que priva do direito de voto o cldadàu analphaueto, o ensino pr"
mario en1 summa, com a honrosa excepção de dons ou tres Estados, é um 
esteril as-sumpto nacional aos embates com a defficiencia de habeis pro
fessores, com a carencia, por vezes, de almnnos, implicada nesta a prover
bial incomprehensão dos progenitores, envelhecidos na ignorancia habitual. 

Poe outro lado, a instrucção secundaria, materia a constitutr a. 1·azão 
deste modestíssimo discurso, funcção de luxo ah1da ... 

f) SH. CARVALHO NETTo: - Não é tão fundHmental, mas de l).lXo não é. 
O SR. AMERICANO Do BRAziL ... para. a nação que não possue organizada 

a primaria, mas funcção necessaria, como aftirma o illustre colteg~ si de·i!a; 
advem a cultura e a formação da élite directora, rlP.sta, r epito, cuida a 11 r~ião, 
bem como da Superior, amb>lS que podiam ter vida completam~nte livre, fis
calizada a competencia. dos divulgadores; de~sas se encarrega a União, mas 
r.r,mo. Sr. Presidente, para vergonha nossa.~ 

V0!lando pelas pobres mofentas creaçi'íes cl•J primeiro e s.;gund·J i·nperio, 
vellando por essas fachadas que se -retocam. mas JJão se desdobram, perenne
mente, as mesmas, nesse pas-ado longinquo ou neste presente· luminoso, com. 
a sem justificação que uma democrrucia, governo do povo, logo de um povo 
élitG', ao a.!cance de todas as transformaçõ·es da. vida modenlfl.. 

Percorra-se a historia da formação de nossos institutos supel·iores e 
secundarias e ficar-se-á inteirono d:x a!f\firmativa que é velha e ainda mais 
desta out:ra, a Republica supprimiu dous proveitosos estabelecimentos anne
xos ás Faculdades de Direito, creados no Imperio; o quo t em feÜo yelo en· 
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tno mili tar tambem 1\ multo poueo "rn re-Iacào ao::s trinta e tantos milhõe::s 
de habitantes, que tantos são os do Brasil. 

No emtanto, tratando--se de um regimen democratico, o en!;ino, seja em 
qualquer gráo, está preso á organização política, ás cohdições de sociabili
dade do paiz; é, em todas as nações cultas, um de-senvolvimento das tenden
cias ethnicas e h!stodcas do povo e assim o interes:sa igualmente a avançada 
escola evolucionista, quer os novi-1·ealistas, ou os evolucionistas integrac::.. 

Nesta proposição sociologice. está a directa condemnação de nossos sys
temas de nslno, sem estímulos, s m fim determinado, sem o aperfeiço<Unento 
do conceito social cada vez m ai:s accentuado em todas as nações e eonce:to 
da unidade e do espirito nacional, o justo fim das reformas de ensino, pa.
trimonio de todos os ,povos, quociente inconfundivel e differenciado de nação 
a nação, mesmo que se destaquem do mesmo tronco social. 

Que reforma, entre nós, já cogitou de no~sas aptidões ethnicas, nas 
transformações climaticas sof1'ridas pelo typo brasileiro, confluente de raças, 

. .a exigir um systema educativo consentaneo? 
Quem já examinou as etapas pregressas da historia do ensino, buscan

do ahi ensinamentos, luzes, não como alicerces a adoptar, não para uma volta 
ao passado, mas como qualidades a denunciar a psychologia popular, as 
Wlld€J\Cias que se aevem apurar e cujas recordações o factor tempo inclUiu 
no cabedal da raça, gravando-as, indeleveis, na cerebração? 

Onde e quando ,entre nós, já. se fez o ensaio completo da historia do en
sino, Slfim de rebuscar dados inter ssa:ntes, ha.beis a evidenciar os cupulatl
vos de um programma e as alterações impostas pela vida moderna bra
silelra·r 

Nada disto, Sr. Presidente, estã feito ou ao menos projectado comv 
ta.mb"m nao existe o estudo detalhado da instrucção colonial nos seculos 
XVI "' )>.'V.II, em cujo desenvolvimento a roupeta sacra dos evangelizadores 
foi a o,~nica flammula a se debater nesses rumores do passado, a se agitar ás 
bris...a littoraneas, nesse obscuro proemio de sociabilidade ... a gente a que o 
Ilrail deve ainda um culto inestimavel pelo desassombro e pela ousa.dia com. 
que crivou, pacientemente os tnvios recantos do littora.l e depois as expla
nadas do sertã.o com suas te ndas ãe missão civilizad(H"a, ao mesmo tempo 
escola civ1ca e religiosa. Onde este esboço de vida colonial mostrando em 
seu a::specto soclogenlco a r esultante futura e sempre progressiva da facil 
adapta.ção do mestiça ao caminho evangelico, abrindo talvez, na sociedade que 
se divulgou através seculos, a senda de influencia cathollca, que, por um"' 
conhecida lei de sociologia tinha de ser diminuída no typo resultante dos 
tres sangues? 

Sã.o theses sem conte.stação, como tambem esúá. sem determinantes o 
papel colonial na pt·o,pagação do ensino do Brasil no fim do seculo XVII, 
quando a campa·nha pela divulgação das conquistas do pensamento, adquiriu 
um interesse vivo em todos os pa izes da Euxopa, despertando o velho Por
tugal adormecido ainda no sonho magico da descob!lrta da t·iqueza da 
terra de Santa. Cruz, mduzindo-o a lançar os alicerces de um ensino sol!do em 
sua grande colonia, a meaçada já de possíveis assomos de independencla de
pois das v1ctorias de '.rwborda, da expulsão dos francezes de Rilfault e dos 
contínuos sublevamentos dos naturaes acontecimentos que denuncJ.a.van• u. 

existencia de um nativi mo nascente e a revolta contra o dominio secular. 
>EJ quaes foram os preparadores pioneiros desse espírito novo nesta terra 

americano.? 
Outros não foram que o, porprios jesuitas, aprego.'ldoi'es do direito elo 

·Céo, de'Sconhecendo ou diminuindo os do 1-ci, explicando-se melhor ahi a in-
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te!ligente pratica. <!a política pombalina, sacrificando os discípulos de São 
J:gnacio, em meio o seculo atrasado, porque a civilisação por elles aconse
lhada, em sua maioria hespanh6es, não ex al tava a metropole d'além-ma.r, 
não dava ralzes á conquista portugueza, não firmava o sentimento servil na 

a lma das populaçõ&s nascentes que, por determinante eugenica, caminhavam, 
impellidas por natural sentimento hostil, para. a· jornada patriotica e VI
brante de Tiradentes, ensaiada antes de 1720, sendo ambas a expressão do 
B rasil brasileiro do seculo XVIU. 

A e:x:pansão dos estudos claJSsicos no Brasil em pleno seculo atrasacto, 
em con.sequencla da rerorm a - pombalLna Leve o intuito de, offerecendo uma 
cultura aos moços brasileiros, evitar a sua ida aos centros de cu!t.ur<J. e·u.
rupéo. onde nesse tempo se agitavam os beneflcos germens da revolução 
-.;oclal. que. tra:nSjportados Atlan:tlco oaM!m, Plloduziriam certamente delate
rios effeitos ao jug.o ferrenho da meu~opole, denunciando seu descaso pelo 
futll!I'o do povo nascente, evidenciando esse crime de dous secu1os. 

Sejam quaes :forem os factores do impulso, o certo é que de 1780 err. 
deam:e abre-se o perlodo a u reo do ensino classico nestas plagas; desafio, 
Sr. iPresiden tt, qu., s& mostre, olhanao o paiz em ·blilco, época mais sallent"' 
e notavel na i-nstrucção nacional, su~sidiada pelo lançamento elo !mposto 11-

terario e com a nomeação dos mais bem cuJtivados professores de gi·amma
tica latina, de phllosophia, grego, de rhetorlca, para os nucleos mais adean
tados, desde o littoral a1lê ás capitanias ce.ntraes. 

Sr. Presidente, para melhor robustecer estas considerações e conveni-
entemente a.poreciar os antecedentes da cultura classica entre nós, peço venia 
a V. Ex. e á Cama r-a, a q nem e rufado (não cLPoiados), para &sboça.r com as 
tintas apagadas a meu alcance o ligeiro qu:a<iro historico da instrucção se
cundaria, tomando-o em 1699, -em que se creou no Br<>.sll, após cerLto e cmco
enta annos de não sys1!ematisada, mas de influente educação jesuitica, o pri
meiro estabelecimento de ensino leigo - uma e:;cola de artilha.ria e al·cbi
tectura militar ná Bahia, seguida ·da identica, mais de 30 an.nos depois, no 
Rio de Janeko. 

Só foi , Sr. Presidente, em 1736, conta-nos um historiador, que surgiram 
nesta cidade os dons prim.eiros seminarios, dirigidos por habilitados docentes, 
sob q patrocínio sagrado de S. José >e S . Pedro, este depois tra.nsforma.do 
em ,s. Joaquim quando se transferiu para junto elo templo dest'> nome. 

Em tão uteis institutos divulga ·ram-se os ensinamentos c lassicos, ·attes
tando sua floresceD.cia. o terem galhardamente vencido evos, através cta co
lonia , do primeiro imperio, da ~·egencia, mudado o de S . Pedro para São 
Joaquim, depois Collegio ,Imper1al e mais tarde, em 18,37, de~10minado de 
Pedro II, com a. reforma de Ber.nlllrdo de Vasconcellos_ 

O grande desenvolvimento elos estudos cJasslcos ·em virtude da reform a 
<'to Ma.rquez de Pombal, autorizada e obl'igada pela corrente dominante da 
cultura que empolgava a Europa e pelos factos já expostos, teve seu inicio 
.depois de 1772, em que é lançado o subsidio litberario, 0 imposto do ensino, 
cuja renda attestou o anceio do elemento nativista em ver providos os di
versos postos do pro.Iessorado. 

Cadeiras de latim, grego, rhetorica, desenh,o, geometria, e primeir:ts !et
tras alastraram-se pelo littoral e depois se desdobraram rumo aos invios 
sertões ubertoso~ do filão amarello, marcando o premio de novos ho1'izontes 
de progresso, annuncianclo a aurm·a reclemptora do 92 brasileiro. 

Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, Ma1·a.nhão, Para., 
Goyaz, trolda.s as capitwnias, seus nucleos mais a:d~ ntados receberam, da 
época do subsidio das lettras em deante, innumeras escolas de ensino classico 
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e de in:;trucçâo primaria, onde pontificaram docentes a.pprovados em rigoro
sos concursOB ou, para as primeiras lettras, nomeados dentre os individuas 
de maior competenr:ia . Que a metJ.opole tinha decidido empenho em minis
trar uma educação tendente a fortalecer seu prestigio amea.çado e erut'raque
cido, percebe-se na disposição que autoriz::wa a escolha dos candidatos ao 
magisterio entre os propri os lusitanos, salvo especialíssimas excepções. 

E estas foram muitas para felicidade do povo nascente, pois, é verdade 
que muito cêdo a colonia teve espíritos excessivn-mente superiores em cul
tura aos da velha metropole. 

Não antecipemos, Sr. Pi·esidente, e peço venia a V . Ex. para estudar 
a projecção dos estudos secundarias em uma capitania, isoladamente, na de 
Goya7.. por exemp!(}. 

Nesta, jii. em 1772, quando foi do começo da collecl.á. litteraria, a in
fluencia maxima do ou1·o era cousa passada, resultando o pouco interesse· do 
ensino e dando en"l consequencia a nomeaç;ão ele seus primeiros professores 
recahir em s"lem~mtos na,cionaes, em o padre Luiz Antonio da Silva e Souza, 
natural ao Serro, para professor de latim d3. Villa Boa e no poeta Bartho
lomeu Cot·dovil para identico posto em Meia-Ponte. 

Um e outro tomaram posse em 178fl e 1790 e deixaram SG"'JS nomes illus
tns na historie. goyana. 

Na mes!T'.a data contou a capitania de Goyaz a vinda ele tres prafe.~ 

.f'S primarias. sendo um para o Pilar, e um de J'hetorica pru--a 3. Capital. 
No Governo do crupitão general João Manoel de Menezes, reformado 

o ensino, recebeu Goyaz oito professores primarias para os Julgados e mais 
nm de latim para. Cavalcanti. 

Creadas mais tarde uma cadeira de philosophia e outra de Theologia 
Moral, eis completo o quadro do que foi a mstrucção na re'ferida capitania 
no brilhante período de 1789 a 1822. 

Cordovil, o poeta das "Nymp-has goyanas" fa.1leceu em seu posto em 
1802, sendo substituído pelo padre José Joaquim da Veiga; Silva e Souza, 
jubilou-se e passou a cacleir·a de latim a seu irmão padre José Antonio da 
Silva e Souza; foi tambem em Goyaz - Governador da Prelasia, membro 
do conselho administrativo, depUtado geral, lente de rhetorica e poetica, e 
falleceu em 1840. 

Nestas escolas da capitania., Sr. Presidente, formru·am-se os hom.ens 
mais representativos de Goyaz: José Rodrigues Jardim, espírito culto, secr"
tario do Governo pro viso rio, em 1•82 3, presidente , da Província e Senador 
do Imperio; padre Bartholomeu Marques, latinista, professor de theologia 
mora.l, presidiu a Província e foi duas vezes r-evolucionaria em 1822 e em 
1831; padre Luiz Gonzaga de Cama.rgo Flem-y, presidente' da Província e 
Deputado Geral; bligadeiro F'elippe Antonio Cardoso, um dos chefes do 
movim~mto da independencia; o padre Sylvestre Alvares, polyglota famoso 
que, Deputado da Constituinte, se dava ao luxo de apartear os oradores em 
grego e latim, com surpreza geral; e muitas outras figuras salientes da 
pQlitica, do clero e do magisterio. 

Si muitos receberam uma instrucção mais apurada fóra ela Capitania ao 
menos cursfJ.l'am o ensino secundaria no torrão natal. 

O. que, Sr. ~residente, a.ca,bo de descrever em relação á capitania goyana 
nntt_atts 'YIMt:anclts é o quadro das 1'estantes repartições coloniaes, porque a. 
eqmdade fm uma das melhores heranças da antiga metropole . 

. Em R~cife: al~m d_as aulas já mencionadas, em 1798, creou-se 0 pri
meiro sem mano; 1dentlco teve o Maranhão em 1805 e a Bahia em 1816 
quando o ensino classico ahi já attingira uma situação invejavel, bastand~ 
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a rnenç:ão do inexcedível Vieira para tudo dizer da proeminencia bahl8.na. 
Minas Geraes foi um dos berços selectos dos estudos classicos, qualidade 
qu.e soube conservar até o segundo irnperio e mesmo na Republica. 

No R io de J aneiro era 'Confortadora a phase que se descreve: não con
tando os dous seminario·S jR. r€'feridos, fundados em 1736, não con
tando a escola de artilharia e a.rchitectura, iniciada em 1638, existia uma 

<>scola para militares, onde era ensinada a arithmetica, a geometria, o dese
nho, o franoez e a instrucção elementar, uma aula de grego, tres de latim, 
uma de philosophia, uma de rhetorica e poetica, uma de desenho e figuras. 

I sto em 1800, plena êra de estudos claasicos e philosophicos ao norte e 
aó sul do paiz, innumeras forna lhas a aclirnar o fogo da revolução porque 
a cult u ra resultante dessas disciplinas, estão de accordo os sociologos, re
sume a mais forte demão aos impulsos revolucionarias. 

Vinte e dous annos a mais a arithmetica de Bezout, a 'geometria de Lo· 
bato, o tratado de Longino, a logioca de Genuense, a philosophia e metaphy
s ica de Hein cio, deviam actuar na mentalidade brasileira, fortalecendo-a 
para o grande dia. 

Nestas escola$, Sr. Presidente, rudimE>ntare-s á primeira vista, se fize
ram os homens mais instruidos da Colonia, desde remotos tempos, segundo 
José Verissimo, sendo bastante citar l!Jul"ebio de Mattos, Gregorto de Mattos, 
Bento Teixeira, Frei Vicente Salvador, Rocha Pita, Basilio da Gama, Clau
dio Manoel da Costa. os dous Alva.renga.s - chefes do movimento litterario 
e da opinião publica da época. 

Os mais con picuos oradores tiveram escala por esses cursos, citando-os 
Rodovalho, Frias, S. Carlos, Sampaio, Mo nt'Alverne, discípulo este de Silva 
Alvat">Snga. n a "arte rhetortca e poetica". 

Si muitos dos varões atrás nomeados rec<?-beram outras luzes IR. fórn, po
dendo-se ajuntar .os dous Camaras. ns 1ous Vellosos, l:todrlgues Ferreira, o" 
Andrades, Alexandr'€ de Gusmão, entretanto nos institutos brasileiros se in
teiraram dos primeiros passos na cultura classica. 

Coube ainda ao governo de D. João VI, já transportado ao Brasil, lançar 
as sementes temporãs dos cursos medicas junto aos Hospitaes Militares do 
R io e da Bahia, assim como de uma Academia de Marinha, para comple-
mento da educação elas classes armadas. · 

Com estes, Sr. Presidente, e outros estabelecimentos que deixo de cltat, 
o Brasil chegou confortado ao sol de 22 e tem a suprema gloria de, na 
Constitu inte, exhibir a p~eiade titanica, amostra sublime de patriotismo. de 
abnegação, de coragem cívica, de sciencia - de cultura, para resumir tudo 
em uma palavra expvesslva . 

E' do curto periodo da Constituinte a lembrança de reunir em Uni
versidade ou melhor em Insti tuto Bra.<>ilico as quatro academias coloniaes, 
medico--cirurgica, militar, marinha e p in tura - idéas que só efrectivamos 
no:e-n~ e mto annos avós . De Gonçalves Gomicle é 0 projecto creando 
umv~rsrdades nos centr os mais adeanta.dos do paiz por me-io de subscripções 
populares, de prerruos aos varões philantropicos . 

. ~ primeiro imperio foi .fertil em beneficios á instrucção sob 0 impulso da 
opmrao nacwnal e de seus delegados ao Parlamento: 0 Collegio Imperial é 
melhorado em 1824, re-cebendo este nome o antigo s . Joaquim: 110 mesmo 
ann.o crearam-se aulas de commercio nq R ecilfe e na Bahia, assim como 
vanas . escola~ de. agricultura, sendo uma no Rio . o methodo lencastriano 
de ensmo prtmarw é adop•tado em todas as escolas do Brasil, appliC'ando-

0 
em Goyaz o marechal Cunha Mattos, governador das armas. 
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Em 1827 crearam-se os dot.:s cursos juridicos no Recife e em S. Paulo, 
cujo centenario avistare-mos por breves dias e cujos beneficios a n.A.çâo s6 
encontrou rival nas escolas medicas, tambero reformadas nesse hrliha.nte 
período. 

E mais do que tudo, Sr. Presidente, e melhor do que tudo, cito a fa=osa 
e intell!gen te reforma de 1827. levando e estendendo as escolas de primeiras 
lettras a todos os povoados do imperio. 

Ensino prlinario centralisado, Srs. Deputados, continua.ndo as sementes 
do passado, ensino compativ>el coro a indole do povo nascente, das prov:Lnclas 
nascentes a braços com toda ordem de preoccupacões políticas. 

Realmente os brasileiros que fizeram a lndependencla tinha= os melhores 
planos para ampliar a liberdade do paiz, porque a liberdade tfefinltlva sO 
prov m da cultura. 

Como uma poderosa seiva de nacionalismo empolgava os homens do go
verno e de iodo o palz, ê bastante mE;lnclonar o intere6se novo pelos estudos 
das coisas naclonaes; da. Chorographla, adaptada no~ seminarios e no Col
legio Imperial o trabalho exhaustlvo de Ayres de Casal; da Historla do 
Brasil. especialmente da indepen'dencia, de cuja feitura o. governo e'llcarre
gou um espírito cuJto; da lingua nacional, Srs . Deputados, porque nesse 
tempo tinha-se coragem de designar tudo pelo nomP mai proprio, assumpto 
m que retrogradamos. 

Depois, depois veiu a Regencia, um periodo briihan.te não ha duvidas, 
mas nelle se consumou o erro fatal, pernicioso, da dlscentralização do en sino 
primaria, que passou á.s Provincial>, ainda preoccupadas com a organização 
e com a luta política da abdicação. Foi o desanimo: as Províncias empobre
cidas e sem o suppr1rnento do Thesouro NaJClonal, i!echaram multas escoias; 
a obra dn. colonia e do imperio recebia um golpe de morte . 

Em 18-37, Bernardo de Vasconc llos reforma a instrucção publica e faz 
surgir do primitivo S . Pedro, o Pedro II, dando-lhe excellente organização 
dassica - moderna: fez mais esta cousa inominavel e jâ.mais repetida, ou 
c0mprehendida pelos governos, annexou o ensino profissional ao velho esta
belecimento, já. então secular, dotando-o de officinas de torneiro, a,bridot·, 
entalhador e outros . Foi esta primeira a unica vez no impe.rio, que algo 
de prn.tico se conseguiu em materia pro·fissional. não obstante brilhantes ten
ta,livas posteriores. Sr. Presidente, peço venia a V. Ex. para, ao fazer 
menção do ensino profissional em 1837, abric um parenth sis e commentar 
11n, !'lf.llecto parecer rle m<>u "minen1.e mestre '!' collega, Deputado A~evedo 

l>odrê, um especialista na materia d~ que venho tratando. S . Ex. profundo 
Remprf' e e1·udito, insurge-se contra a opinião de meu querido amigo, Depu
•:Hlo .Josê Augusto, pa1ra. quem os homens do imperio, os dirigentes. jâ.mo.is 
"~'~ voltaram para as "questões de educação para o trabalho''. quando, lem
bra S. Ex . , ê certo que em 1874, pela primeira vez, no gabinete João AJ
-tredo. a creação de escolas technicas em todos os municípios do Brasil, 
b<>m como em 18 2. com a proposta Rodolpho Dantas, absorvera a opinião 
de ministros e de parlamentares .. 

Tsto é exacto, mas é pJ-eciso não esquece1· a Paim;. de instituidor dú en 
<;;lno profissional, pela. prim i1·a vez, no Brasil, ao menos officialmente. que 
<!abe ao vulto egregio de Bel'nardo de Vasconcellos, a. quem rendo as ho
m enagens de alta admiração. Al!ás, Sr. Presidente, em 1800 0 1\lfaa'a;nhão 
~nviou a lguns de seus filhos a Portugal com o intuito de a.prendioo,gem de
<>fficiog diverso~ e os jesuítas foram os verdadeiros introductores <los rudJ-
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mentos do ensino proltissional, como ê facil de ver na. chronicas da colonia· 
e do collegio da Bahia, fundado em .15151. 

Fa~amos justiç;.a a Bernardo de Vasconcellos (José Verlsslruo ~ A In
strucção Publica). 

Modificado o ensino secundar!o. em 1841, pou co depois surg1ra.m nas ca
pitae·s das !Províncias os Lyceus e Collegios, mantidos pelos respectivos go
vernos, fusão mais ou menos bem organizada das cadeiras avulsas da colonia 
e .do imperio . O L yceu de Goyaz foi et·eado em L849 no governo do Barào 
de Ra.malho. 

Couto JJ1erraz, visconde do Bom Retiro, em 1854 retormuu a IH5trucça., 
publica, acompanhando a corrente que empolgava a Franc:a nessa {,poca e ds 
qual sahiu a reforma franceza de Vi ator Duruy. Trâbalho superior, seus 
principaes intuitos tem sido até hoje conservados, mas com ma.xima adul
teração e para p:rejuizo da cultura. 

I nutilizada a tentativa de João Alfredo em 1874. sobre o ensino technico 
nesse mesmo anno um decreto imperial veiu diminuir o nivel da instrucção 
Sf!cundaria autorizando a €!fifectivação de exames nos lyceus provinciaes, 
o que nos annos anteriores só podia ter logar no Rio de Jar,eiro, em São 
Paulo, em Pernambuco e na Bahia, resol'l!ção acertada que punha erri evi
dencia a superioridade dos alumnos candidatos â. madureza. 

A reforma do ensino de 19 de Abril de 1879, de Leoncio de· Carva lho, fot 
um avantajado passo no sentido da libertação do ensino superior e do aper
feiçoamento do primario, dividido em primeiro e segundo g1·â.o. No orl
mario do segundo grâ.o os meninos aprendiam noçõe:<~ de lavoura e horti
cu ltura, de economia social, de economia domestica, pratica de 01foficios (me
ninos) e pratica de trabalhos <!e agulha (meninas}. 

Demonstrada a :('alta <le docentes para applicar a reforma, em 1881 foi 
creada a Escola Normal, g sto imitado pelas Províncias. O novo programma 
considerava eqttipara.do ao Pedro II todo o lyceu provincial que funccionasse · 
durante sete annos e prepár"81Sse um mínimo de 70 alumnos. Instituiu o en
sino livre, a frequencla livre e a dis~en~ de !ic:;ões, de sabbatinas e de pratica. 
resoluções muito adiantadas para o tempo e que não foram regularmente 
divulgadas, quando em 1·882 esta reforma foi posta em pratica. 

<Sr. PJ"e!Sidente, até os ultimos di2.s do imperio pouco resta a d;zer da 
materia que ine trouxe â. tribuna; si estabelecermos que uma. lei de 1882 
augment.ou as c:J.deiras do curso medico, creou trese laboratorios e um mu
seu: que um decreto de 1874 transformou a antiga Escola Central em Poly
technica; que em 1875, foi m·eada a Escola de Minas de Ouro Preto; que 
em 1847, foi creado o Oonservatorio de Musica, teremos por alto amnotado os 
pontos principaes do thema - ensino public.:> no Brasil durante o imperio. 

Sr . Presidente, posso estar em erro, mas o que se colhe através da 
litteratura impar cial sobre a cult u ra e sua divulgação, é que o imperio 
atravessou uma noite tremenl'la; só os espiri1.os privilegiados romperam os 
laços e vieram â. grande luz. Bergson, ha poucos dias, na Academia de Sci
enoias Sociaes, ao criticar severamente o ensino moderno que- não· trâ.s cul
tura, dizia: fui interpellado por um colllega sobre a grandeza de espíritos 
formados nelle; e Bergson respondeu: estes são os genios que progridem 3Jté 
sem o ensino. A !icção é a,pplicavel ao imperio que teve grandes e notaveis 
vultos representativos, nas artes e nas sciencias . Para evitar increpações, 

adianto-The tambem que a Republica não levanton o nivel do ensino, prln· 
cipalmente, do secunldario, sacudido de tempos a tempos por inuteis re
fórmas. 
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Que o imperi.o, me..ntivesse o v-éo para garantir o throno por mais dez 
annos, admitte-se, mas a Republica jámais, sendo um governo de povo-élite. 
A inconsciencia presidiu erros e b·ansformações. O ensino livre em 18·23, 
o lance do Acto Addicional sobre o ensino primaria, a extra-democratica re= 
fónna de Leoncio de Carvalho, são gestos de pouco alcance que antes de 
revelar supéorioriaade· de espírito, defendiam a incapacidade administrativa; · 
não 'foram a conquista da cultura; o povo brasileiro não podia. comp.re· 
hendel- os, como o não pôde ainda hoje. Tal grão de civili:;,aç.ão, tal ~·efõrma, 
nem mais nem menos, dahi · serem estas destinadas ao aperfeiçoan1ento de 
sue..s proprias qualidades e tendencias. 

O imp&·io .representou o papel da insti'liC<;ão no secu.lo XVIII, quando 
esta era dirigida aos delphins e privilegiados; o seculo XX no Brasil, será 
o .da educação do povo, ou então, ao contrario o seculo do regresso. 

Grandes autoridooes disseram tremendas palavras do imoperio: Saint'H i
laire na transição para o primeiro imperio disse horrores do espírito do 
povo, sobretudo do sertão; Castelnau em 1845 11ão fez i:nenos; B ucJ{]e analy
sando o estado social, concedeu-nos o Jogar de inveterados barba1·os,· Bryce, 

achou-mos indigno~'> desta gra!lde terra; Luiz de Couty chegou, viu, estudou 
e disse depois que o Brasil '!1ão tinha povo. 

Eis o quafu·o tragico, Sr. Presidente, mas si V. Ex . penni ttir eu rela
tarei o gesto de um dos chefes de élite, do imperio, o grande Eusebio de 
Queiroz, no sentido de melbo.rar a situação do ensino, ou talvez de 1nodtficar 
os conceitos pejorativos pela inoculação da cultura. 

Para salvar o ensino nacional o grande Eusebio de Queiroz instituiu os 
pontinhos de exame, como consta de seu relatorio, afim de evitar a sorpreza. 
dos estudantes ás perguntas dos professores. 

Isto dito officialmente é sy;mptomatico. 
Não gostamos, 11ós os brasileiros, de ouvir estas tremendas ~·erâad.es, 

qu.eremos a byperbole suave. a liflonj.a a m ntira convenciOnal, a phanta.silt 
ele uma. situação que não possuímos. 

Depois que o soberbo Rocha Pitta t.li~-ce <,ue o Brasil é ,:~1 !mu,<:r.so 
paraíso terreal; de'Pois que Gonçalves Dial.o;; ·<ttfirmou que "que as aves que 
aqui go1·geia.m não gorgeiam como lá"; depois que o terno Casimira pontifi
cou que "nosso céo tem mais estrellas e nossa vida mais amori's'', .ficcm esta
belec1do o culto do exagge.ro nacional, da inverda.de, do optimismo caricatura!. 

Aos criticos, o despreso; ás verdades, ataque Incontido . 

E quando appar.ece um Tobias Barreto, com a coragem civica de dizer 
as cousas como são, o que lhe re11ervam (? o ostracismo, a maldição, a injuria, 
a elle, o sabia, o philosopho, o escriptor . 

E Tobias é vencido pelo exercito dos atacantes e morre ás expensas d>~. 
caridade publica. 

·A guerra ao genio oontionúa no tumulo e .nesrta propria Camara que até 
hoje 11ão voto'! o projccto de amp:LI'o :2 alguns dos seus, a braços com as 
crise>! da ~xtstencia. Entretanw, Tobias Barreto apenas teve a coragem no 
g·esto e da verdade . . . 

0 SR. CARVALHO NEI'TO: - Ataca.n<lo o classicismo. 

O SR. JoÃo CABRAL: - Der<a coragem surgiram os discípulos como v . Ex. 
O SR. AMERICANo Do BRAZIL : - ... eTIJfrentando os velhos systemas ., 

velha philosophia, a escola de Recife, o proprio imperador e annunciand~ .o 
-espírito democratlco. 
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S.flvio Homero foi outro sergipano causticadot· do imperio e delle disse, 
analy ando a cultura, palavras de profunde, reflexão, como na interessante 
memoria de 188~ . .. 

O SR. JoÃo CABRAl,: - Desde a introducção da historia da litteratura. 
o SH. AMlllRICANO no BRAZIL: - ... sol>re o ens ino no Brasil e os pro· 

gramrnas a aa.opúar. 
O Brasil, porém, Sr. Presidente, mudava de politwa e de governo nesse 

período agitado de ensinamentos suciaes, em que a Allemanha discutia novas 
bases db educação e em que a .b~rança sa11ia vlctoriosa do longo clebate soore 
o problema do ensino . 

Recebendo todo o passado que acabo de descrever, inteirados da sua 
rc,sponsabilidàde e cheios de espírito democ1·at!co, os homens da Republlc·a 
iam proceder a mais elevada de todas as refórmalS, justamente a que 13e eles· 
tina va a formar o espírito da mocidade dent1·o elo sentimento republicano. 

E BenJjamin Constant era o i dolo da mocidade. Infelizmente o sectar!~mo 
do grande mathematico muito o affastou do abjectivo coll imado e o resui
tado fui a adopção c1e um typo de cultura incompativel com o espír ito na
cional, rhoklaclo á feiçi'i.o ele esco la positivista, cujos fallidos princípios podem 
satisfazer a tudo, menos a uma. democra.cie.. 

A ref61m1a de Benjamin Constant Unha, porém, pt·edicados de valor: a 
creação do Bureau C!e Edmcação. a que denominou peclagvgiu", a maneira no 
exemplo norte-americano, a instituição do exam de madureza são . u-feiclentes 
para recommendal·a -como um trabalho notavel. Entregue por a lmas Yesgas 
o peclagogint á municipalidade, atacados os principias comtlstas do plano de 
instrucção. a absorvente politica fez o re tü e o Congresso a ultima in•feliz 
demão retardando, protelando e depois, banindo a madureza. 

Nesse pa)sso nada foi de e-tt·anhar qu.E' em 18D2 Ft>rnando Lobo com
pletasse a.<; bases do novo systema de ensino, modificando completamente o 
programma mlterior. De mais util o grande magistrado deu ao palz as fa
culdades livres, uma victor>ia do espirito liberal. 

Em 1901, o Minist.ro Epitacio Pessôa reorganizou 0 ensino. justamente 
quando a França fechava o cyclo de suas indagações e se preparava pu1·a 
n luta. final de 1902, triumphando a reforma Leygues. 

Uma exce!lente m edida notabilisou o plano Epitacio - a acceitac;ão do 
exame de madureza: um grave erro propagou tamlbem - a suppressã0 da 
cadeira de His:o:·is d:} Brasil e Chorographia Nacional, estudo independente 
tão necessario á elevação dos sentimentos patrlotlcos, em cuja observação 
detalhada se concebe a evolução 'Conjuncta de duas historias do Brasil: uma 
compressora, meditada, calculista: outra revoltada, eloquente e patriotica; 
uma a historia elo Brasil, brasileiro a se debater com a metropole, outra a 
historia elo Brasil luzitano a. comprimir para dominar clous espíritos diver-
sos e antagonicos . . . ' 

O SR. GnJBl!IRTo AMADo: - Não obstante. V . Ex. viu que um grande 
escriptor portuguez, que aqui se encontra, fallou ha pouco em confederação 
das duas patrias. 

O .SR. ~1\.MEJRICANo Do BRA.ZIL: - Isto é lastlmavel e sem apolo em qual
quer orgamzação política. A tendencia das patrias novas é 0 afastnmento 
absoluto das idéas e dos princípios c'os paizes de que se destacaram . 

Mas, Sr . Presidente, reatanclq o fio de meu discurso, ainda em J9ll e 
1915 duas reformas do ensino nos surpt·ehenderam: a primeira meio-sectaria 
mmto tinha de po.sitivismo e encetou ~· helio Ttrogramm3 cta descentralizaçã~ 
progress1va; deu mdependPncia ás congregações, reduziu o curso do Pedro rr 
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a fundamental, instituiu o exame vestibular e adaptou outros felizes prin
cipio;,. 
· O maior defeito da lei org-anica !fo·i org-anizar o enslno pro:risslonal e 
seu maior beneficio a oexigencia do exame ve tibular integral, especie de sa
lutat· mwdureza. Igualmente a suppressão da cadeira de mecanica não foi 
das mais fel·izes. 

A lei MJaximiliano é ain!da de bontem e por ella se r ege o ensino se
cundaria e superior do paiz. 

Representa essa reforma uma exigencia oe professores oe de alumnos, 
antes que o traba1ho rll!editado de espirito superior, como o do e-ntão IVIi11istro 
da Justiça. 

Em 1915 assistimos a este esp"ct.aculo sem precedente : professores labo
rando livremente, comp:etamente independente , vieram pedir a volta á ~u

jeição, a escraviclão burocratica, na phrase de fog-o do erudito Coelho Lisboa, 
autor do famoso voto em separado, assás d~scutido em 1915. 

Supprimindo o exame vestibular i!1tegral, a lei Maximiliano instituiu o 
exame parcelJado, doEimetria de ignorancia e inimig-o da cultura, facilitou .ild 

equiparaçocs, em synthese, não ei~You o nivel dos proctlssus de educação. 
P~t.ra o Brasil que já tivera o ensino livre, a ra,cuJa.ade livre, congrega

ções ind<.>pendentes, exame de ms.dureza e vestibula!·, a ultima reforma. re
presenta um franco retrocesso. 

O r esultado, Sr. lP1·esidentc, é do conb•ecimento ele todos; memtam 0::1 

interessados na sltuaçao do ensmo sec.:unclario por esse Brasil af0ra depois 
elos exames parcelladof', e quando, em outros tetnpos, a madurezn. se impunha 
nos programmas . 

Dez annos de magisterio secundaria autorizam-me a ·fazer estas reflo
xões e concluir qUe para a inconstancia da inclole nacional s6 uma prolon
gada repetição das disciplinas elo curso poderá trazer cultura quando aquellas 
forem convenientemente leccionadas. com espírito c methodo, acabando por 
influenciar as cellula.s nervosas, gravando-se ahi profundamente, porque a 
cultura é um simples habito nerv-oso coo:no o habitú é "- memoria muscular . 

O SR. JoÃo CABRAL: - Pot· causa destes e de outros principias é que 
Tobias Barreto foi incriminado . 

O SR. AMERICANo Do BRAZIL: - Este é apenas um .principio scienti-fico 
muito repetido pelos sociologos e phi!osopbos de todos os paizes; reedital-o 
não é incidir em condemnação _ 

Mas, Sr. Presidente, que vemos do exame detido das reforml'l.s rep,ubl!
canas do ensino, de suas phases e do seu espüito? Apena,s isto : que como 
phenon1<enos periodicos esses planos !lssa.ltaram-nos de 10 em 10 annos, em 
91. 901, 911 e depois incoherentemente em 1915 e present~mente; que seitas 
philosophicas ratearam duas dellas, a primeira. <e a de 1911, tendo ambas de

.cahido pelo caracter da descentralização; que nenhum espírito nacional 
presidiu seus progran1mas; finalme·nte que nos 33 annos de Republica temos 
vivfdo em plena incoherenoia pedagogica, ·sem coragem de adaptar integral· 
mente o ensino classico, ou o mooerno, sa,crificando ele outro lado as tenden
cias ethnicas e o sentimento clemocratico que tem vegetado sem incentivos, 
prejudicando o levantamento social do paiz. 

Onde e quando a esta;tistica fo i chamada a collabora.r nas reformas do 
ensino? Onde e quando o exame primaria.· das etapas da bistO·l'ia do ens·lno 
foi lembraJdo na elaboração das mesmas? 

Onde e quando as prerogativa.s, a finalidade, o sentimento da. raça bra· 
sileira, o espírito !'acionai, foi visado em reorganização do ensino publico no 
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Brasil'? DolO<rosas interrogativas, e enLretanto naua é tão importante no~ 

paizes cultos como esta copulativa da evol uçã.o a. que se ligam to tios os pro
blemas, desde os da de-fesa nacional até os da cultura, notadamente o ultimo. 

:Or. Presidente, nesta breve oraçã.a sobt·e co usas puramente brasileiras, 
onde não tenho dado entrada ao que se faz lá fóra, vou deixar correr uma 
pagina com o deliberado intuito de mostrar como um povo intelligente é 
cioso do esptrito prOI;}rio, formado á c usta de tantos sacrifícios, através de 
centurias de evo>lução, de luctas, de dissabores, mas de victoria.« sublimes . 

Relfiro-me á inte"lleotua.J di)s'Puta agora em pleno vigor n.a. Fra..nca eio
quente das lides guerreiras, _e cultura.es, ao ser, mrus ou me nos exa.brupta.
mente, publicada a. r efo.rma d<:> ens1no L'EWn Berarcl, a entrat• em vigor em 
proximo mez. Os progra.mmas de Berard estão apaixona.ndo os espíritos ma-1~ 
cultivados, pócle-se dizer, a todos os intellectuaes da. França, preoccuj;ja.clos 
mais do que nunca. com a cultru·a do paiz. A reforma traduz um espírito 
classico eÀ'iJ.·em.amente accentuado, tornando o grego e o latim obrigatorlus 
até o terceiro; seus adversanios-a.ccusam-n:a de menosprezo ao espírito fra.n· 
eez, <iivulgando muito do Lacio e da. Hellade.. O espírito ft'ancez, dizem, v3Jle 
mais do que tudo, excede o latim e o grego, mas Berard responde que sem 
as duas línguas classicas o francez se torna incomprehendido. A Academia 
ae Sciencias PoHticas, já teve a. palavra: Be1·g.son a,poiou o estudo classico 
de Berard, mas opinou que, moderno ou class1co, ·'é dever velar pelo genio 
francez". Laudet, Barthelemy, Bougeois, L e ·Roy, Lalande, Henri Joly, to
dos. lançaram dardos ao novo plano, extremamente classico e pouco francez. 

E' a lucta do esp1rito 'francez contra o espírito greco-latino, não sendo 
posS!ivel avaliar as consequencias. 

No Parlamento a discussão tem despertado um gnt.nde interesse e en
·volvi-do os mais apurados especialistas na materia: Henriot, Leygues, o refor· 
mador de 1902, Dicas, Loquin, Gui'bal, Jlil.ar Sanguier teem atacado com ve• 
hemencia, á excepção de Guibal, a nova reforma. 

Georges Leygues, que é um fino orador, l'O'lllJPeu o de"bate 11 de Mt~-iu, 

quando tres interpe!lações são feitas ao governo s01bre o ensino secundario. 
Smto, S.r. PJ·esidente, que nossos reformadores não tenbam á mão a.<J 

conclusões (leste grande espírito delfen~endo os antecedentes ethnicos e a.fl 

tende·ncias histol·ica.s do povo franooz, na opinião do orador, muito além das 
civi-lizações a ntigas. Em França as luctas pelos systemas de enS!ino a.bran· 
gem mais de seculo: na restauração Gurizot e Cousin perdem suas caa.e·l!'= 
por causa da.<J id>éa:s liberaes, mas na n;wna.rchia, de Julho aquelle e Sal
vandy r ealizam reformas na direcção de Condorcet. Mas o mruor reforma
dor do seculo ];}aSSado é ViC'tor Duruy; seu trabalho teve os gabos da ter
ceira rep1Ublica. pela palavra de Jules Simon, de R ené q.obelet, de Leon 
Bourgeois, de Jules Ferry e do prO<prio IJeygues. Em. 1898, em uma atmos
phera asp.hixian>te, teve inicio o estudo das bases de uma !futura. reforma: 
a. Camara dos Deputados, os Institutos de Ensino, a Academia de Scienci~s, 
a Academia de L ettras, os philosophos, os scientistas, os pedagogos, a. menta
lidade franceza em summa lfoi ouvida. 

Cinco gvossos co~umes encerram estes inqueritos e basearam a reforma 
de 1.902, e>ffectuada por Geo~·ges Leygues que poz fim a. uma grande lucta 
peda.gogica, senao partes o ensino ciasslco e o moderno. 

Leygues ac:commodou a situação creando dous cursos: um classico, outro 
moderno, resolução que recebeu os app•la·Usos de Bertholet, de Gerard, de La
visse, de Poh1caré, de Cochin, de .raurés e de outra~ capacidades. 
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Georges Leygues recorda este passado e mostra IlgeiL·amente os resulta· 
dos colhidos, sob apal'tes de Berard. 

Depois falia do esph,ito latino, do esplrito t'rancez, do passado, áJa hl., .. 
toria, da civilização romama, da Gania, de- Coulanges e de Camille Julien: 
Leygues é uma grande alma nacionallsta. 

São dp George Leygues: "O povo que se hypnotizasse com a contem
plação das civilizações passadas, por mais poderosas e brilhantes que te
nharrn sido, que não se mistura)ss'e â. corrente de vida universal, seria um povo 
anti-condem11ado á decadencia". 

Appella para o testemunho do autor das "Qida.des Antigas". que affirn"' 
terem sido os quatro seculos da paz romana de absoluta esterilidade na or· 
dem moral, intellectual, scientifica, politica e artística. 

E quamdo no debate se empenbam Henri-vt, Ribot, Berard, Leygues o.e:.
fe·cha estas paiavras patrioticas do livro S1Lr la Gaule, de Juilien. e derrota 
os adversarios: "não me ranem mais c"Lo genio latino, que não me faça.ru 
mais a França alum11a e hea-deira deste ~nio; a França é cousa dif•ferente 
e vale muito mais". 

Mas Berard responde logo: "fóra do humanismo e da civilização larma 
não ha civilização franceza. Quem nii.o sabe o latim não sabe o framcez, não 
póde comprehenoor as obras do genio francez . O genio francez não é senão 
um desdobramento do ge11io latino". 

Mas Leygu,es: "os· tres seculos de ag-onia gaNo-romano demonsc.ram a 
1nutil1dade de uma cultura exclusivamente litteraria e latina; fizeram surgir 
um tYJJO de homens que não existia até então ,' homens que se tornaram 
uma naqão, uma nacionalidade, uma civilizac;ão CO'l1.1 princípios, um ideal, 
uma Jin~ua, costum<es que esta humanidade nova tirou do propr1o sero, pu.ra 
seu proprio uso e que exprime seu g>enio" . 

E ajuntava: "nada nasce do nada, ha sempre um principio na base de 
uma ordem de cousas novas, mas o genio e o ideal franc~z excederam as 
!bases greco-latinas em todas as armensões." 

E Dicos ~xalta u sensibilidade franceza: "le français est la tro!sleme 
langu~ classique" 

A~sim a lucta pedagogica no l'arlamento e no mundo ir.tellectua.l fre~~
cez: ahi não vemos Ley.gues contra Berard, mas o espírito francez e.:mltado 
e cbeio de patriotismo contra o espírito greco-latino. 

Berard vdsa a cultura. atraYés do espírito classico e Ley.gues quer a J.l~· 

feição do esp1rito francez, a cultura através do passado, . da língua e àr.. b;~
toria ofranceza. 

A todas as objecções responde Berard que d~as conclusões resultam de 
seu plano: um id<'al democrati>co com a igualdade do ensino para todas as 
classes e o equilíbrio d~ cultura cla;ssica, moderna e scieThtiJfica. Ahi está 
sua defesa e brilha.nte. 

Pela reforma ele 1902 os a lumnos france:res ao abandonar o ensino prl
mario deparavam tres cur os: o technico, 0 primaria superior e o secuna2t.
rio, com latim e sem latim; Berard fU'lldiu estes cud·sos em um só sob o pen
samento de que é a cultura que se pesqui2ia e não o ensino superficial; é um 
erro, diz, submetter ao J.)rogresso material as condições da cultura intelle
ctual, esta não varia com a.ls condições da vida physica t os a:~pecto~ exte
riores do mundo. 

Ahi está, Sr . Presidente, a situação do prohlem.a fran-cez reduzido a 
esta fórmula: o ensino secundario aperfeiçoa e dilata o espírito da naciO'Tla-
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!idade e aJicerça as aptidões eUulica.s e historicas de um povo; portanto a 
questão de ensino· se resume na educação das tendencias de uma nação, ten
do-se na cO'Il!ta variados factores que constitw;m - o gcnio de lL"'l povo. 

Nos paizes de cultura. as reformas de ensino não teem outra finalidade. 
No Brasil, porém, sendo identico o problema, uma cJ.rcumstancia o fa· 

vorece: não temos o d.egladiar ·entre as duas culturas, moderna e class·ica. 
o ensino secundaria, enJtre nós, jáma.is visou cultura, mas o vehiculo para 
a entrada nos estudos superion:s; da hi a ·facilidade em accommodar o des
e nvo•lvimento e a educação do esp.irito brasileiro de par com o ensino clas
sico e moderno, realiz.an<Jo uma reforma util, prUitica e sobretudo raciona l . 
Servir-nos-ha de pa=<ligp1a a reforma Berard, mas concedendo maior am
·plitudc ao cultivo da Jingua brasileira, da hi~toria e da chorographia patria. 
Paiz novo, o e nsino classico trará amor a lingua, o modE:rno abrir-nos-ha as 
perspectivas de grande futuro, ponrlo-nos em contac1:o com oo povos a<leanta
dos, e o scientifico dilatará nosso campo de acção, relacionando-nos com o 
verdadeiro, o fi.ln da sciencia e da propria vida. 

Assim teremoo cultura de vee<lade com a progressao de poucas aeca.das, 
con<tando que a transmi~são dos 'conhecimentos obf>.de'Ça ao mesmo rythmc. 
de attrac;ões. Na parte classica bastar-nos-ha o latim e a literratura helleno
latina; na moderna, as Línguas ingleza, allemã e fra.nceza.; na scie<ntl1'ica, as 
ma.thematicas, a histeria natural, a physica, a. chimica e a geographia phy
sica; a parte na-cional comprehe nderá a língua brasileira, a histeria nacional 
e a cborographia prutria; a sociolo·gica, a gcographic{L socia l e a histeria 
universal. 

Para que, Sr. Presidente, não me accusem de Iconoclasta sem progr"''"' 
ma, .darei a seguir um agrupamento das ·disciplinas, diBtribuidas pelos dif
ferentes annos, modificação de' Sy!vio Homero, qua:dro que repu~o de alto 
significado dentr.o de uma reforma séria e com espdrito nacional. l:'óde 
meu prograrnma, eu o a;credito, offerecer uma difficil bai'ireLra ao bacharelato 
.tm letras e sobrecarregar de tarefas o professor, mas seu resultado será evi
dente, indiscuüvel, alicerçado na rna.dureza integral. 

PRIMEIRO ANNO 

Fortuguez (6 horas na semana). 
Lati:n ( t> horas na semana). 
Mathema.tica (arithmetica prati~) (6 horas na seman·1L 
Desenho (2 horas na ~emana) . 

Escotismu . 

SEGFNDQ ANNIJ 

Portuguez (6 horas na s mana,. 
Latim (6 horas n a semana)_ 
Fra,nce·z (6 horas na semana) . 
Mathematica (arithmetica theorica) (6 horas na semana'. 
Desenho (2 horas na semana). 
Escotismo. 
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'l'ERCElRO AN!'of~.o. 

Portuguez (3 horas na semana,. 
Latim ( 3 horas na semana) . 
F1·ancez (3 hOl"<LS TJa ,;emana, . 
Inglez (6 horas na semana). 
Mathematica (aJg·ebra pratica) (6 ho1·as na semana-, . 
Desenho (2 h01~s na semana.) . 
Eoootismo. 

tPortuguez (2 horas U."L seman<L,. 
Latkn (2 horas na semana) . 
F!·am.cez (2 horas na semana). 
Ing1ez (3 horas na semana). 
Allemão (6 horas na semana). 
MaJt.hem.atica (algebra theorica) (3 horas na semana, . 
Physica e Chimica (3 horas na semana) . 
Desenho (1 hora na semana) . 
Escotisrno. 

QUINTO ANl\<0 

Portugu z (2 horas na semana>. 
Latin. (li hof'a, in~>.. eE>nla.nu., . 
F.rance·z (2 horas na semana). 
Inglez \2 horas na semana) . 
Allemão (3 horas na semana). 
:rv!athema.tica (geometria e trig0110metria) (3 horas na -,cm~ma,. 
Geographia (3 horas na semana) . 
I-Tistoo:ia natura.! (3 horas na semana). 
Desenho (1 hora na spmana) . 

SEXTO ANNO 

Portuguez (1 hoTa na St•mana). 
Latim (1 hora na seman11,). 
Framcez (1 hora na SE'mana) . 
Inglez (1 hora na semana) . 
Allemão (1 hora na semana). 
1\'[athematica (recapitulaçã::J) (1 ror,. n:< semana). 
Physica e chin1ica (2 horas na semana;. 
Geog:raphia (3 horas na sema11a) . 
:Histeria natura] (3 horas na semana) . 
Corographia e Histor!a do Brasil (3 horas na semana ) . 
Desenho (1 hora na sem.'l.na). 
Escotismo. 
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SE1'H10 AN"Nu 

Portuguez (1 hora na semana! . 
Latim (1 hora na semana) . 
Francez (1 hora na semana). 
Ing lez (1 hora. na s~mana). 

Allemio (1 hora na semana). 
Mathema.tica (1 hora na semana). 
Physica e chimica (1 hora n a <;emana). 
C+eographia (1 hora na semana) . 
Histeria natura.! (2 hor.as na semana). 
Histeria Universal (2 horas na semaru..'l. 
Corogr8!P·hie. e I-Iistor ia do Brasi: (3 horas na semana). 
Litteratura hibero.:-latina (2 hot·as na semana) . 
Hygien e (3 horas na semana) . 
Histeria ela PhHosophia (2 horas na semana ). 
Desenho (1 hora na semana) . 

Esta seriação integra l não offe1·ece novidades em certos pa!zes qw~ veJam 
cuid8Jdos.amente pelo ensino secundaria, de effeitos tã o no taveis na sciencia 
e nas artes, nas carretras te chnkas ou no commerclo. 

A cultura não está is'ttbordina da aos as],)ectos exteriore!S da vida, ji\ vimos 
em Berard . 

O curso em sete annos .i á foi adoptado entre nós. 
O augm~;mto <le uma cadeira de h ygien e, assumpto tão imr>orlr.nte !l u 

ensino secu:ndario .... 
O SR. ELYSEJU GUILHEJRMEJ: - Mesmo nos cursos p~·imarto,.. 
O SR. AME,RICANo oo BRAZIL: - ... acompanha o aesenvolv1menw desta 

sciencia qu'e tanto vae intfluindo nos ha<bitos da sociedade e .está doe' acrôrdo 
com o bello prograanma ha pouoo defendido pe'lo pro.fessor Afranio l'elxoto. 
um technico n a materia. 

O estudo da litteratura helleno-latina é um complemento de cultura 
necessario e imprescindive l e tem re·~ações clirectas com o espírito da ângun. 
brasileira. A substituição da gymnastica pelo escotismo é uma. !nno·vat;lto 
imposta em nome da sciencia e sem prej uízo do serviço militar. 

O escotismo vae vencendo dia a dia em todos os paizes civll!z'ldos, em 
todos os climas, poPque foi ideado para ser cosmo>po!i.ta . Seu mochodo de 
a r,plicação de accôrdo oom as d:itfferentes idades é uma garantia p'l.ra a hy
giene organica; não sacrifica te.nras et'eanças, sem ossi.ficação completa, á 
bruteza de pesados exercícios, incompatíveis com a propria razão. 

Finwlmen<te, o plano adopta o exame de madureza, de saw1osa recordtt
ç;ão e de bellos resu1ta.dos em dias que vão não longe, como o unico capaz de 
!eva11ta t· o J1ivel dos exames " <'!e obrigar um estudo sério, p rmderada e sobre 
tudo reif.leotido. 

A madureza é o ideal em mlllt&ria de exame. 
Fortalece o ensino ma.ntendo o s discípulos em permanente aprendizado; 

adapta-se á psychologla individua, coadunando com o desen volvimento elo 
ra.ciocinio; Olbriga a ap:plicação e . finalmente não é nova, entre nós já foi 
seguida no Imperio e na R epublica . · 

O primeiro regulamento do P edro II importou a. madureza de Coimbra 
em 1-'837. 
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A futura reforma., incluindo-a, e o Congresso não lhe oppondo medidas 
protelatorias, terão conscieJ,tenlente, r alizado um J?asso definitivo no seu
tido da seriedade do ensino. 

Tambem, Sr. Presidente, neste programrr:a cabem algumas referenc1<1:. 
·sobre a maneira de leccionar escas 1na.terias, de accôrdo com a corrente 

social contemporanea, abandonando o safaro terreno em que palmilhavam 
os docentes da Colonia, mas que os tempos de hoje não comportam mais por 
mil e um motivo"'. 

A historia, por exemplo, não póât- mais ser o a>Ínontoado incoherente âu 
factos e de datas sem nexo social; não ha mais !Õgar para os reis que vão 
aos combrutes ou para os exercitas que conquistam victorias, dando nomt< <:t 

gener3.es; não, os reis retiraram-se, P deram Jogar ao povo .... 
O SR. GILBElRTO AMADo: - N"ão foram propriamente os reis que der.uu. 

o povo foi quem lhes Li!'OU o Jogar. 
o SR. AMERI~'lo no BRAZIL: - ... ao 1·ex-absconclitus de todo"' os tem

pos, o uni co autor verdadeiro da hlstorm. 
A llistoria é a sociologia, seu estudo deve ob ervar a serie dos pheno 

menos sociaes, a funcção po!itica. a administrativa, jurídica, J.'e~ igiosa, artls
uca, sclentifioca e litreraria e:m summa, conjunto que fôrma a propria hls
torin, como moden1amente a comprehendem os sociologos . 

_To ensino da historia. nacional sobretudo, estes principios devem ser 
apurados com a de,idia atten.ção. 

Reformemos os archaicos .processos 
0 SR. DoMINGOS BARBOSA: - Não 

chronologia histori~. 

de historia, actualmente seguidos . .. 
a historia que se ensina, mas a. 

O SR. AMERICANo oo BRAziL: - ... a pura chronologia, como lembra "' 
illustre collega, e façrumos da histOl'ia um as umpto aproveitavel, social. 

Como a bistoria, a geographia ainda não recebeu, entre nós, as vanta
jq'.sas contl'ibuições de Brunhes. de Plechel, ou as ousrrc:t-s deduc<:ões de 
Alphonse Bougert, que considerou a propria terra como um organismo, a cli
gel;r, a respirar, a envelheceT e n1arcando annos de velhice. 

Como V. Ex. pooerâ verificar, Sr. PJ·esidente, supp1·iml na serlaçà.o, 
que apresento, a famo. a philosophia, .comprehendendo logica, moral e psy
chologia, o maior contra.senso do ante-projecto de reforma no tocante ao en
sino secunOario, instituindo em seu Jogar a cadeira de historia da phllo
sophia. 

A admissão da philosophia entre a materia~ do curso gymnasial tem sl<lo 
ohjecto de repetidas di. cussões, mas o triumpho dos que a relegam parece 
definitivo; s~u logar não é ali i. Disciplin..'l. que exige uma dilatada com
prehensão de clifferentes problemas e um cerebro maduro para reflectir, é 
ace1·to notorio sua substituição pela hisloria da pllilosophia, cadeira que já 
ex i te em alguns collegios norte-americanos. 

Comprehende-se facilmente que em um paiz democratico não fica. bem a 
imposição de determinada philosophia, geralmente a do professor, porque o 
Governo não tem phllosophia official. 

Pela expressão philosophica, a qual das quatro correntes fica filiado o 
curso: á philosophia classica, dos padres ela Igreja, ao dualismo mais recente, 
ao positivismo, ao evolucionismo? 

E em cada uma dessas decisões não ha scismas que originaram subdivi
sões de grupos? 

Estou que o unico e acertado conceito philcsophico serirt o evolucionismo 
critico synthetizado no wen1en perpetuo dos allernães, reduzindo tudo â pura 
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cl"itica do conhecime11to; por tu e ê preclso dl:rP.r~ a logioa, a psychologia e a 
moral são sciencias a parte, emancipwas. A moral visa o bem e ê uma 
companheira da politica ao lado do direito. A psychologia ê um capitulo da 
biologia, avultado dia a dia, mercê da sciencia experimental . 

Por esses motivos e por outras considerações, que não tenho tem!•O de 
exprimir, transformo a philosoi}hia em historia da philosophia, mais neces
saria á cultura intellectual ele um paiz demócratico. 

IOutnas observações seriam necessarias, mas rupenas n-..e sobra tempo 
para concluir. Uma reú'orma. de eno;;ino €. ar:ou mpto grave, de ~.ui ta ;:)Onde
ração: ou se effectua no sentido de um ideal e este deve ser o do aperfei
çoamento do espírito nacional, ou então .resta~·;\ mais um ü-a.ba!bo improd'icuo: 
basta de r eformas pela cimalha, como dizia Euclydes da Cunh::~.. 

l'ran~formar, dentro ela reforma, o ensinQ secundaria em vehicu lo da. 
cultura - ê dever; procurar corrigir ou exaltar resrJectivamente os erros ou 
as .boas qualidades ela raça - ê obra de patriotismo. 

As reformas de ensino teem essa finalidade. 
Tiremos á psychowgm naciona l os resaibos de pessn:11 ·mo, <leFvianuo a. 

~11!1 attenção para as paginas da historia anonyma rtu<; esc,·evernos ao lado 
G.:-·s compressures, desde Taboréla at-é Rifault e Tira.dcnle>::. mostremos a cp
posição dos e lementos e a nossa victoria definit1va em 1~22; ha uma histo
ria exclusiv~m..,ni·= br!Usileira, inicJada com o mat·t.yrio e a revolta <los ame
ricanos puros, a p~ime1ra pagma . .Audaz e herolca. -0 éles~e clesclobt·am•)l'to 
historiao o 1817 e o 1831. 

Ensinemos o culto á. terra se·m exaggeros, não a façamos me1110r, mas ra
çamol-a que rida : clal1i nasoorn as raizes fundas elo egocentrismo e da n acio
nalidade. 

AccotX!emos com reser·v.a no corac:ão brasileiro o sentimento da egolatria, 
estim.ulando-lhe ·a. confiança da vin<àa do a.manhã t:isto.rlco, em que serão 
declinadas as projecções de nossas conquista.s no co ntinente sul-americ:otno. 
Inoculemos, por um ensino m ethodlcn, o. amor á lingua brasileira, mostrando 
sua dependencia unica ao latim e que, si herdamol-a de Portugal, temol-e. 
conservado sem-pre em progrtesso, €nrJquecido, m estiçado ao contacto do 
tupi e d.e outros idiomas índios. ou com as tJ·ansforma.ções do mestiço, creando 
em certos logllires expressões e vocabulos novos. 

Mostremos o typo brasileiro, confluente dos tre·s sa11gues, com uma psy
chologia propria, uma terra pl'opria, a gerar um folck -lore, costumes, ten
dencia.s e espirito cliffere ncia dos, resumindo em uma palavra - o genio 
brasileiro . 

·Orêemos ao Brasil um sentimento republicano, dentro da futura reforma.. 
Eis, Sr. Presidente, ais derivantes futuras de uma orga11ização do ensino, 

cooperando na grande obra elo porvir, cujo fim não se deve !Iludir. 
Em ul·tima analyse, a reú'órma vindoura r!'solverá o maximo problema. 

do Brasil que não é la tinirer, nem tão pouco lusitanlzar o povo, m as ao con
trario abrasileirar o brasileiro schmtlficamente, enriquecendo-lhe a alme. atra
vés el a cultura, afastando-o cada vez mais das unidades de origem. 

Fico tra.nquil lo, Sr. Presidente, que o reformador de amanhã, mag1s-
.,!:rado arguto, cultivado e brasileiro, proverá a materia com segurança, as
sim como fico tanquillo que, combatida a apatbia nacional, profundme r.te 
psychologica, chamando a mocidade ao trabalho, intellectual ou technico. te
remos r ealizado um bello progra.mma que, execut!'Ldo em outros trinta annos 
de ;ida republicana, não offerecerá margem á repetiç1to elas palavt·ns <le 
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fogo de Luiz Couty: o Brasil não tem povo. (Jl1tito bem,· muito bem. O nra

dor é 'Oivamente Clt?'l!Pri?nentado). 

E m 15 de Dezembro d e 1923, o lll'1'. Peret:·a L·~:tc (,1-

tereceu cí Canw.1·a um 1n·ojecto de lei qne eq1tipa1·a •t Escola 
de Direito do Rio ilc Janei7·o, á FaC1tldade de Di1·eito da Uni -
1'C1·sidadc Jo l!io de Janeiro. 

O CongrPs~o Nacional resoLve: 

Art. 1.° Fica equiparada, pa.ra todos os effe!tos Iegaes, á Faculdade de 
Direito da Unive1·sielade elo Rio de Janc;ro, a Escola de Direito do Rio de 
Janeit·o, legalmente constituída ele accõrclo com os decreto ns. .659 e 8.662, 
de 15 de Abril de 1911. 

Art. 2.0 Re\·ogam-se as elisposiçõe · em contrario. 

Sala elas sessões da Camara dos Deputados, 14 de Dezembro de 1923. 
Pn·eira f..eite. 

Justiticar;t!n 

A Bst'üla de Direito, a que se re·tere <> p1·esente projecto. foi crea;Ja e tn 
virtude cln, decretos ns. 8. 659 e R. 662, dtl 15 de Abril de 1911. :1 bra ngendo 
tallJtem a de Pharmacia e Odontologia do Rio de Janeiro. ora em vias de 
<aqui])<'lrar-se ás demais escolas de pharmncia rlrt União, mediante um projecto 
de lt:'i votado pela Camara, presentemente em transito pelo Senado. 

Devidamente rcgistrai!a essa crear:ão no Cartorio de 'l'itulos e Documen
tos a cargo do Dr . Alvaro de Teffé, com e~tatutos apprcvados, excellente 
corpo docent , a Escola de Direito do Rio de J OJneiro achava-se !funccia
nando regularmente. quando, por effeito da lei n. 15.130, de 1918. vulga!
mente chamada - Lei Maximiliano, ficou imvedida de funccionar, visto 
~cmo essa lei estabeleceu que aómente poderiam funccionar na Capit:J.! ila 
H epublica e na dos Estados duas Escolas ou Faculdades de Direito. 

SPmelhante dlsp::>sitivo neu Jogar a que a Escola de Direito Teixeira de 
l!t'Pitas passasse a funcciona1· em icthercy, capital elo Estado do R!o de 

_ Janeõro. onde, ainda, até hoj . existe e ora já equiparada â.s o!fficiae 
A Escola de Dii·Pito do Rio de .Janeiro, da qual separou-se a de Pha• · 

nm<'i:J. e Odontologi.l, ao envez de fazer n m~s.ma to usa, tomou o ali' Li !'e ne, 
obedecendo ao dispositivo do de'Ct·eto n. 15.130. de 1918, acima citado . . uspen
der o seu curso. 

R4s'tringido c'Oil'l1o foi pela lei MaxlmiJi.ano o numero de Escol:!s dé' 
Direito nesta Capital. numero que era illimitado pela lei Rivadavla, ficou 
subsistindo, como sempre subsistiu. até hoje. a Escola de Direito do Rlo 
~e Janeiro. já então cread..q legalmente. apenas não podendo funC'clonar pala 
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restricção que lhe impuzera a lei poste;rior de n. 15.130, de 1918, visto como 
jâ. existiam aqui duas outras Escolas de Direito - a de Sciencias Jurídicas 
e Sociaes e a Faculdade de Direito do Rio de J aneiro. 

Agora, porém, que estas duas E scolas de Direito ee fundiram em uma 
só, com a denominação de Faculdade de Direito da Universidade do Rio d« 
Janeiro, o ;re·conhecimemto e equiparação da Escola de Direito do Rio de 
Janeiro, a que se refere este projecto, se imPõe; por quanto, desapparecida 
a causa da suspen são do seu funccionamento, tem ella readquirido, iJJsn 
f acto, o direito de funcc!oma.r po11que ficou se;n.do a segunda Escola de Di
reito desta Capital, de a,ocôrdo com a disposição da lei n. 15 .130, de 1918. 

Accresce a circumstancia de que, tendo já a OaJnara dos Deputadoo um 
projecto de lei, equiparando ás officiaes a Escola de Pharmacia e Odonto
logia, sepa;rada da de Direito, é obVIo o.ue a esta ultima não pôde ser negada 
a mesma equiparação, qu e é o que se pede em fac:e do projecto de lei acima. 

Não é a ~ua existenoia que S€· pileitea nem tambem a sua f uncção . A 
primeira ella. tem ex-vi legis, a segunda ella readquiriu peh facto de, com 
a Faculdade de Direito da Universidade do Rto de· J aneiro, existir hoje n esta 
Capital e. s6mente uma unica Escola ou Academia de Direito, ficamdo no ca
racter de segunda. 

Em taes condições, espera-se· que o projecto acima exarado tenha boa 
acceita;:ão por parte da respootiva Commissão, para o fim de ser o mesmo 
converUdc em lei. 

-l· 

Sala das sessões ela Camara, 14 de Dezemhro de 192·3. - P e1·eira .Ltei"tr;;. 

Env·iaclo á Commissci.o de Instrucção Publica, nci.o obtr~<.e 

pa1·ece1·. 

Em 16 de Outubro de 1924, o 81·. Nog1~eira P•;••ii<: •>t· 
terece1t á cons-icle?·açã.o ela Cam.a1·n o segtdnte 1JTojecto ele ' le! 
q1w concede wm prentio aos alu.mnos da U?viVfi1'Sida.de do Rio 
de JaneiTa, q1te 'lnais se cU.stin[J1~i?'e?n>· co'ln parece1·es cont?·a-
1·ios eras Co1nmissões àe Instn~cçci.o e de Finanças . 

O Congeesso Nacional decreta: 

Art. 1.0 E' facultado, como premio excepcional, aos alumnos da FacUl
dade de Direito da Universidade do Rio de J!lneiro. que, tendo obtido distin
cção em todo o curso, forem approva.dos com igual nota, em primeira época. 
nos exa.mes do penultimo anno, presta;rem as do ultimo na época immediata. 
e con1 as mesmas condições em que o •fizerem os estudantes matrirulados 
nessa classe. 

Paragra pho unico. Os que e.ssim se inscreverem para exame deveri1o 
pagar, além das ta..'Cas habituaes, as ml'!nsalidades do ultimo anno, que. pelo 
a.ntigo regimento, deveriam cursar. 

Art. 2.0 (Revogam-se as d.isposi.;:ões em contrario. 

Sala das sessõ'es, de Outubro éle 1924. - Noguei?·a Penido. 
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Jt!stiticação 

O projecto supra visa uma. alta razao de estimulo. E:;easseiam, nas In;:,;sa:o 
faculdades, os premi os para. os alumnos · do curso excepcional. Approvada 
essa providencia, não ha, absoluta;mente, favor, que permitta a quem quer 
que seja o escandalo de iegislações precede,1tes quando se podia, e= dom; 
ou tres annos, iniciar e completar o estudo em estabelecimento de· ensino 
::,uperic,r. AdemEcls, D que por es-se meio se concede é licença ;J;;.ra se presta
rem em Março exames marcados para Novembro. isto é - um :s-imples adian
tamento de oito mezes, como premio para estudantEs a.ppl.icados, que, fló 
tenclo obtido notas distinctas não iriwn prejudicar o seu· curso, fazendo prova:!> 
insufficientes nesse ultimo exame. 

Além disso, já ha exemplo de concessões dessa ordem . A idade mínimo. 
pat·a ser adlnittido á Faculdade de Direito é ter o candidato dezeseis anno" 
completos; entret:ulto, excepcionalmente se permitt.e esse ingresso aos de 
menor idade, desde que ;faç3Jm "provas verdadeiramente brilhantes" . 

No nosso ensino, raP3iam cada vez mais os meios de cstbnulo ... Etn 
uma época em. que se procura, acima de tudo, a. selecção das capacidades, e 
de louvar-se essa pr<YVidencia, em nnda prejuclJcial (nem 5e diminue· a 1·enda 
das fa;culdades superiores) e de feliz eq uidade, que nãu ha mislér enearec~r . 

Na Europa e nos Estados Unidos, procura-se dat· grande import.a,nda à.s 

aptidões individuaes; de facto, não é comprr, hensivel sejam iguaes tres fa 
culdades de inte!ligencia ele todos 03 estudantes; por essa fórma, um curso 
mais dilaJtooo é, muitas vezes, exaggerado para quem o p6c1e fazer em m enU'!:> 
tempo . Com a meéilda, que ora. se propõe, nad::.. perde o ensino, u:na vez que 
deem os estudantes as mesmas provas de preparo, aos exames finaes. 

Em 18 tle Dezembro, a Oontmisscio clr (nJtrur..:;ào Pu
blica cltHt parece1· cont1·a1·io: 

O projecto sob o n . 184, deste anno, permittindo aos a! um nos da Faculdade 
de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, approvados com distincções na, 
materias elo 1° ao 4° anno, fazerem o 5° na segunda época de exames, não 
póde ser acceito por estes motivos: 

I - Primeiramente, com o presuppos<to· de con•ceuer um premlo ao" 
alumnos que se distinguiram por sua intelligencia, esforço e aproveitament-o 
nos quatro primeiros annos do curso, vem, de facto, collocar os me<mlos 
alumnos na posição humilhante de serem submettidos a exame de materras 
ilifficeis, qua.es as que constltu'em actualmente o 5° anno, por exemplo rntJ
dicina legal, pratica do processo civil e commercial, theoria e prrutfca ·dt> 
processo criminal, con1 um estudo superficial de mais ou menos .tres mooes 
apena~, em qu·e evidPnteme]ltê, não se podem apresentar em identicas con" 
dic;ões áquel!a, nas quaes fizeram os annos anteriores. 

LI - Depois, reduzindo afinal o curso juriõ ico a quatro annos, emoora na 
alludida hypothese sómente, modif.ica. por um fundamento de ordem pessoal 
e contraproducente, todo o sysll:>ma de legislaÇ<"to em vigor, o que, além de 
inconveniente, não é opportuno, max.imé neste momento, quando, por forQa do 
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autorização legislativa, o Poder Executivo, seg-undo consta, tem prompta a 
reforma do ens ino superior. 

Sa la das Comrnissões, 1ll de Dezembro de 1924. - J oão Elysio, l:"resi·· 
dente e Relator. - Fa,b io Ba,n·eto. -- A.. Solan.o da, C!1tnha. - C!c~n:a,l1w 

Netto. - Ra1~l de Fa1•ia-. - BrCLZ do A.m.a1·al. 

Em 1 tle Jru.Tw tle 1925. c~ Commissão <'Le Fin:~nçcts rUto• 
ptm' 0 J.arece?· a,cima: 

.Parece ter havido equivoco na remessa á Comrnissão de Finanças elo lJl".,. 

jecto n. 184, de 1924 . 
Embora se diga na epigraphe "conced·e um premio aos a lumnos da ü !li· 

versidade do Rio de J aneiro, que mais se distinguirem", é certo que l:ít1 
premio não consiste em dinheiro ou valores que venham onerat· a I<'azenda 
Nacional, mas apenas na permissão de prestar ,oxames do ultimo anno do 
curso jurídico na SEgunda época do mesmo anno lec-tivo em que tenham pres· 
tado 'exames do quarto, quando tenham obtido di&tincção em todos os exame" 
anteriores, d-esde o primeiro anno . Nestas condiQões, o projecto pa!·c·ce ser 
purame11te da a lçada da Commissã.o ce I nstrucção Publica.. 

Desde, ])OJ"érn, que se solicita a audiencia da Cornmissão de Fina nc,:a ,, 
esta adopta a.s ponderosas razões cl::t malorla da Commissão rle Ins1rucc:a.o, 
contrarias ao projec-to. 

Sala das Comrnissões, 1 de Junho de 1925. - Antonio Ca·rlog, Presiclentc . 
Tava1·es Ca,valcanti, Relator. - Oli'L·ei1·a Botelho. - WanrlerlC'y Pinho. -

Homero Pires. - ])omi:ngos Masca1·C'nhas - Biamor (}.e JJ:Iecleiros. - Vi· 
anna do Castello. 

Em 13 é ncen·ac1a a 1" discussão c rejeitn ~ J r, JFO,i<CtC . 

Em 3() àe Outu.bro tle 1924. é j?Ü{Jado OÍJ1t· ,1tn ar clriiTJe· 
1·ação ela Cama1·a o seg1tinte 1Jrajf'cto ele /ri fios Srs. JJ:Ia1·tins 
F1·a11co e 01~t1·os q11e au.to?·iza. a ft~nc/a.r . nos Estados do Pa 
•·a?ui, Matto Grosso e Goyaz, inte1·natos ele ensino zla?·a ,;,.6 

anças inc1igenas . 

O Cong 1·e~so Nacle>nal resolve: 

Art . 1.° Fica o Poder Executi\ro autoriz? do a fUP.clar. no,; -:;;,taclos ,,,, 
Pan:má. de Matto Gros-i':o e é!e Goyaz. internatos de em<ino para ambo,., os 
sexos, CIC'stm acloi< C'specia lrn ente ::t receber as creanças indígenas maiores de 
sete e nnos, de> p aes. já adaptados e elos que for0m se adaptando ao convlvin 
dos civilizados. 
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Art. 2. 0 Esses interuato terão por fim: 

1°, ministrar educação e insüucção primaria a todas a~ creanças lfiiho.s 
de paes indígenas; 

2°, o ·ensino profissional (agricultura, industria e commercio), ás creanças 
do sexo masculino, de coruformiclade com a itlade e aptidão natural ae cada 
um; 

a•, o ensino de economia domestica e de d·actylographia (facultativo) á.~ 

creanças do sexo feminino. 
Art. a.o Para a admissão das creanças no internato, é indlspensavet: 
1 o, ser maior de sete annos de idade e menor de 14; 
2°, ter 0 consen-timento, embora tacito, dos paes, t u tores ou curadores; 
ao, não soffrer de molestia infecto-contagiosa , 
Art. 4. 0 Logo que esses institutos de ensino es~ejam en1 condições ae 

funccionrumento, o Governo da União promove1·á os meios de conseguir a. 
matricula do maior numero possível de creanç:as indígenas, em idade de serem 
internadas e das que, 110s periodos de matricula seguintes forem attingindo o 
limite mínimo cla,quella idade. 

Pnragrapho unico. Para esse fim o Gov-erno mandará proceder, sempr o 
que possível, o serviço censitario da população indígena infantil . 

. A.rt. 5. 0 O ensino profissional e de economia domestica ce,;sara dfO'S<Je l! u.,. 
'• alumno tenha atJtingido á maioridade; nessa occasião o Governo, por inter
media dos direotores desses institutos, proporcionará ao a lumno uma occup>1-
ção em serviço publico ou particular, de modo a garantir um salario para li 

sua subsistencia . 
Art. 6.° Fica o Poder Executivo autorizado a mandar abrir, pelo Mim~ 

terio dos Negocias da A.gricultura, Industrla e Commercio, os et'fldi tos ne
cessarios para attencler ás despezas com a execução dos serviços autorizado~ 
pela presente lei. 

Art . 7.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, ao de Outubro ele 1924. - llicllrtins Franco. - Plint•, 
Ma1·ques. - .tl.clolpho Konde?". - l!Jlyse1t Guilhenn<- . . - Ferrei?·a LAma. 

Enviado ás Commissõcs de Instntcção P11.blica e F ·inan
çns. não obte-ve ainda. pa?·ecm·fs. 

Em 16 de Dezem bro de 1924. o S1·. LinrlOCplw lJoLo.• 
ap1·esento1t o seguinte p1·ojccto d"; lei q-u.e tae1Lltn aos a lumno-' 
das escoWs 8'1tperiores, q1te inte?"?'ompera?n a [1·eq1tenc1.a escol.ru 
pa1·a tom.ar 1Ja1·te na defesa da o1·cZern legal, 111·estar ea;a ·r•>.<!~ 

e•m qualquer época ào anno vinclou1·o. 

<Considerando que grande numero de a lum.nos das escolas superiore<> a.u. 
Republica estão incorporados como conscriptoe ao Exercito Nac!on<t.t ; 
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considerando que as operações militares contra os sedicio~o privam 
muitos desses estudantes de frequentar as aulas das respectivas escolas; 

Considenan<lo que outros estucla.ntes, not<cda.mente dos nw.tricula(los em 
academias do Rio GraJ1de do !Sul, interromlJeram os seu.s cursos para tomar 
lXlrte como volunta,rios, nas mesmas operaçõe:; militare , em c1ef•)Sa da le-

~nFdade: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. L" Aoo alumnos matriculado!< em qualquer anno de escolas ae- en · 
. iT'O superior e que houverem interrompido a •frequenma es·~~-"~· para tomar 
parte na defe da legalidade, qu'er como sorteados élo Exe•·ci•o quer como 
vnluntario~ inc.irporaàos âs forças polimaes dos Estado.o, ~ fa::.t.taJa a pr..:~ 
ta.;:i:.,o de exames, Gem •prejui:()O da matricula no anno segainte , •'m CJilalquer 
época do anno vindouro, até o m>ez de Junho incllislve. 

Art. 2. 0 R 'evogam-se as disposições em contrario . 

Sala das sessões, 16 de Dezembro <le 1924. - Ltnão!pho Collor. - Gct1 
Va1·gas . - L~~iz Silvei1·a. - José Atves . - J. J . Be1·nanles Sobrinho. 
A. Konele·r. - Basilio ele 111agalhãGs. - Do1ningos 1Jtfasca1·enhas. 

Em 26. a 0o??1?nissão ele Instnt.oçãiJ .Publica !leu, o :.c:
g~~inte 7Ja1·ecer: 

Os sucoessos revolucionarias occorridos em varias pontos do terrltorl<.> 
nacional trouxeram serias perturbações â. população civil. Os pre.juizos ãahi 
decorrentes são d€ toda a natureza e mais· fortemente sentidos pelos que 
foma.ram parte pessoalmente na defesa da ordem legal. Nessa situaqão se 
encontra elevado · numero de alumnos das escolas superiores. obrigados a 
interromper a frequencia á.s aulas CJUe cursavam, para pa.rticiparem das ope
rações militares contra os sediciosos, quer como conscriptos incorporados 
ao Exercito Naocionat, quer ccmo voluntarios das diversas forGaS que os 
combatem. 

A' Commissão de Instrucção, portanto, se afigura justa e mediaa ra
cultada pelo projecto, cuja approvação aconselha.. 

Sala elas Commissões, 26 ele Dezembro de 1924. - J oão !iJlysi?, na pre
ôi<lencia. - Fabio Barreto. Relator. - Faria So·uto . - Oa-n,a.tho Neto. -
~olano ela Ownha, vencido . - B1·a!l! A.??w?·a!, vencldc.. 

Em 28 e 30 o p1·ojecto app1·ovaclo em 1 a e 2" elisC1Msão, 
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Em 2 de Julho de 1925 e??t a• diSC1t8S{ÍO, os S1'S. .fl. 
Dodswo1·th, L. Collo1· e Antonio Oa1·los fizera'Tn as 110nderações 
abaixo. 

O Sr. Henrique D mlsworth : - Sr. Pt·esid~nte, obed'9cend:> aos mais 
lltlbr'ó's intuitos, alguns Srs . D eputados apresentaram :J pro,ircw óra em 
··klm~e. que r.ac,,Jt,t acs alumnos das escoias superiotes, que· mtc:rromperam 
a fn~•lU(.m~ia e•coiar par:1 Toma.r parte na d\;lfesa da ordem r-·g-":1 . pr~<are!J t 

exames em qualquer época do anno vindouro. 
A esse 11ro.iect0 entendeu a honrada Commissão de Insb :..<!çào Publica de 

dar p:;,reccr favorave.l. Aci'edito, porém, Sr. Presidente, que, para a bôa 
ma.rcha de>s trabalhos parl-amentares, conviria que a Camara. rejeitasse sem<J
lhante po;iecto, por isso que os favot·es que elle estabelece para os estudantes 
matriculados nos cursos su pe riores só poderian~ ser auferidos no anno vin
doPro, quando, anteriormente, isto é, no correr do anno actual, elles jâ. teriam 
encontrado as épocas normaes de exames, razão por qUe são de toda •fôrma 
dispf'n 3a veis as medidas que o projecto, muito nobrem'ente aliâ.s, procura 
?stabelecer. (il!?tito bem,, 1n11 ito bem). 

O Sr. Lindolpho Collor : - Sr. Pt>eside11t, autor .-Jn Prt·.i<.ctv .,.;n "'" 
cn~sün, <:~uero fA7er a!gmnas pond'eraçãE's, em resposta ao ,10hre Deputaão 
p >lo Dietricto FedPral. 

KPalmente, é para lamentar qne. ronsubsta,nciada no pro.!ecto, a mecrlcra 
não llouYeM"e lor.;~·aão andamento o anno passado. Entre~.'l.n to. as considera· 
ções do ll<.:bre I'~·~n.n;.ldo não me pat'eeem inteh~anlentc proc~~df.~llte~, pr).t 

quanto póde se dar peTfeitamente o caso d,p ainda estarem estuclantPs da1:1 
escola•3 superiores :la Republica inscriptos em que.esquer dos corpos que de
fendem a lega!idacle. Por este motivo, não concordo em que, por teT sido 
reta rdada ::>. sua di~cussão. o projecto seja superfluo. 

O SR . HENRIQTJEJ DooswoRTH: - Mas o projecto estabelece favores atê o 
rnez de Junho deste runno . A C:tmare. vae approvar medida inu tl'i .. . 

0 SR. LINDOLPIIO COLLOR: - Por que in util ? 
O SR. I-IEJNRIQUE DooswoRTH: - . . . pot·que. evidentf'm€n•te, o project!ll 

não serâ. appt·ovado pelo Congresso antes de findo o m·ez ele .Junho , assim, 
os estudantes não aproveitarão os beneficios que elle encerra. E', porto.nto, 
inutil. 

O SR. SoLANo DA CUNHA: - O que V. Ex. poderá consegui r é que " 
projecto volte 1i. Commi são, pot·que E>Ste anno a a,pprovaQâo não tAm razão 
l)e ser. 

O SR . LINDOLPHo Cot.LoR: - Creio, St·. Presidente, que a rne·Jhor solução 
parn o ca&o seria modificarrt1os os termos do projecto, collocanclo-o em si. 
tuac:ii.o de ainda, aproveitar, para o futuro, a estudantes incorporados no anno 
corrente a corpos do Exercito ou de Pollcia empenhados na defesa de. le
g&lidar'.e. 

E' H te o 'Iteu aviso e et·a o que Unha a dizer. (11-htito bç~n; muito bem!,, _ 

O Sr . Anton io Carlos: - Sr. Presiclente. as observaQões que acabam de 
ser feitas pelos nobres Deputados procedem para o fim de que o projecto seja 
~;nendado, d'e modo que os favorPs instituiàos para o co!-rente anno e f'!U& 
n:1o ser?ío utilizados o possam ser no anno vindouro . 
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J"estas condições. parece que o melhor aJvitt·e serii. p€.dir a volto. a<> 
projecLo á Comm~>..~ão, a.fim de que possa ::lt'T modi~;cado. Nesle sentido, 1ol'
mulo reqnerimE nto. que enviarei á Mesa. (Mni.t Ci 1..1'?,:; m'Uito bem) . 

Vem á .VlE,a. ê lido, a)}oiado e posto cur> Jun tame-n te ern cllscussa<>, • 
.seguint.: 

RlilQUERIJ\'IENTO AO PROJEJCTO N. 276 - A, DE 1924 

Requeiro a volta do projecto n. 276-.A, de 1924, á Commi:;sárJ de ln 
.strucção. 

Sala ~las :sessões, 3 de Junho de 19•215. - An,Lonio Oa?·Lc•"' 

O Sr. P r esidente: Vou submetter a. votos o requerim'ento. 
I•Jm seguida, é appt·ovado o referido requerimento do Sr. Antonio Car.o,. 

O Sr . Presidente: ~ O projeCJto volta. á Comrnissll,o de Instrucçilo, tt· 
.c ando adiada a a• di~cussão. 

Noo consta na Synoj)se o and.amento do 1J?'Ojecto 

LEI N. 4.6a2 - 6 JANEIRO 192:. 

Art. a•, n_ XI. 

A orge.nisar e exeoutar um plano de éli.ffusão de -enstno prlmarlo no:1 
E stados, directa.mente ou por accõrdo com os respectivos Governos, podendo 
aJbrir creditas, no corrente exercido a.té 500 contos, respeitando as 'bases 
c onstantes das lettras a, b , c, à e e, do a.rt. a•, n. 9, da Lei n. 4.555, de 10 
de Agosto de 1922. 

( Diario OtficiaZ, de 6 de Janeiro de 192-3) ; 

9.0 •. -\.. ~nü·ar em a.ccõrd o com o~ Estu.dos, afim de ser estabelecido um 
re:gimen de subvençãÓ destiiilru:Io a diffundir o ensino pdmario com as s~ 
guintes bases: 

a) os Estados aJCcordantes se compromettem a applicar, pelo menos 1~ 'fo 

do sua receita na instru cção primaria. 
b) e. subvenção da União variará d-e 10 a 60 %, da importancia despen

dida pelo Estado accordante; 
c) a subvenção será r e'lativa !l.s oesc:olas primarias e ás no·rmaes jmga()'as 

~m condições de equiparação ao typo que a. União adoptar; 
' d) a fiscalização desse serviço competirá á União e aos Elstados. racm· 

tan do estes a acção da.quella; · 
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.:; ) a fiscalização por parte da Up.ião ·podeTa. ser confia<da. a <tiscn.;;-~ rte 
nomea.çáo do Ministe1io da. Justiça e Negocias Interiores com a gratiflcaç<LO 
''~' que trata o decreto 1mmero 13.014, de 4 de Maio de 1918. 

f) para occorrer as despezas resultantt>es de. execu ção de te dlsposltlV<> o 

Governo poderá ab1ir creditas não excedentes ao maximo de 300:000$000, por 
.E: s< a do accorcla!nte. 



A REFORMA DO E SINO 

Exposição ele m.otivos CI,JJrescntcula pelo S1·. D1·. João Luh: Alves, Jviintist1·o d'a 
J1tstiça, ao S1·. D1·. A1·thzu· Bernarcles, P1·esiclente d.a R.teznLblica, e1n Novem
b1·o do anno findo, sob1·e a 1·etomna do ensino 

Sr. Pr si dente: - Ao a,pr senta r a V. Ex. o projecto de refOrma de ensi
no, na parte r !ativa ao Ministerio a meu cargo, devo n.ccentuar preliminar
mente que não tive o vaidoso e reprovavel intuito de innovações radicaes, na 
vã esperança de fazer surgir, como ao toque de vara magica, uma organiza
ção •capaz d e transformar, por si só, em beneficios de sabedoria e de cultura 
o::. males e defeitos da instrucção publica entre nós. 

Quid leges, sine m01·ib1LS . .. I' 
•Procurei, 'Sim , perscrutar os males mais graves, os defeitos mais per

niciosos, ourv·indo, em vasto inqu erito, os competentes na materia. 
Devo ain'da confessar a V. Ex . que, diante do formidav 1 archi'Vo de re

latorios, pareceres, alvitres e suggestões que recebi, e diante do desencontro, 
em pontos essenclaes, de opiniões doutas, me senti tomado de uma especie de 
temor sagrado para ousar tocar nas .pedras do edifício e procurar reparal-o, 
embora, de principio, disposto a não lhe mudar a tradicional architectura. 

Venoi as r esistencias do meu receio, embora não haja vencrdo todas as 
difrflculdades que se me antolharam. 

Varias eram as .questões a resolver e muitas ficaram para soluções fu
turas e mais opportunas. 

I. Quem cogita de refOrma do ensino tem de enfrentar todos os seus as
pectos e procurar imprimir-il•he:; uma só direcção geral e uma só orientação. 

Essa unidade não podia ser conseguida, como seria conveniente, porque 
nem todos os ramos do ensino estão subordinados a este Ministerio. 

E' uma das anomalias da nossa organização administrativa. 
Sem fallar nos institutos mHitares de ensino, ahi estão subordinados ao 

Ministerlo da Agricuiltura varias estabele•cimentos, que bem ficariam sob uma 
só direcção superior: a Escola de Minas de Ouro Preto, as escolas de com
mercio e de agricultura, os institutos de ensino profissional, etc . 

.<\,ssim, pois, a unidade de direcção e de orientação do ensino, constante 
desta r efOrma, tinha <ele ficar, como. ficou, restricta aos estabelecimentos subor
dinados ao Mini.sterio da Justiça e Negocias Interiores. 

Eis porque o ensino •profissionail não teve •nesta refOrma o desenvolvimento 
e amplitude que devia ter. 



Ao Ministro da Agri'cultura, confiado a uma inte1ligencia devotada ao bem 
publico, não escapará •Por certo a urgente solução do problema. 

II. Embora pareça um retrocesso, não era possível mant er o excesso de 
autonomia do ensino, consagrado em anteriores refórmas, comquanto attenua
do na que actualmente vi-gora. 

Autonomia do ensino não é intte'pendencia, nem soberania do ensino. E' 
~íberdade ele acção, sob um a superintendencia geral e organica . Nem de outra 
fôrma se pode concebel-a, desde que é o poder publico que custeia, com a recei
>dos impostos, a manutenção do,o:; institutos e desde qu e, no estado actu a l da 
nossa civilização, é dever elementar do Estado fiscalizar a idoneidade technica 
para o exercício de certas profissões. 

Por esse motivo, e convencido de que um dos males do ensino estava na
auelle ex•cesso, sem con·trô~e, entendi que devia separar a a u tonomia didactica 
da autonomia aJdministrativa, submettendo-as a preceitos diversos. 

A autonomia didactíca é ma n tida nas congregações subol'dinadas ao Con
selho Nacional do Ensino, como orgão consultivo, de a lta a u toridade e com
.petencla. 

A autonomia administrativa é confiada ao director de cada in stitu to, su
Jeitos certos doo se•us actos á revisão do Ministro da Justiça e Negocios In
teriores. 

A creação do Departamento Nacional do E nsino, como centro coordena
dor, era uma necessidade evidente. 

!Prestam-lhe auxilio e orientação, sob o ponto de vista didactico, as con
gregações dos institutos de instrucção e o Conselho Nacional do Ensino, e 
superintende-o o Ministro da Justiça e Negocies Interiores. 

Ficam-lhe affectos os assmnptos que se referem ao ensino primarío, ao 
ensino secundario, ao ensino artístico e ao ensino superior. 

III. O nosso problema do ensino primario é mais arduo. 

A competencía dos Estados, a va;sticlão do territorío e as formidaveís de,o:;
pezas exigidas por uma organização definitiva são embaraços graves á sua d!i.f
fusão, não tanto •como a desejam os impacientes, que não sabem conten tar-se 
com o que é possíveJ, mas quanto seria vantajoso neste momento. 

Ha evidente clefícienc•ía de escola;s primarias, mas o problema vae sendo 
f!.tacado com esforço pelos Estados e .municípios e só contesta esse facto quem 
não examina o muito que já se tem feito nestes ultímos annos. 

Já não somos um paiz de analphabetos, como apraz repetir ao nosso in
curavel veso de nos deprimirmos; somos, sim, um paiz em que ha um exces
sivo numero de analiphabetos, mas as estatísticas ahi e~tão, consoladora;s, para 
demonstrar que a cifra da sua percentagem vai diminuindo. 

Concorrer para que assim continue, é dever de todos os governos e é o 
que procurei fazer, no:s modesto!> !Imites de um primeiro passo, dentro elas pos
sibilidades financeiras do momento . 

A continuidade ela obra é que produzirá todos os esperados proveitos para 
cultura do povo. 

As bases da refórma, em relação ao ensino primario, são o transumpto 
opportuno de O])iniões autorizadas na materia. Consagram o inicio de uma col
laboração da União, cujo desenvolvimento e ampliação incumbe aos futuros· 
governo~; da RepubHca. 

Penso que neste particular não devemos estabelecer programmas appara
tosos e inexequiveis, mas levar o ensino rudimentar essencial a todas as ca
madas sociaes e a todas as regiões elo paiz. 

Muito teremos feito, ensinando o ma;ior numero possível a ler, escrever e 
contar. 

Aos Estado , nas suas escolas urbanas e districtaes, incumbirá desenvol-
ver esse ensino. 
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IV. Estão em estudo as reformas do ensino artístico superior, ministrado 
nc Instituto Nacional de Mus~ca e na Escola Nrucionrul de Be1las Artes. 

V. O ensino secundaria, com a sua organização dupla, de ensino gymna
slal e de ensino de prepara torios, não .poderia permanecer. 

Neste ensino, o que se obser"Va é o desejo de um preparo rrupido e cada 
vez mais superficial nas materias que habilitam para a matricula nos cursos 
superiores. 

Esse, porém, não pode, nem deve continuar a ser o objectivo do ensino 
secundaria. 

Base indispensavel ,sem duvida, para a matr·icula nos cursos superiores 
o ensino secundaria deve ser en'carado como um preparo fundamental e geral 
para a vida, qualquer que seja a profissão a que se dedicar o individuo. 

Sem grandes innovações na sua organização, o ensino secundaria, segundo 
o projecto, será obrigatoriamente seriado, concluindo pelo estudo da philo
sophia. 

A remodelação tevu por 'Principal intuito uma seri&.ção mais racional das 
materias a ensinar, 1com programmas e horarios convenientes. 

Para isso se estabeleceu que o curso será feito em seis a nnos, prazo que 
não é excessivo, pois é de sete annos na França, Belgica e Inglaterra, de oito 
na Italia e de nove na Suissa e Allemanha. 

A preconizada divisão do ensino secundaria em dous cyclos e a consequen
te bitfurcação para mel-hor preparo de materias mais recommendaveis a tal 
ou qual profissão, adaptadas por alguns 'Palzes, originam-se do presupposto 
ele que é precizo attender, tlesde cedo, sem perda de tempo, ás variadas apti
dões dos adolescentes. 

A critica pedagogica tem, entretanto, salientado que as vocações só muito 
raramente se revelam, de modo rupreciavel, antes de certa idade, não sendo, 
pois, conveniente assentar a base do ensino no que ê bypothetico ou precoce. 

Nas actuaes circumstancias, as condições mais ou m enos difficeis ou mo
rosas da imp>lantação daquella divisão, quando acceitavel trariam embaraços 
prejud!'Ciaes a efficacla e movimento desta r eforma. 

Na verdade, a reforma do ensino se:cundario, diante dos males verificados, 
para operar desde logo, não '))Odia ter a preoccupação de tentar novidades 
sobre as quaes se tenha de manifestar ain'da a experiencia. 

Accresce 'que os estudos litterarios não são incompatíveis com os scientl
ficos , nem os dmpulsos de urna actividade accentuadamente pratica com as es
'peculações de um espírito bem formado. 

As rnaterias constantes do ensino secundarlo são rigorosamente necessa
rla!! corno conjunto inseparavel, que allle á cultura classica os subsídios in
tellectuaes exigidos ela mocidaide pelas necessidades da vida moderna. 

Quer no regimen gymnasial, quer no ele exames parcellados, agora aboli
dos, varian1 as exigencias para a m atricula nos cursos superiores. 

08 de pharmrucia e odontologia exigem, actualmente. um ~preparo menor; 
o estudo do Jatlm tem sido dispensado no curso de engenharia ; nada justifica 
essa dififerença, a não ser a erronea concepção dos fins do ensino secundario. ' 

Nada a justifica, em vista das ne-cessidades da cultura do espírito, qual
quer que seja o curso superior ou a carreira a que se destine o est;,udante. 

Em relação ao estudo do latim, por exemplo, basta r ecorda r a campanha 
de Lêon Bêrard em França e a alta percentagem da cultura litteraria entre 
os doutores e boohareis de ha 40 annos. 

Sem pdd'er citar-lhe o nome, porque não lhe pedi venia para fazel-o, apa
drinho a minha (}·pinião com a autorida.de indiSCl,ltivel de doutíssimo mestre e 
grave pensador, que ainda h a <pouco me ponderava: " ... quem ensina e exa
mina verifica com tristeza, todos os dias, que muita aptidão, talvez a;provei
tavel em outros trrubalhos, ·se perde na insisten cia em seguir uma vrofissão 
inte1lectual quem não tem intelligencia. 
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"Um dos meios mais effi'cazes de desviar esta corrente de uma só dire
cção para os est·udos superiores é difficultar o seu accesso, o que é o mesmo 
que fazer a selecção intellectual; só vencerá o mals intelligente ou o maJis 
ca')Jaz de esforço, e os outros fiicarão pelo caminho, com a sua meia sciencia, 
que aliás será enorme para lugares menos exigentes. Por esse motivo sou 
pelos estudos classicos. 

"De que serv.irá o grego, ou o latim, ou a philosophia, :para a boa com
prehensão do Direito, da Medicina, da Mathematica? De nada talvez, embora 
indiscutivelmente .aJPrimore e sublime o espírito dos que representam a cultura 
nacional nas e!levadas funcções que exel'Cem; mas têm este gran·de prestimo: 
im~dem a entrada numa sala, onde só entrariam estando a porta escanca
rada ... " 

Abolidos os exames ·de preparatorios, emquanto não disseminados os insti
tutos gymnasiaes identicos ao Collegio Pedro II, era indispensavel pro'Vêr â 
sua deficiencia, tendo em attenção o numero de estudantes do <Jurso secunda
rio em todo o paiz e as difficulda'des de communicação . 

O projecto o faz, instituindo juntas• examinadoras, de composição idonea, 
cuja concessão a estabelecimentos particulares, obedece a ')Jreceitos que garan
tam a seriedade do ensino. 

VI. No ensino superior, ha a distin,guir os diversos cursos. 
a) No <Jurso medilco, foram crerudas as•, caid'eiras ode Pathologia Medica, 

&3 !Pathologia Cirurgka e de Obstetrtcia, e desdo:brada a cadeira <de Ohimi
ca Geral e 'Miineral e Chimica Organica e BiologJa. 

Nas anteriores reiformas proourrou-se reduzir o en sino, pela suppessão 
de val'ias .cadeiras, a lgumas das quaes !for1a:rr. restabelecidas por n ova ori-
entação. . 

Não fo.ram, porém, restaibelecidas as cadeiras de Obstetrida, !Path ologia 
Medica e Patlhologia Cirurg;ica, sob o fundamento de ser o ensino tlheorico 
sup:prilfu .com vanta,gem pellas cruàleiras de cl!Lnica. 

Não procede essa ·razão . 
Na cadeira de Olbstetricia estudava o alumno todos os casos possíveis 

e, maJis tarde, via a sua ap.plicação na olhüca, quand'o esses .casos apparje
cessem. 

Ora, no hospital nem todos os casos se apresentam, n em todas as hy
potheses são estudadas, e, assim, o estudante que, outr'ora tinha a noção 
theor.!ca de todas as [1yipotheses e a pratica de muitas destas, tem a,gora o 
conlhecimento pratico dos casos que vê no hospital, ignorando uma série 
•grapde de outros casos, que não appareceram na enfermaria, e sobre os 
quaes, nem t h eoria, nem praticamente lhe falaram. 

P6d'e assim, o medico deparar na vida prati·ca com casos de ·que não 
tem ao menos conhecimento llheoil·ico, !f1ca,nldo imposffibilitad'o de solu cional-os. 

Com a suppressão da ca,dieira de P.athologia .Medica o mal foi maior. E' 
vastíssimo o campo nosologico e, dessa immens1'dade, o estudante, com o 
regime actual, só pel'COrre uma pequeníssima pUJl·te. 

O alumno, 'bode, sa'bená localizar com ]Jreci·são, uma lesão cerebral, fo
calizará, com .pertfeição, um sopro cardiaco, não \hesitará diante de uma per
tm•bação da maroha; mas esse mesmo rulumno lfical'á emba,raçado diante de 
um caso .banal de saram.po, molestda que quallquer mãi de família conhece. 
Com a internação, em lhospitaes especiaes, G'os doentes d'e tuberculose, de 
lepra e de outras malestias GOntagiosas, mais avulta a ignora!l!cia clintca 
do estudante. 

O prorl'essor de clinõca só dhsseil"ta so'bre os casos que apparecem na sua. 
ená'errnarüa, e corno a essa en!fermM·ia não são reco~hidos tuberculosos le
prosos, ty].)lhicos, variolosos, etc., o estudante n ão recebe ensinamentos ~obre 
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~asos que, com frequencia, vai encontrar na vida pratica; isso constitue um 
perigo para o doente e para a vida collectiva. 

Como pôde o medico suSpeitar de uma molestia, se nunca ouviu :falar 
dellla no seu curso? 

E' isso que o projecto quiz evitar, restabelecendo a cadeira de Patho
logia Medka, na qual o estuà'ante recebe1'á ensinamentos sobre todas as 
enti&ldes morbidas que podem ser encontradas na pratica e terá sobre ellas 
uma noção theorica, que o auxiliiará, não s6 no estudo das clinicas, como no 

exercício da prafissão. 
As mesmas razões appUcam-se ao restabelecimento da cadeim de Pa-

thologia Cirurgica. 
o projecto estalbeleceu, desde logo, a sel1iação das materias do curso 

medico e as ponderações que se seguem applicam-se aos demais cursos su
periores. 

Não era possível deixar ás congregações a faculdade inicial de estabe
lecer ruquella seriação, embora se hlles dê attr>ibuição. de propô r e promover a 
sua modilficação. 

Dam a dualidade de escolas OOJficiaes (Bahia e Rio de Janeiro, !São 'Pau
lo e Recife) e a existencia de muitas faculdades equipa radas, entregar desde 
logo ás congregações a incumbenC'ia de estabel cer a seriação das materias 
seria impedir a necessaria e desejaà'a unüormiclade e até as transferencias 
de alumnos de uma escola para outna, pela diversidade da organização dos 
·cursos d'e cada uma. 

Não ignoro que •ha pro1'unda divergencia entre prorfessores sobre :.. col
locação de certas cadeiras na seriação do curso mediiCo. 

Pensam uns que a cadeira de Anatomia Pathologica deve ficar no 4• anno, 
outros que deve ser collocada no 6° e outros no 13"; varia igualmente a opi
nião em relação á Pa11hologia Geral, á Medicina Operatoria e ãs cadeiras de 
especialização, assim como ha desaccôrdo sobre a denominação de certM 
cadeiras, como as de Plhysi.c'a, . G'e Chimica e de Pharmacologia; objectam 
alguns sobre a ded'iciencia de tempo para o ensino das diversas clinicas, etc. 

Colloquei a cadeira de Pathologia Geral no 3" anno, ultimo, do cul'So 
fundamental, por considerai-a principalmente como introd!ucção ao estudo da 
medioina. 

Se tivesse de ser considerada como synthese da medicina, como cupola 
d'o edifício medico, como opinam autoridades de grande saber, deveria ser 
ella a ultima das cooeiras do 6• anno, ou constituir um ensino superior e 
áparte, com a1>parelhagem aperfeiçoada e dispendiosa, enfermarias e grandes 
lalboratorios, para o!bservação e eJ..."Perimentação. 

'Não é possível, por emquanto, crear um instituto dessa natureza e, por 
este motivo, pareceu mais proveitoso ao ensino dar-llhe uma finalidade que, 
em'bora pareça mais modesta, lhe assegura maior efficiencia. 

'Tempo virá em que poderemos conseguir aquelle alto objectdvo, para o 
qual felizmente não !faltam actualmente, nas proprias Faculdades, prorfes
sores competentes, justamente acatados e respeitados. 

Não pareça sob>recarregado o 6" anno medico com o estudo ~as clinicas 
ne.le exigidas. quando é certo que o alumno jâ traz o indispensavel preparo 
para bem comprehen del-as. 

O actual curso de Propedeutica Medica é um curso comPlementai' da. 
terceira série, que, po1· não exigir exame, não tem frequencia, como deveria 
ter, s6 assistindo as aulas de clinica medica os alumnos da quarta, algun~ 
<la quinta e raríssimos da sexta série. Donde. em rigorosa verdade, se vê 
que o curso de clínica medica só é feito, agora, em dous annos para poucos 
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alumnos e que a maioria só o faz em um anno, sem o preparo p1·évio pa.ra 
bem ap·roveltal-o. 

Na reforma proposta, o alumno tem o curso completo de semiotica medl · 
ca e de pat:Jhologia medica em um anno, e o de clinica medica em ourtro, 
no qual o ensino, bem comlbinadlo no interesse do alumno, deve produzir 
resultado mais àff~ciente do que o do regime a;ct:Jual. 

iNão G'eu o projecto denominação especial á cadeira da Pihysi.ca, como a 
de ;Ahysica Medica ou PhysLca Biologlica, por desnecessario; desde' que o en
sino da Bbysica, em um curso medico, deve ter por ob'jectivo as suas ap
plicações medicas e não os seus ocoruhecimentos geraes, j~ adqtllridos no
curso secundaria . 

Foram creadas as Fa;cUildacles de Pharmacia, de Odontologia, mellhoran
do-se e ampliando-se os respectivos cursos. 

A organização · G<o curso complementar de meéLicrlna tropical e do estudo 
especiaJ de "hygiene publica traduz um alto aperd'eiç.oamentp no ensino 
medico. 

!Paiz de clima quente, onde se verid'ican. as condições mais proprias para 
o desenvolrvimento e diififusão de algumas doenças trwnsmissiveis; onde, por 
outro lado, existem problemas nosologicos, que escapam á actividade de 
pesquizadores extrangeiros e se offerecem ao esforço e á intelligencia de· 
nossos prO!fissionaes, não deveTiamos presci.nd.ir .por mais tempo de propor
cionar aos nossos medicas uma educação especializada, capaz de habilitai- os, 
não só ao exercício consequente e proveitoso da medlicina olimica, mas ainda. 
a interpretar factos novos da nossa pabhologia, dos quaes não lhes é dado 
conhecimento amplo em livros didacticos, quasi em absoluto, de autoria ex
trangeira. 

Era, pois, acertado cogitar do ensino da pathologia. regional. Para isso 
podemos. felizmente, aproveitar a actividade technica do Instituto Oswaldo 
Ca:-uz e de :;;uas fil1aes. 

•Cumpre accentuar que, para actuarmos com efficacia no terreno da 
pratica e poG<ermos comlbater as prin.ci'pa;es ~ndemlas ruraes que diifificultam 
o trabalho em vastas extensões do nosso territorio, se tornava necessario 
lhrubilit!U· o medico, que se destina ao exercício da pro1~issã.o no interior do 
pa.iz, a constituir·se, pelo conhecimemto exacto das molestias ruraes e dos· 
methodos de combatel·as, em poderoso factor do saneamento do nosso hin-
terland. • 

No que respeita ao ensino especial da •hygiene pul:>:lica náo será menor 
o alcance da reforma. 

Não <Seria possível, em uma só cadeira de hygiene das <faculdades ele me
dicina, educrur o technico para o exercício a mplo e complexo da funcção de 
h:ygienista moderno. 

Não se pode ocontestar a alta valia do ensino de hygiene nas nossas Fa
cniCLades, nem a notaria ·proficiencia dos seus docentes. 

Nelle, porém, só poderão ser considera-das as grandes questões de dou
trina, seguramente proveitosas aos meclicos que se destinam ao exerciocio da 
clínica, mas de todo o <ponto insmt:i'icientes para os que pretendam executar 
funcções sanitarias, 

Estes não mais pódem pres·cinclir de oconhecimentos es·peciaes, ctue exi
gem estudos e experiencias que escapam ás possibilidades technicas de uma 
cadeira, por mais aJita que seja a cap<ncidade do }Jrofessor e por mais que se 
irruponha o seu methoclo didactico. 

Tal é o criterio actu aJ dos paizes que mais zelam a ,saucle da collectivi-da
de, nos quaes o ensino da hygiene e da saude publicas é regularizado em es;
colas especiaes, com am.plos elementos ele aprendizagem. 



Baste-nos, para justificar 
paiz que se constituio modelo 
hygiene preventiva. 

a reforma, o exemplo dos Estados-Unidos, 
em organizações sanitarias e em methodos de 

Existem alli aJctua lmente dhrersas escolas 
a nnexas ás faculdades de medicina, nas quaes 
naes adquiriram vaJioso preparo technico, hoje 
nitarios do Brasil. 

especiaes de saude publica, 
al-guns dos nossos profissio
aproveitado nos serviços sa-

No Comité de Hygiene da Sociedade das Nações este assumpto acaba de 
me~·ecer demorada attenção dos grandes especialistas que alli se esforçam 
pelo aperfeiçoamento da saude publi:ca em todo o mundo. 

Não houve divergencia no •conceito formulado, de que a lhygiene 1mblica, 
pela complexidade ·dos · assumptos nella >Considerados e •pela multiplicidade de 
conhecimentos que a sua pratica requer, não IP6de prescindir do ensino es
pecializado . 

Além disso, 'Cumpre não esquecer que as nossas questões de hygiene pu
bli'ca diJfferem das estud!l!das e resolvidas -pela aiCtividade de hygienistas ex
trangeiros. ·Possuímos problemas que exigem dos nossos techniiCos educação 
epecial e adaptada ás condições do nosso ambiente climatm·ico e social. 

.Já attingimos, no que respeita á nossa administração sanitaria, satis
fatorio aperfeiçoamento, que se trailuz em resultados os mais apreciaveis, re
conhecldos pelos paizes mais 'Cultos do mundo. 

DaJhi. nos advêm maiores reSIPonsabilidades, entre as quaes a da necessi
dade de 'Consti tuirmos um corpo de hygien!stas modernos •Com instrucção te
chnica que corresponda á 'com'[llexidade e relevancia de suas d'uncções. 

O Brasil é paiz inter-tropi-cal, no qual os problemas de saude 'PUblica de
vem ser considerados de modo es'[lecial, para o que se torna indispensavel o 
preparo especial de profissionaes sanitarios. 

Affectando ao Instituto Oswaldo Cruz esse ensino, o Governo aproveita 
a crupa:cidadt> scientifica daJquelle >Conceituado organismo, de modo a Tealtzar 
rapidamente, ICOm vantagem, o objectivo do curso de hygiene. 

Claro está que o ensino n ão poderá ter desde logo o desenvol'Vimento 
amplo que exige, mas é de eS'[)erar que, lançadas as bases da reforma, o seu 
aperfeiçoamento e ampliação possam ser realizaJdos pelos futuros governos. 

B) No curso ju'I'idico, onde muitas foram as innovações suggeridas, o pro
jacto ·manteve o seu espírito conservador, quanto ás materias a ensinar. 

Fundio as •cadeiras de theoria e pratica do processo, creou a de direito 
penal militar e transpoz para o ultimo anno a cadeh·a de 1philosophia do di
reito, ensinada no primeiro. 

Houve opiniões pela 'Creação das cadeiras de direito industrial, de direito 
internacional privz.:do, de psychiatrla forense, etc. e pela •Suppressão da de 
direito romano, que deveria ser ensinado conjunctamente com o direito civil. 

O direito industrial alnda não adquirio uma autonomia tal, que justifi
que no momento a CI·eação de uma çadeira especial, que sobrecarregaria o 
curso . 

O direito romano poderia •Ser supprimido, mas seria '[lreciso ililatar o cur
se. de direito civil, j~ sobrecarregado, como parece mais conveniente, com o 
exame, J?arallelo ao estudo de cada um dos nossos institutos juridilcos, dos 
princípios de direito internacional privado e de legislação 'Comparada. 

A psychiatria forense I>óde e dEWe ser ensinada na cadeira de medicina 
publica e anthropologia criminal . 

C) No estudo da engenha~·ia manteve-se o 'Curso fundamental, commum 
aos tres cursos especiaes de engenharia civil, engenharia electricista e enge
nharia industrial, e supprimio-se o curso de engenheiros geographos. 

_JU; principaes innovações no ensino ministrado na Escola Polytechnica 
são os seguintes: 
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a) curl'o de seis annos, em lugar elos cinco annos dos cursos actuaes. A 
estatistica -dos cinco ultimos annos mostra que apenas uma porcentagem de 
15 o/Ó dos alumnos matriculados no primeiro anno consegue completar o cur
so no periodo normal ode cinco annos; um novo programma ele estudos obri
ga o uesen•volvimento de certos assumptos e assim não é possivel Ol'ganizar 
cur.sos senão com •seis annos; e, aliás, esse é o periodo de tem<po utilizado 
por 85 o/Ó dos alumnos que frequentam a Escola Polytechnica; 

b) a cacleira de Electrotechnica é eliminada do curso civi·l e conservada 
no curso de electricistas, que é da especialidade, com o estudo -de tres ca
deiras de electricidacle, uma em cada um dos tres annos; 

c) no curso de engenharia civil, as tres ·cadeiras ele Resistencia, Materiaes 
e Estradas são distribuidas em quatro cadeiras, creanclo-se a cadeira de Es
tabilidade da.s Construcções e Pontes e Viaductos, cuja independencia é hoje 
uma necessidade, mesmo na mais modesta organização. 

d) é creacla, em todos os ultimas annos elos tres cursos especiaes, uma 
nova •cadeira, que •se destinará propriamente á Engenharia Economica fa
zendo o estudo da organização e trafego das industrias e de lcontabilfdade 
publica e industrial. Essa cadeira ensinará aos engenheiros o modo efficien
te de sua futura colla.boração no desenvolvimento economico do paiz, estu
dando a organização e exploração das principaes inclustrias, como· a de trans
portes (estradas de ferro e de rodagem, <portos, navegação maritima, flu
vial e aerea), a de serviços publicas collectivos (aguas, exgotos, illuminação, 
distribuição de energia electrica, carris ele·ctricos, etc. ) , a,s fabricas manufa
ctureiras (diversas industrias nacionaes) e as extractivas (mineração, ma
deiras, etc.) No estado actual elo nosso desenvolvimento economico e diante 
-da sua rapida evolução, é indispensavel desde já ensinar aos futuros ope
radores dessa evolução o melhor aprocveitamento do seu tempo, em seu pro
prio beneficio e no do paiz; 

e) são supprimicla~ as .actuaes aulas de ·desenho, incorporada a parte 
graphica de cada cadeira ii. ·propUa ca.deil·a, conservados dous profgssor·es de de
senho, nos dous primeiros annos elo curso geral, para a formação do gosto 
artistico e a pratica dos traçados geraes e convencionaes, 

f) o 1curso de engenheiros e lectridstas é <Verdadeiramente especializado, 
com assum·ptos de electricida'<le ou de construcção, que os interessam; 

g) o curso de engenheirQs inclustriaes é elevado á mesma dignidade te
chnica que os outros dous cursos eS<pecia.es e pôde preparar os futuros in
dustriaes efficjentes do Brasil. E' creada nelle a cadeira de Chimica Analy
tica, ouja necessidade é intuitiva. 

h) •são, pois, em resumo, creaclas quatro cadeiras nocva.s nos tres cur
sos: uma de Electricidade, com rnaterias retiradas das duas já e::dstentes, 
podendo ser assim as tres mais desenvolvidas e especializa.das; urna de Chi
mica Analytica; urna de Estfubilidade e Pontes, e uma de Engenharia Eco
nornioa. 

VI. Na organização clb corpo docente secunclario e superior foram sup
prirnidos os lugares de substitutos, ele accôrdo com o voto quasi unanime dos 
competentes. 

Os docentes passam a ser r>rofessores cathedraticos, professores hono'Ca
rios, professores pricvativos, professores ·contratados e livres docentes. 

·São cathedraticos os effecticvos de •cada materia, excepto nas privativas 
elos cursos de pharmacia e odontologia, cujos professores têm o titulo de 
privativos. 

São hono.rarios os home11s de notavel saber, eleito·s pela Cm1gregação. 
São contratados os que, por meio de contratos por tempo certo, preen

chem urna cadeira cvaga, na 1f6rma elo regulamento, por conveniencia do 
ensino. 
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São professores os de <lesenho e gymnastica. 
São livre docentes os que, por meio de -concurso se habilitam a ensinar, 

na fôrma do regu lamento . 
E' estabelecido o concurso de provas, com prO'Cesso rigoroso, para 0 pro

vimento dos cargos de docentes. 
Tornou-se mms severa a exigencia da frequencia dos professores e a obri

gatoriedade dos trabalhos praticos. 
Deu-se aos 'Professores cathedraticos, como é natural e iogico, 0 direito 

de escolher os seus assistentes e auxiliares. 
Estabeleceu-se a jubilaÇão dos professores, que tenham mais de 65 annos 

d~ idade ou mais de 25 de eiffectivo exercício, assegurando-se aos actuae·s 
professores, que forem jubilados, as vantagens pecuniarias, o direito de voto 
nas congregações e o de fazer parte de mesas examinadoras. 

Manteve-se ás congregações a sua autonomia. na organização de pro
grammas, nos concursos e exames, dando-se-lhes voto consultivo em outros 
assumptos . 

Deu-se aos Directores a attribuição de- organizar os orçamentos, ele no
mear e aclmittir os funccionarios e de velar pela diseiplina e ordem dos 
institutos. 

VII. No regirnen escolar, creou-se a limitação das matriculas, como era 
justamente reclamado pela opinião dos ·competentes e imposto pela neces
sidade de tornar e:fiflciente e pratico o ensino, fazendo ao mesmo ttlmpo uma 
selecção dos mais capazes, de modo que outras profissões possam attrahir 
intelligencias ,que dellas, inexplicavelmente, se desviam. 

Estabeleceu-se a obrigatoriedade da frequencia. 
J'á estou vendo daqui a critica dos cultores ele todas as li'berdades, inclu

sive a liberdade da ignorancia. 
A liberdade está em seguir ou não um curso superior. 
Quem, •porém, livremente o escolhe, tem de se sujeitar ás exigen-cias que 

o pocle.r publico estaJbelece, para que o ensino seja effi·ciente, e para que o 
diploma de habilitação represente lealmente um documento de idoneidade pro
fissional, assecuratoria tdos interesses collectivos. 

O ensino livre fez fallencia. 

O ensino sem tt·aba1hos praUcos é urna burla e os tt:abalhos praticos, 
obrigatorios, como passam a ser, exigem frequencia obrigatoria. 

VIII. Mantiveram-·se para os institutos ele ensino secundario e superior, 
e.!! taxas que actualmente lhe~ pertencem como renda para o seu custeio, in
clusive o pagamento das novas cadeiras . 

Augrnentaram-se, porém, as importanci.as dessas taxas, como era neces
sario, dado o encarecimento do material indispensavel ao ensino e a necessi
dade ele melhor rupparelhagem para os estabelecimentos. 

As taxas que e ram arrecadadas pelo Conselho Superior de Ensino passam 
a sel-o pelo Departamento Nacional do Ensino, corno renda da União, para 
fazer face ás clespezas novas. 

Com estas providencdas, asseguro a Vossa Ex. que a reforma não es
oueceu os enca!'gos que 'POderiam provir para o Thesouro e não voclia es·ca
Úar-me essa face do problema, de <vez que não ignoro as dilfficuldaJdes finan
ceiras que nos assoberbam e o firme proposito de V. Ex. em climinuil-as e 
removei-as. 

IX. Entre as necessidades mais urgentes, a que cumpre provêr logo que 
seja possivel, ain'da com sacrifício, estão a installa<;ão do hospital de clinica 
da Faculdade de Medi·cina e a mudança ,e melhor installação da Escola Poly
technica, em local e edifício mais apropriados . 

Estas ligeiras eX[Jlicações que a ·simples leitura do 'Jlrojecto cornpletarâ., 
me autorizam a dizer que alguma cousa se melhorou. 
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Para conseguil -o, segui os processos que me permittem repetir a phrase 
de L éon Bérard, que já citei a lhures : 

"De la méthode suive •pour l 'étu de de •cette réforme ]Jédagogique, 
on ne pourra pas dil·e 'qu'elle ait êté clandestine e t a u toritaire, pro
pice aux desseins cachés fertiles en bru squ es entreprises t résolu tion 
s oudaines" . 

P rocurei ir ao encontro dos males do ensino e 'J)ara removei-os procurei 
ouvir os dou tos e os vraticos na ma teria". 

(Do J o1-nal do GomKrrl!e?·cio ele 13 de Janeiro ele 1925. 

DECRETO N . 16 . 782 A - de 13 de Janeiro de 1925 ( *) 
r 

Est&Jbelece o concurs·o da União para a diffu são elo en sin o primado, organiza 
o Departamento Nacional do Ensino, reforma o ensino secundaria e v 
superior e ná outr>'ls urividencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando aa au 
torizaÇão constante do art. 4" ela lei n. 4 . 911, de 12 ele J aneiro de 1925, e üa 
attribuição que lhe confere o art. 48, n. I, da Constituição Federal, decre ta: 

CAPITULO I 

DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO ENSINO 

Art. 1. o Fica creado o Departamento Nacional do Ensino, ilirectamente, 
subordinado ao Ministerio da Justiça ~ Negocias Interiores. 

Art. 2.• O Departamento terá a seu cargo os assumptos que se refiram 
ao ensino, nos termos deste regulamento, assim como o estudo e a applica
ção dos meios tendentes á diffusão e ao progresso das scienc!as, letras e ar
tes no paiz. 

Art. 3. 0 O Departamento terá um Director G€ral, que sera tamoem Pre
sidente do Conselho Nacional do Ensino e poderá exercer as funcções de Rei
tor da Universidade do Rio de Janeiro, se fôr professor cathedratico de 
curso de ensino superior e fôr designado pelo Governo para tal fim . 

§ 1. 0 O Director Geral será de livre escolha do Presidente da Republica, 
entre pessoas de notavel competencia no ensino. 

§ 2.• Ao Director G€ral serão subordinados, immediatamente, todo.s os· 
directores de institutos de ensino e reitores de Universidade~. 

§ 3. 0 O Director Geral será substituído nos seus impedimentos pelr, d!· 
rector de um dos Institutos Univers arios, designado pelo Ministro da Ju~
tiça e Negocios I nteriores. 

§ 4. o O cargo de Director Geral é incompatlvel com o exercício ae qual
quer outra funcção publica, federal, estadoal ou municipal. 

Art. 4. 0 Os serviços a cargo do Departamento são distribuídos por dua" 
secções: 

1") a do expediente e contabilidade; 
2") a do ensino. 

(*) Publicado no Diario Official de 26 de J ulho de 1925. Terceira publi
cação do Decreto . 
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Art. 5. 0 O pessoal da Directoria do Departamento é o seguinte: 
2 directores de secção; 
2 primeiros officiaes; 
3 segundos officiaes; 
5 terceiros officiaes; 
1 cartographo ; 
2 dactilographos; 
1 porteiro; 
1 ajudante de porteiro; 
1 continuo; 
1 correio; 
3 serventes. 
§ 1. o A nomeação dos funccionarios será feita na fôrma do regulamentu 

da Secretaria de Estado da Justiça e Negocies Interiores, que será tambetu 
applicado quanto a demissões, promoções, aposentadorias, penalidades e van
tagens dos funccion:arios. 

§ 2. o P ara este ef!feito serão consolidados no regimento interno do De
partamento bs preceitos daquelle regulamento que foram applicavE;l:>. 

Art. 6. o Ao Director Geral do Departamento Nacional do Ensino com· 
pete: 

a) dirigir todos os servJços do Departamento, despachando os papeis de 
sua alçada e encaminhando ao Ministro da Justiça e Negocies Interiores, de
vidamente a utuados e informados, os demais processos ; 

b) presidir as sessões do Conselho Nacional do Ensino e as das suas tre'l 
secções; 

c) convocar extraordinariamente o Conselho Nacional do Ensino e as 
suas secções; 

d) dar conhecimento ao Governo das resoluções do Conselho e das sua~ 
secções: 

e) prover interinamente os cargos vagos de vice-director dos institutos 
de ensino, bem como, nas mesmas condições, os do magisterio e da admi
nistração nos institutos de ensino secundario. quando estes estiverem sob 
direcção interina; 

f) suspender, até noventa dias, os funcioJ•arios de nomeação superior e 
propõr ao Ministro da Justiça e Negocies Interiores pena maior ou Bxone
ração dos mesmos; e suspender e demittir os de sua nomeação; 

g) conceder licença, até trinta dias, aos funccionarios do D eparta
mento; 

h) autorizar a lavratura de contractos para os fornecimentos geraes ás 
repartições dependentes do Departamento, e bem assim os que se referirem a 
fornecimentos especiaes, obras. concertos e encommendas, observadas as dis
posições do Regulamento Geral de Contabilidade; 

i) superintender os serviços administrativo" de todas as repartições dt: 
P.endentes; 

j) inspeccionar o serviço a cargo do Departamento e dos institutos ou 
repartições ao mesmo subordinados e determinar as providencias que jul
gar necessarias; 

k) submetter ao Ministro da Justiça e Negocies Interiores os casos omis
sos neste decreto, providenciando na conformidade das instrucções a que se 
refere o art. 280; 

l) propõr e remover os inspectores de aocôrdo com as conveniencias 
dO ensin<>, , 

?n) exercer as demais attribu ições que lhe são conferidas n este regula
mento e no regimento interno . 
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Art. 7. o A Secção do Expediente, que terá a seu ca.rgo o archivo e o 
serviço de portaria, além de receber e encaminhar todos os papeis e de u~ 

submetter, depois de informados, ao despacho do iDirector Geral cabe: 
I. Organizar a · correspondencia official do Director Geral do Departa

mento, lavrando os officios e outros actos relativos á communicaç;ão das 
deliberações tomadas •pelas autoridades superiores; 

II. Preparar todo o expediente relativo a nomea\;Ões, promoções, com
missões, licenças, transferencias, jubilações, aposentadm·ias, suspeno;ão e exo
neração de funccionarios; 

III. lia vrar os termos de posse do pessoal do Departamento e do que 
delle dependa directamente; 

IV. Organizar o assentamento dos funccionarios do Departamento e dos 
institutos delle dependentes, o Almanaque respectivo e o A.nnuario do De
partamento, contendo todos os seus actos e decisões, bem como as do Gover
no, sobre ensino e as do Conselho Nacional do Ensino; 

V. Escripturar em devida ordem o protocollo geral (los •papeis que en .. 
trarem no Departamento; 

VI. Preparar as exposições e relatorios que tenham de ser apresentados 
ao Governo pelo Conselho Nacional de Ensino; 

VII. Preparar editaes, declarações e outras publicações offciaes do De
partamento; 

VIII. Provêr á organização systematica e direcção do Archivo; 
IX. Fiscalizar o serviço a cargo da portaria e o livro de ponto da ro

partição; 

X. Organizar, para ser apresentado ao Ministro da Ju tiça e Negocios In· 
teriores pelo Director Geral, o projecto de orçamento das de&pesas annuaes 
do Departamento, com as respectivas tabellas explicativas, afim de ser in
corporado á proposta de orçamento do Ministerlo; 

XI. Fâzer a classificação de todas as despesas effectuadas e autorizadas, 
segundo sua natureza, e escriptural-as convenientemente; 

XII. Fazer o exame e processo de todas as contas e folhas de paga
mento da repartição; 

XIII. Arrecadar e escripturar as rendas do Departamento depositando
as em um banco, de accôrdo com as instrucções de Director Geral, e levan
tando, mensalmente, um balancete demonstrativo: 

Paragrrupho unico. A Thesouraria do Collcgio Pedro II~ annexada á se
cção de Expediente e Contabilidade do Departamento, fica immediatamente 
subordinada a esta, por cujo intermedio o Director Geral transmittirá suas 
ordens e instrucções sobre o serviço a seu cargo. . 

Art. 8. o IA' Secção do Ensino cabe o estudo de todos os assumptos pe
culiares aos estabelecimentos federaes de ensino superior e secundaria e 
aos a estes equiparados, ás eséolas e estabelecimentos de ensino scientifico 
litterario, artístico e profissional, subordinadoG ao Ministerio da .Justiça "' 
Negocios Interiores, subvencionados, mantidos, ou fiscalizados pela União, 
e aos institutos de ensino primario por esta subvencionados, assim como a 
fiscalização dos estabelecimentos de ensino particular, como fôr regulada. 

Art. 9. o A Secção do Ensino terá a seu cargo a Bibliotheca do Depar
tamento e o serviço de permutas internacior,aes de publicações. 

Art. 10 . A renda especial do Departamento continuará a ser a renda 
actual do Conselho Superior do Ensino, constituída: 

a:) pelo total dal:C taxas esta,'belecidas para certidões de examE's presta
dos perante as juntas examinadores, nomeadas para os collegios e gymnasios 
quE' as obtiverem; 
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b) pelo producto das taxas estabelecidas para assignatura dos diplomas 
conferidos pelos estabelecimentos de ensino feãeraes ou quiparados; 

c) pelo producto das taxas estabelecidas _~::ara quaesquer certidõe5 pas
sadas pelo Departamento; 

à) pela quota de 10 o/o deduzida da contribuição annual dos institutos 
de ensino equipara.dos; 

e) pela taxa estabelecida pela inscripção no registro de professores; 
f) pelos donativos ff:itos ao Departamento e quaesquer outras iJUtJortan

cias a elle destinadas e que terão a applicac;ão estabeleGida >pelos doadores. 
Art. 11. A Secção do Ensino organizará a estatística do ensino, compre

hendendo o ensino primaria subvencionado, o profissional, o artístico, o se
cunrl.ario e o superior, subordinados ao Ministerio da Justiça e Negocias In
teriores, assim como os e5tabelecimentos particulares de ensino primaria, se
cundario ~ superior . 

CAPITULO II 

DO CONSFJLHO NACIONAL DO ENSINO 

Art. 12 . 'Fica supprimido o actual Conselho Superior do Ensino e crea
.do o Conselho Nacional do Ensino, ao qual competirá discutir, propôr e emit
tir opinião sobre as questões que forem submettidas á sua consideração so
bre ensh~o lJUb!ico, pelo Governo, pelo P1·esidente do Conselho ou por qual
quer dos seus membros. 

Paragrapho unico. Servirá de secretario do Conselho o director da Se
cção do Expediente do D partamento, que será substituído, nos seus impe
dimen tos, pelo Director da Secção do Ensino . 

Os funccionarios do Departamento auxiliarão o secretario, de accôrdo com 
as ordens do Du·ector Geral. 

Art. 13. O Conselho Nacional do Ensi'!lo compõe-se de tres secções: 
1 •. Conselho do Ensino Secundaria e do Superior; 
2•. Conselho do Ensino Artístico; 
3•. Conselho do Ensi•no Pr.imario e do Profissional. 
Art. 14. O Conselho do Ensino Secundaria e do SUJI)erior compõr-se-á: 
a) I'Los directores das Faculdades da Universidade do Rio de J aneiro, 

dos directores das Faculdades de Medicina, de Pharma;cia e de Odontologia 
da Bahia, de DireitCJI de S. Paulo e do Recife, da Escola Nacional de BeiJas 
Artes, do Collegio Pedro II, das escolas officializadas desde que se subor
dinem ao regimen e1·eado por este regulamento, e de outros estabeleci
mentos de ens'ilno secundaria e superior que venham a ser subordinados ao 
Departamento Nacional do Ensino; 

b) de um professor cathedratico ou de um proifessor privativo. de cada 
um dos referidos institutos, eleitos amnurumente pelas respectivas congre
gações; 

c) de um docente livre de cada um dos referidos institutos. designado, 
armualmente, pelo Ministro da Justiça e Negoci.os Interiores. 

Art. 15. O Conselho do Ensino Artístico compõr-se-á: 
a) dos directores do Instituto Nacional de Musica, e de outros estabe

lecimentos congeneres, que venham a ser ~ubordinados ao Departamento 
Nacional do Ensino; 

b) de d·ois professores effectivos de cada um desses institutos, eleitos 
pelas respecltiv',a.s congregações, an'!lualmente; 

o) de um docente livre de cada um dos mesmos institutos, designado 
annualmente pelo Ministro da Justi<;a e Negocias Interiores. 
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Na falta de docentes livres serão designados, pela mesma fôrma, pes
soas de reccmhecida competencla nas materias sujeitas ao exame do Con
selho. 

Art. 16. O Conselho do Ensino Primaria e do Profissional compôr-se-â.: 
a) dos directores do Instituto Benjamin Constant e do Instituto Nacional 

ele Surdos-Mudos; 
b) ele um professor effectivo ele cada um desses institutos, designado 

pelo Ministro da Justiça e NegoclOJii Interiores, por um anno; 
· c) do director da Escola 15 de Novembro e de um professor designado 
pela mesma fôrma; . 

à) de um delegado de cada Estado, onde exista ensino primario sub
vencionado pela União, designado pelo respectivo Governo, por um anno. 

Paragrapho uni co. Mediante accôrdo com o Prefeito do D istricto Fe
deral, poderão fazer parte desse Conselho o Director da Instrucção Publi-ca 
:i\1uniciJpal, um professor da Escola Normal do Districto Federal, um inspe
ctor escolar e um pro;fessor de instrucção primaria, desdgnados annual
mente pelo Prefeito. 

Art. 17. Os estabeJecimentos de ensino equiparados poder-se-ão fazer 
representar por um &elegado, em cada uma das secções do Conselho Na
ciona:l do Ensino . 

Paragrapho uni co. Esse delegado serâ. escolhido pelo respoot'ivo gru
po de estabelecimentos de ensino equiparados, mediante a.ccôrdo entre elles. 

Art. 18. Poderão tomar parte, como membros consultivos, sem voto, 
nos trabalhos de cada uma das secções do Conselho Nacional elo Ensino, 
os directores de estabelecimentos parti.cu·lares de ensino, que sejam para 
isso convidados, qu que o requeiram, com annuencia da mesma secção 
do Conselho. 

Art. 19. O Conselho Nacional do Enstno organ!zarâ. o seu regimento 
interno, celebrará sessões plenariaS', quando se tratar de assum<ptos reJa
tivos ao ensino em geral ou quando para isso seja convocado pelo Min1s
tro da Justiça e Negocias Interiores, ou pelo director do DepartamE:nto 
Nacional do Ensino, por si ou a r querimento de cinco membros do mesmo 
Conselho, deferido pelo mesmo Director. 

Art. 20. O 'Çonselho do Ensino Secundaria e do Superior reunir-se-á 
em duas sessões ordlnarias anm.1aes, nas épocas que forem fixadas no seu 
regimento intern". Poderâ. ser convocado extraordinariamente. quando 0 

exija o interesse do ensino, pelo Director Geral, espontaneamente ou a re
querimento de tres membros. 

Art. 21. Os Conselhos do Ensino A.rti:stico e do Ensino Primaria e do 
Profissional reunir~se-ão ordinariamente uma vez por anno, em época qu~ 
fôr fixada nos re&<pectivos regimentos internos, e poderão ser convocados 
extraordinariamente, na fôrma do artigo anterior. 

Art. 22. Ao Conselho do Ensino Secundaria e elo Superior competo. 
a) dar parecer sobre a equiparação de institutos de ensino particulares 

ou dos Estados, aos officiae::., 
b) examinar os relatorios dos inspectores de ensino secundaria ou su

perior, exigir-lhes esclarecimentos e dar parecer sobre os mesmos relatorios : 
c) dar parecer sobre os recursos que sejam compostos das resoluções 

dos directores e das cÓngregações elos estabelecimentos de ensino superior e 
secundaria officiaes ou equiparádos, quando J,he sejam remettidos Jlelo Mi· 
nistro .da Justiça e egocios Interiores: 

à) propôr a suspensão de um ou mais cursos, desde que o exijam a or
. dem e d'isci<plina do ensino secundaria ou do superior; 
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e) propôr o fechamento temporario de um instituto de ensino secun
dario ou superior, O'f:ficial ou equiparado, por motivo de indisciplina ou de 
calamidade publica; 

f) propôr a suspensão ou cassação das regalias de equiparação ao,. 
institutos de ensino secundario ou superior, quando isso seja exigido pelos 
interesses do ensino ou pela violação dos regulamentos deste; 

g) informar sobre a conveniencia da creação, su~pressão ou transfor
mação de cadeiras e modifi-cação da seriação de materias dos cursos su
perior ou secundario; 

h) examinar o regimento interno de cada instituto e propôr as modi
ficações convenientes aos interesses do ensino e a modifkação dos pontos 
que estejam em desaccôrdo com os preceitos legaes vigentes; 

i) propôr as reformas e me'lhoramentos necessarios ao ensino e dar 
parec r sobre duvidas suscitadas na interpretação e app}jcação das leis 
a o mesmo relativas; 

j) organizar o seu regimento interno. 
Paragrrupho unico. O Conselho não poderá tomar conhecimento de a!!• 

~umpto algum estranho a suas attribuições, sob qualquer fôrma. 
Art. 23. Ao Conselho do Ensino Artístico e ao do Ensino Primario e 

do Profissional competem, no que fôr applicavel, as attribuições constantes 
do artigo antecedente. 

CAPITULO UI 

DO ENSlN•O PRlMARIO 

Art. 24. O Governo da União, com o intuito de animar e promover a 
diffusão do ensino primario nos Estados, entrará em accôrdo com estes 
para o estabelecimento e manutenção de escQolas do referido ensino nos t-.es
pectivos terri'tori<is. 

Paragrapho unico. F-stes accôrdos serão celebrados nos limites das do
tações consignadas pelo ~ongresso Nacional no orçamento da despeza do 
M inisterio da Jlustiça e Legocios Interiores. 

Art. 25. Os accôrdos obedecerão ás seguintes bases: 
a) a União obriga-se a pagar directamente os vencimentos dos vrote8 · 

sores primar! os, até o maximo de 2:400 000 annuaes, e os Estados a for
necer-lhes casa para residencia e escola, assim como o necessario material 
esrolar; 

b) as escolas subvencionadas serH.o de natureza rural; 
c) os Estados obriga.r-se-ão a não reduzir o numero de escolas exl~

tentes no seu territorio ao tempo da celebração do accôrdo. a a-pplicar 10 o/'o, 
no mínimo, ele sua receita na instrucção primaria e normal, a permittlr 

-q ue a União fiscalize o effectivo funccionamento elas escolas por elle sub
vencionadas. e a adoptar nessas escolas o programma organizado pela 
União; 

à) a fôrma das nomeações e as garantias e deveres elos professores se
rão previsto nos termos do a ccôrdo, tendo em vista a legislação local e os 
p rilncipios deste regulame nto em relação ao professorado; 

e) os pt·ofessores sei·ão tirados de entre os diplomados por escolas nor
maes reconhecidas officialmente pelo Ministro da Justiça e Negocios In
teriores e, só na falta de di!plomados que acceitem a nomeação, poderão 
ser nomeados não diplomados, mediante exame de habilitação, que será. re
g ulado no accôrclq; 
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f) a inspecção superior das escola;s subvencionadas será feita e m cada 
Estado por um inspector geral, nomeado pelo Ministro da Justiça, median· 
te proposta do Director ~ral do Departa mento e remunerado pe'la União, 
com vencimento~ nunca s uper iores a 18 :000 000 annuaes, considerado · o 
cargo como simples commissão ; 

g) para cada município em que houver escola subvencionada, o Dire• 
ctor ~ral do Departamento nomeará, sob proposta do inspector estadoal, pes
soa idonea para exercer o cargo de inspector municipal, cujas funcções serão 
gratuitas e consideradas como de r elevante serviço publico; 

h) ao inspector municipal incumbirá informar ao estadual e este ao 
Conselho do Ensino Pi:1mario e do Profissional, por 1ntermedio do Departa· 
mento Nacional do Ensino, sobre todas as occorrencias que interessam "â 
regularidade do ensino nas escolas subvencionadas ; dar aos professores 
o ~ttestado mensal de exercício, para o recebimento de vencimentos, e pro
pôr ao inspector estadua l a applicação das penalidades !)re'vistas )la legis
lação, ou no termo de accôrdo. 

An. 2b. A creaç!to e a situação de 'escolas subvendona da;s o·bedecer!Lo 
â!S mais urgentes necessidades da população, tendo em vista a éstatistica 
dos menores em idade escolar (8 a 11 annos de idade). 

Art. 27. Poderão ser creadas escolas noct m--nas, do mesmo car actEr, 
para adultos. obedecendo ás mesmas condições do art. 2!5. 

CAPITULO IV 

DO ElNSINo PROFISSIONAL 

Art. 28. O ensino profissional, a cargo do Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores, será mi.nistraJdo: 

l. No Instituto Benjamin Oonstant, para cégo-!1; 
11. No 1-nsttltuto Nacional de Surdos-Mudos; 
UI . Na Escola 15 de Novembro, para menores abandonados do sexo 

masculino; 
IV. Nos estabelecimentos que, para o mesmo fim, forem creados. ou 

mandados subordinar ao Departamento Nacional do Ensino. 
Art. 29. Os estabelecime ntos m encionados no artigo antecedente con

tinuarão regidos pelos regulamentos em vigor na data da pub'lkação destt~ 
decreto, emquanto não forem aJPprovados os regimentos definitivos. 

CAPITU LO V 

DO ENSINO SECUNDARIO 

Art. 30. O ensino secunda ria, officialmente mantido na;s duas secçõe!l 
do Collegio Pedro II (Internato e Exte rnato) será m inistrado na tórma 
deste regulamento. 

CAPITULO V! 

DO ENSINO ARTISTICO 

Art. 31. O ensino artístic o superior ser á offidalmente ministrado. ua 
parte em que esta. a cargo do Minlsterlo da Justiça e Negocios Interiores : 

I. Pela Escola Nacional de Bellas Artes; 
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II. Pelo Instituto Nacionail de Musica; 
III. Pelos estabelecimentos congeneres, que forem creados ou suhordl· 

nados ao Departamento Nacional do EillSino. 
Art. 32. os institutos mencionados no artigo anterior continuarao re-

gidos pelos respectivos regulam-entos, observando-se o disposto no art. 2~. 

CAPITULO VII 

DO ENSINO SUPERIOR 

Art. 33. O ensino superior, a cargo do Ministerio da Justiça e Ne· 
goc!os Interiores, comprehende os c ursos de direito, de engenharia, de tne
dici.na, de pbarmacia e de odontologia. 

Art. 34. o ensino de direito será ministrado nas Faculdades de :Direito. 
do Recife, de S. Paulo e da Universidade do Rio de Janeiro . 

Art. 35 . o ensino de engenharia será offícialmente ministrado na E:!• 
cola Polytechnica da Universidade do Rio de Janeiro. , 

Art. 36. O ensino de medicina, de pharmacia e de odontologia serll. 
officialmente mtnistrado nas !Faculdades de Medicina e nas de Pharmacia 
e de Odontologia da Ba hia e da Universidade do Rio de Janeiro. 

Art. 37. Quando forem e1·eados outros instituto!~ officiaes aos e>ursOl! 
referidos nos artigos a n teriores, ficarão eHes subordinados aos preceito~ 

deste regulamento. 

C.AJPITULO VIII 

DA ORGANIZAÇÃO DO ENSIN·O SECUNDARIO E DO SUPERIO:h 

SECÇÃO PRIMEIRA 

Do Patrimonio dos Eytabelecimentos de Ensino Secundarlo e Superior 

Art. 3!s. O patrimonio dos institutos de ensino superior, a cargo do 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, destinado á sua manutenção, 
a dministrado pelos respectivos directores, de accõrdo ·com este regulamen
to, é constituido : 

a) pelos edificios em que funccionam os institutos, pertenetlntes ante
riormente á União; 

b) pelo material de ensino e bibliotheca; 
c) pelas subven ções votadas pelo C'ongresso Nacional; 
à) pelas taxas constantes do artigo 40, excepto as de exame, e pelas 

de certidões, diplomas, e outras que forem creadas por propostas dos res· 
lJPCtivos dtrectores, observadas as instrucções do Director Gerai do D81Par
t.1.mento, e appt·ovadas pelo Ministro da Justiça e Negocios I nteriores; 

e) pelas doaç;ões e legados feitos aos mesmos institutos; 
f) pelos saldos das subvenções anteriores, existentes no Thesouro Na

ci onal. 
Art. 39. Os institutos officiaes de ensino secundaria e superior têm 

personalidade juridi•ca p.ara todos os e ffeitos. 
§ 1.0 Não poderão, porém, c om'Prome tter a sua reJ1da presente ou futura , 

nem alienar bens, sem a pet,missã.O do Ministro da Justiça e Negocios Inte
r iores . 



- 326 

§ 2.0 O patrimonio do Collegio Pedro II será administrado pelo Director 
do Departamento Nacional do Estado, por intermedio da secção de Conta
bilidade. 

Art. 40. As taxas de matricuJa, d'requencia, exames e outras serão as 
constantes da ta.bella annexa e só poderão ser moficadas por propostas dos 
directores dos estabelecimentos de ensino, ouvido o respectivo Conselho do 
Ensino, por acto do Ministro da Justiça e Negaclos Interioreo,j . 

Art. 41. As ta.'Cas de matricula e de frequencia, deduzidas as despesas 
pagas .peJo cofre escolar, de accôrdo com o respectivo orçamento, constitui
rão patrimonio do instituto. 

SECÇÃO SEJGUNDA 

Das Associações de Estudantes 

Art. 42. As associações de estudantes, para fins scientificos, litterarios 
cu de assistencia escolar, serão reconhecidas officialmente, por proposta dos 
directores dos estabelecimentos de ensino, ouvidas as respectivas congrega
ções, por acto do Ministro da Justiça e N gocios Interiores, depois de ad
quirida personalidade jurídica. 

Paragrapho unico. As referidas associações poderão receber auxilies, 
que serão consignados nos orçamentos annuaes da despesa de cada estabele
cimento. Esses auxilias ficam dependentes da fiscalização da respectiva ap
dlicação e não poderão exceder de 5 % da renda da taxa de matriculas. 

SECÇÃO TERCEIRA 

Do programma de ensino 

Art. 43. Os programmas de ensino dos cursos secundaria e superior 
serão formulados pelos respectivos professores cathedraticos e approvados 
pelas cong~ações. 

Art. 44. Esses programmas deverão ser submettidos á approvação ante-'!! 
da abertura dos cursos em cada anno . 

Art. 45. Quando o cathedratico não apresentar o seu programma, a Con
gregação poderá mandar adaptar o do anno anterior ou o de outro estabe
lecimento de ensino. 

Art. 46. Os programmas deverão ser organizados de modo a poder ser 
leccionada toda a materia do anno lectivo e terão em vista sempre que fôr 
possível, as applicações praticas da materia ensinada. 

SECÇÃO QUARTA 

Do curso do ensino secundrio 

Art. 47. O ensino secundaria, como prolongamento do ensino primarlo, 
11ara fornecer a cultura média geral do paiz, comprehenderá. um conjuncto 
de estudos com a duração de seis annos, pela fórma seguinte: 

1) Portuguez; 
2) Arithmetica; 
3) Geographia Geral; 
4) Inglez; 
•5) Francez; 
6) Instrucção moral e cívica; 
7) Desenho; 

1° anno 
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2° anno 

1) Porhrguez; 
2) Arithmetica; 
3) Geographia (Chorographia do Bra.sil); 
4) Historia Universal; 
'5) Francez; 
6) Ing lez ou Allemão; 
7) Latim; 
8) Desenho; 

1) Portuguez; 
2) Histôria Universal; 
3) Francez; 
4) Inglez ou Allemão; 
5) L atim; 
6) Algebra; 
7) Desenho; 

3.• annC> 

4• annc 

1) Portuguez (Grammatica Historica) ; 
·2) L a tim; " 
3) Geometria e 'l'ri·gonometria; 
4) Historia odo Brasil; 
5) Phy.sica; 
6) Chimica; 
7) Historia Na tural; 
8) Desenho; · 

5° anno 

1) Portuguez (Noções de Literatura); 
2) Cosmographia; 
3) Latim; 
4) Physica; 
5) Chimica; 
6) Historia Natural; 
7) PhilosOI];}hia; 
8) D esenho; 

6° anno 

1) Literatura brasNeira; 
2) Lit r a tura d as línguas latinas; 
3) Historia da philosophia; 
4) Sociologia. 

Art. 48. O conjuncto de estudos do curso secundaria integral cornpre-
h,,nder as materias acima discriminadas, distribuídas pelas seguintes cadeiras: 

/. 
Portuguez, até o terceiro anno - 2 cadeiras; 
Portuguez, 4• e 5• annos - 2· cadeiras. 



Francez - 2 <!adeiras; 
Inglez - 2 cadeiras; 
Allemão - 1 cadeira; 
Latim - 4 cadeiras: 
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Mathematica - 4 cadeiras; 
Crl!ogra'Phia - 2 cadeiras; 
Histoi·ia Universal - 2 cadeiras; 
Historia do Brasil - 2 cadeira.s, 
Cosmographia - 1 cadeira; 
Instrucção Moral e Clvica - 1 <:adeira. , 
Physica - 2 •cadeiras : 
Chimica - 2 cadeiras; 
Historia Natural - 2 cadeiras; 
Philos<Jl)hia - 2 cadeiras; 
Literatura Brasileira e das línguas latinas -·- Z cadeiras. 
Sociolor:ia - 1 cadeira. 

§ 1 o - :Haverá em cada secçã(J do Collegio Pedro II dois professores de 
desenho e, no Internato, dois professores de gymnastica. . 

§ 2.o o professor da cadeira de esopanhol poderá ser transfendo para uma 
segunda cadeira de portuguez, ficando então extincta uquella cadeira e con
tinuando facultativo o estuao do italiano no 4° anno. 

§ 3. 0 O estudo da philosophia será geral, embora summario. 
§ 4. 0 O ensino ds linguas vivas será princLpalmente pratico. 
§ 5. 0 O programma de ensino da instrucção moral e ci'vica, no curso S<;l

cundario, constará de ampliação do ensino ministrado no curso primaria (ar
tigo 55, § 2°), accrescido de noções positivas dos deveres do cLdadã.o na fa
mília, na escola, na ·patria e em todas as manifestações do sentimento de so
lidariedade humana, commemorações das grandes datas nacionaes, dos gran
(!es factos da historia. patria e universal, homenagens aos grandes vultos 
re-presentativos das nossas phases historicas e dos que influíram decisivamente 
1110 progresso humano. 

§ 6° No ensino da língua materna, ela literatura, da geographia e dahls
toria nacionaes darão os pro.fessores corno themas para trabalhos escrioptos, 
assumptos relativos ao Brasil, '!)ara narrações, descripções e biographias dos 
grandes homens em todos os ramos da actividade, seleccionando, para os tra
balhos oraes, entre as producções literarias de autores nacionaes, as que 
estiverem mais ao alcance ou mais possam interessar aos alumnos para des
envolver-lhes os sentimentos de patriotismo e de civismo. 

Serão excluídas, por selecção cuidadosa, as producções que, pelo estylo 
ou doutrinarnento incidente, diminuam ou não despertem os sentimentos 
constitutivos dos cara.cteres bem formados. 

§ 7.0 A gymnastica serâ praticada no Internato, sob a direcção dos pro
fossores d~> que trata o § 1°, e de accôrdo com as prescripções do regimento 
interno. 

Art. 49. Conl$tituem séries as provas de conclusão de estudo elas ma
terias, nos diversos a nnos do curso, assim discriminadas: no 1 o anno, instru
c.ção moral e cívica; no 2° anno, geographia e chorographia do Brasil e 
aritbmetica; no 3° anno, francez, inglez ou allernão, algebra e histor!a uni
versal; no 4° anno, geometria e trigonometria e historla do Brasil; no 5° 
anno, portuguez, latim, cosmographia, physica, chimica, historia natural e 
'Philosophla. 

Art. 50. Não será permittido accesso a um anno qual•quer sem a appro-
7ação nas rnaterias do anno anterior, quer nas que forem ele simples pro
moção de um anno para outro, quer nas que constituírem provas de conclu-
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são das diversas séries. Não será facuiltado, em caso algum, 1}restar provas 
flnaes de mais de uma série em cada anno. 

Paragrapho uni co. A •Prova de francez no 3° anno se1•á dependente da 
promoção em portuguez, deste mesmo anno para o 4°. A promoção em phy
sica e chimi•ca, do 4° para o 5° anno, <lependerá da approvação tfin.al em 
geometria. A prova de phllosophia subentende a approvação final nas outras 
matarias do 5° anno do curso. 

Art. 51. As matarias serão convenientemente ensinadas mwiante o nu
mero de horas, 1por semana, que fôr fixado no regimento interno. 

Art. 5'2. Os exames serão de promoção e finaes. 
§ 1. 0 Os exames de promoção ·constarão: 1) de prova graphica de dese

nho nos 1°, 2°, 3° e 4° annos; 2) de provas escriptas: 
a) de portuguez, francez, inglez, geographia e arithmetica no 1 o anno; 
b) de J;>Ortuguez, tfrancez, latim, inglez ou a!lemão e historia universal, 

nv 2° anno; 
c) de portuguez e latim, no 3° anno; 
d) de portuguez, latim, physica, cbímica e historia natural no 4° anno. 
O desen'ho, no 5° anno, terá em vista a sua applicação nos cursos supe-

riores, mas o respectivo exame será facultativo, bastando para encerrar o seu 
curso a prova de fr>equencia no mesmo. 

§ 2.0 Os exames finaes constarão de prO'Va escripta e oral das materias 
que constituem as diversas séries, na fórma estabelecida no art. 49 e tambem 
<le prova pratica em physica, chimica e hlstoria natural!. 

Art. 53. As notas m ensaes e as dos exames de promoção servirão para 
prudente apreciação do aprovetiamento dos a lumnos, não podendo. porém, 
constituir criterio unico e a.bri.gatorio para approvação, quer nos exames de 
promoção, quer nos exames finaes. 

Art. 54. O cerUficado de approvação final no 5° anno do curso secunda
t•lo é condição indispensavel para admissão a exame vestibular para matri
cula em qualquer curso superior, supprimidos os exames pariCellados de pre
varatorios. 

§ 1.0 Para os candidatos á matricula na Escola Polytechnica haverá um 
curso de revisão e am'Pliação de matlhematica, de accôr.do com as exigencias 
do exame vestibular na referida Escola. 

§ 2.0 Ao estudante que fizer o curso do 6° anno e fôr ap.provado em todas 
as materias que o constituem será conferido o gráo de bacharel em sciencias 
e letras . 

Art. 55. O regimento interno prescreverá as condições para matricula 
no primenro anno das duas. secções do Collegio Pedro II, fixando a ídade mí
nima, que não poderá ser inferior a 10 annos. 

§ 1.0 O exame de admissão, obrigatorio em todos os cursos de ensino 
secundaria, constará <tas seguintes disciplina•s: noções concretas, aocentuada
mente objecti<Vas, de instrucção moral e cívica, de portuguez, de caJ-culo 
arithmetico, de morphologia geometrica, de geographia e historia patria, de 
sciencias physilcas e naturaes e de desenho. 

§ 2. 0 O padrão dd prograrnma de instrucção moral e civlca para a ad
mi.;;são no 1 o anno do curso .secundaria ser<á objecti<vo e constar!t.~do ensino, 
sempre exemp1ific3!do <Jom factos, de noções de civilidade, sociabilidade, soli
dariedade, trabalho, verdade, justiça, equidade, amenidade no trato, gentileza, 
asseio e 'hygiene, amor á farnilia e á J)atria, albruismo, etc. 

§ 3. 0 O programrna de que tratam os paragraphos anteriores. con.starâ 
da m~ do preciso do regimento interno do Departamento Nacional dó Ensino. 

/ .A ·t. 56. O 'Professor catbedratico do Co!legio Pedro II será substltuido, 
nos ous impedimentos, por um docente livre, Q, na falta deste, por pessôa 
ldonea, de preferencia bacharel diplomado pelo mesmo Co!legio, nomeado 
{leio director e •pe1·cebendo a parte de vencimentos que o effectivo perder. 



- 330 -

Paragra,pho unico. O professor cathedratico poderá n o caso de desdobra
mento de turmas da respectiva disciplina, reger até du as turmas supple
mentares, além das tUl'IDas effectivas proprias . 

SECÇÃO QUINTA 

Do curso de direito 

Art. 57. O curso de Direito será feito em cinco annos, pela fórma se
guinte: 

I. Direito Constitucionall; 
II. Direito Romano; 

1• anno 

lii. Direito Civil, 1• cadeira (Parte geral e Direito de familia) . 

2• anno 

I. Direito Civil, 2• cadeira (Direito de tcousas e de successões); 
II. Direito Commercial, 1" cadeira (•Parte geral, sociedades e contra

ctos); 
III. Direito Administrativo e• Sciencia da Administração. 

3° wnno 

I. Direito Civil, a• cadeira (Direito de Obrigações) ; 
II. Direito Commercial, 2• cadeira (Concordatas, Fallencias, Direito Ma

rítimo). 
III. Direito P enal, 1• cadeira (Estado analytico e systematico do Codiga 

Penal e leis modificativas). 

I. Medicina publica; 
II. Direito .Penal; 2" cadeira (Processo Penal, Estatística e Regimen 

Penitenciaria); 
III. Direito Judiociario Civil (T heoria e PraUca do .Processo Civil <. 

Commercial) ; 
IV . Direito Privado Internacional. 

I. Direito Publico Internacional ; 
II. Direito Penal Militar e respectivo processo; 
III. Economia Política e Sciencia das Finanças; 
IV. Plh:il.osophia do Direito. 

.o 

na-
,tru

Art. 58. Para o ensino das materias do curso haverá as segusil e 
cadeiras: 

1) Direito 
2) Dir.eito 
3) Direito 
4) Direito 
5) Direito 

Constitucional; 
Romano; 
Civil, 1" cadeira; 
Civil, 2' cadeira; 
Civil, 3" cadeira; 

I 

~ uni
'no 5° 

.(ural ' e 

/ w 
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6) Direito Administrativo e Sciencia da Administração: 
7) Direito Commercial, 1" cadeira; 
8) Direito Commerci811, 2• cadeira; 
9) Direito Penal, 1" cadeira; 

10) Direito ·Penal, 2 cadeira; 
11) Direito Penal Mi!i ta r; 
12) Medicina Publica; 
13) Direito Publilco Interna!cional; 
14) Direito Privado I nternacional; 
115) Direito .Judiciario Civil (Theoria e Pratica do Processo Civil e Com

mercial); 
16) Economia Política e Sciencias das Finanças; 
17) Philosophia do Direito. 

Art . 59. Ao estudante approvado em todas as materias do curso serâ 
coillferido o grâo de bacharel em scienleias jurídicas e sociaes. 

Art. 60 . Ao bacharel <Jm sciencias jurídicas e sociaes, qu~ fôr approvado 
em defesa de these, ou em concurso para professor cathedratico, ou docente 
livre serâ teonferido o titulo de doutor em direito. 

Paragrapho unico. A defesa de these serâ regulada no regimento interno 
das Faculdades. 

Art. 61. Aos profissionaes diplomados no estrangeiro, que se queiram 
habilitar ao exercício da profissão no Brasil, será <permittido fazel - o pela 
fôrma a,baixo prescripta. 

Art, 62. Para a inscripção nos exames de habilitação, o candidato deverá 
juntar attestados de appravação nas cadeiras de portuguez, geogra.phia do 
Brasil e historia patria, prestados no Collegio Pedro II, nos gymnasios equi
parados, ou na fôrma .prevista neste regulamento, e o diploma que possuir, 
reconhecido no •Paiz que o e:x<pedir. 

Art. 63 . As <provas de habilitação versarão sobre as ~eguintes cadeiras do 
curso jurídico: 

I . D ireito IConstitu.Cional ; 
II. Direito Civil; 
III. Direito Commercial; 
IV. Dir eito Penal e res- '!Cti'Vo processo ; 
V. D ireito I nternacional ; 
VI. Theoria e pratica do •processo civil e commercial. 
Paragrapho u ni co. As provas serão escriptas e oraes na fôrma prescripta 

no ·regimento interno, sobre pontos sorteados na occasião, dentro os de uma 
lista organizwda pela Congregação. 

Secção sexta 

Dos cursos de medicina, pharmacia e odontologia 

64. O ensino medico será feito em seis annos, pela fôrma seguinte: 

1° anno 

m< l: . Plhysica; 
I' II . Ohimica Geral e Mineral; 
III. Biologia Geral e Parasitologia; 
IV. Anatomia Humana. · 
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I. Anatomia Humana; 
II. Chimica Organica e Biologica; 

III. Histologia; 
IV. Physiologia. 

I. Physiologia; 
II. Microbiologia; 

III. \P'harmacologia; 
IV. Pathologia Geral. 

3° anno 

4° anno 

I. Chimica Medica Propedeutica; 
II. Pabhologia Medilca; 

III. Medicina Operatoria; 
TV. Anatomia Pathologica. 

I. Clínica Medica; 
II . Pathologia Cirurgica; 

III. Clinica Cirurgica; 
IV. Hygiene; 
V. Medicina J...egal; 

VI. Therapeutica. 

I. Obstetrícia : 

6° anno 

II. Clinica Pediatrica Medica e Hygiene Infantil; 
III. Clínica Cirurgica infantil e Orthopedica; 

IV. Clinica Obstetrica; 
V. Clinica Gynecolog:Ica: 

VI. Clinica Neuriatrica: 
VII. Clinica Psychia.trica: 

VIII. Clinica Dermatologica e Syphiligraphica; 
IX. Clínica Oto-rhino-laryngólogica; 
X. Clinica Ophtalmologica,: 

XI. Medicina tropical. 

Art. 65. O ensino medico se farli em tres cursos: 

I. Curso fundamental; 
JI. Curso geral de applicação; 

III. Curso especializado de applicação. 
' 

§ 1. o O 1° serli feito nos tres primeiros annos do curso, o 2° nos dois se
guintes e o 3° no sexto. 

§ 2. o No curso fundamental as cadeiras basicas serão leccionadas sem 
que os professores. se limitem a um objectivo utilitario dominante, de~endo 
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organizar o ensino de modo a dar conhecimento de um quadro geral da mat"
ria, com o f im de crear, em seu s a lumnos, um espírito justo, preciso e scien · 
tifico. 

§ 3 . o No curso geral e no especializado os professores deverão leccio
nar, tendo em vista as necessidades profissionaes, sendo obrigatorios os tra
balhos praticos. 

Art. 66. O curso medico na F aculdade do Rio de Janeiro comprehenderá 
as seguintes cadeiras: 

I. Physica ; 
II. Chimica Geral e Mineral: 

III. B iologia Geral e Parasitologia, 
IV. Chimica Organica e Biologica; 
V. Anatomia Humana, 

VI. Histologia; 
VIl. Physiolog-ia: 

VIII. Microbiologia: 
IX . Pharmacologia: 
X . Pathologia Geral: 

XI. Path olng-il'l Medica: 
XII. Clinica Medica Prooedeutica; 

XIII. Anatomia Pathologica: 
XIV . Medicina Operatoria; 
XV. Pathologia Cirurgica; 

XVI. Clinica Cirurgica (1" cadeira)~ 
XVII. C linica Cirurgica (2• cadeira), 

XVIII. Clinica Cirurgica (3" cadeira); 
XIX. Hygien e; 
XX. Medicina Legal; 

XXI. C li ni C'} M <"dica (1 • C:J de ira) : 
XXII. Clinica Medica (2" cadeira): 

XXIII. Clinica Medica (3" cadeira): 
J\..'XIV. Clinica Medica ( 4" ca{lflira) : 
XXV. Therapeutica : 

XXVI. Obstetrí-cia: 
XXVII. Clinica Obstetrica: 

XXVIII. Clinica Gynecolog ica : 
XXIX. Clinica Neuriatrica: 
XXX . Clinica Psychiatrica: 
XXXI. Clinica Pediatrica Medica e Hygiene Infantil; 

XXXII. Clinica Ci·rurgica I nfantil e Orthopediça; 
XXXIII. Clinica Dermatologica e Syphiligrafica; 
XXXIV. Clinica Oto-rhino-laryngologica; 
XXXV. Clinica Ophtalmologica; 

XÀ..'""{V!. Medicina tropical (art. 71). 

Paragrapho uni co. Na F aculdade de Medicina da •Bahia., as actuaes a• 
e 4' cadeiras de clinica m edica serão transformadas nas novas cadeiras de 
clinica medica propedcutica e de pathologia medica, mantidas as demais 
cadeiras m encionadas neste artigo . 

Ari. 67. O e nsino da physica assim como o da chimica geral e min<"
ral, deve ser feito de modo a dar 'um quadro do estado actual dessas scien-
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cias. de ao.:côrdo com a capacidade dos alumnos e independentem ente do pon· 
to de viosta utJlitario. 

Art . 68. No curso especializado, só as cadeir as de obstetrícia e clinica 
obstetrica será;o leccionadas em dois P.eriodos : as demais o serão em um pe
ríodo, e de todas é obrigatoria o exame. 

Art. 69. O curso de pathologia medica será feito de a.ccôrdo com o de 
clinica medica propedeutica, na fôrma prevista no regimento interno. 

Art. 70. Logo que seja installado o h ospital de clinicas, o Director da 
F aculdade designará o professor cathedratico que, sob a sua superintenden
cia, deve dirigil-o. 

§ 1. o Prestarão a uxilio ao ensino das clinicas da Faculdade de Medicina. 
do R io de J a n eiro os hospitaes m a ntidos pelo União e os das fundações. 

§ 2 . o Para este effeito, o Director da Faculdade de Medicina promovera. 
junto da administração elos ref ridos hospitaes os entendimentos necessario"' 
para execução efficiente do disposto no paragrapho a n terior, podendo solicita;: 
do Ministserio da J ustiça e Negocios Interiores, por intermedio do Director 
Geral do Departamento, as providencias que lhe p arecerem convi·nientes. 

§ 3 . o No entendimento a que se refere o paragrapho anterior serão sem
pre respeitadas a autonomia administrativa, a disciplina e a acção elos medi
cos dos mesmos hospitaes. 

A.rt . 71. Fica cr·eada nas Faculda.des de Medicina a cadeira ele medici
na tropical, destinada ao ensino das molestias denominadas tropicaes e, espe
cialmente, das qu e mais interessam á nosologia do nosso paiz. 

Paragrapho unico. Além dos hospitaes a que se refere o a r t. 70, § 1°, 
prestarão seu concurso ao ensino de medicina tropical os institutos officiaes, 
especiaes, por sens laboratorios, hospitses e f iliaes, e os institu tos conge
neres nos Estados, mediante accôrdo celebrado entre os directores elas Fa
culdades de Medicina e os dos referidos institutos e approva<do pelo MI
nistro da Justiça e Negocies Interiores . 

Art. 72. O programma d,e medicina tropical comprehenderá as seguint~ 
partes: 

a) etiologia, pathogenia e epidemiologia das doenças tropicaes; 
b) clinica <Ias doenças tropicaes; 
c) anatomia pathologica das doenças tropicaes . 
Art. 73. A cadeira terá os mesmos auxiliares de ensino, que as domai,; 

cadeiras de clinica. 
Art. 74. Estes auxilares poderão ser escolhidos entre os technicos <Ios

lnstitutos a que se refere o art. 71, paragrapho un ico. 
A.rt. 75. Os auxiliares designados para o curso, na fôrma do artigo ante

rior, terão uma gratificação pro labom, arbitrada pelo Director da Facul
dade e approvada pelo Ministro da Justiça e Nego cios Interiores. 

Art. 76. O curso terá caracter puramente experimental e de appll
cação. 

Art. 77. Os exame~ de medicina tropical serão feitos de accôrdo com 21. 

seriação elas materias do curso medico. 
A.rt . 78. Os exames serão feitos nas mesmas épocas dos <Iernais exa

mes, observado o disposto no artigo anterior . 
Art. 79 . Haverá, como nas demais cadeiras, segunda época ele exames, para 

os alumnos que na primeira forem reprovados ou que, por motivo justificado 
não tenham podido nella prestar exameg. ~ 

Art. 80 . F ica creado, annexo á Faculdade de Medicina do Rio de Jn.neirr,, 
o Curso E special de Hygiene e Saude Publica, visando o aperfeiçoamento te. · 
chnico elos medicos que se destinem ao desempenho de funcções sanitarias . 
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Paragrapho unico . Este curso, que será dirigido pelo Director do Insti
t uto Oswaldo Cruz, constituirá u ma especialização do ensino medico e serO. 
profe~sado pelos technicos do referido Instituto; annualmente designailos 
pelo. Director. 

Art. 81 . O curso será constituído pelas seguintes cadeiras: 
I. Epidenúologia e prophylaxia geraes. Organização dos serviços de prv 

phylaxia especial ; 
II . Biometria e estatistica applicadas á hygiene; 

III. H ygiene alimentar. Noções de bromatologia; 
IV. Saneamento urbano e rural; 
V. Hygiene pre- natal, hygiene infantil e hygiene escolar; 

VI. H ygiene industrial e profissional; 
VII. Adnúnistração sanitaria. L egislação sa:nitaria n acional e comparada 

Art. 82. Para a matricula neste curso s.erão exigidos: 
a) o titulo ou diploma de medico por uma das Faculdades de Medicina 

officiaes ou equiparadas; 
b) attestado de. approvação no curso de microbiologia elo Instituto Os

waldo Cruz. ou de exame vestibular das ma terias ensinadas nesse curso. 
Art. 83. As ma terias do curso serão leccionadas num período de 12 me

zes e distribui das de accôrdo com as conveniencias do ensino. 
Art. 84 . Os exames desse curso serão prestados 1 erante uma commissão 

examinadora de tres membros, designados pel,J Direct.or do Instituto, com a 
fiscalização do Director · da Faculdade, a cuja approvação serão submettido~ 
os respectivos resultados . 

Art . 85. A approvação final nos exames do curso c1á direito ao diploma 
de hygienista, assignado pelo Director da Faculdade de Medicina e pelo do 
Instituto Oswaldo Cruz . 

Art . 6. Os hygienistas diplomados nos termos do artigo anterior 
terão direito á nomeação, independente de qualquer concurso, para os car
gos federaes de medicos que tenham de exercer funccões de hygiene publie<t, 
com precedencia absoluta sobr e quaesquer outros candidatos . 

Art. 87. Quando houver conveniencia, o Director do Instituto podert~. 

solicitar do Director da Faculdade o concurso ele professores desta, para a 
realização de partes do curso de hygyene, podendo igualmente, mediante ap
provação do Ministro da Justiça e regocios Interiores, contractar profissio
naes de comp tencia especializada para o mesmo fim . 

Art. 88 . Os techni-cos do Instituto que desempenha~·em funcções de en 
sino, os professores designados e os auxiliares de ensino elo curso terão gra.. 
t!ficação pro labore, arbitrada pelo Dir ctor do Instituto, de acc.:ôrdo com I) 

Director da Faculdade de Medicina e approvada pelo Ministro cra Justiça. ,. 
Negocios Interiores. 

·Art. 89. O programma elo curso será formulado annualmente pelo Di r~ 
ctor do Instituto e submettido á aprovação od,1 Director ela Faculdade . 

Art . 90. Para estudo e realização ele trabalhos praticas dos alumno,. 
do curso, guiados pelos respectivos professores, será facultada a visita ao" 
estabelecimentos federaes cuja acção possa interessar ao ensino . 

Art. 91. O Governo poderá acceitar o concurso ele quaesquer fundaçõe·l 
sc!entificas ou humanitarias. para o maior desenvolvimento e aperfeiçoamen· 
to do curso de hygien~ e saÚde publica. · 

Art . 92. Fica cre::tdo, annexo á Faculdade ele Medicina elo Rio de Janeiro, 
o Instituto Anatomico. cuja installação o Governo prmoverá logo que fôr 
opportuno, attendendo ao plano de organiza~ão elas installações ela Facul
dade de Medicina, podendo acceitar para esse fim o concurso de quaesque1 
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fundações que se destinem a fins scientificos ou humanitarios, nos termolt 
que forem combinados. 

Art. 93. O Instituto tem por fim não só ministrar o ensino da anatomli.<. 
normal e pathologica, da medicina legal e da medicina operato1ia, como tam
bem comrtituir um centro de pesquizas originaes. 

Art. 94. O Instituto An.atomtco terá cinco departamentos, chefiados pE'· 
los professores cathedraticos ue anatomia humana, de histologia, de anato
mia pathologica, de medicina legal e medicin~. operfl.tona. 

Paragrapho uni co. Estes departamentos serão subdivididos em duas se
cções, uma de ensb1o e outra de pesquizas originaes, e serão assim discrlmi· 
nados: 

I. Departamento de anatomia nürmal: 
a) secção de anatomia humana; 
b) secção de anatomia comparada. 
II. Departamento de histologia e anatomia microscopica; 
III. Departamento de anatomia pathologica; 
IV. D epartan1ento de medicina legal; 
V. Departamento de medicina operatoria. 

Art. 95. No Instituto Anatomico será organizado um museu destinado a·~ 
en::~ino da FacuMade. 

Art. 96. O Director do Instituto será designado pelo Director da Facul
dade de Medicina de entr-e os cinco professores das cadeiras que nelle func
cionam. 

Art. 97. As necropsias ele todos os hospHaes do Governo, elos hospitae::. 
das fundações, elos hospitaes particulares subve-ncionados e do serviço de ve
rificação de obitos serão ·realizadas no Instituto Anatomico, quando requisi
tados os •cada veres pelo Directo-r da FacuMade. 

Art. 98. O Instituto Medico Legal prestará ao Instituto Anatomico OI'! 

a ux:ilios necessario~:=, sem prejuízo dos respectivos serviço:s. 
Art. 99. O Instituto Anatomico terá um 1·egimento interno, organizado 

pelo Director da Faculdade e pelos catheclraticos que delle fazem parte. 
Art . 100. ·Quando julgar opportrmo, o Governo promoverá a installação 

do Instituto de Radiologia e de Electrologia, dirigido por profissional de 
reconhecida competencia, annexo á Faculdade de Meclicina do Rio de Janelr•.> 
e clirectamente subordinado ao Director da Faculqrude. 

Paragrapho unico. O Director desse Instituto será professor privativo, 
dependendo a nomeação de co11curso. 

Art. 101. O Instituto terá as seguintes secçõe,. 
I. Roentgendiagnostico e electrocliagnostico; 
II. Roentgentherapia; 
III. Radiumtherapia; 
IV. Electrotherapia ; 
V. Mecanotherapia; 

VI. Phototherapia. 
Paragrapho unico. Haverá dois asistentes para as . materias do n. I e 

um para as dos ns. II a v, os q uaes serão docentes-livres: para as do n. I, 
das cadeiras de clínica medica, e para as demais secções, da cadeira de thera·· 
peutica. 

Art. 102. Para os alumnos do 4° armo e do 5", '<io curso medico, haverà., 
de cada uma das secções do Instituto, um curso dirigido pelo chefe do mesmo 
Instituto, de accôrclo com programmas organizados com aucliencia dos pro
fessores catheclraticos de clínica medica propedeutiec1. de clínica medica de 
clínica cirurgica, ele clínica .dermatologica e de therap~utica. ' 
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<Art. 103. Ao alumno que concluir os seis a nnos de curso, serâ. éonfe 
rido o titulo de medico, e aos que fizerem defesa de these, que é faculta
tiva, será conferido o gráo de doutor em medicina, titulo que será tambem 
conferido aos medicos approvados em concurso para professor cathedratico 
ou docente livre. 

Paragrapho unico. O regimento interno prescreverá as regras para de
fesa de these. 

Art. 104. Para o exercício da. profissão medico-cirurgica no Brasil, os 
profissionaes diplomados no estrangeiro poderão habilitar-se p ela fôrma aba.
xo prescripta . 

Art. 105. Ao pedido de inscripção para os exames de habilitação, o pre
tendente deverá juntar o diploma que possuir, reconhecido no paiz onde foi 
expedido, e attestado de approvação nas cadeiras de portuguez, geographia 
do Brasil e his toria elo Brasil, prestados no Collegio Pedro II, nos gymnasios 
equiparados, ou nA. fôrma prevista neste regulamento. 

Art . 106. As provas de habilitação versarão sobre as cadeiras seguintes 
do curso medico : 

I. Anatomia Humana; 
II. Histologia; 

III . Physiologia; 
IV. Microbiologia; 
V. Hygiene e Medicina Legal; 

VI. Pathologia Geral; 
VII. Medicina Opera to ria; 

VIII. ·Anatomia Pathologica; 
IX. Clinica Medica; 
X. Clinica Pediatrica Medica e Hygiene Infantil; 

XI. Clinica Cirurgica de adultos e infantil; 
XII. Clinica Obstetrica; 

XIII. Clinica. Gynecologica; 
XIV. Clinica Dermatologica e Syphiligraphica; 

Ã'"V. Clinica Neurologica, 
XVI. Clinica Psychiatrica; 

XVII. 1Clinica Opthalmologica; 
XVIII. Clintca Oto-rhino-laryngologica; 

XIX. Therapeutica ; 
XX . Medicina Tropical. 

Art. 107. Os exames de habilitação versarão sobre cada uma das ma
terias mencionadas no artigo anterior e constarão de provas escripta, oral o 
pratica. 

Paragrapho uni co. A in habilitação em uma odas ma terias impedirá a con
tinuação dos exames na mesma época, das materias seguintes, os quaes sõ 
poderão ser feitos d~pois da approvação na materia em que tiver sido inha
bilitado o candidato. 

Art. 108. Para os effeitos do concurso para professor cathedratico e do · 
cente livre da.s cadeiras de clínica propedeutica, de clinica-medica e de patho
logia medica, serão ellas consideradas como uma só materia; a mesma dis· 
posição se applica ás cadeiras de pathologia cirurgica e de clinica cirurgic~ 
e ás ele obstetrícia e clínica obstetrica. 

Art. 109. Fica transformado em Faculdade de Pharmacia annexa á Fa
culda,cle de Medicina, o actual Curso de Pharmacia, tendo cordo director o dv. 
F'aculdade de Medicina, como actualmente. 
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Art. 110 . 
.ma seguinte: 

o curso de pharmacia será feito em q"uatro annos, pela f ór -

1° anno 

I. Physica; 
II. Clinica Geral e Mineral; 

rrr. Botanica Geral e Systematica appliçada á pharmacia. 

2° anno 

I. Chimica Organica e Biologica; 
II. Zoologia Geral e Parasitologia; 

III. Pharmacia Galenica. 

I. Microbiologia; 
II. Chimica Analytica; 

-:rn. Pharmacognosia; 

3° anno 

4° anno 

I. Biologia Geral e Physiologia; 
II. Chimica Toxicologica e Bromatologica; 

III. Hygiene e Legislação Pharmaceutica. 
IV. Pharmacia chimica. 
Art. 111. O curso comprehenderá as seguintes cadeiras: 

I. Pbysica; 
li. Chimica Geral e Mineral; 

III. :Botanica Geral e Systematica applicac1a á pharmacla: 
IV . Chimica Organica e 'B1ologica; 

V. Zoologia Geral e Parasitologia; 
VI . Pharmacia GaJenica: 
VII. Microbiologia; 

VIII. Chimica Amvlytica; 
IX . ·Pharmacognosia; 

X. íPharmacia Chimica; 
XI. Biologia Geral e íPhysiologia; 
XII. Chimica Toxicologica e Bromatologica; 

XIII. Hygiene e Legislação Pharma,ceutica. 

Art. 112. Ao alumno que concluir os quatro annos do curso será con
ferido o titulo de pharmaceutico. 

Art. 113. Em cada uma das cadeiras privativas do curso de pharmacia 
haverá um assistente, que deverá ser um docente livre, quando o houver. 

Paragrapho uni co. Os assistentes das mesmas cadeiras do curso medico 
terão preferencia na escolha para assistentes de pharmacia. 

Art. 114. Os professores da Faculdade de Pharmacia reunir-se-ão em 
Congregação, de a,ccôrdo com o respectivo regimento interno, para deliberar 
sobre tudo o que se referir ao ensino pharmaceutico, observadas as prescri
pções deste regulamento. 
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A.rt. 115. As ma terias privativas do curso de pharmacia serão lecctona
das por pharmaceuticos. 

Art. 116. São cadeiras P'livativ!lls do curso de pharmacia as de pharmacia 
galenica, pharmacognosia, pharmacia chimica, chimica a.nalyÜca e chimica 
·toxicologica e bromatologica. 

Art. 117. Terão o titulo de professores privativos os professores destas 
cadeir!IIS. cujas vagas serão .preenchidas por concurso, que constará de uma 
defesa de these sobre assumpto escolhido pelo candidato, de uma prova pra
tica e de pma prova oral. e será regulado no regimento interno. obServadas as 
disposições deste 1·egulamento . 

Art. 118. As outras cadeiras do · curso de pharmacia serão leccionadas 
d~ preferencia :peJos professores cathedraticos da Faculdade de Medicina, es· 
pecialistas nas matarias, e, no -caso de recusa destes, pelos docentes-livTes 
d!IIS respectivas cadeiras,· desde que não haja substitutos das mesmas. 

Paragrapho unico. Pelo exerci cio destas funcções terão uma gratifica
ção especial. 

Art. 119. !Fica transformado em Faculdade de Odontologia, annexa á 
Facu·ldade de Medicina, o actual Curso de Odontologia. 

Art. 120. Será director dessa Faculdade o ela Faculdade de Medicina . 
Art. 121. O Curso de odontologia será feito em tres annos. pela fôrma 

.segtúnte: 

1• anno 

I. Anatomia em geral e especialmente da bocca, 
II. Histologia e noções de microbiologia; 

III. Physiologia; 
.TV. Metallurgia e ohimica applicada. 

2• anno 

1. IPathologia geral e anatomia pathologica, especialmente da bocca; 
II. T echnica odontologica; 

III. Prothese (1" parte); 
IV. Patl1ologia e clínica odontologica. 

I . Clinica odontologica; 
II. Ortbodontia e prothese dos ma..'Cillares; 

III. Hygiene. especialmente ela bocca; 
IV. Therapeutica. 

Art. 122. O Curso comprehenderã as seguintes cadeiras: 

I. Anatomia em geral e especialmente da bocca; 
II. Histologia; 

III. Physiologia; 
IV. No<:ões g raes de pathologia, microbiologia e anatomia pathologica; 

V . Therapeutica e arte de formular; 
VI. 'l'echnica odontologica; 

VII. J:>rothese; 
.VIII. Palhologia da bocca e Clinica odontologica; 

IX. Metallurgia e chimica applicadas; 
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X. Orthoclontia e prothese dos maxillares~ 
XI. 1:-Iygiene, especialmente da bocca; 

XII. Tberapeutica. 

Art. 123. Ao alumno que concluir os tres annos do curso ele odontologi$ 
~rá dado o titulo de cirurgião dentista. 

Art. 124. Em cada uma das cadeiras privativas do curso de. odontologia 
haverá assistentes, que serão cirurgiões dentisras, em numero de dois para: 
a cadeira de clinica odontologica e de um para as demais. 

Art. 125. Os professores ela Faculdade de Odontologia reunir-s -ão ern 
/Congregação, de accôrdo com o respectivo regimento interno, para resolvei
sobre tudo o que se referir ao ensino odontologico. observadas as prescr.i
pções deste regulamento. 

Art. 126. As ma terias privativas do curso ele odontologia serão leccio
nadas por cirurgiões dentistas. 

Art. 127. São cadeiras privativas do curso de odontologia as de metal
lurgia e chirnica applicadas, technica odontologia, pathologia e clinica odon
tologica, protbese, e otthodon tia e prothese maxillares . 

Art. 128. Terão o titulo de professores privativos os destas cadeiras, 
cujas vagas serão preenchidas por concurso, que constará de uma defesa 
de these sobre assumpto escolhido pelo candidato, de uma prova pratica e
de uma 'Prova oral, e será regulado no respectivo regimento interno. obser
vadas as disposições deste regulamento. 

Art. 129. As cadeiras não privativas do curso de odontologia serão de 
preferencia leccionadas pelos professores cathedraticos da Faculdade de Me
dicina, n.ellas especializados e. no caso de recusa destes. pelos docentes
livres das respectivas cadeiras. 

Paragrapho uni co. Pelo exercício destas funcçõe:; terão uma gratifica
ção especial.. 

Art. 130. Os vencimentos dos professores privativos das Faculdades de 
Pharmacia e de Odontologia serão iguaes, de accôrclo com a tabella annexa. 

Art. 131. os concursos elas cadeiras privativas das Faculdades de· 
Pharmacia e ele Odontologia poderão tomar parte, quando convidados pel61 
director, profissionaes de reconhecida competencia, esl])ecializados na mate
ria das mesmas cadeiras, para constituírem as bancas examinadoras. 

Paragrapho unico. O regimento interno regulará as funcções desse.\ 
examinadores. 

Art. 132. A habilitação de pbarmaceuticos e d.antistas diplomados no 
estrangeiro obedecerá ás mesmas regras estabelecidas para a habilitação de 
medicos, no que forem applicaveis. 

Paragrapho unico. Os exames versarão sobre a-s materias dos cursos· 
respectivos, na fôrma pn·scripta no regimento interno. 

Art. 133. Fica supprimido o actual curso de :parteiras e creado um cur· 
so para as enferm iras das maternidades annexas ás Faculdaaes de Medicina . 

Paragrapho unico. Este curso será regulamentado no regimento intern.;. 
das mesmas Faculdades. 

SECÇÃO SETIMA 

Dos cursos 11 engenharia 

Art. 134. Os cuno;: de engenharia, na Escola Polytechnica. são os se-
guintes: 

I. Curso de engenheiros civis; 
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II. Curso de engenheiros electricistas; 
III. Curso de engenheiros industriaes. 

Art. 135. A esses cursos precederá u m curso geral e commum. 
Art. 136. O curs:J geral será feito em tres annos, pela seguinte fôrma; 

1" anno 

I. Geometria ann.!ytica e calculo infinitesimal; 
II. rG€ome tria descriptiva e suas a pplicações ás sombras e á perspectiva.~ 

III. Physica experiment<11l e meteorologia; 
IV. Desenho a mão li vre e de ornatos. 

I . Calculo das variações e mecanica racional; 
II . T opographia, constru cção de plantas topograpbicas e legislação de 

terras; 
III. Chimica inorganica, descri'J)tiva e a nalytica; noções de chimica or

ganica; 
IV . D esenho technico e de convenções . 

3• anno 

I. Geologia economica e noções de m tal! u rgia; 
II . Mecanica applicada ás machinas, cinematica e dynamica. applica

das e thermodynrumica; 
III. Resistencia dos materiaes e graQ.Jhoestatica . 
Art. 137 . O curso de engenheiros civis será feito em tres annos, pela 

fôrma seguinte: 

1° anno 

I. Astronomia esphe't·ica e pratica, geodesia e constru cção de cartaa. 
geographicas ; 

II., E stabilid ade das con strucções, techn ologia do constructor m ecanico , 
pontes e viaductos; 

III.. Materiaes de construcção, determinação experimental de sua resis 
tencia, e processos geraes de constru cção. 

2• anno 

I. Estradas de rodagem e de ferro; 
II. Hyd·raulica, abastecimento de agua, esgotos, deseccamento e irri

gação; 
III . Macbinas m otrizes, com prévio estudo dos motores; 
IV. Estatística, economia politica e fi nanças . 

3• an-n:o 

I. Architectura civil , hygiene dos edifícios e saneamento das cidades ; 
II. Portos de m ar , rios e canaes; 



- 342 

III. Organização e trafego das industria.s, contabilidade publica e in• 
dustrial e direito administrativo . 

Art. I38. O curso de engenheiros electricisla& será feito em tres annos, 
pela fôrma seguinte: 

I• anno 

I. Electrotechnica geral; 
II. Machinas motriz0s, com prévio estudo dos motores (3" cadeira do 

2• anno do curso de engenheiros civis) ; 
III. Materiaes d€' construcc;ão, determinação experimental c1e sua resis· 

tencia, e {Processos geraes de construcção (3" cadE>ira do 1 • anno de eng~ 
nheiros civis). 

2• anno 

I. Medidas magneticas e electricas, producção e transmissão de ener· 
gia eleotrica; 

II. Hydraulica. abastecimento de agua, esgotos. deseccamento -e irri
gação (2" cadeira do 2• anno do curso de engenheiros civis); 

UI. !Estatística, economia politica e finanças (4' cadeira do 2• anno do 
curso de engenheiros civis). 

a• anno 

I . Applicações industriaes da electricidade; 
II. Estradas de rodagem e de ferro (1" cadeira do 2• an no do curso 

de engenheiros civis); 
III. Organização e trafego das industrias. contabilidade publica e indus· 

trial e direito administrativo (3" cadeira elo a• anno do curno de engenheiro> 
civis). 

Art. 139. O curso de engenheiros industriaes será feito em tres ann o., 
pela fôrma seguinte: 

I. 
JI. 

2• anno 
III. 

I. 
II. 

III. 
IV. 

I• anno 

Chimica analytica; 
Machinas motrizes, com prévio estudo dos motores (3• cadeira de 
do curso de engenheiros civis); 
Docimasia e metallurgia, com desenvolvimento ela siderurgia. 

2• anno 

Chimica organica, descripliva e analytica; 
Pbysica industrial; 
Botanica e zoologica industriaes e estudo das maleria!< p•·imas-; 
Estatística. economia política e fina"?ças (4" cadeira elo 2• anno do 

curso de engenheiros civis). 

3° anno 

I. Cbimica industrial; 
II. Mecanica industriaJl, comprehenc1enc1o o e1<tudo das principaes In · 

<lustrias mecanicas e das machinas operatrizes conespondentes; 
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III. Organização e trafego das industrias, contabilidade publica E: in
dustrial e direito administrativo (3" cadeL·a do 3° anno do curso de enge
nheiros civis). 

Art. 140. Os aJumnos matriculados no ultiJuo anno de qualquer doti cur
sos de engenharia deverão elaborar, na Escola, dois projectos completos 
relativos ao assumpto do curso que tenham seguido. Um dos projectos será 
sobre assumpto sorteado, conforme o que estabelecer o regimento interno, 
e o outro sobre assumpto escolhido pelo alumno, mas conforme as indica
ções do professor da cadeira a que elle se referir . Taes projectos deverão 
estar concluídos e apresentados até a segunda· época de exame e o seu jul· 
g-amento favoravel é condição para obtenção do titulo de engenheiro. 

Art. 141. Para o ensino das materias dos cursos de engenharia haverá 
as seguintes 29 cadeiras e duas aulas: 

Cadeiras 

I. Geometria analytica e cakulo infinitesimal; 
II. Geometria descriptiva e suas applicações ás sombras e á perspectiva; 

III. Physica experimental e meteorologia; 
IV. Ca:Lculo das variações e mecanica racional; 
V. Topograu>hia, construcção de plantas topographicas e legislação de 

terras; 
VJ. Chimica inorganica, descriptiva e analytica; noções de chimica or

ganica; 
VII . Geologia economica e noções de metal! urgia; 

VIII. Estatística, economia política e finanças; 
IX. Resistencia dos maleriaes e graphoestatica; 
X. Astronomia espherica e pratica, geodesia e construC<)ão de ca,rtas 

t;eograp bicas; 
XI. Estrubilidade das construcções e technologia do constructor mecani

co; pontes e viaductos; 
XII . Màteriaes de construcção e determinação experimental de sua re

>< is tencia e processos geraes de construcção; 
XIII. Estrada:; de rodagem e de ferro; 
XIV . Hydraulica, abastecimento de agua, esgotos, deseccamento e irri

gação; 
À.'V. Mecanica applicada ás machinas, cinematica e dynamica applica

àas e thermodynamica; 
À.\TI . Portos de mar, rios e canaes; 

XVII . Architectura civil, hygien e dos edifícios e saneamentos das cidades; 
XV:III . Machi nas motrizes, com prévio estudo dos motores; 

XIX. Organização e trafego das industrias, contabilidade publica e in
dustrial e direito administrativo; 

XX . Chimica organica, descrilptiva e analytica; 
XXI. Chimica ana)ytica; 

:x::.\.."II. Chimica industrial; 
XXIII . Botanica e zoologia industriaes e estudo das matarias primas; 
XXIV . \Physica industrial; 
XXV. Mecanica industrial, comprehendendo o estudo das principaes in

dustrias m eca.nicas e das machinas opera trizes correspondentes; 
XXVI. Docimasia e metallurgia, com desenvolvimento da siderurgia; 

XXVII . Electrotechnica geral; 
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XÀ.'VIII Medidas magneticas e- electricas, producção e transmissão de ener
gia electrica; 
XXIX. Applicações industriaes da. electricidade. 

Aulas 

I. Desenho a mão livre e de ornatos; 
II. Desenho technico ~ de convenções. 

Paragrapho unico. O ensino de todas as cadeiras, exceptuadas as dez 
primeiras e as de- ns. X:X, XXI, XXII, XXIII, e XXVII, comprehenderá a ela
boração de projectds; o das cadeiras ns. X L :>.'"!I, XIII, XIV, XVI XVII, 
XVIII, XIX, XXIV, XXV, XXVIII e XXIX comprehenderá tambem, a orga
niroção de- 'OJ:çamentos; o da .cadeira n.. XII envolverá, a inda, a realização 
de ensaios dos materiaes de construcção. 

Art. 142 As aulas serão regidas por professores de desenho, que farão 
executar dm·ante o anno o programma dos trabalh os indicados pela Con
gregação. 

Art. 143. Ao estudante approvado em todas as materias de cada um dos 
cursos de engenharia será conferido respectivamente o. grão ele engenheiro 
civil, engenheiro electricista ou engenheit·o industrial, podendo us3Jr o titulo 
de bacharel em sciencias phy icas e mathematicas Quando haja feito todos 
os exames com approvações plenas ou distinctas. 

Art. 144 . Ao engenheiro que fôr approvado em defesa de these ou em 
concurso para ;professor >cathedratico ou docente-livre de qualquer das 
cadeiras do curso será. conferido o titulo de doutor em sciencias physicas e 
mathematicas. 

Paragrapho uni co . A defesa ele these set·á regulada no regimento interno 
da E scola Polytechnica. 

Art. 145. Ao profissional diplomado no estrangeiro, em qualquer elos tres 
cursos de engenharia, será perrnittido habilifa.r-se pat·a o exercício da sua 
!ProfissâJo no Brasil. 

Art. 146. lPara a inscripção no exame da l1abilitação deverá o candidato 
apresentar o diploma que possuir, reconhecido no paiz que o expedir, e- at
testado de appt·ovação nos exames de portuguez, geogra.phia do Brasil e his
teria elo Brasil, ];}restados no Collegio Pedro II, nos gymnasios equiparados 
ou pela fôrma prescripta neste regulamento. 

Art. 147. Os exames constarão de prova oral e pratica, nos termos c1o 
regim~nto interno, e versarão sobre as materias das cadeiras do curso geral 
e de cada um dos curso:s de engenharia. 

SEleÇÃO . OITAVA 

Da construcção. direitos e cleve?·es elo CO?']JO d-ocente do ens-ino secunela?·io 
e do super·iO?' 

Art. 148. O cor];}O docente dos institutos de ensino. supenor e secundario 
será constituído por professores ,cathedraticos, docentes livres, professores 
honorarios, professores privatdvos e professores de desenho e de gymnastica. 

lParagrapho uni co. No Internato do Collegio Pedro Il haverá tres 
repetidores, cujas funcções serão definidAs no r egimento interno do Depar
tamento. 

Art. 149. Ao professor cathedratico incumbe: 
a) orientar o ensino das materias que constituem a sua cadeira : 
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b) leccionar em sua totalidade as matenias que con ·tituem o program
roa da mesma; 

c) apresentar, para que seja estudado e julgado pela Congrega<;>to antes 
·da abertura das aula , o programma referido; 

d ) providenciar, por todos os meios ao seu alcance, para que o ensino. 
,sob sua responsabilidade. seja o mais efoficiente possível; 

e) tomar parte nas commissões de exames dp curso, de defesCL 
·e de concur sos paTa o preenchimento de Jogares de docentes: 

f) submetteL', durante o anno lectivo, os alumnos aos trabalhos praticas, 
nos termos estaJbelecidos neste regulamento e no respectivo regimento in
terno; 

g ) tomar parte nas congr·egações; 
h) communicar ao director e á Congregação as difficulda.des que encon

trar para execução dos trabaJhos de seu curso, indicando as suas causas e 
meios de removei-as; 

i) redigir as instrucções a serem observadas pelos docentes- li'Vres, quan
do f izerem cursos nos gabinetes, laboratorios ou clinicas do instituto, podendo 
estabelecer, n essas instrucções, a reserva de uma parte dos mesmos e da 
respectiva apparelhagem para o seu uso privativo; 

j) indicar os chefes de clínica, de la.boratorio ou de curso, que o devam 
:mbstituir nas suas faltas ou impedimentos até tres mezes, sendo que os 
chefes de clínica medica e de cliníca cirurgica só poderãó ser indicados, se ti
verem cinco annos, pelo menos, de clocencia-livre, cabendo ao Director elo 
institu to na fa lta, a designação do professor que eleve exercer a substituição; 

k) escolher todo o pessoal do . erviço privativo da sua cadeira, propon
do sua nomeação ao director ou a permuta com o de outra cadeira, ele ac
côrclo com o respectivo professor; 

l) suspander ou dispensar, por um ou dois períodos, qualquer auxiliar do 
.ensino de su a cadeira, communicando immediatamente o acto ao clirector; 

m) dispôr, como julgar necessario ao ensino, da verba orçamentaria de 
prompto pagamento, que lhe couber, apresentando ao director, no fim de 
cada período lectivo, a escripturação das despesas realizadas, feitas em livro 
préviamente rubricado pelo mesmo director, ao qual serão entregues os do
cumentos comprobatorios dos gastos feitos; 

n) fiscalizar a frequencia dos respectivos alumnos, na fôrma estabele
cida n o regimento interno. 

Paragrapho unico. Na Escola Polytechnica, os trabalhos de desenho, que 
constituem a parte graphica do ensino de cadeiras, f icarão a cargo dos res
pectivos professores cathedraticos. 

Art. 150 . . Os professores •Cathedraticos serão escolhidos por concurso, 
·nomeados por decreto e v italicios desde a data da posse . 

Art . 151. Poderão inscrever-se no concu-rso: 

a) os docentes-livres de cadeira va.ga; 
b) os professores cathedraticos e substitutos de outras cadeiras; 
e) os docentes-livres, professores cathedraticos e substitutos de outras 

escolas offi<cíaes ou eQuiparadas; 
d ) o profissional diplomado que pwve ter idade inierior a quarenta annos 

e justifiqu e, com títulos ou trabalhos de valor, a sua inscripção no concurso, 
a juizo da Congregação . 

Paragrapho unico . Para a inscripção ~m concurso no Collegio Pedro II 
é indispen savel, tambem, que o candidato tenha o cm·so completo de huma
nidades ou d ip loma de escola superior. 

Art. 152. A:s prova do conourso para professor cathedratico comprE'
llenderão: 
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a) apresentação de duas theses sobre a materia de que conste o con
·curso e a sua defesa perante a fC'ongregação; 

b) uma prova pratica, quando fôr o caso, sobre a.ssumpto sorteado na 
occasião; 

c) uma prova oral de caracter didactico, durante 50 minutos, com pontos 
sorteados com 24 horas de antecedencia, dentre os de uma Usta approvada 
!Pela Congregação .. 

Art. 153. Das duas theses, uma será sobre assumpto escolhido pelo can
didato, na qual fará, no final, o resumo de seu.s trabalhos já publicados e 
por el!Je julgados de valor; a outra será sobre assumpto soorteado entre deZ' 
pontos escolhidos pela Congregação. Este assumpto será commum a todos. 
os concurrentes e a,nnunciadoo ao mesmo tempo em que fôr aberta a inscri
pção para O COnCUl'SO. 

Art. 154. O prazo de iinscripção para <J concurso será de seis mezes, 
findo o qual, dentro e.rn tres dias, a Congregação se reunirá para approva1-

as incripções, nomear as commissões de a1·guição de theses e marcar dia: 
para o inicio das provas. 

Paragrapho unico. O regimento interno de cada instituto fixará o nu
mero de exemplares que, de cada these, deverá apresentar o candidato. nunca 
inferior, porém, ao dos membros da Oongregação, devendo, além dLsso, o 
candidato apresentar cinco exemplares, no mínimo, dos seus trabalhos jã; 

(!}ublicados. 

Art. 155. As provas de concurso obedecerão á seguinte ol'dem: 
1) Defesa de these de livre escolha; 
2) Defesa de these sobre assumpto sorteado; 
3) Prova pratica, quando a natureza da disciplina a exigir; 
4) Prova oral. 

Art. 156. As defesas de these serão feitas separadannente, na fôrma< 
pr'escripta peilo regimento interno, perante a Congregação e uma commissão 
de quatro membros, ]Jor esta eleita, para a1'guir os candidatos. e sob 'a pre
f!idencia do director. 

Paragrapho unico. Na arguição de tbese, a commissão examinadora 
apontará os erros porventura commettidos pelo candidatoo, para que se de
fenda; pedirá ex;plicações sobre pontos obscuramente tratados e fará sobre
sahir as contribuições originaes, novas ou simplesmente bem expostas, quer 
dais theses propi'IÍ:J.Jmente dit<jls. quer dos trabalhos ap~·.esentados, dando 
~ogar a que o candidato demonstre intelligencia e preparo especializado, fa
cilitando .por essa fôrma o julgamento da Congregação. 

Art. 157. Cada exam.inador dispo·rá de 30 minutos para arguiçã.o. asse
gurando ao candidato 15 minutos para sua defesa. 

Art. 158. Após a defesa de cada these, cada membro da com missão exa
minadora attribuirá uma nota ao candJidato, justificando-a, se o quizer, e 
immediatamente cada professor enviará ao presidente da Congregação uma 
cedula, assignada e datada, indicando o nome do candidato e a nota con
<ferida á prova. 

Art. 159. As provas :praticas serâJo feitas sobre questões sorteadas d~ 
momento entre certo numero de pontos préviamente ~scolhídos pela Con
gregação, sendo facilitada aos candddatos a consulta de livros ou documentos, 
a ju'izo da commissão eleita :Para essaS provas. 

§ 1•. A Congregação elegerá uma commissão de quatro membros para 
dirigir e rucompanhar as referidas provas, findas as quaes a commissão apre
sentará minucioso relatorio sobre a prova pratica de cada candidato, com 
a inddcação da,s notas attribuidas pelos diversos examinadores. 



§ 2•. A commissã.o foi·necerá á Congreg·ação todos os esclarecimentos que· 
lhe forem pedidos sobJ.""€. essas provas. 

A.Tt. 160 . Logo depois de terminadas as provas praticas. haverá uma 
sessão especial da Congregação, precedendo ás provas oraes, na qual se 
procederá á leitura do relatorio constante do artigo anterior e ao julg·amen
to das referidas provas, como na defesa de these . 

.Art. 161. A prova oral, que visará demonstrar cultul"a jntellectual, co
nhecimento da materia sorteada e boas qualidades de eXlJlosição. será feita 
perante a Congregação e, se possível, por todos os candidatos no mesmo dia. 

iParagrapho unico . .A!põs a prova oral de cada candidato, proceder-se
á ao respectivo julgamento, como na defesa de these, sendo considerado in
bab~litado o candidato que não preencher o tempo regulamentar. 

Art. 162. · A nota attribuida ás provas será indicada pelos grãos de 
O a 10 . 

_1\.rt. 163. Ao Hm de cada sessão de julgamento, o director. auxiliado por 
um professor, fará a verificação do numero de cedulas recebidas e as re
colherá em envolucro !fechado, sendo lavTada aocta em livro especial, a;ssi
gnada pelo director e por tres profess01·es e guardadas as cedulÇt.S em Jogar 
aJpropriado . 

Art. 164. Finalizadas as prova de todos os candidatos. em sessão pu
blica da Congregação, c~~e terá Jogar no dia em que se realizat· a ultima 
prova oral do concurso, proceder-se-á á apuração final, pela. fõrma em se
guida prescripta. 

§ 1 • .. iN essa sessão, o director. auxiliado pelo vice-clirector e, na falta 
deste. por um professor escolhido pela Congregaçãó, fará. excluídos todos os 
votos dos professores que tenham faltado a qualquer das p.rovas de presença 
obrigatoria, em primeiro Jogar a apuração da nota média alcano::ada pelos 
candidatos em cada :prova e a seguir a da nota média final, isto é, a média das ' 
médias das provas pa.I,ciaes, e dessa apuração será lavrada acta em livro 
especial, nas condições :pd·evistas pelo regimento interno. 

§ 2•. Nas congregações para julgamento de con-cur. o e nas commissões 
de arguição de these e de orientação e finalização de provas praticas só. 
poderão funccionar professores cathedraticos e os actuaes substitutos. 

Art . 165. Havendo professores cathedraticos da materia em concurso 
serão e!les obrigatoriamente membros das commissões examinadoras. salvo 
impedimento legal. 

Art. 166 . '.rodas as provas prestadas pelos candidatos serão DUblicas. 
Art. 167 . Sõ .êerâo ha:bilitados para o :p.rovimento dos cargos de J)l'Ofes

sor cathedratico os candidatos que alcançarem média final superior a 7 '(sete). 
Art. 168. Se nenhum candidato satisfizer essa condição, o dit·ector com

municará o facto ao Governo por intermedio do Departamento do Ensino, 
!Peilindo auto-rizaçã.o para contractar, no paiz ou no estrangeiro, um profis
sional de reconhecida competencia, para reger a cadeira, pelo prazo de dois 
annos, ao cabo dos quaes será aberto novo concuQ·so, excluídos des·se con
tracto os docentes-livres da cadeira vaga . 

Paragrapbo unico. Este contracto dependerá de approvac:ão do Minis
tro da Justiça e Negocias Interiores para ser valldo . 

Art. 169. Os candidatos, que não forem auxiliares de ensino e que al
cançarem média superior a 5 (cinco), serão nomeados docentes livres . 

A.Tt. 170. Terminado {) concurso, o dll·ector do inst'ituto commuruicará 
ao Governo. por intermedio do Depaortamento Nacional do Ensino, o nome 
do ca.pdidato escolhido, que será o que tenha obtido maior média. afim de 
ser o mesmo nomeado nas condic:ões previstas neste regulamento. 
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§ 1•. No caso de dois ou mais candidatos hav~rem obtido rigorosamente 
a mesma média, a Congregação enviará ao Governo os nomes desses can
didatos, a fim de que escolh::t eHe o professor cathed.ratko .. 

§ z•. Verificada a hypothese do paragrapho anterior, no Collegio Pedro 
II, caberá sempre a prefet·encia ao bacharel diplomado pelo mesmo Col
legio. 

Art. 171. Ao docente-livre compete: 
a) apresentar ao diFector o programma de seus cursos livres e equipa

rados. antes do dnicio dos mesmos; 
b) leccionar em sua totalidade as )naterias que constituem o Pl'Ogram

ma d~ seus cursos equiparados a -realizar o respectivo en·sino pratico; 
o) reger cursos annexos ou complementares das cadeiras para que tiver 

obtido o titulo de docente-livre, por indicãção do prÓfessor cathedratico. 
Art. 172 . Ao docente livre é assegurado o ddre.ito de: 
a) occupar o Jogar de assistente, nas condições previstas neste regula

mento ou o de chefe de clinica, de curso ou de laboratorio, sem remuneração, 
quando proposto pelo respectivo professor; 

b) fazer cursos equiparados ao curso official; 
c) fazer cursos l!vres, obedecendo ás condições acima expostas; 
d) concorrer á vaga de professor cathedratico; 
e) tomar assento 11a Congregação, quando estiver substituindo o profes

so.r cathedratico, ou quando fôr eleito para reJ)resentar a classe dos docentes
livres, :nã,o podendo, entretanto, votar na escolha de professor cathedratico. 

Art. 173 . E' facultado ao docente-livre obter a docencia para mais de 
un1a cadeira. 

Art. 174. O docente livre que quizer fazer curso privado remunerado 
deverá fazer communicação ao director do instituto, declarando a duração 
do seu curso, o numero de aulas, o local em que vae rerulizal-o, a autoriza
ção do res1Jonsavel pelo gabinete, laborator.io ou enfermaria quando por 
ventura não possui•r installação propria, e as taxas a cobrar por alumno e 
por periodo . 

§ 1 •. Em caso de· não observancia dos exigencias deste at1:igo será sus
penso, :por um periodo de 4 a 12 m>ezes, do goz.o de seus direitos e. n::t rein
cidencia, será [)rohibido ' de fazer cursos equiparados em qua,Jquer estabeleci
menro. e cursos privados nos estabele-cimentos officiaes. não podendo trun
bem substituir e concorrer á 'Vaga de professor cathedratico. 

§ z•. Os cursos equiparados de docente livre poderão ser feitos nas instal
lações dos institutos oJ'fjciaes de ensino, caso os docentes não disponham de 
installações <!Ongeneres. 

Art. 175 . Os docentes livres. em exerci cio de funcções officiaes. fica.In 
sujeitos a todas as penalidades estabelecidas neste r egulrunento para os pro
fessores cathedraticos. 

Art. 176. Os docentes-livres serão escolhidos por concurso e nomeacto3 

por portaria do director, pelo prazo de 10 annos, prazc este, que poderá 
ser renovado pela Congregação, attendendo ao valor dos cursos professados. 
á dedicação ao ensino·, e á pUJblicaç;ão de trabrulhos de rerul valor. 

Art. 177. Os docentes-livres, quando em substituição ao cathedratlc&, 
perceberão o que a lei estipular para as substituições e, quando nas fun
cções de assistente, :perceberão os vencimentos estabelecidos para estes. 

Art. 178. Na ' regencia. de cursos equi.J)arados ao curso offinial. ns ac,
centes livres perceberão metade das taxas officiaes cobradas por alumno e na 
regencia dos cursos privados terão descontados 20 o/o ela taxa que estabe.Je· 
cerem, para os cofres da Faculdade 
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Art. 179 . A docencia livre será obtida em uma unica época do anno, na 
segunda quinzena de Outubro, abrindo-se e encerrando-se as incrii>Ções n1>. 
segunda quinzena de Setembro. 

Paragrapho unioo . Para a lncrip<;ão ao concurso d docent11 livre, ser:!. 
indispensavel, nos Institutos de ensino superior, que o ca.ndida.to seja diplo
mado no curso em que pretenter a docencla livre, e, no Colleglo Pedro 11, 
~ imprescindivel que tenha o curso de lmmaniaades cCJmpleto ou diploma de 
curso superior. 

Art. 180. O t1tulv de docente livre será. obtido mediante concurso m·es-
tado per a nte a Congregação, com as seguintes provas: 

a) defesa de uma these de livre escolha; 
o) prova pratica, quando a natureza da disciplina o eXIgir; 
c) dissertação de 50 minutos sobre ponto tirado li sorte, com antecedeu· 

cia de 24 horas, entre os de uma lista a-pprovada pela Congregaçãu. 

Art. 181. O concurso de docente livre e o respectivo julgamento obecle· 
cerão. no que fõr applicavel. <1~ regras -relat!vM lU> '1one;urso para profe:!l 
sores cathedraticos 

Art. 182. Aos candidato~; a docenc!a livré. que: tiver m obtido média 
final ~nfe1>ior a 7 (sete) , não será conferido o respectivo titulo .,, só pa.&
sadoa dois annos, poderão ser admitt!dos a nov" concurso. não podendú 
nesse periodo concorrer á vaga de professor cathedraticv. 

Art. 183 . O professor cathedratlco será auxiliado pelo numero de a~ 

ststentes, que as necessidades do ensino indicarem, fixado pela Congrega· 
ção, por proposta do mesmo professor, sendo os respectivoR vencimentos 
incluidos no orçamento pelo director. 

~ 1'. Um dos assistentes será escolhido pelo professo1· para seu cbefl! 
de clinica, de laboratorio ou de curso. &, além da substitUição eventual du 
cathedratico, esse assistente será o seu princilpal auxiliar na realização e fis
calização dos trabalhos, debaixo da orientação immediata do mesmo ca
thedratico . 

§ 2• . Só poderão ser nomeadas assisten Les pessoas diplomadas, e, quan· 
dv não sejam docente livre~. serão obrigadas á habilitação para a docen
c!a livre, dentro do prazo de dois annos a contar da data da publica<;ão deste 
regulamento. 

Art. 184. Os professores de desenhv serão nomtados por concursv. qul'l 
constará das seguintes provas: 

a) prova pratica; 
à) prova didactica oral. 
s 1°. Aos concurso e seu julgamento serão applicadas as disposiçõe5 

deste regulaanento obre concursos de professores em geral. 
§ 2•. As provas serão effectuadas de accõrdo com o programma prévia· 

ment e formulado pela Congregação. 
§ 3". Na Escola. Palytechnica só poderão Inscrever-se no concurso de 

desenho os diplomados em engenharia. 
Art. 185. Será nomeado profe sor honorarlo o profissional de notavel 

e excepcional com:petencia. brasileiro ou estrangeiro, que fõr eleito pelo voto 
de dois terços da Congregação, devendo a votação ser feita na sessão se
guinte áquella em que fõr apresentada a proposta. 

Paragra>pho un!CG. G regimento interno prescreverâ. as condições para a 
investidura e bem assim as prerogativas dos professores honorarios. 

Art. 186 . Os professores privativos serão nomeados na fórma dos arts. 117 
~ 128 . 
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Art. 187. Os professores .que attingirem a idade de 65 annos s~rão 
!POstos em ·diSIPonibilid:ade com todas as vantagens pecuniarias a q ue t ive
rem direito na data da disponilbilidade . 

Art. 188. o prOO'essor -que contar mais de 25 annos de exerci cio no seu 
cat·go poderá ser posto em disponibilidade, se o requerer, com as mesmas 

vantagens. 
Art. 189. O professor que contar mais de SO annos de exercício no seu 

cargo será posto em disponibilidade, com as mesmas vantagens. . 
Art. 190. o director do instituto de ensino assim que o professor inc1da 

nos preceitos dos artigos anteriores. levarrá o facto ao coruhecimento da Con
gregação, que secá logo convocada, e cio Governo, por imtermedio do Depar
tamento Nacional do Ensino. 

Paragrapho unioo . Se, no prazo de 30 dias, a Congregação. ouvido o 
professor. veriificar a existencia das condições para a sua diSponibili~ade, 
deverá propol-a ao G;overno, que a decreta1·á no prazo de 15 dias . Findos 
os 30 dias, sem que a Congregação se rpronuncie, o Governo, devidamente 
informado por intermedio do Departamento ~acional do Ensino, decretará 
a disponibilidade. 

Art. 191. Os a.ctuaes professare poderão ser postos em disponibilidade, 
se o requer rem dentre do J}razo 90 dias, desde que estejam nas condições 
prescriptas nos arts . 187, 188 ou 189, sendo-lhes facultado, de accôrdo com 
as disposições em vigor, continuar a fazer !parte das Congregações, das me
sas julgadoras de exames e das commissões de concurso, assegurados os 
vencimentos e vantagens a que tiverem direito. 

Secção nona 

Das Congregações 

Art. 192. A Congregação de cada estaJ:>elecimento de ensino se compõe: 
a) de todos os professores cabhedratico , em exercício; 
b) dos professores cathedraticos em disponibilidade, nos termos do ar

tigo anterior, e dos actuaes substitutos; 
c) dos docentes-livres, que estiverem substituindo os cathedraticos; 
d) de um docente_Jivre, ·representante le sua classe, !POr ella para tal 

d'im eleito annualmente, m reuniiio convocada pelo directot· e presidida pelo 
vice-director . 

Art. 193. A Congregação seríi convocada e presidida pelo director ou 
seu substituto legal podendo a ~onvocação ser provocada mediante requerL 
mento de dois terços llO"E respectivos membros. 

A.rt. 194. A Congregação delihe1·ar[t com a presença da metade e mais 
um de seus membros, em exercicio, salvo os casos em que forem exigidós 
dois terços dos votos delles, e os de sessões solennes ou outr<Js 'Previstos, 
em que funccionará com qualquer numero. 

Paragrapho uni co. Quando, dEopois de sua convocação por edital, p,u 
lblicado num jornal de grande circulação, não se verifica.r a pres nça de pro
fessores em numero legal, far-se_á segunda convocação da Congregação, 
pelo mesmo modo, e esta deliberal'á com qualquer numero salvo quando ofõr 
obrigatoria a presença de dois terços de seus membros . 

Art. 195. A' Congregação compete : 
a)estudar e propôr aos poderes competentes medidas tendentes ao melho

ramento do ensino; 
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b) organizar e modificar o regimento interno, dentro dos .preceitos aeste 
regula=ento, submettendo-o á aQJ>porovação do M:inistro da Ju tiça e Negocias 
Interiores, para que ·Possa ter execução; 

c) conrt'erir os premias instituídos · pelo Governo ou por particulares e os 
que julgar conveniente crear, uma vez que haja para isso os recursos ne
cessarios, consignados no orçamento; 

à) eleger por maioria de v-otos, em cedulas de quatro nomes diver os. 
as commissões examinadoras dos concursos; . 

e) assistir ás provas oraes, ás de delfesa de i:Jhese nos concursos; 
f) ·examinar e a;wrovar <Os progra.mmas de ensino; 
g) modificar a seriação das materias do curso, mediante ]ois terços de 

votos dos mem'bros em exe•·cicio e approvação do Gove!l'no, para se tornar 
effectiva; 

h) exercer as demais attribuições constantes deste regulamento. 
Paragrapho uni o. A congregação do Oo!leg.io Pedro 'II l·eunir-se_ã, em 

sessão co.njuncta para os :fins constantes das alineas c. c1. e, f e {I deste ar
tigo, revezando_se na .presidencia, em annos alternados, ·OS directores do Ex
ternato e do Internato; e :r-unccionarã, nos demais casos, em secções. separ:•
mente. 

Art. 196. Na sua pTimeira sessão annual, a Congregação eleger!i tre . 
oommissões auxiliares do director, ;pot· elle p1:esididas . e compostas de. tr€',., 
mem•bros .cada uma, assin'l denominadas: commissão de ensino, commissão 
d·e docencia e commissã<O de redacção de publicações. 

ParagraJPho unico. Estas commissões terão as attribuições constantes 
do regimento interno, 

Art. 197. A 'Congregação não poderá orea·r cadeiras, modificar a sua 
seriação, nem f~er concessões sobt·e exames. matriculas e transferencias de 
alumnos, enão na fórma prevista neste •·egulamento e no regimento interno. 

-'------v---
Secção àecima 

Dos directores e vice-directores dos estabelecimentos de ensino secundaria 
e superior 

.Art. 19S. Havet•á em cada estabelecimento de ensino secundaria e su
perior um director e um vice-dir•ector. 

§ 1. 0 Os clirectores e vice-directores set·ão escollhidos entre pro·fessores 
de notaria competencia, e são de livre nomeaç:ão e demissão do Presidente 
da Republica. 

§ ·2. 0 Os vice_directores serão substituídos, nas suas faltas ou impedi
mentos, pelo cathedratico mais antigo. 

Art . 19 9 . Ao director compete: 
a) ser o intermediaria entre a Congregação e o Governo, em assumptos 

attinen tes ao ensino; 
b) cumprir á risca o orçamento annual, que será 1P<Qr elle pr()lposto e ap-' 

-provado •pelo :Ministro da Justiça e iNegocios Interiores, emquanto subsistL 
rem as dotações do Thesouro Nacional; 

c) nomear os docentes-livres, habilitados em concurso e, por proposta 
dos prod'essores, os respectivos assistentes e demais auxiliares· 

t:Z) nomear e suspender os funciconarios administrativos e demittir 0 ::; de 
sua nomeação; 

e) verid:.icar a assiduidade dos professores, docentes-livres e auxiliares 
de ensino, e a execução integral dos programmas, a,pplicando, nas !faltas, as 
T,Jenas regulamentares; 
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f) velar pelo fiel cumprimento dos deveres dip pessoal administra tivo; 
g) convocar as sessões da Con gr egação, pt·esidil-as e suspendeLas, quan

do n cessaria; 
h) manter nos institutos de e ns ino rigorosa disciplina, applicando, quan

do d:ôr necessario, as penas regulament8JI'es, dando conta do seu acto ao 
!Ministro da Justiça e Negocias Interiores; 

.;) iiJ11I}edir que os pr<Jifessores catlhedraticos ou contractados dõ en sino 
SU1)erior iaç~ cursos remu nerados ou gr atuitos, de qualqueJl· das cadeiras 
da faculdade ou escola, no recinto dos estabelecimentos ou fóra delles, as
sim como impedir que os doe ntes-livres façam taes cursos, quando substL 
l!uirem os prod'essores cathed1·aticos, ou regerem cm·sos comlj)lementa r es ; 

f) apresentar ao Governo, a nnua Jmente, relataria minucioso de quanto 
occorrer n,t> esta!belecimento a respeito da discil)!ina, ordem, observancia 
das leis e do m·çamento, e pro1pôr medidas 'QUe julgar necessar.ias ao melho
ramento do ensino; 

k) organizar o horario das aulas, de accôrd o com os interesses do en-
sino; 

/.) informar á Congregação da marcha a dministrativa do esta'belecime nto ; 
?n) executar contractos e justificaL os no t·elatorio a nnual; 
n) tomar conhecimento dos recursos de estudantes contt·a actos dos pro_ 

fessores cath edraticos ou docentes liv res; 
o) exer·cer as demais attribuições resultantes deste regula m ento. 
Art. 200. Ao vice-din·ecto r com,pete: 
a) substituir o director nos seus impedimentos e a uxiliál -o semPre que 

elle o solicitar; 
b) exercer as funcções que lhe são expressamente conferidas neste 

r egula me nto. 
Art. 201. No Collegio !Pedro II, o Interna to e o Externato terão. cada 

um. um director, um vice- director e um secretario . 

Secçã.o deoima 1Yrimei?·a 

D o 1·egimen escola?·, nwtriJculas e ea:antes 

Art . 202 . O anno escolar será dividido em dois periodos: 0 primeim, de 
1 de A•bril a 15 de Julho; o segundo, de 1 de Agosto a 15 de Novembro. 

§ 1. o A data f ixada para a abertura dos cursos não pode set• transferi
da senão em caso de calamidade pwblica, .por acto do Ministro da Justiça 
e Negocias Interiores e ·proposta da Con gregação. 

§ 2. 0 Os ·per iodos de 15 a 31 de Julho e de 1 de Janeiro a 1 de ll!l]arç.o. 
serão con siderados de férias escolar es. 

Art. 203. O curso será professado por meio de prelecções de 50 m inu
tos e de a ulas praticas, todas á'ixadas, em numero, no regimento .interno . 

P aragrrupho unico. As aulas praticas serão dadas pelos pro.fessores, com 
o concurso dos a uxiliares de ensino. 

Art. 204. A frequen cia das a ulas é obrigatocia. 
§ :1. 0 O regimento inte rno f ixará o modo de verifi car a f .requencia e o 

num ero de faltas, .que im,portarão no imiJ)ed.imento, para o al umno, de fazer 
exame; 

§ •2. o O m esmo regim ento estabelecerá as r egr as pa.r a alj)Ut·ação e fis 
ca lização da á'requencia. 

Art. 2015 . A matricu~a terá lagar nos 15 dias precedente á aberturn dos 
'?ursos, de accôrdo com este regulamento e com o regime.nt0 interno. 
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rt . 206. Pa~·a a matricula n o primeiro anno dos cut .. sos superiore3, o,;; 
candidatos a t·equererão, provando: 

a) ida de minima de 16 annos; 
b) bom com•portamento moral ; 
c ) identida de de pessoa, media nte a respectiva carteira; 
d) awrovação no exame v estibular ; 
e) classifi cação neste exame, d entro do numero m aximo de metriculas· 

annualmente f ixado, ou proYa ele que a lgum dos classificàdos nesse nu 
mero não se matriculará, de modo a haver v aga ; 

f) prova de pagamento da r espectiiva taxa . 
Art. 207. Durante o m ez de F evereiro os Directores das escolas o.llficiaes 

de eneino sup~·iot· e secundaria proporão ao Ministro da .Justiça, \PO·r inter
media do Director do Departamento, a fixação do limite an nual :para a matri
cula no 1° anno dO curso, tendo em v ista as ,possibilidades da eiifh!iencia 
do en sino. 

§ 1 . o Approvada esta proposta p elo MinistL·o, dentro do numero lfixade> 
serão op ermittidas as m atricuias. 

§ 12 . o As mab·iculas se faJI'ão na rigorosa ordem de classiJ icação dos 
candidatos aJP'l)rovados em exame vestibular, salvo o dispos to no /l)<'lJ:agra
pho seguinte ou a occurrencia de vagas, por .quaLquer motivo, entre os clas
stficados no numero !fixado, que deverão ser preenchidas pelos co llocado'> 
na ordem su ccessiva dos aPIJN·ovados. 

§ 3. o Entre o-s approvad os no exame v estibular, terão preiferencia para 
a matricul a . independente da ordem de classilfi cação, os bachareis em scien
clas e le tras . 

.Art. 208. Para a matricula em qual-quer dos outros a nnos do curso, de
verão os aJumnos apresentar requerimento, instruido com o certificado de
approvação em todas as cadeiras do a nno anterior e recibo de pagamento 
da ~~spectiva taxa . 

Art. 209. Será permitti<1o aos a lumnos, que depender em de uma S6 ma
teria de um a nno, a matricula nessa m ateria de que dependem. e a matricula 
no anno seguinte, afim de poderem prestar as provas de tralbalhos pratico'> 
e as finaes . 

!Paragn:anJ'ho unico . N este caso, deve!'lá o a lumn o juntar ao -requ erimento 
o certificado de q u e s6 dep ende de uma materia e o recibo de •pagamento 
das taxas de matricula dessa m a teria e das do anno seguinte . 

.A..L"t. 2<10. Aos alum nos matriculados, o in s tituto :fornecerá um car tão de 
identificação, na fô rma prescr ipta pelo regimento interno. 

Art. 211. _Du·rante o periodo l ctivo serão obrigatoriamente rea lizados 
trabalhos praticos, segundo o programma apresentado pelos p t·ofessores e 
ajpprovado i]Jela Con g regação. 

Art. 212. Dos trabal·hos praticos ele cada alumno, il'icarâ., sempre que 
fôr possível, a juizo da Congregação, um ~elato·rio, mernoria descr iptiva ou 
documento analogo em que o professor do curso r espectivo lançará a nota. 

Art. 1213. H averá uma só época ij)ara o exam e vestibular, que será de 
16 a 26 de Março e duas épocas para os exames de todas as m a t etias do 
curso, começa ndo a primei-ra em 1 de Dezem'bro e terminando improrogaveL 
mente a 31 do mesmo m ez e a segunda, em 2 de Ma rço e terminando impro
rogavelmente a H5 do mesmo mez. 

§ 1. o O a lu mno que tiver seis repr ovações clut·ante o curso não podera 
continuai-o. 

§ 2. o A data do inicio dos exames S6 poder á ser ad1ada na fMm a pre
vista neste r egula mento. 
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§ 3. o Em caso de grande aJlJlluencia de examinandos, o director anteci
·pará [Jara 25 de Novembro o inicio dos exames de primeira época, 

At·t. 2·14. A inscri;pçã.o para exames terá Jogar nos dez dias precedentes 
áquelle em que os mesmos devem começat·. 

Parag.rapbo unico. A data da abertura da inscriJpção será annunciada 
pot· edital, adlfixado na Faculdade e publicado em um jornal de grande cir
culação, com 15 dias de antecedenC'.ia. 

Art. 215 . O candidato a exame vestibular deverá aiJ)resentar, na fót·ma 
estabelecida pelo regimento interno. os seguintes documentos: 

a) identida.de de pessoa, comprovada nas m esmas condições def'inidas 
no art. 20G e atte3ta.do de vac-cinação anti-variolica; 

b) certificado de approvação d'inal nas materias do 5° anno do curso 
secundaria, passado pelo Col.legio IPedt·o H, veios institutos congeneres equi
parados, ou pelos que obten'ham juntas à exames, na fórma prescripta por 
este regulametno; 

c) recibo do pagamento da taxa de inscripção para este e:s:ame. 
Paragrau;Jiho uni co. O candidato ·que tiver certilfic:l.dd de cu~·so ~ym nasial 

comp!eto, !feito no estt·angeiro, authenticado pela autoridade consular bra
sileira e acompanhado de prova oillficial de que o titulo eXIúbido é acceito 
pelos esta,belecimentos de ensino superior do IPaiz que o expedia para a respe_ 
ctiva matricula, e desde que COIIllpil"ove a reciprocidade para com os cer
tificados dos cursos secundarias brasileiros, .podet•á inscrever-se no exame 
vestibular, rupre-sentando certi.ficado de a,p:provação, obtida nos termos da 
letra b deste artigo, en. exames d<' poriuguez, geog~raphia do Brasil e lbisto
ria do Brasil . 

J..rt. 216 . O exame vestilbular comprehendei'â próva escri!Pta, prova oral 
e .prova •pratica. 

iParagll"apho uni co. Esse .exam e será julga,do por uma commissão es
colhida pelo director entre os professores do proprio estal)elicimenlo da en
sino SUJperior, que não tenham leccionado particula.l.-meiJlte qualQ!Uer da>S 
n1aterJas que constituem, sob a presidencia do vice_director ou da um 
professor designado, na falta delle, .pelo director. 

Art . 2117. Os alumnos apoprovados no exame vestibular, que não po"S
sam obter matt·icula, em virtude ela limitação estabelecida n este regulamen
to, poderão conseguil-a em outra escola congenere, desde que •haja vagas, 
na lfórma do art. 207, § 2° • 

§ 1. o E' nulla a inscripção de matricula feita com documento !falso, assim 
como nul]los são todos os actos que a ella se seguirem, e alqU lle que por 
esse melo a ,pretender ou obtiver, além da perda <da importancia das taxas 
pagas, fica sujeito á.s disposições do \Codigo P ena,l e inh1bic1o -pelo tempo de 
dois a nnos de se matricular ou prestar exame em qualquer do.s estab leci
mentos de instrucçã.o federaes ou a estes equi!parooos. 

§ 2. o Os documentos sobre os quaes recaiam suspeitas de falsificação 
e os declaradamente falsos deverão ser immediatamente remettidos ao Dl
recto':' Geral do tD partamimto Nacional do 'Ensino. 

Art. .218. O exame vestibular nas Faculdades de Direito vevsará sobre 
literatura, especialmente do Brasil, histeria universal e do 'Brasil e philo· 
sophla. 

Art. 219. O exame vest!bular nas Faculdades de Medicina, de Phai-ma. 
ela e da Odontologia versará sobre physica, ohimica e histeria natural. 

Art. 220. O exame vesti•bular na Escola. Polytec1mica verswrá sobre 
algebra elementar e superior , geometria, trigonometria plana e espherica. 
desen:ho linear e geometrico, geometria descriptiva (ponto, recta e plano) e 
noções de g ometria a nalytica. 
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. .Art. 221. Os candidatos a exame de primeira época dos cut·sos juntarão 
aos respectivos requerbnentos os seguintes documentos: 

a) tprova de estar matriculado; 
b) recibo de pagamento das taxas de frequencia, referentes a cada ma

teria. e. da de exame; 
o) declaração do pràfessor do curso, nas condições Pl'escriptas pelo re

gimento interno, de que realizou, no minimo, tres quartos dos trabalhos 
\Praticas por elle determinados; 

d) prova da frequencia. (prescripta no regimento interno. 
Art. 222. O candidato a exame ele segunda época deverú. .iunto.r ao seu 

requerimento, além elo ccrtitfica.do ele matricula ou de trn.nsrcrencia, os se
guintes documentos: 

a) recibos de pagamento das taxas de frequencl:., das malerias do exame 
e da taxa deste; 

b) declat·ação do professor de que executou, no minimo. tres quartos 
dos trabaLhos praticas dados dut·ante o anno lec·tivo. 

§ 1. 0 Só poderão comparecer a exam"' ele 3egunda évoea os alumnos que 
tenham sido reprovados em uma só materia do cut·so, nos exames da prL 
meira época, e os que não tenham podido, par motivo de molestia, pre!itar 
exames na primeira época. 

§ 2. o Os a1Lm1nos que não tenham t·ealização de trrubalhos praticas não 
poderão prestar exame . 

§ 3. • Não poderão prestar exame os a!umnos que tiverem dado mais 
ele trinta faltas nos cursos de cadeiras que não com\Portarem reallzação de 
trabalhos praticas. 

Art. 223 . Os exames dos cursos de Medicina, Pharmacia, Odontologia e 
Engenharia constarão, de uma prova c<ral, em cada cadeira, e ele uma prova 
pratica, nas cadeiras que a comportarem. 

§ 1. o Nos cursos de direito constarão ele provas escripta e ot·al. 
'§ 2.0 Nos institutos equip:J.rados de M~dicina, Pharmacia e Odontologia 

haverá. tambem, além da prova pratica, nas cadeiras que a comportarem, 
provas escriopta e oral, 

.Art. 224. Nos exames de primeira época a a;rguiçfw, na. 'J)rova oral, du
rará 20 minutos no maximo e 10 no minimo para cada examinador e, nos 
de segunda época. 30 minutos no maximo e 15 no mínimo. 

Art . 225. Constituirão a commlssão examinadora um presiclent,.. e dr,is 
examinadores, fazendo parte elas mesas os professores e os docentes-livres ela 
materia e, quando neces.sario, professor ou docente-livre de outra materia. 

Art. 226. Sempre que o numero de alumnos determinar irn.possibiliclade 
da conclusão dos exames no periodo regulamentar, o director elo instituto é 
obrigado a constituir mesas examinadora-s swpplementares, compostas dos 
mesmos ou de outros examinadores, nos termos do regimento interno. 

Art. 227. O regimento interno prescreverá as condições em que eleve
rão ser feitas a prova escripta e a prova pratica. 

Art. 228. A arguição na prova oral da prim"'ira é roca erá feita sobre 
ponto sorteado no momento, tirado de uma lista approvada pela Congre
gação, como prescrever o regimento interno, abrangendo toda a materia 
leccionacla, devendo cada ponto versar sobre tres partes elo progmmma. 

Paragrapho unico. Nos exames ele segunda época, a prova oral compre
henderá a mfltena ele todo o prograrnma. igualmente sorteado o ponto para 
a arguiçã.o, e versará, cada ponto, sobre quatro partes do programma, no 
mínimo. 

Art. 229. O t'egimento inter'l'to fixArá o numero maximo de alumno<; 
]lnra cada htl'ma de exame. 
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Art. 230. O julgamento dos exames será feito com a média geral das 
notas dadas pelos examinadores a toclas as provas prestadas, despresando-se, 
na apuração final, as fracções inferiores a u1n meio, contando-se como uma 
unidade as super;ore::;. 

• § 1. ° Cada. examinador dará a cada prova um grão, de zero a ae:;.., 
sem fracção, considarando-se approvado o alumno cuja média geral fõr 
egual ou supet"ior a quatro, na plimeira ~poca, e egual ou superior a cinco 
nu segunda para os cursos superiores, e egual ou superior a quatro, nas 
du as épocas, para os examP.s dos cursos secundarios. 

§ 2. o Na primeira época, para todos os cursos e na segunda, para o" 
cursos secundados, será considerado approvado simplesmente o alumno Que 
obtiver média geral egual ou supet·ior a quatro até seis, exclusive; plena
mente quando a mécl;a geral· fôr de seis a dez, exclusive, e com discincção 
qua ndo obtiver m éclia. geral dez . 

§ 3. o Na segunda época, para os cursos superiores, cons1Gerar-se-a av
provado simplesmente o alumno que obtive!· média geral egual ou superior 
a cinco, até sete, exclusive; plenamente quando a média fõr de sf!te a uez, 
exclusive, e com distincçao quando obtiver média geral dez. 

Art. 231 . Ficam supprlmido::; os exames por simples promoção, inde
pendentes das provas instituídas por este regulamento . 

Art. 232. Os docentes-livres nãc poderão ter cm·sos partlc:ulares,, ,.,_ 
munerados, das materius que en::;ina.re~n officialmente, freq~entactos p:or 
alumnos do Instituto. 

§ 1. o A mesma prohibição é extensiva aos assistentes. 
§ 2. 0 O docente, terminando o p1·ogramma antes tlo encerramento do 

periodo lectivo, deverá proseguu· no cu1·so, desenvolvendo ou repetindo as 
partes theorlcas ou praticas, consideradas mais importantes. 

Art. 233. Pa.ra. se verificar a presença do professor ou docente-livre e 
conhecer a frequencia de seu curso, ao .fim de cada lição ser-lhe-11. apt·eseB
tada pelo inspector uma caderneta, authentica na fôrma do regimento in
terno, nnde o mesmo inspector fará a indicação do numero da lição pro
fessada, da sua data e do nume1·o dos a! um nos presentes. o docente VH

rificará a exacticlão das indicações feitas, mencionará a materia do ponro 
elo pr0•~-ramma esplanada, é as encerrará com a sua ass;gnatura nu ru
brica. 

Paragrapho unico. Em caso de falta collectiva dos a! um nos, cun1 p1 e 
ao docente declarar na cadernetu a materla que devFlrln. ser esplana<1'1. na 
lição do dia, a qual será considerada como explicada . 

Art. 234. Os cursos of.ficiaes dos docentes livres obedecerão em tudo í.t., 
normas geraes dos cursos prOifessaclos pelos cathedraticos, sendo applical1as 
aos mesmos as disposições do artigo anterior. 

Art. 235. As taxas de exame serão distribuídas integralmente Atd.ru 

os memlJros da commissão exaTninadora . 
A1·t . 236. A taxa de matricula será paga ele 16 a 31 de Março, lmpro

rogavelmente, assim como a taxa ele frequencia do primeiro período. A 
taxa de fl·equencia do segundo período será paga de 1 a 15 de Agosto. As 
ta.xas de exames serão pagas antes da inscripç5.o. 

Art. 237. Ficam estabelecidas, de accõrdo com a talwlln. annexa, as se
guintes taxas: taxa de exame vestibular; taxa de matricula em qualquer 
dos anno da escola; ta.'Ca de frequencia por anno: taxa de frequeneill de 
cadeira dependentt<; taxa d.P exame; taxa de ir1t!lsfere1lcia. 

Art. 238. O alumno communica1·á á Secretaria do estabelecimf'nto a sua 
res;clcncia e as mudanças que flz.er. 
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Art. 239 . Em todos os annos do curso serr•o admittidos cmco alumnos 
gratuitos: o primeiro será o que tenha. obtido média mais elevada de ap-

/ proyaçãp no exame vestibular ou no anno anterior, decidindo o director 
em caso de empate; o segundo será indicado pelo Governo; e os tres re::~

tantes será-o escolhidos pelos propr!os collegas de anno, em reunu1o presid1aa 
pelo vice-director e na iórma prescrlpta pelo reg.menlo Interno. 

§ 1.• Fica ent~mdido que a gratuidade neste caso só pode-rá ser conce
dida ao alumno approvado com médh• geral de anno supenor a sete, salvo 
qua11to ao 1" anno. 

§ 2. o No Collegio Pedro II, a concessão da gratuidade cbedecerá as 
uisposições estabelecidas no respectivo regimento tnteruo. 

Art. 240. Só serão perm1t:tldab trans!erencla::. de uma escola para. 
outra no periodo que Yae de 1 de Janeiro a 30 de Março, não sendo, entre
tanto, permiltldas transrerenc1as no ultimo armo escolar. 

§ 1 . o As transferencias só podem ser feitas entre estabelecimentos offi
ciaes ou equiparado:.. 

§ 2. • A guia de transfercncia eleve especificf}r se o alumno prestou 
exame na primeira época, se deixou áe o pt·estar por motivo de torça maJOr, 
se foi reprovado em uma cadeira apenas ou se deixou de apresentar-se a 
exame ela mesma, quaes as cadeiras em que tenha sido approvado até o 
pedido de transfere ncia, relativa ao an11o ultimo de que tenha. jJrestado 
exame. se !oi suspenso e por quanto tempo; rnostrar emfim toda. a sua vida 
escolar. 

§ 3. o No Collegio Pedro II as transferencias de alumnos, bem assim as 
<lb funccionar·ios de uma para outra secção serão feitas pelo Director Geral 
no Departamento . 

Art. 341. As escolas of.fic1aes e equiparadas estão obrigadas a cooperar 
na manuten~ii.o da disciplina geral, respeitando reciprocamente as penaU
dadb por ellas impostas 

Art. :l42. O horario dtJs trabalhos escolare,s, estabelecidos pelo dit·ector. 
nao depende de quaesquer limites fixados para os trabaJhos nas repart:c;õe;: 
nubllcas. 

Parag1·apho unico. No Collegio Pedro II, o hcrario será suhmetticlo 1l 
appro.-ar:ão do Dlrector Geral do Depa rtamento. 

f>ecção decima semwtla 

Da Policia Escolar 

Art. 243. A poli ma escolar tem por fim manter, no seJ'l dtl corporat;ac• 
escolar, a ordeín e a moral. 

Art. 244. As penas disciplinares são 11g seguintes: 
a.J adYertenc!a particular, feita pelv director; 
b) advertencia publica, feita pele. director em pr·~senç,a i! e cet·:v 1: t!n•~rc• 

de prúfessorc,.; 
c) suspensiie> por um ou mais períodos lectivos; 
d) E'Xpulsão da escola . 
e) exclusão dos e.studos em toda« as escolas bras!lelras, officiaes <>u 

equiparadas. 
§ 1. o As penal! discJplinarf's das letras a. õ e c; são dé attribuiçãu do 

f!irPctor: as das letras d e e competem ao ::\finistro d:J .Justir:a e Xe<ro~ioR 

Interiores . 
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§ 2. o Estas penas não isentam da responsabilidade peual em q UL haja 
o :infra.ctor incorrido . 

Art . 245. Incorrerão nas penas comminadas no artigo anterior, letras 
a e b, os alumnos que: 

I, faltarem ao respeito que deverr.. ~o director ou ;;,. qualquer membro 
da corporação docente; 

rr, desobdeeerem ás prescripções feitas pelo director ou por qualquer 
rm;,mbro da corporação docente; 

UI, oflfenderem a honra de seus collegas; 
IV, perturbarem a ordem, ou tiverem procedimento deshonesto na.;; aula!> 

ou no r<>cinto da escola; 
V inscreverem por qualquer modo, qualquer cousa nas paredes do edi-

fício elo estabelecirr:·en>to, ou destruirem os editaes e aviso!J nellas affixados; 
VI, damnificarem os instrumentos, apparelhos, modelos, mappas, livros, 

preparações, moveis e outros objectos da escola, sendo nestes casos tambem 
obriga{los á indernnização ou substituição da coisa damnificada; 

VII, dirigirem injurias aos funccionarios adminisuativos. 

Art. 246. Incorrerão nas penas do art. 244, letras c, d e e, conforme a 
gravidade do caso., os alumnos que: 

I, reincidirem nos actos mencionados no artigo anterior; 
II. praticarem actos immoraes dentro do estabelecimento; 
III. dirigirem injurias verbaes ou escriiJtalS ar;, dírector, a algum mem

bro do corpo docente ou a autoridades constituídas; 
IV, aggrernrern o director, qualquer membro do corpo docente, funccio 

narios do ensino ou autoridade constituída; 
V, commetterem ialtas sujeitas á sancção das leis penaes. 
Art. 247. Se o director julgar que o facto merece as penas indicadas 

na:. letras c_. d, e e do art. 244, mandará abrir inquerito, inquirindo testemu
nhas do facto e ouvindo o accusado. Esse inquerito será commmunicado ao 
Governo. 

§ 1. o ..A convocaçã6 para. o inquerito disciplinar será feita pelo director, 
p.or escripto . 

§ 2. o Durante o inquerito, o accusado não poderá ausentar-se, nem obter 
transferencia para outro instituto. 

Art. 248. Nos casos "m que seja imposta pena., será a decisão commu
nlcada por escripto ao alumno faltoso com 'lS ràzões que ::.. determinarem. 

Art. 249. Os :pro-fessores, docentes-livres e demais auxiliares do ensino 
serão passíveis das penas de simp'les advertencia, suspensão e perda do 
c.argo. 

Art. 250. Incorrem nas referidas penas os membros do magisterio : 

I. que não apresentarem os seus programmas em tempo apportuno; 
II. que faltarem aos exames, ou ás sessões da Congregação sem motivo 

justificado; 
III. que deixarem de comparecer para desempenho de seus deveres, por 

maJs de 10 dias. Rem causa participada e julltificada; 
IV. que abandonarem as suas funcções por mais de seis rnezes. sem li

cença, ou dellas se afastarem por quatro annos consecutivos, para exer· 
cerem funcções extranhas ao magisterio, exc&pto as de eleição popular; 

V, que faltarem com o respeito rlevido ao director, a quaesquer auto , 
ridades do ensino, aos seus collegas e á propria dignidade do magisterio . 

V I, que se servirem da sua cadeira para pregar dou trinas subversiva~ 
da ordem legal d o paiz. 
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Paragrapho unico. Os docentes que incorrerem nas culpas definidas nos 
ns. I a III ficarão sujeitos, a lém do desconto em folha de pagamento, á 
a dvertenera appllcada pelo director; os que incorrerem na do n. V soffre
rão a pena de su spensão, imposta pelo director, por oito a 30 dias; e os 
que Incorrerem na do n . IV perderão o cargo, por communicação do dr
rector e acto do Governo, quando fôr da competencia deste; os que incor
r·erem nas do n. VI serãc, suspensos, por ac1.u do Governo, pelo tempo que 
a este parecer conveniente, até um anno. 

Art. 2·51. Perderá um ter!;o dos vencimentos, durante os m€zes de férias, 
de J aneiro e Fevereiro, o professor que, €111 exel'Cicio do cargo, não leccionar 
integralmente o programma do curso por elle dirigido. Os docentes-livres 
nas mesmas condições perderão o cireito á metade das taxas que lb{'S coube· 
rem, relativas a 0 ~egundo .perioclo lectivo, para o que a thosoura.ria conser· 
vará esta parte em seu poder, até que o director autorize o pagamento . 

Art. 2·52 . Das penas applicadas cabe recurso para o Ministro da Jus· 
tiça e Negocias Intl'.riores. 

Secçtío clecima terceira 

Das li cenças, substituições e faltas 

Art. 253 . As licenças aos professores e demais auxiliares do ensino, que 
gosarem das reg::tlias ce rfunccionarios publicas, seefLo concedidas na fôrma 
das leis enn vigor. 

Art . 254 . As licenças aos professores e funccionarios não compre<hendi< 
dos no artigo ant8rior serão concedidas pelo clirector, na fôrma estabelecida 
pelo regimento inte rno. 

Art. 25'5. A substitui!;ão do cathedratieo ope1o che'fe de clínica, de labo· 
ratorio ou de cur o, ou por cocente-livre, será rf€ita por indicação dclle e acto 
do director, salvo o disposto no art. 149 letra, j. 

Art. 256. Os professores e auxiliares do ensino ficam sujeitos ao des· 
conto elos respectivos vencimentos correspondentes aos dias em que faltarem, 
sem causa justificada. a juizo do direcior, que poderá abonar até tres faltas 
por mez . 

Do pessoal administrativo 

Art . 25'1. Além dos fu.nccionarios determinados nas ~isposições especiaea 
deste regulamento, haverá nos estabelecimentos de ensino os funccionarlo& 
administrwtivos necessarios ao serviço, constantês, por c&t.egorias, do regi
mento interno, sendo o seu numero em cada uma dellM proposto pelo Di
t'ector ao i.\!Unistro da Justiça e Negocias Interiores, por intermedio do di· 
rector Geral do D&partamento, quando fôr organizado o orçamento annuaJ 
da clb~peza . 

Art. 258. O regimento interno prescrevera. as attribuições, os devere& 
t· a fôrma de substituição do pessoal administrativo. 

Paragrapho uni co. O preenchirmento das vp.gas de funccionarios, nomea
dos Y,elos Directores, far -se-á, quando possivel, por promoção. sendo dor& 
terços por merecimento e um terÇ}o •JlOI" antiguidade, a cr.mecar pPlo mere· 
'·irnrrto . 
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CAPITULO I:X: 

TJAS UNIHJRSTDADES 

Art. ~b9. E' n1nn1...i.~~a, com a. ::,tla -=tctua! organização, no r1ue não contra
rt..u as di ·pcsições ctc.,.;te :<•gula:mento, a Universida-de do Rio ele .Ja-neiro, CUJ~.> 

Reitor, salvo o disposto no art. 3°, será designado pelo Presidente da Repu
lilir-a de entre os Dp·~r• u·es elas li'aculclrud·es que u. constltuen. 

§ 1 • Ser-lhe-ão incorpomclas as Faculdades ele Pharmacia e de Odontolo
gia, agora criadas, e outros iw;titutos ele n ·ino que, por sua natureza. possam 
..: •. zer parte do systPJl.'l uTJi versitario. 

§ 2• O regimento intuno da L:niversida<i'e do Rio de Janeiro será revisto 
,i-elo actual Consel!Jo Un·,vet"Hitario, e por !ntermedio do Dlc·cc.:t•JJ' Geral au 
t:'epartamentu, submettiuo á UJpprovação do Ministro da Ju-;ri.;a e Kegocius 
Interiores. 

Art. 260. Poder"., sej· criadas, nos mesmos termos da :lo ruo .1e .fanúlro, 
u·'ltras Universidades no~ I~stacl'"·S de Pernam+buco, Bahia, S P1ul0, _\1ina!'] 
Geraes e Rio Grande do Sul. 

§ 1 • Para este fim IH' ·ceuerá á criação, por dccJ·eto do !Poder Executivo 
a prova de que a sommt. dr:s palrimCNlios, em edifícios e iustallaq es elas 
Faculdades, que <levem constituir a Uni'versielade, é ele 3.000:000 .. , no minimo. 

§ 2° A criação dependerá de aceôrdo com os governos dos Estados, afim 
dto que estes co.ncorram com um ]Jatrimonio, em títulos da di\'ic:a puhltca, 
cuja renda, destinada ao cul;teio 6'as clifferentes Faculdaces, dispense a sub
vençiio da União para as Fa ·uldades actualmente não oflfic!ae~ 

~ 3° Serão oi!ficializadaH, uma V<Z criada. a Universidade, as faculdades 
tt!Uiparadas que de lia vt>nhm11 a fazer parte. 

§ 4° Criada a Universidade onde exista actualmente Faculdade official, 
o reitor ci';, Universidade sera st-'mpt·e o diJ·ector da T<'aculdaC.e official mais 
antiga. Nas outra..;, o reitor ~erá de lh-re nomeaç;ii.o do Governo. 

CAPI'DULO :X 

DA EQO!l'ARAÇÃO DOS ES'J'At!EL.ECIMEJNTOS DEl EXSINO !;ll"PER!O!l E SF.Cu 'DAR10 

Art. 261. O Go\·erno. nos term~,. deRtP rt'guia n""ntu e do re;;im~nto in
terno do Departamento Nacional do Ensino, poderá equiparar, para o effeito 
da validade dos respectivos titules ou diplomas, as Faculdades de enRino 
superior, manti&•as pelos Zstados ou por particulares, desde t[UE' preencharr, 
as seguint.f>s condi.,.ões: 

I. Extslenria 'ele patrimonio. em edifício· e installações, superior a 
1. 000: 00(1$000; 

II . Organização de corpo docente de capacidade prafissional e de iclonf>l
dade moral comprovadas; 

III. Organização diaactica e administrativa identica á das Faculdades 
officiaes; 

IV. Effectivo e regular fuuccionamento, rmterior á prévia fiscalização, 
)JOt" tres annos no mínimo; 

V. Existencia de fontes de receita para sua regular manutenção. 
VI. Haver obtido dQ Conselho Nacional do Ensino, pelo voto de pelo 

menos dois terços de seus membros, parecer faYoraveJ á concessão requeriàa. 
Paragrapho unico. Não set'á. con di da a inspecçã.o pre'iminar quando o 

Dlrector Geral do DeparlrumentQ ou o Conselho Nacioual <i'o Ensino tiverem 
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informações fundadas da <falta de idonei<lade (!os d irectores ou ·de prof•ssore~ 
do instituto . 

Art. 262. A equiparação será concedida Ci'epois de prévia fiscalização do 
instituto durante doi~ annos, pelo menos, por inspector nomeado pelo Di
rector Geral do Departamento, em vi~ta do relataria e documentos por ella 
aprc.·entados e ouvido o Cons lho do Ensino Secund::t.rio e Sup<erior. 

Paragrapho unico . Para esta fiscalização prévia. a Faculdade interessa
da C!eposilará a in.portancia de 18:000, por anno, deslinaCi'a á remuneraça.o 
do inspector. 

Arl. 263. Concedida a equiparac;ão, a E aeulda<le contribuirá annualmente 
com a quantia ele J 2:000$ pam remuneração do inspeclor permanente. 

Paragrapho unico . O deposito df'ssa quantü1. será {eito por sem,sLrea 
acliantac!os . 

Art. 264. F ma vez equiparada, a Faculdade é obriga.d'a a submetter o 
seu regimento inte1no á approYac;iio do ~linistro da Justiça e :::-I<'gocios In
teriores, nas mesmas condições das Faculclad~s officiae"'. 

Art. 265. A equiparação será cassada, sem direito a r'clainac;ã.o alguma, 
por decreto C.o 'Poder Ex cutiYo, C/esde que o estabelecimento viol<> o regula
mento de ensino, não observe o Beu regimento interno ou fique provada a 
inefficiencia do en ~ino ministrado. 

§ 1• A existeneia destes factos será verificada E"m relatorio elo inspector 
da proprb Faculdade ou meG'iantc ins]Jecçãn especial, detenninac~a pelo Mi
nistro da Justiça e Negocias lnturiores, ou r-elo Director ({eral do Departa
mento . 

§ 2° Essa inspecc;ão especial será, tamhem, det~rmin~ula p lo Director 
Geral do Departamentc, sempre que a julgar convenientP para apurar ir
l'Pgularidades ou verificar a normalidade nos serv1ços de inRpecção. 

Art. 266. A equ iparação só po( 'cl"á ser rea.dquirida se, passados tre~ 

annos. a Faculdade demonstrar que sanou as faltas e irregularidades que 
tletermina ram a respectiva cassação . 

Art. 267. Quanãc a falta não <fõr de excessiva gravidade, mas revele in
conveniencia para o ensino, poderá ser a equiparar;ão !'<Uspensa por um n dois 
a.nnos, por acto do ~linistro c;•a .Justiça e Negocias Interiores. 

Art . 268. A equip<u·ação ao Cqllegio Pedro IT só será concedida aos es
tabelecimentos de Pnsino secundaria o"fficialmente mantidos pelos Estados e 
que observem as regras prescriptas neste regularnen to, o ispondo de edi.ficio 
e installações necessarias, e submettendo-se a lfiscalizaçft 0 i&entica á esta 
belecida para os e:<tabelecimentos de ensino supet"ior equiparados. 

Art. 26n. Aos acluaes institutos ele ensino, .por qualquer fôrma equipara
dos aos o1lfi'ciaes, será cassa.<;•a. a equiparação se, no rprazo de 12 mezes, não se 
tiverem reorganizado na fôrma à.('ste regulamento, s<tlvo quanto ao patrimo
nio, que será o que p0ssuiam ao t ·mpo da equiparação. 

CAPITULO XX 

DAS JUNTAS UlXAML 'ADORAS 

Art. 270 A estabelecimentos de f•nsino particular qualquf'r que seja a 
sua s{•dc, pod'erá ser cnnc~cuda a faculdade de ohterem juntas examinadora~ 
para os differente!-l annos do curso Sf'C'Unclario. desce que ~ejam 0bserYada~ 
as seg-uintes (!Ond ic;ões: 

l. Ser a concess1í.o proposta pelo Director Gera] 'lo Departamento Na
cional do Ensino e deferida pelo i\'1inis1ro da .Justiça e Xegoc!os Interior s· 
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II. :Provar o e~tabelPcimento que dispõe de corpo docente idoneo e que 
observa nos seus c•.H·sos programma igual ao do Collegio Pedro II ; 

UI. Depositar a quantia necessaria para a remun21·ação dos membros 
das juntas examinadoras; 

IV. Observar as prescripções constantes d o regimento interno do De· 
partamento Nacion::tl do Ensino. 

Art. 271. As juntas examinadoras compor-se-ão de tres membros. de 
reconhecida competeJJcia cliéi'actica nas materias que tiverem ele examinar, '\ 
serão nomeadas pelo DirPc tor do Deparlamento Nacional do Ensino, na fórma. 
do respectivo regim?nto interno . 

Paragrapho unico . Os trabalhos das juntas examinadoras, em cada instJ• 
tuto, serão superinlendidas por um moJ,eCt!Jr, nvméb.do pelo Director· Geral 
de, mpal'tr.tmento. na fúnna ~lJ rtgimeJotO intern!J. 

Art. 272. As juntas poderão ser designadas para os exames de um ou 
mais annos do curso secundai"io, observado o disposto no § 3", quanto á elas· 
sificação das materias. 

§ 1° A nomeação de examinadores só poderá recahir em prQifessQt•es éOO 
idoneidade comprovada e matriculado no D€partamento Nacio11al do Ensi.no, 
tudo na fórma elo seu regimento interno. 

§ 2° '.rerão direito á matricula. cleséi'e que a. requeiram e nada haja que 
os desabone, os membros do magistel'io particular que tenham sido designados 
pelo menos tres vezes •para bancas examinadoras atê 1924. 

§ 3" As matriculas se farão por materias ou grupos de disciplinas assim 
ctbcriminaclas: 

a) latim, portuguez, :(rancez " 1it''ratura; 
b) inglez e allemãr.; 
c) mathematica e cosmogr.aphia; 
cl) sciencias physicas e naturaes; 
e) geographia, historia tmiversal e historia do Brasil ; 
f) historia da philosophia, philosophia e sociologia. 

Art. 273. Os exames de cada alumno serão restrictos ás ma terias de cada 
anno do curso. observada rigorosamente a seriac;ão estabeíecida para o Col
legio Pedro II , não o;;enclo permittido exame dE; mais de um anno do curso 
em uma só ou nas duas êpocas successivas. 

P::tragrapho UJ1ico. Para este effeito, os alumnos que se inscreverem para 
exame deverão p1·ovm· a sua approvação nas materias do anno anterior, 
me,~iante certificado expedido pelo Collegio Pedro IL pelos gymnasios equi
pa rados , ou pela fó1ma que- fôr prescripta pólo regimento interno do De
partame11to. quanto aos ~ames feitos peranta as juntas de que trata estL• 
capitulo . 

Art. 274. As juntas examinadoras serão fiscaliz::~.das pelo respectivo In
spector. ao qual incumbe: 

I. Verificar a regularidade de cada inscripção para exame perante a 
respectiva junta; 

II. Fiscalizar o processo elos mesmos exames; 

IH. Suspende·· total ou parcialmente os exames, se verificar violação dos 
preceitos legaes ou faltas graves, reconendo f!o seu acto para 0 Directm 
Geral do DPpartamento quando se tratar de suspensão total. 

A~t. 275. O attcstaclo de approvação será passado em talão impresso. 
forneclclo pelo estabelecimento interessado, em duas vias. uma elas qua"ls 
serã archivada no Departamento Nacional do Ensino. 
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Parag1-a.pho uni co. O talão será rubricado préviamente pelo insr>ector e 
o attestado será passado na fôrma prescripta no regimento interno do De
partamento. 

Art. 276. As provas dos exames serão julgadas, na fôrma estabelecida 
no regimento interno do Departamento: 

a) as oraes, pela junta examinadora; 
b) as escriptas por commissão diversa, designada pelo Director do De-

partamento. -
§ 1. 0 As provas escriptas, rubricadas pela junta examinadora, serão en

viadas á commissão de que trata a letra b, immediatamente pelo correio, 
sob registro, como servi<;o publico, mas de fôrma que não possa el!a co
nhecer os non~es dos autores das mesmas . 

§ 2." As prova$ pscriptas e oraes consistirão na solução de tres questõe"' 
no minimo, para cada especie de prova, formuladas pela junta examinadora 
c1e accõrdo com o progr::unma do Collegio Pedro II . 

§ 3. 0 O Director Geral do Departamento poderá delegar em pessoas de 
reconhecida idoneiuade as funcç;ões pertinentes á direcção e fiscalização das 
juntas examinadoras de um Estado ou região, para maior facilidade e ra
pidez dos serviços, conforme o disposto no regimento interno do Departa
mento. 

CAPITULO XII 

DISl'OSIÇ'ÕES GERAES E TRANSITOP.TAS 

Art. 277. 'l'odos os regimentos internos a que se refere este regulamen
t<J depende.rão, para sua vigencia. de approvação do Ministt·o da Justiça e 
Negocios Interiores. 

§ 1." O regimento interno de cada instituto dett-rminará a fôrma e os rli-
7.eres do certificado ou diploma de habilitação nas ma terias do curso. 

§ 2 .. • Os institutos equiparados serão obrigados a adoptar o regimento 
interno do instituto official congenere, excepto quanto á parte economica . 

Art . 278 . Ser1io registrados no Departamento Nacional do Ensino todos 
os diplomas conferidos pelos institu ios federaes, officializados ou eq uipo.raúos 
para que possam produzir os necessarios effeitos legaes. 

§ 1 . o Os institutos de ensino superior federaes, officializados ou equipa
rados, são obrigados a remetter ao Departamento dentro de 30 dias, contados 
da data da collação do respectivo grão, os diplomas ou "certificados dos que 
concluírem o curso. 

§ 2 . o Nos instituto~ equiparados a remessa será feita por- intermedio doa 
respectivos inspectores e nos outros por in.termedio da Directoria, acompa
nha~do sempre o historico completo da vida escolar de cada diplomado. 

§ 3. o Só poderão ser registrados os diplomas expedidos depois da data da 
equiparac:ão. verificada a regularidade do curso ele cada diplomado . 

§ 4. 0 Os diplomas expedidos Por institutos de ensino superior estran
geiros só poderão ser revaJidados em institutos federaes cong-eneres. 

Art. 279. As questões relativa;: ao bom funccionarnento dos institutos, 
methodos de ensino, aulas, trabalhos praticos, exAmes e administração, não 
previstas neste regulamento, serão reguladas pelo regimento interno. 

§ 1. 0 Nenhum membro do pessoal administrativo de instituto ou re
partição subord in ada ao Depat·tamento poderá fazer parte do corpo docente 
ou aclmint~tr:üivo •de qualquer estabelecimento, que goze ou pretenda gozar das 
regalias da equiparação. 
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§ 2. • Parderão o cargo que exercer no Departamento ou . em qua lquer 
instituto ou repartição a elle subordinado o funccionario que collaborar em 
qualquer fraude de certificados de exames ou de diplomas, o que se apurará 
mediante processo n.dministrativo, por uma comn1issão nomeadu. e ~Jresi
dida pelo Director Geral do Departamento. 

§ 3. o Nos institutos de <'nsino superior federaes officializados ou equi
parados, o cargo dp secretario só poderá ser exercido por cidadãos diplo
mados por estabel.ecimentos r.acionaes, no cut· o ministrado nos ditos insti
tutos. 

Al't. 280. Os caso omissos serão resolvidos, de accôrdo com o espírito 
deste regulamento, em instrucções do Ministro da Justiça e Negocios In
teriores. 

Art. 281 . Emquanto os institutos de ensino não organizarem os seus 
regimentos interno , continu<\riic em vigor as t1isposições dos actuaes, que 
não contra.l'iarem os preceitos deste decreto. 

Art. 282. Os novos regimentos internos deverão estar organizados. em 
cada instituto, clE'lltro do prn.:r.o de tres mezes, findos os qnn.es serão ela
borados pelo DE'partamento Nacional do Ensino, e postos em vigor pelo Mi
nistro ela Justiça e Negocios Intel'iores, até que, na fôrma deste regula
mento, ejam modificados pelas respectivas congregações . 

Art. 283. São mantidas as actuaes rubricas ele receita do Conselho Su
perior do Ensino, que tE'rão a anecadação prevtsta neste regulamento e serão 
destinadas ás despezas do Departamento. 

Art. 284. Os professores catheclJ·aticos dos institutos de ensino supe
rior poderão fazer curf'os de aperfeic;:oamen.to, remunerados ou não, no r"l
cinto dos estabelecime:r.tos officiaes, para pessoas jâ. diplomadas, de accôrdo 
com as instrucc;:ões p1·escrlptas nos regimentos internos. 

Art. 285. Os professores de cadeiras supprimida!' ou fundidas por esta 
r eforma, qu{' nfi.!) forem aproveitados em ontri's. ficarão em disponibilidade. 
eom as vantagens do seu cargo, até que sejam collocados . 

Art. 286. São mantidos os direitos dos actuaes professores substitutos, 
eonst>antE's da legislação ora revogada, sendo-lhes tambem conferidos os di
reitos estabelecidos por este regulamento para os docentes livres . 

Art. 287. Ficam respeitados os direitos dos actua.es docentes livres, nos 
termos da legislaç5.o anterior a este regulamento. 

Paragraphp unico . Para que possam, porérn, gosar de vantagens nova
mente estabelecidas, deverão sujeitar-se â.s provas de habilitação ora prescri
ptas, salvo se já tiverem P.restado taes provas sob a vigencia de regulamen
tos anteriores, identicos ao actual, ou regido cursos das respectivas discipli
nas, com frequencia apurada e notoria efficiencia. 

Art. 288. O Governo poderá fazer livremente o provimento das cadeiras 
novas, dentro do pra:r.o de 90 dias. a contar da data da publicação deste 
decreto. 

Paragrapho unico. Poderâ. igualmente nomear ou conceder transferen
<'ias de professores cathedraticos, do mesmo ou de outro instituto official 
congenere. para 'l.S cadeiras novas, ou para as vagas resultantes das mes
mas transferencias ou de disponibilidade. 

Art. 289. As actuaes cadE'iras do curso medico : Physica Medica, Chimica 
Medica, Histeria Natural Medica e Anatomis. Descriptiva, Anatomia medi 
co-"iru rgi= e operações e aparelhos passarão a denominar-se: Physica, 
Chimica Geral e Mineral, Chimica Organica e Biologica, Biologia Geml e 
1 arasitologia. Anatomia Humana e Medicina operatoria. 
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Art. 290 . Fica creada a cadeira de Clínica Medica Propedeutica na Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Art . 291. A" actuães cadeit·as da Escola. Polytechnica: '.rrigonometria 
espnerica; Astronomia theorica e pratica, e geodesia; Mineralogia, geologia, 
noções de mctallurgia; Naveg·ação in-terior, precedida do estudo de hydrauli
ca fluvia l, portos de mar, pharóes; Economia política, direito administrati 
vo, estatística; H\storia natural, com desenvolvimento da botanica systema
tica, especialmente do Brasil, passarão a denominar-se : Astronomia esphe,
rica e pratica. gecdesia e construcção de cartas geographicas; Geologia eco
nomica e noções de metallurgia; Portos de nJar, rios e canaes; Estatística, 
economia política e fin anças; 'Botanica e ZJoologia industriaes, materias 
primas . 

Art. 292 . Os actuaes profes.oot'es h e üesenho da Escola Polytechnica, 
que não forem aproveitados nas duas aulas et·eadas por este regulamento, 
continuarão a reger cs seus cursos, com programmas app~·ovados pela Con
gregação e apresentados pelos professores elas cadeiras a que se ligar o en
~ino de desenho. 

~ 1. o Os exames de desenho elas aulas actuaes serão effectuados 11a. mes
ma época que os das cadeiras correpondentes e seriio julgados por bancas 
examinadoras de que farão parte os cathedralicos e os professores de de
Bf'nho respectivos . 

§ 2. o A' merlirla que forem vagando. serão supprimidos os cargos. de 
proCPssores de desenho das aulas actuaes, ficando iDcorporado o respecd · 
,.o ensino ás cad iras a que se eleve ligar o trabalho graphico, sob a res-
pon!<::tbilidade dos catheclraticos. · 

Art . 293. Os actuaes preparadores ou assistentes vilalicios. quando pro
postos pelo professot· cathedratico, éontinuarão nas sua.>s funcções, com a 
,Jenominação unica de asstste:Mes, mas não poderão ser chefes üe clinicas. 
df' laboratorio ou de cursos, nem substituir o calhedratico nos seus impe-

imf'ntos temporarios, sem que tenham obtido o titulo de docente-livre. 
§ 1 . o Os que não forem propostos pelo professor cathedratico poderão 

. icar addidos, com os respectivos vencimentos, salvo o caso de permuta, pre
visto no art. 149, letra 7c. 

§ 2 . o Ficam estensivos aos preparadores nomeados na vigencia da lei or
ganica do ensino, os direitos reconhecidos aos assistentes nomeados na vi
gencia da dita lei, pela de n. 3 . 654, de 7 de Janeiro de 1919. 

§ 3. o Os actuaes preparadores não vitalícios passam a denominar-se as
"istentes, e a exercer as funcGões destes. 

§ 4. o Dentro do I'l"OZo de dois am1os. os actuaes prepa1·aclores e os a~
~istenfes nomeados antes ela Vigencia deste regulamento poderão concorrer 
ao Jogar de professor cathedratico independentemente da prévia obtençã.o 
·Jo titnlo de docente-livre. 

Art. 294 . O actua! professor cathedratico de c h i mica analytica e toxic•J
logica e o seu St!bstituto poderão ser aproveitados nas vagas das cadeira" 
de chimica do curso medico. resalvados os direitos do actual professor substi
w to de chimica medica. 

!Ar t. 295. O professor de clínica propodeutica tem o direito de preen
cher, quando vagar, qualquer das cadeiras de clínica medica, e o dE' patho
logia medica, a de clínica medica propedeu tica. O mesmo se observará em 
relac:ão aos professores de pathologia cirurgica e medicina operatoria, quan
to á cadeira de clínica cirurgica, e ao de obstetrícia, quanto á de clínica 
obstetrica . 

Art. 296. Os estudan tes dos cursos superiores, já approvados no pri
meiro anno, ou em a lgumas das cadeiras delle poderão concluir os estudos 
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de accôrdo com a ~eriação actual das materias do respectivo curso, mas se
rão obrigados ao estudo e exame de todas as cadeiras e aulas actuaes e ain

da das cadeiras e a ulas agora creadas,. desde que estas ultimas façam parte 
de anno posterior >:.quelle em que já tenham sido approvados, salvo o dispos
to no art. 304. 

Paragrapho uni co . Ser-lhes-ão applicaveis as exigencias deste regula
mento, quanto á frequencia e exames. 

Art. 297. Os estudantes que já tenham um ou m ais exames de prepara
tor"os poderão concluir o curso secundario pela fôrma regulamentar anterior 
a este decreto, dentro do prazo de quatro annos, mas serão obrigados ao 
exame de Philosophia. 

§ 1. o Neste caso, para a matricula em qualquer curso superior serão 
exigidos todos os preparatorios actualmente indispensaveis para os cursos 
de medicina e de direito, aboli da a diversidade de matet·ias actualmente esta
belecidas, conforme o curso superior a que se destinar o 'estudante, e n ã •J 
sendo mais validos para a matricula ou para a renovação desta, os exames 
éte admissão v. que se refere o § 1 o do art. 152 do deci·eto n. 11. 530, de 18 de 
Março de 1915. 

§ 2. o Os exames serão processados e julgados n a fôrma dos arts. 271 
e seguintes . 

Art . 298 . Até o anno de 1926 , inclusive, serão exigidos para a matricula 
nos cursos de pharmacia e oclontologia os mesmos prep,aratorios fixados n o 
decreto n. lJ.. 530, ode 18 de Março de 1915 . 

iParagrapho unico . Os professores de cursos , secundarias, officiaes ou 
equiparados, não poderão fazer parte das bancas de que trata o § 2° deste 
artigo em relação ás disciplinas que professarem particularmente. 

Art. 299. Mediante solicitação aos clirect'ores elas Faculdades de Medi
cina pelos chefes dos Corpos de Saude do Exercito e da Marinha, nos ter
mos das instrucçôes expedidas pelos Ministros ela Justiça e Negocios Inte
riores, da Guerra e d<L Marinha, em conjuncto, poderão ser admittidos com·· 
assistentes gratuitos de clinica os medicos do Exercito e da Marinha. 

Art. 300. Emqunnto não se organizar definHivamente o Departamento 
Nacional do Ensino, os serviços a seu cargo correrão pela actual Secretaria 
do Conselho Superior elo Ensino, que será mantida para esté effeito. 

§ 1. 0 Auxiliarão esta Secretaria funccionarios ela Directoria do lin
terior do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, que para isso forem 
designa,clos. 

§ 2. o Os actuaes funccjonarios ela Secretaria do Conselho Superior do 
Em;ino passarão a exercer cargos equiva lentes no Departamento, cabentt~ 

ao secretario o Jogar de director de uma das secções. 
Art. !301. O Governo auxiliará, de accôrdo com as consignações que 

forem incluídas no orçamento do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
rior·es, a publicação de livros de ensino superior, destina.dos a formar uma 
bibliotheca scienti.fica brasileira, mediante a concessão ele premio por vo
lume publicado, ele accôrdo com um programma qu e será p~·éviamente ap
prova:do. 

Paragrapho m1ico. O Governo designará tres cidadãos de notavel com
petencia em questões scientificas e de ensino, para organizarem e dirigirem 
a publicação, pelo prazo de seis annos. · 

Art. 302. Os actuaes professores cathedraticos poderão, se o requere· 
rem, contar o te mpo de seu exercicjo como substitutos, assistentes, pre
pn,radores ou internos de clinica, para o effeito ela disponibilidade. 
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Art. 303. Nas Faculdades de Direito só poderão ser nomeados profes
sores de Medicina Publica os d iplomados em m dicina. sem dispensa. po
rém, de concurso. 

Art. 304. A exigencia dos exames da cadeira ele mediei na tropical não 
se applica aos estudantes que, neste anuo, se matl·icularem no 6° anuo do 
curso medico. 

Art. 305. Até que tenham installações proprias, as Faculdades de Phar
macia e de Odontologia continuarão, como os extinctos cursos. a funccionar 
na Faculdade de Medicina . 

Art. 306. Ficam mantidas as actuaes dotações elos Inst.l.tutos de ensino 
secundaria e supedor, sendo as dcspczas no,·as custeadas pelo saldo das ver
bas dos respectivos orçamentos c pelo augmento elas taxas estabelecido nes
te regulamento. 

Art . 307 . Ao actual Presidente do Conselhc Superior do Ensino fica as
segurado o direito de aposentadoria nesse cargo, em que conta mais de dois 
annos de exerci cio (lei n. 2. 924, de 5 de Janeiro de 1915, art. 121) 1 com as 
respectivas vantagens. contando todo o tempo que tiver de servi\;os publi
cas geracs e federaes, para o effeito de percep,ção ela pensão de aposentadoria, 
desde que prove invalidez em uma unica inspec'ção e fique cancellado o seu 
titulo de jubilação, como professor da Faculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro (lei n. 4.853 1 de 12 de Setembr9 de 1924). 

Art. 308. Continuam em vigor as disposic;ões do decreto n. 11 . 530, de 
18 de Março de 1915, aue não estejam em clesaccõrdo com este regulamen
to e ,não tenham sido por elle implícita ou explicitamente revogadas. 

Art. 309. Este t"gulamento entrará em vigor cle,;de a data da sua pu
blicação. 

Art. 310. Revogam-se as disposições em contrario . 

Rio de Jane.Jro, 13 de Janeiro de 1925, 104• da Independencia e 37• da 
Republica . 

tARTHUR DA SILVA BERNARDES. 

João Lt~iz .Alves. 
TABELLA A 

DEPARTAME~'l'O NACIONAL DO ENSINO 

Taxas 

I - Certidão de exame ............................. . ..... .. ... . 
II - " dijploma ....... .. .... . ... .. . .... .. . ...... . ... . . 

III - Matricula de professor (por materia) .... . .. . ......... . .. . 

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de- 1925. - João Lt~iz Alves. 

TABELLA B 

TAXA• DEVIDA NOS ESTABELECIIMENTOS DEl ElNSTNO SUPERIOR 

I Taxa de inscripção para exame ·estihuJ.ar ........ 1 ••••• 

II Taxa de frequencia, por anno, vaga em duas prestações 
semestraes. . . . ............ fi' : .......... . ..... . 

III- Taxa de matncula ............. . 1 • •••••••.•••• • •.••• 
IV - Ta.""'a de exame do curso, por ann l.óu materia de um 

anno de que tenha ficado depende 'te o alumno ...... . 

10 000 
20);;000 
30 000 

120$000 

4lHl$000 
1 oosooo 

100$000 
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V - Taxa de certidão de exame vestibular ... . . . ........ . .. . 
VI - Taxa de certidão de exame por anno ..... . ... . ..... . .. . . 

VII - Taxa de guia de transferencia .. . . . .. ... .. . .... . ....... . 
\i'TII - Ta.xa de inscrtipção e exame, em defesa de these ..... . . . 

IX - '.raxa de certidão de approvação em defesa de these .... . 
X - Ta..xa de certidão de frequencia .por anno .. . ......... . . . 

XI - Taxa de ·certidão de approvação por anno ou materia de-
pendente. . ........................ .. .. . · ... · · · · 

XII - Taxa de certidão não especificada : 
a) - "Verbo ad verbum " . .. .... . .. . . .. ...... . ... . . . 
b) - Em relatorio ........... . ...... . .. . ... .. .. . . . . . 

XIII - Taxa de diploma de doutor ............. ... ......... . .. . . 
XIV - Ta..xa de diploma de medico, ]Jharmace.utico, dentista, 

engenheiro, e brucharel em sciencias jurídicas e sociaes 
XV -- Taxa de inscripção em exame para habilitação dP. pro-

·fissionaes estl'angeiros, por ma teria . . ... .. . ........ . . . 
XVI 

XVII 
À."'VVII -

XIX -
XX

XXI-

Taxa de certidão de habilitação de profissional estrangeiro 
Taxa de titulo de docente-livre ........ . .. .... ...... .. . . 
Ta..xa de concurso ,Para professor ou docente-livre .. . ... . 
'l'a..xa de titulo de assistente ou auxiliar de ensino ... . 
Taxa de titulo de enfermeira~]Jarteira .. . .. . ........... . 
Taxa de frequencia de materia dependente, por anno ... . 

Notas: 

20$000 
10$000 
50$000 

300$000 
50$000 
5$000 

5$000 

10$000 
5$000 

200$000 

150$000 

60$000 
200.000 
100 ·ooo 
100$000 

30$00b 
50. 000 
60$000 

a ) As taxas são pagas. além do sello {!e.vido ao Thesouro Nacional: 
b) As taxas de exames pertencem aos membros das me&'ls examinadorab. 

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1925. - J ocío L11iz Alves. 

TABELLA C 

TAXAS DEl\'IDAS NO OOLLEJGIO PEDRO Il 

Taxa de matricula para o Externato ....... .. ............ . .. . .. . 
Taxa de matricula para o Internato .. . .. . .. . ... . .. . . . . . . . ..... . 
Taxa clEt frequencia: Internato (em tres .prestãções :111nuat,;) ... . 
'l'axa de frequencia : Externato (em tres ']Jrestações annuaes) . . . 
Taxa de lavanderia (mensal) .. . . ... . . . ..... . ...... . ....... . . . . 
Ta..xa de inscripção {!e exame final ...... . . .. . . . . .. . ..... ..... .. . 
Taxa de inscripção de exame de admissào .. . . . .... .... ....... . . . 
Taxa de certidão de exame . ......... . ...... , ........... . .. : .. . . . 
Taxa de transferencia. . . . ............. .. .. . . , . . ....... . .. ... . 
Certidão: rasa (por linha) .. .. ...... .. .. ............... .. .. ... . 
Certidão: busca (por anno) ..... . .. ..... ..... .. . .............. . 
Hegimento interno . . ....... . ... . ............. .. ... . ..... . 
Annuario .. 

O bsen·ações 

a) Não se receberá por ·ce1·tidão menos de 2SUOO; 

21SOOO 
18$000 

l:500SOOO 
360$000 
108000 
10$000 
~osooo 

5 000 
50 000 

100 
$500 

2SOúO 
5$000 

b) Os filhos de f unccionai"ios publicos têm direito a 20 o/o {!e desconto na 
taxa de m atricula do Internato; 

c ) Os funccionarios pubHcos podem pagar mensalmente as contribuições 
dos filhos matriculados no Externato e no Internato. 

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1925. - João Luiz A lves. 
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TABELLA D 

VENCIMEJNTOS 

I) - D epar·tam.ento Nacional elo Ensino 

11 11 11 

Jl Onlenaclo li Grat-if'icaçci.o ~ 

-------~------~---~-

CARGOS 

Director Geral. . . . 
Director de secção . ...... . .. . ...... . 
Primeiro official. ................ . 
Segundo official. 
Terceiro official . 
Cartographo. . . . .............. . . . 
Dactylographo . . . . . . ....... . .... . 
Porteiro. . . . . . ... . ... . . . .. ....... . 
Ajudante de porteiro. . . . .... ...... j 

~~:~:;:_· .· . -:--:::::.::::::.:.::: J 
I 

8:000$0001 
4 :000$0001 
3:200$000 1 
2 :400$000 
1:800$000 
1:200$000 
1:200$000 . 
3:ooosooo 
2:000$000 
1:800$000 
1:800$000 
3:600$0001 

II) - Inst'it1ttos ele Ensino SecunclaTio e SnpeTior 

a.) l~aculclwde de Direito 

CARGOS 

I 
Director. \ 
Professor ~;th.ecl~·atf~~: . · . .. . · . ·. ·. :: ·. :: ·.:: , 
Secreta1·io . . . . . . .... . . . .... . ..... I 
Sub-secretario (1) . . . . .•..... . .... · I 
Biblio~h~cario. : . . . . . .. .. . . ....... ·1 
SUJb-blblwthecano (1). . . . .. ..... . 
Thesoureiro. . . . . . . ......... . ..... J 
Amanuense. • . . . . ......... . ... .. . J 

Porteiro. . ......... . ... ...... -I 
Beclel. .......................... - I 

I 

I 

I Gratificação 

I I 

I 
9:600$0001 
4: 8oosooo 1 

3:200$0001 
4:000$000 
3:200$0001 
4 :1soosooo 1 

2:400$000 1 
1: 800$0001 
1:440$000 

I 
6:000$000 1 
4 :800$0001 
2:400$000 1 
1:600$000 
2:000$0001 
1:600$000 
2 :400$0001 
1:200$0001 

900$000 1 
720$0001 

Totál 

24 :000$000 
12:000$000 

9:600$000 
7:200$000 
5:400$000 
3:600$000 
3:600$000 
9:000$000 
6:000$000 
5 :-400$000 
5 :400$000 
3:600$000 

Total 

6:000$000 
14 :400$000 

7 :200$000 
4:800$000 
6 :.000$000 
4:800$000 
7:200$000 
3:600$000 
2 :700$000 
2:160$000 

(1) Os cargos de sub-secretario e sub~bihLiothecario serão conservados 
emquanto forem exercidos veios actuaes serventuarios. 
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b) Faculdades àe Medicina, de Pharmacia e de Odontologia 

I ., 
CARGOS I 

I 
I 
I 

I 
Director das tres. . . . ............. I 
Professor cathedratri•co . . . . . ... . I 
Professor privativo. . . . ....... .. . ·1 
Assistente. . . . . . ...... . ......... . 
Secretario. . . . . . ...... . ......... . 
Sub-secretario (1) . . . . . ......... . . . 
Bibliothecario. . . . ........... . .... . 
Suob-bibliothecario (1). . . . .. ..... . 
The~oureiro. . . . . . ........ . ... ... . 
Amanuense ..................... . 
Porteiro. . . . ............... ..... I 
BedP.l. . . . . ...... ·. · · · · · · · · · · · · · · 
Conservador. . . . . .. ........... . 

I 

I, I 
I G·ratifi.cação I 01·denaclo 

I 1
1 

I 
I 

9 :600$0001 
6:400 000 
4 :800$000 
4 : 800~000 

3:200'000 
4 :000 000 
3:200SOOO 
4:800$000 
2 :400$000 
1:800$000 
1:440. 000 
1 :600$000 

I 
9:000$0001 
4 : 800~000 

3:200$0001 
2:400 ooo1 
2:400$000 
1:600SOOO 
2:000$000 
1:600$000 
2 :400$000 
1:200$000 

900$000 
720$000 
800$000 

I 

Totnl 

9:000$000 
14: ooo. 000 

9 :600$000 
7:200 000 
7:200$000 
4:800$000 
6:000$000 
4 :800$000 
7:200$000 
3:600$000 
2:700$000 
2:160$000 
2:400$000 

(1·) Os cargos de sub-secretario e sub-·bibliothe·cario serão conservados 
emquanto forem exercidos pelos actuaes serventuarios. 

c) Escola Polytechn!ca 

I, 
I Orde?~aclo 
I 

11 I 
I Gratificaçcio I CARGOS 

,. 
I 

I 
Director. l 
Professor ~;th~fu.a:tJi~~: .. .' . : .. .' . : : : : : : : 
Professor. . . . . . .. ............... . 
Assisten~e. . ............. .. ... ·j 
Secretario. . ....... . ......... . 
Sub-secretario (1) . . . . .. . . . ... .... ·I 
Biblioth~cario. : . . ................. , 
Sub-bibliothecano (1). . . . . ... . .. . 
Thesoureiro. . . . ........ . ....... ·I 
Amanuense. . . . .......... . ...... 1 

Porteiro. . ................. . ·I 

~~!:~~v~d~r: . · ... .' . : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
I 

! l 

9:600$000 
6:4008000 
4:800$000 
4:800$000 
3:200$0001 
4:000$0001 
3:200.000 
4:1800$000 
2:400 0001 
2:200 000 
1:440 000 
J , 600$000 I 

6:000$000 
4:800$000 
3:200$000 
2:400 000 
2:400 000 
1:600 000 
2, 000$000 I 
1:600$000 
2:400SOOOI 
1:200 0001 
1:100$0001 

720 000 
soosooo I 

Total 

6:000$000 
14:000$000 

9:600$000 
7:200SOOO 
7:200$000 
4:800$000 
6:000 000 
4:800$000 
7:200$000 
3:600$000 
3 :300 000 
2:160 000 
2:400$000 

(1) Os cargos de sub-secretario e sub-bibliothecario serão conservados 
emquanto forem exercidos pelos actuaes serventuarios. 



Modificações á Reforma de 1925 
CRITICA 

Em 30 de Julho ele 1925, o Sr. H. Doclswo?·th Cl1W6~erllrt 
o ·seg?ümte 1YrOjecto de lei qLLC detennina que os CÜ'LLmnos, ?HJS 
crmdições que mencioncL. conclua7n os seus c1Lrsos pela tón•-.a 
ante?'ior á acl!LUl Te[onna elo ensino; e dá outras ]Jr1Jvt•lenctc.8. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Os alumnos dos institutos officiaes de ensino superior e "e.:un
dalio e matriculados nesses institutos, ao ser publicado o decreto n. 16. 782-.:l, 
de 13 de .Yaneiro de ·1925, e os alumnos que já ·tenham prestado exame· )'"" 
ctu·sps sup-eriores e secundarios de accôrdo com o decreto n. 11.530, de 18 
de ::VIa t<;ú ac 1915. cleverão concluir os respecti 1·os cursos pela fôrma est<Lb<>
lecida no der·reto n . . 11. 530, de 18 de Março de 1915, di pensados ass:im, para 
todos os effeitos, de estudo e exame das cadeiras m·eadas pel:J decreto nu
ml"ro f6. 78~ -A. de 13 de Janeit<o de 1925, me~ mo quando faç·Lm parte t1e 
ann'l po ·terhr áquelle e-m que já tenham sido approvados. 

Art . 2.° Ficam reduzidas d.e 30 % as taxas devic1as nos estabelecimt-nto,. 
de cnsmo superior e constantes ela tabella B, elo decreto n. 16. 782-A, 1t 
13 c'e Janeiro de 1925 . 

.'l..rt. 3.0 As ta..xas de f1·equencia do Internato· c Pxtet'llato do Colleg:., 
Pedro II serão, respectivamente, 900 000 e 172. 000, podendo >;;er pagas em 
tr"" prestações ~nnuaJeS. 

Art. 4. 0 Revogam·-se as disposições em contrario 

Sala das sessões, 30 de Julho de 1925. - Hen?·irzlw Doà.çwo?-th. 

Legislação citada, art. 296, decreto 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 192::> _ 
Art. 296. Os estudantes <.'los cursos superiot'es approvados no 1 o anrw 

ou em algumas das cadeiras delle poderão concluir os estudos de accôrdu 
com a seriação actual das materias do respectivo curso, mas ~erão obt·iga
dos ao estudo e exame de todas as ca.deiPas e aulas actuaes e: ainda ela~ 
cad'Oliras e aulas agora creada!s, dE'sde CJUe estas faç.nn parte ele annc ooste
rlor áquelle em que já tenham sido approvados, salvo o disposto 11o art: 304. 

Art. 297. Os 'estudantes que já tenham um ou mais exames ele prept~.
rato:rios poderão roncluir o curso secundario pela f6r1na regulamentar anterio 
a el'te dE>creto, dentro do prazo ele quatro annos, m:1s serão obrigados ao 
exame de philosophia. 



-372-

TABELLA B 

Taxa àev-ida nos estabelec·imentos ele ensin.o s~~pe1·ior 

I - Taxa de inscripção para exame vestibular . .. . ....... . 
II - Ta.'\:a de ft·equen.cia, 'POr anno, paga em duas presta-

ções semestraes . . . . .......................... . 
III - Taxa de matricula ........ . .. . ... . ..... . .... . ....... . 
IV Taxa de exzme do curso, por anno, ou materi.a de um 

anr.J de que tenba tfioado depend~nte o alumno 
Y Taxa de certidão· de -exame vestibular .. ........ ...... . 

VI Taxa de certidão de exame por anno .. . . ....... . ..... . 
Vll - Taxa de guia de tra.nsfe.rencia .............. . .... . .... . 

·v:rn - Taxa de inscripção e exame, em defesa doe these .. . . 
IX: - Taxa de certidão de approvação em defesa de these .. . 
X - T&'\:a de certidão de fr.equencia por anno ..... .. ...... . 

XI - Taxa de certidão de approvação por anno ou materia 
{!ependente . . . . ... ... . ............... . . .. . · . 

XII - Taxa de certidão não esp'ecificada: 
a) Ve1"7Jn acl 1'151"htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) - Em relatorio ........... ........... .... . .. . 

XIII - Taxa de diploma de doutor ..... . ......... . ........ . .. . 
XIV - Taxa de diploma de medico, pbarmaceutico, dentista, 

engenheiro e ba.cba~I em sciencias juridicas e 
soc1aes .. . . ........................... . .... . 

11..--v - Taxa de inscripção em exame par:l. habilitação de pro-
fissionaes esttXLngeiros, por materia .. . ....... ... . 

11..'"Vl - Taxa de certidão de habilitação de profissional estran-
geiro . . ...... . ..... . ....... . ...... .. .. ..... . 

XVII - Taxa de titulo de docell'te·-nvre ............ .. . . ..... .. . 
XV]II - Taxa de coo1curso para professor ou docente-livre ... . 

XIX - Taxa de titulo de assistente 01.1 auxiliar d'e ensino ..... . 
XX - Taxa de titulo de entermeira-parteira ............... . 

XXI- Taxa <Ie frequencia de materia depende11te, por anno . . 

Notas: 

120 ·ouo 

480$000 
100$000 

100$0\ln 
20~000 

10SOOO 
50$00ú 

300$00!1 
50$000 
5 oou 

5$00U 

1 r ~000 
5SOOu 

200 ooo 

15o;:;ooo 

60~000 

200$000 
100 000 
100$000 

30 ooo 
50 000 
605000 

a) As taxas são pagas, além elo sello d-evido ao 'l'hesouro Naciona1; 
1J) As taxas de exames pertencem aos membro das me as examinadoras. 
Rio de Janeil·o, 13 de Janeiro de 1925. - João L1tiz A lves . 

Diz a Synopse. qne enviado á Oomrnisséfo de Instnt r-t;ã,, 
P1~1Jlica niío obteve 1Ja1·ecer. 
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E m 23 de }ullw de 1924, o S>·. Octa.vio IJia.ngat>eLt.:. 
off13'1·ece1t ao est1telo da. Gamara o segltinte p1·ojecto ãe leL q1~e 

concede subvenção a esta.belechnentos elo ensino snperior, na.s con·
d.ições que. ?nenciona. 

O Congresso Nactonal decreta: 

Art. 1 .• Ficam con didas, aos esffi.belecimentos de ensino superior -
fundados ou custeados pela iniciativa partlcul.ar, que tiverem sido equiparauo-s 
aos institutos congeneres mruntidos pela Uniço, e cuja receita, veri·ficada pem::> 
~eous •balanços, não corresponda. aos encargos de sua &espeza ordinaria, ou 
do apparelhrumento de que necessitem - as subvenções annnaes segulnLee. 
de 70:000 0()00, as escolas polytecbnicas e ás facu:dades de medicina, eleva·ndo
se o auxilio a 100:00$000, quando aquelias mantiverem, annexos aos t<eU'> 
cursos, institutos de ensino profissional, e estaJS, hospitaes d'e caridade: de 
50 :000$000, ás academias de dit'€ito. 

Art. 2.• Fica o Roder Executivo autoriza<Io a a>brir os pr.)cisos crecutu!'. 
para cumprimenw desta lei; r·evogadas as disposições em contrarl•J. 

·Sala das sessões, 22 de Julho de 1924. - Octa?;io Mangabeira. 

A Constituição reservou, principalmente, ao Governo Federal, a distrlbm
ção do ensino superio1· . A União, entretanto, mamtém hoje, para o l'efer!oo 
serviço, as mesmas a;cademias que u Brasil herdou do Imperio. Não é jU.;to :se 
.:ecuse o auxilio consignado no projecto aos institutos com qUe a iruc1atl•la. 
parti>cular vae suppriminclo, com tanto proveito, a deficiencia evidente do a;ppa
relho official. 

P eiúi.do o va,·ece,· cl.a Com-missão de Finanças aincla nüa 
foi attend-ido. 

Em 18 ele Julho ele 1925, o 81·. Ame1·ico Peixoto otfe,
,·eceu á cons·icle1·ação da aa.ma1·a., o seg•uinte projecto ãe le·i 
que pe·rmitte nos al?tmnos das escolas s1tpe7·i.o1·es~ já nt(I.t?·i
C1tla.dos, e aos 7J1·epa1·atoria.nos. a concl1tseío elos respectivos 
c1trsos, de acc6rclo co?n o regula?nento do ensino ante1'io1· ao 
elee1·eto n. 16. 782-A. · 

Considerando que o decr(',to n. 16. 782-A. de 13 de Jàneiro cl.e 1925, esta
belecendo o concurso da União para a diffusão nos Est:Jdos do e-nsino prS
mario, reorganizando o 'secundaria e superior e instituindo o Departamento 



- 374 

Nacional do En!'ino, com o realizar urna obra de el<.>vado ale.ance nos do
mínios da instrucção, encerra todavia alguns preceitos de evidente ini
quida.de; 

Considerando que as instrucç:õef. baixadas aos directcres dos institutos 
e facu:dat'les offic i a~s e ~>tmip:warlos -- man<lan do. observar o actuaJ regimen 
- deixam patente a difficuldad'e da sua applicac;ão, de JniLneira que o novo 
plano de ensino se interpreta diverlõ'arnente para cada um daquelles insti
tutos e faculdades, dando Jogar a inevitavel comusão . 

Considerando que se crêa ainda uma evidente situac;ão de desigualdade 
entr aca.demicos e preparatorianos, quando o art. 296 do citado decreto 
obriga os alumnos das escolas superiores ao estudo e exame das cadeiras 
aotuaes e das novamente creadas, em(J.uanto que o dispositivo immediato 
faculta aos estudantes de preparatorios a terminação do curso secundaria 
pela fórm.a reguilaanente.r a11terior, embora obrigados ao exame de phi
losophia: 

Considerando que devem oor, aca.demicos e gymnal5iaes. todos equtpa
'l'ados, no que lhes diz respeito, em faco do decreto do ensino, porque a 
propria Constituição Federal, art. 72. § 2•, estabelece que a igualdade entre 
todos ê de rigor. 

Considerando que, ainda o estatuto basic.o da Republica, art. 11, n. 3, 
vêda. :t prPscripção de leis retroactivas. reruffirmando e> art. 3° de lntroclu
cção elo Codigo Civil que "a lei não pt·cjudican• em caso a lgum o •lirelto 
adquirido.,; 

Conlsiderando que diz L:J.ssaiJ,. (1Je.9 d1·oits acq11is. vol. 1. pag. 67): "Xe
nhuma lei póde retroagir ;;i lhe não ê possível attingir um inrl:i'vicluo sinão 
por interrnedio d seus actos vol untarias", e acct'€SCPn1:a. Yar'eilles-.Som
miéres: "Si a lei nova supprime ou morlifka para. o porvir um dos no!"<~os 

dit·eitos em razão d~ um facto pa}s'sado, ella é ~troactiva. Que seda em 
razão do p1·oprio f8cto do qug,l esse clil'eito nasceu. ou em razãJü .:!e um 
facto qualquer, não importa: desde que C> em razão ne um facto passado que 
a lei modifica in ,f1ttuntm a nossa. situac:ão actual. ha retroactividade". 

Considerando, assim, que não é rsinão uma das multiplas modalidades do 
direito a<'lquirido, o dos alumr.os elos cursos superior s, ele concluírem o' 
seus estudos de accôrdo com o t·c~ulamento \'igente por occasião ela<> respe
ctivas matriculas; 

Consider.ando que se tem como estabelecida, no acto da ;natricula, umG 
espede de contracto bi-lateral e'!ltre o academico e o E;:tado, obrigaclo aquell• 
a determinadas exigencia.s e este a ministrar-lhe o ensino nos termos ex
pressos elos seus regulamentos e progmmmas; 

Considerando que assim se ha entendido em todas rus anteriores refor
mas, determin.ando-se o proseguimento do curso, para. os alumnos matri
culados, com observancia do regimcn antetior, Yigente por occasmo ela ma
tricula, sendo certo que os preceitos do actuar de-crE'to, art. 204, 237, 2%, ~~ " 

e outros, contrariam essa praxe salut:~.r e justa: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 Os estudantes dos cur;;os superiores. nos institutos e faculdade< 
de ensino, officiaes e equiparado', já matrlculados ao ser publicado o de 
ereto actual, n. 16. 782-A. poderão concluir os respectivoo; cursos, dPntt·o d· 
seis annos, elE' accôt·do com as disposiçõe. do dec1·E'to n. 11.520. ele 18 de 
Março de 1915. 
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Art. 2. 0 Os estudamtes que já tenha,m um ou maiis preparato1ios .Pod-e
rão, ta.m.oom dentro de seis aJnnos, concluir o curso secundaria pela fórma 
regulamentar anterior ao decreto n. 16.7 2-A, sem serem obrigados a exame 
de matruias novamente exigidas. 

A.rt. 3.• Revogam-se as disposiçõeis· em contrario. 
Sala das sessões, 16 de Junho de 1925. - 4.1ne1·ioo Peixoto. 

Legislação citada 

Decreto n. 16. 782-A, CLe 19 2,5 , que estabelece o concurso da União para 
a diffusão do ensino prima.rio, orga.niza. o Departamento Nacional do En
s ino, reorganiza o ensino secu;1dario e suparior, e dá outras providencias. 

Decreto n. 11. ·530, de 18 de Março de 191'5 , que reorganiza o ensino se
cundaria ~ o ;;uperior' da Renublica. 

Pende de pct7·eoer. E' a. nota da Synopse ele 1925. 

Em 27 ele Maio ele 1926 foi ottereciao â consideraçrio 
da Oama1·a pelo 81·. H. Dodsworth o segttinte 1lrojecto de lei 
qtte dispõe sobre o julga?nento das provas escri;p·tas dos exa
mes no Oullegio Pecl1·o I1 

O Congresso Nacional resolve·: 

Art. 1.• As provas esCliptas dos exames de aelmis><ão, •finaes ou de pre
paratorios, no Gollegi.o Pedro II, institutos oflf'iciaJes de ensjno secundaria e 
collegios a elles equipa:r3idos, serão sem~r julgadas pela mesma junta d'e
signada. para examinar as provas oraeil!. 

Art. 2.• O resuUrudo dos exannes para cada materia e cada turma de 
alumnos será publicado immediatamente após o julgamento final da junta 
examinadora . I 

Art. ·3.• Revogam-se as disposiçõe',s em contrario. 
Sala das sessões, 26 de Maio de 1926. - Henriqtte Doàs·worth. 

Justificação 

O presente projecto visa a,bolir os inco·nvenient'es do actual systema de 
julgamento\;; ele exannes . A correcção das provas escriptas por commissão 
diversas da nomeada para os exames oraes ou pra,ticos, e o desconheci
mento por parte della, do nome dos autores elas mesmas prov31S, ao envez 
de realizarem o pretendido intuito moralizado1· com que foram introduzida-s 
na vigente legislação do ensino, na.da mais tem con)seguido sinão prejudicar 
os estudantes de preparatorios pela clerhot-a, enganos e abusos a que está 
sujeito semelhante processo de julgamento de prcva. 
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Demora inevitavel, não só pelas fOl'Ulalidades burocratica.s a que fica 
sujeita a remessa das provas escriplas, pelo Correio, ás vespPctivas juntas 
examinadoras, ·como pela natural morosidade de trabalho das mesmas 
juntas para con-ecçã.o de grande numero de vrovas .. 

Enganos devidos á troca de notas que o accuro.ulo de serviço e desatten
ção das jun<ta.s falic itam . 

Abusos, pela constituição d'e juntas de trels membro~. dos quaes muitas 
vezes um só tr·abalho, lendo e julgando as provas, servind<>, apenas, os dous 
membros restantes para sub~cr,eve·rem o n:Js·ultac1\'.J do- julgamen:to, sem 
opinião IJ€SSoal sobre a justiç.a. deile. ' 

Accresce que a junta e:xa.mb1Mora das provas ora.es não eleve desconhe
cer, como agora acontece, a. nota da pr(}va escrip ta, po1s é mais u.-,, ele-
mento, e dds mais valiosos para firmar conceito sobre o preparo dos e;;Lu 
daJnte.s. A mêd.La minima. de approvação permitte flU& ·a jnn,ta examinadora 
da prova o-ral dê ao caud~ãato nGta que JJOr si só garanta a apprpvaçã0 :final 
dó exame, independentemente da nota de prova escr·ipta! Annulla-se assim 
por compl'eto a actuação da junta da prova escripta de nada vrulenclo por
tanto. nem o anonym·ato d>a prova nem a diversidade da commissão exa
minadora. 

Ha mais aJThda. Muitas vezes o a.lumno n a prova oral r·evela conheci
mentos que induzem o exa.m.inador ~ app.roval-a. Como, porém, a nata da 
p.rova escrlpta é iguontda., para evitar pdssivei frac...<tsso n o r esultado deli
nitiYo das provas, o examinador da oral eleva a nota co.ntrihl!indo para 
exa.ggerada ·apreciação do m~.recbnento do a lumno. 

A seriedruie 11.QS oexEI!mes não depende ele systemas sP.cretos .de ~ulgamento 
nem da multiplicidade de comm issões examinaàol-,a;is•. 

Reside exclus ivamen te na idoneid>ade lScienlifica c moral dos examina
dores. Elbnine- e, portanto, .ela recente e infeliz reforma ele ensino E':3SE' mo
roso processo de julga.mento de provas, •fonte de {lespezas clesnecf' -sari:~s e 
motivo de conis<t11mte halburclLa nos esta.bPlecirrrentos àe nsino. 
I 

Sala das sessões, 26 d<> Maio de 1926. - H eno·ique Dolls-wo?·th. 

E m. 4 de Agosto rle 1926, o S1·. Clernent.ino F'•ramt aJn·e
senta á aonsidm·ação ela Car.1 m·a o seg1tinte 111·ojeroto liP le i 
que ga?-ante aos assistente,.; e pTeparachJTc:; ·vit~:lic.ios das 
Fact~ldades de Mecl:icina do R ia dr:; la.n6i?·o e da Ba.h'a, no
?neados na vigencia da lei o?·glJJnica do Ensino ele 5 de Ll.b?•il 
de 1911, as ~:antagens rle que 1rnta ,, aTt. ~<~:; rl.o ('odig 0 àt. 
Ensino ile 3 rl.e DezemlJTo de 1892. 

O Congresso 1 aciona! re·solve: 

Art.. 1.• Ficam gara11ticlas aos assistentes e preparadores vitalicios das 
Faculd:a.cle~ de Medicina do Rio àe J aneiro e >Cl.a Bahia, nomeados n a vigencia 



-377 -

da Le.i Org·amica do illnsino de 5 de Abril de 1911, as vantagens de que trata 
o art. 295, do Codigo do Ensino, de 3 de D ezembro de 1892 . . 

Art. 2.• Revogam-Se as disposições em contrario. 

Justificação 

O presente projecto vem sanar uma situação anomala no. funcc:ionali~mo 
das nossa!s faculdades de medicina, equiparando em vantagens funccionarios 
de categoria igual, mas atê agora coon reg.aU.as diH rentes, no que toca á 
contagtm de tempo de serviços prestados, para e.Jifeito de addlciona s e apo
sentadorias. 

Existem nas Faculdades Medioa~S <lf~Sistentes e praparn.clores, contando 
algll'ns mais ele dez annos de $e1-viços ininterruptos, e que não podem lograr 
os favores da lei, cOill.cedidos a outros funccionarios da mesma categoria, 
nomeados amteriormente á. lei orgRnica do enjSino, de 5 ele Abril de 1üll. 

E' evidentemente uma irregularidade a corrigir e ao mesmo tempo um 
acto de justiça e de eq uidade. 

Em sessão de 3 de Agosto de 1·926. - Cle'l'nentino Fraga. 

LEGISLAÇÃo CITADA 

Art. 295, do Codigo do Ensino Superior: 
"Os lentes cathedra.ticos, substitutos , profes!:ores e isecretarios, que hou

verem bem cumprido suas funcc_:õe~. terão periodicamente clire.!lo, media.nte 
lnfomnação do dir-ector, a um accrescimo de vencimento, nos seguintes 
termos. 

o;s que contare;m, de serviço effectivo do magi~te-rio 10 annos, 5 %; 15 
annos ·1(} %; 2Q annos, 20 %: 25 ·annos, 33 %; 30 an'Tlos 40 %; 3·5 annos 
50 % 'e 40 annos 60 %. 

A porcell'tag<7m açima marc:acla. ~rã calculad-a sobre os venç:imentos da 
tabella vigente. 

Dnviarlo ris 00?nl•li8SÕ<'s ele Insfnt r:ção t:: Fi11etn;as em 
4 de A.gosto. Pende ele pa1·ece1·es. 

Em 16 de Setembro de 1926. a Cmnmissão de Instrw 
cção P1tblica a.1Jresemtou. á considm·ação da Oamara o pl·o
jecto ele le·i qne flntecipa a primeira épocn de exam.es para os 
alumnos das escolas jurídicas rio Brasil q1te devam term.inar 
o cttrso em 1927, e dá ontras providencias. 

O Co•ngrelsso Nacional resolve: 

Art. 1.° Fica ·antecipa<.1a para a ~egunda quinzena d€ Julho ele 1n27. a 
Primeira êpoca de exames para os .alumnos das escolas jurídicas do Brasil 
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que terminarem o curso naquelle anno, devendo a collação de grão rea
liw.r-se, solemnemente, em 11 de· Agosto. 

§ 1. 0 O inicio do anno lectivo para os mencionados a l umnos será, igual
mente, anteoipe.da para 1 de J anerr<> ·de 1\127. 

§ 2.• Os alumnos que prestarem, em segundo época, os exames do 4° 
anno actual, de accôrdo com as leis em vig-or, poderão matricular-se con
dicionalmente, no período da antecipação, que esta.belece o § P, na classe 
immediammente superior. 

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

Em 1• ele Outubro, é ence1·rada, sem. clebate, a 2" rlis
cussãa. Em J 4 é encenacla t.L 3" cliscu.são e app?·ot·aào em. 19 
se1n nwàificflções . E' en viac]o ao SencLCLo q·ne devolveu á 
Ca1na1·a com as 6?nenàas abaixo, em 6 de Novembro: 

Accrescente-se, onde convier: 

Art. Os estudantes que pretenderem seguir os cursos de ensino su
perior e que terminarem o curso gymnasial ou d preparatorios atê o armo 
doe 1925, poderão prestar exame vestibular na segunda qu inzena de Janeiro 
de 1927, para fazerem exame do primeiro anno, em segunda êpo.ca perante 
as Fa,culdades cuja lotação de a lumno's não estiver completa. 

Paragraph o unico. A inscripção para exame vestibular será na pri
meira quinz<'na do referido mez de J aneiro de 192 7 . 

Art. As pessoas que exhibirem di!>1 o!l1a conferido pO!' faculdade es-
trangeira, authenticado p.elo consul do Bra~n e valido para o exercício <:o. 
profissão, si quizerem oh ter a revalidac:ão · do dLploma estrangeiro por Aca
demia, Faculdade ou Escola br<Li!ileira, deverão ap1:esentar theses sobre tres 
das ~a.deiras de qualquer dos annos do curso correspondente, sustentando·as 
oralmente, a lêm de um exame pratico sempre- a.ue fôr possivel. 

Paragrapho uni co. A revalidação do diploma d<' que trata este a r tigo 
não terá Jogar si o candidato não lograr approvação na defesa. dais theses 
e na prova pratica, qua.ndo exigida. 

Senado F'ederal , 5 de Novembro âe 1926. - Estacio de Alb1tquerque 
Coimb1·a, Presidente. - Manoel Joaquilrn de Mendonça Mart in s, 1• Sec1·eta· 
r io. ~ Stl1:e1·io J osé Nery, 2• ~cre1:a.lio, ünter ino. 

Em 24 ele Novembro a Co~nntissão de l nstnLCçíio Ptt· 
b!ica interpoz parecer fat•m·avel d: 1• emenda e cont rarfo 
á 24

: 

Das duas emendas o.fferecidas peLo Senado ao projecto de lei, da ea

mara, n. 245, de 1916, a primeira con1,o o § 2• do mesmo projecto, dispõe 
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favoravelmente a estudantes oulr~ qUt' não os Yi:-mdos na p:ute J)!'imordi:-tl 
deste, - objec.to unico da juS'tific.ac:ão que 9 ac.ompa.nhou, e a segunda, 
igualmente estranha áque·Jla restric.ta materia, regula, por m e io de apre
sentação e defesa de theses e, quG.ndo possível, de sujeição de uma prova 
pr·atica, a efficacia ou revalidação de diplQI!l'l.as oriundos de F'ac ulàades e's
t rangeiras, que habilitem para o exercício de prQifissões no nosso paiz. 

Bem embargo, e attente. a inexistenci.a de razões ponderosas contra a 
primeira dessas medidas, já votada pelo outro ramo do L egi.slalivo, pensa 
a Commi;;são de Instrucção Publica não dever aconselhar a sua rejeição, 
tanto mais quanto o !favor, em que ellfl. impo!"ta, não s6 repousa sobre a 
presumpção adm.issivel de estudd,s elo anno inicial do curso superior, effe
ctuados no decorrer de mais ele um anno entre a terminação do cur 0 se
cundaria e a prestação de exame vestibular, como tan'lbem sobre a reali
dade, a ser verificada ];)elos exaJ.nintaclores, do prc[Joaro elos candiida tos a 
exame nas materiais do referido armo inicial do curso superior. 

o mesmo não succede , infelizmente, com a segul1lda das emendas allu
didas, a despeito de poder ella a.proveitar, equitativa.tnente, a brasileiros que 
hajam fEiito cursos de instrucção superior em outros paiz-es, e nos quaeís 
seja pr·esurnlvel a posse da nossa língua nacional, certo, como é, que, na 
generalidade dos termos em que é concebfda, tal providencia favorecerá 
igualmente a estrangeiros que do portuguez saibam apenas o indispensavel 
paJ.·a nesse idioma darem-nos urna id éa das suas habilitações technicas, uni
cas em que, pela emenda, poderão ser a.pprovados ou reprovados, entretanto. 

Ef.fectiva:mente, o dispositivo adoptado pelo Senado modifica ainda con
sideravelmente, - e ls>em nenhuma reciprocidade, no favor, da parte das 
outras nações par.a com diplQI!l'l.ado~ no Brasil as exigencias, rig·orosas, sim, 
mas não propriamente excessivas em ütoe de um b'em entendido nacionaiismo 
nosso, do ainda recente decreto n. 16. 782-A, de 13 de Jane iro de 1925, 
art.". 61, 62, 63, 104, ,105, 106. 107, 146 e 147 , pois que reuuz toda a v erifi
cação do real preparo dos diplomados no estrangeiro, em direito, medicina e 
engenharia, a simples apre5e'Dtação e sustentação de theses sobre tres das 
muitas cadeiras do curso correspondente, além de um exan1e pratico, sem
pre que fõr possível. quando aquclle decreto torna indispensave] o exame 
commum em materias muito mais numerosas do curso superior, assim con1o 
nas de geographia e b$toria na.cionaJ. além da do portuguez, to<.las d o curso 
secundaria, importantíssimos, neste ponto, para o patriotismo brasileiro, 

Accresce a consideração de que já vae muito intensa a con<:ur-rencia 
v ital. entre n6s em materia de proofiss<v.?s libera.es, e de qua não parece nem 
patriotico nem mesmo humano aggraval-.a para o(s brasileiros, sem corres
pondencia a seu favor, :lo~ pai~~s estranhos, ~0m umn desio;ualdade. de 
mais a mais, em beneficio destes sómente, salva sempre a. excepcion'-11 pos
sibilidade de querer prafi'ssionalrnente viver no Brasil alguma autoridade 
de 1·eputação mundial. 

Seja como fôr , a rnateria é grave e ganhará. por todo os motivos, com 
ser tratada mais amplamente em algum projecto elf'. lei espf'cial. Ass im, 
opina a Commissão no sentido de ser rejeitada agora a emenda da outrn 
Casa do Congresso. qu'e 'sobre ella versa. 

9 
Sala das Commissões <'!,a Camara dos Dep1.1taclos, 23 cl? Novembro ce 

19~6. - Braz do A?naral, Presidente, interino. - Artll nr L emos, Relator . 
- Gonçalves Fe1-rei1·a. - Firmiano Pinto. - Gouvêa ele Ban-os. 
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Em 26, é encenada a ài.scussão 1tni.ca e é approvaàa a 
emenda n. 1, send.o a 2" emenda ?'ejeita({a e clet·olvida ao 
Senado que mantC??J, a emenda. E1n S ele Dezemln·o á Gont
missão rle InstrucçãfJ Publ-ica, assint se 11ronuncia: 

Ao projecto n. 245, de 1926 o Senado Federa] manteve a e:n-.nda (o. 2), 
regulando o exercício das proEi;osões no territorio nacional dos indi\'iduos di
plomados em escolas estrangeiras, reojedtada pela Camara. 

Essa emenda allera as exi~nci$ contidas no decreto n. 16. 782-A, de 
13 de Janeiro de 192<5 (reorganimLção do ensino), que regula o. materia nos 
arts. 61, 62, 63, 104, 105, 106, 107, 132, 145, 146 e 147, que dizem t·espeito a 
todo. os cursos supe-riores ela Repubiica. 

As exigencias · contidas nos citado.;, artigos, mórmente nos que dizem 
1-espeito ao curso mt'dico, constituem um no.-o curso a fazer e não um 
exame de habilitação pa1·a o exercício de uma profissão technica ou revali
dação de diploma. 

Da applicação do decreto n. 16. 782-A, n;.> a. sumpto ,·erifica-se que ao 
mesmo faltou o nece!'•Sario espirito ltbera.l, alterando radicalmente, na legii;;
lação do ensino, a tt·aclicção que extstia e foi tão bem determinada em di
verso~ artigos das va.ria,s re·formas de ensino que tem surgido no rPgimen 
republicano. 

As dlsposiçõeis foram bC'bida na corrente nacionalista de querermos ex· 
pellir, em todos os domínios ela a.ctividade, a collabot· c;ão rlo elemento es
tt·angeiro e no caso vertente esse JJacionalismo foi aggravado com o receio 
de que os profissionaes estrangeiros viessem fazer competencia ao nacional. 

Essa ultima causa sómente se justificaria lk"l capital do paiz, da'lo o nu
mero consJderavel de- diplomados que lutam por uma situac;ão estavel. 

Uma simples analyse verifica!'á que o resto do paiz está abandonado 
lutando as populações pela falto. ele profissionaes, pl'incipalmente medicos. 
recorrendo-se aos poucos estrangeiros que alli aportam e na m<::tioria dos 
casos a curiosos, que não soffrem a repres ão aconselhada pelaS ]eis. 

A emenda reproduz, em suas linhas geraes, o QUe contem o dEwt·eto 
n. 11.530, de 18 de Márc:o de 1915 (reforma ':\f"'"'imili·anol e pela sua estru
ctura. a emenda não clá as facilid:vles as:.ignaladas pela reforma fUyada,·ia. 

Exige a emenda do Sena.do determinadas condições e dentro destas afi
gura-se-nos que póde set· fiscalizada com rigor a revalidação do diploma, 
exigindo do profissional estrangeiro a idoneidade intellectua.l precisa para o 
exercício da sua profi~"'áo em um p·'liz de tão vasta superficie e de população 
distribuída em agglomerados de cliifficil contado. 

:Não se poderá allegar que as excessiva!' exigencias contidas no actual 
<lecreto do ensino tenham C(m~tiluido ou venham a 00n tituir um diQUE' (I in
filtrac:ão elo c11'J)Iomado estrangeii·o, pois. e!'l<;as exigenchs só porleriio ;-er 
limitadas ao Distt·icto Federal. Noq Estados, esse regimDn denend" das suAs 
respectivas Iegis1a"Õ€'s. ruja unifo11niclade n.ind!l não foi tentada Pur co
nheciclds e-xemplos co.nstitucionaes. 

Esses são os fundamentos que aconselham a acceitac:ão ia em<>nl'h em
quanto outra IT'edida nil0 sejn aconselhada no sentido de resolver em definiti
vo o assumpto, finda a nece,;.siclade que e:,.:iste e é ronsta.ntemE>nte recla..-.Jada 
de aiterar os artigoq da artu11 organiznção do ensino que tr~ta da materia. 

Sala da Com missão . 15 de Deze!"'bro de 1926. - Valois c! I'. Ca.st?·o Pre· 
si dente. - O seU?· Soares . Relato,.. - Bn1.z elo A mm·al, nr,m rP<q1:ricC'õ~s. 
F'a/Jio Ba.neto. - GonçaTves li'erTci?·a. - Aaa•rnennon Maga.Th ães. 
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PROJIDCTO 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.° Fica antecipada para a segunda qudnzena de Julho ele 1921, 
a prim·eiira época de exames pa;ra os alum.no,; d~ escolas jwidicas do Brasil 
que tenn:inarem o cw',so naquelle rumo, devendo a collaçã.o de grão reali
zar-se, solem.neme'IJ.te, em 11 de Agosto. 

§ 1.0 O inicio do anno lectivo para os ntencionados alumnos será, igual
mente, anteci1Jado ,para 1 de Janeü·o de 1927. 

§ 2. 0 Os wlumn:os que presta:rem, em segunda. época, os exames do 4° 
anno actual, de accõrdo com as leis em vigo·r, poderão matricular-se-, con
dicionalmente, no periodo da antecipação, que estabelece o § ID, na classe 
immed1at:unente superior. 

ATt. 2.• R ·evogaan-se as clisvosições eJn contrario. 

Camara dos -Deoputados, 21 de Outubt·o de 1926. A1·nolf o Roclrigues ele 
Azevedo, Presidenrte. - Ra1LZ ele Noronha Sei, 1° Secretario. Ranulpho 
Bocav·uva G-nnha, 2° Secre-tario. 

EMENDAS DO SElN ADU 

N. 1 

(Approvada pela Camara) 

Accr@cente-se, onde convier: 

Art . Os estudantes que pi•eten.clerem seguir os cursos ele ensino su-
pc;rior e que terminaram o curso gymnasial cu de :Preparatorios até o auno 
de 1925, poderão prestar exame vootibular na segunda 'lllinzena de Janeiro de. 
1927, para fazerem exame do primeiro anno, en1 segunda época, perante a! 
FaculdadleS cuja lotação de a lmm<os não estiver com~J!eta. 

P<wagrapho unico. A inscripção paTa exame vestibular será na prtmeiJ·a 
qtt!nzena -do referido mez de .Janeiro ele 1927. 

N. 2, A QUE SE REFERE O PARECElR 

(Reje!ta,da Dela Carn&.ra e rnanlh'la pelo Senado) 

.A.rt. As pessoas que exhibirem diploma conferido por faculdade es-
trangeira, autherntioodo :Pe1o consu-1 ·do Brasil e val.iclo para o exerclcio aa 
pre>flssã.o . si quizerem obter a revalidação elo diploma estrangeiJ·o ]JOr Aca
rlem!a, Faculdade ou escola brasileira. deverão apres ntaor theses sobre tres 
-'as ca.de-ir.as de qu::Ll'quer dos annos do curso co1·responclente suste.'ltando-as 
oralm'enlle, alêm de um E'Xarne pratico sempr.p que fôr possivel. 

Paragrap.ho uni co. A revalidade do diploma de que t1·ata este Rrtigo, 
ni.i.Cl terá Jogar sl o c:Jnuidart:o não lograr a.pprovaç;ão na clefe'.:>a das these~ 
~ na prova •pratica, quq.11do exigida. 

S•eTiado Federa1!, 5 de Novembro de . 1926. - .TEsta.cio rlP .Alb11qUI'Tque 
Ooim.bra, Bresidente. - Manoel Joaq1drm ele Mendonça Jr[cvrtins. 1• Secretü · 
J·!o. - Btlverio José Nery, 2° secretario, interino. 
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Ent 2L é encen-ada a dtscv..sséío tmica. Em 2-2 ap1Jro
vadct a entelfda n. 2. E' tambem app1·ovada a sef]1Linte re
dacção final do projecto. 

O Congresso Nacional resol ve: 

Art. L" Fica antecip::Lda para a segund::t quinzena. de Julho J.e 1927, 
a primeira época de exa111es par::t os alumno~ das $colas jUl.,jdicas do Hra
sll que terminaram o curso naquelle a nno, devendo a colhçào de grão rea
lizar-se, sa>lemnemente. em 11 de Agos·to. 

§ J .0 O inwio do anno Jectivo rpara os mencionados Wurr•nOIS, será, 
igualmente, antecipado, para 1 de Janeiro de 1927. 

§ 2. 0 Os alumnos que prest::trem, em segunda época, o~ exames do 4° 
anno actual, de :l.<>C•)rdo com as leis ~m '!i!5m·. poder5.o mRtr;cular-~e, c-Jn
dicionalmente, no periodo da antecipação, que estabelece o § 1°, na classe 
im1nediatamente superior. 

Art. 2.0 Os estudantes que pretenderem seguir os curso.~ de ensino su
perior e que tern1ina1·am o curso gymnasial ou de preparatorios até o armo 
de 1925, podlerão prestar exe.me vestibular na segunda quinzena de Janeiro 
ele 1927, para fazerem. exame do pl'imciro anno, em segunda época . perante 
as Faculdades cuja lotação de a! um11os •Hão estiver completa. 

Paragrapho uni co . A ill)Scripção para. exame vestibular se1·á na. primeira 
quinzena do r<>fel·~do mez de J an'eü·o de 1927. 

A.rt. 3.0 As pessoas que exhobirem di!>loma con•ferido por faculdade es
trangcim, authenticado pelo consul do Bt·asil e valido pat·a o exorcicio da 
proCissão, si quizerem olbt r .a reve.]jdação elo diploma estrangeiro por aca
demia, faculdade ou escola bPasileira, deverão apresentar t heses sobre tre:q 
das cadeiras doe qualquer dos anno~ do curso corr'i"sponclente sustentando-as 
ora•lmente, além de um ex.'lme pratico sempre que fôr poSjS'ivel . 

. Par~tgrapho uni co . A r<"Yaliclaçào do diploma de que trata este artigo, 
não terá lagar si o crunrl'idato não lcgrar approvação na defesa das theses e 
na prova pratica, quando exigid't. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrat·io. 

Sala das •Comanissões, 22 de Dezembro de 1926. - Oornelio Vaz de Mello. 
-Ribeiro GongaZve.s. -· Alcidts Bahia. 

Enviado cí sancção, ern 29 de Dezembro de 1924, o Pre 
sidente da Republica expecle dec1·eto. 

Em 21 flt> Setembro de 1926. o 81". Emilio Jarritm 
ap?·esPnton â Camaret o se.quinte p1-,Jjf'rto ri r. l ei que isenta 
das ea;igencias elo a1·t . lõ1, lett1·a "cl", do õecreto n. 16. 782-A, 
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de 1925, os p1·otessores r.ont1·nctados antes da pttbCicar;ão do 
Teferido decreto; tendo parecer ccmtrario da Connnissão de 
Instnwção . 

O Congresso NadonlaJ. decreta: 

Art. 1.• ~ão seriio sujeitos ás exigencias constantes do art. 1<51, lettra a, 
do decreto n. 16. 782-A, :le 13 de Janeiro de 1925, os professores que, ha
vendo sido contra;ctados 'l.nte5 c1a puO>licaçã.o do 1-oferido decreto mediante 
autorização do Mini'stro da Jusitç:~- ou do Conselho Su1-.erior do Ensino, ti
verem exerciuo o magisterio em 111!l.is de um periodo lectivo, com pro,·eito 
para o ensino. 

Art. 2.• B .;vogam-se as disposiç;õe<; em contrario. 

SaJa das ses1>ões, da <'..amara dos Deputados. 21 de Setembro de 1D2ti 

Emilio J aréUm. 

Legislação citacla 

Decreto n. 1~.782-A, d'e 13 de .Jllnei!·{) de 1925 (RE-forma do ensino se-· 
cundari.o e superior): 

Art. 151. Poderão inscrever-Se no concurso: 

d) o profissional diplomado que prnve idnde inferiol' a 40 anno e jus
tifique, com titulo,o; cu trabalhe-.- de Yalor. n ~up inocJ·ip.::iio no cr.nrur-.'J. :• 
juizo da Congregação. 

Em 29 de l)r<zemlJro, a Commissfio ele l11 Strucçiio in
terpoz o seguinte parece-1·: 

O art . 15J, lettra cl. do decreto n. 16.7 .2 -A. de 13 de Janeiro de 1925, 
exige para inscripção em ('Oncurso, que o profissional <Uploma.do prove idade 
inferior a 40 annol' e justifique com títulos ou tTabalhos de valor a sua 
in~Scripção. a juizo da congregação. O projecto n _ 260, do corrente amw, 
ora submettido ao parecer de<:ta Commissão, dispensa taes exig•m~ia . desde 
que o candidato a concurso tenha sido contractado antes do decreto nu
mero 16 . 7B2-A, citado, mediam. te autoriza,ção do Ministro da Justiça ou do 
Conselho Sup'erior do Ensino, e exercido o magisterio em mais de um anno 
lectivo, com prO'Veito para o ensino. 

Como se vê, o projecto abre br<'cha na lei da r ·forma do ensino. cre
ando em conflicto com O!õ principio~ gentes, que inspiram dispo: ic:ões fun
damentaes dessa reforma, um regimen de excepc;ão em favor de determi
nadas pessoas. E' de crer que as id~as fundam ntaes de um clt-terminado 
regimen de ensino Se insp1ram em rlevadas razões de ordem puhli('a. Contra 
eilas, po1· i5S{), não devem prevalecer interesses de ordem pn.rticular por 
mais respeitaveiR que sejam. Na execução integra] ele uma reforma tão im
portant"' como a da lei do ensino, é natural que ás vezes lsurjam ca..<:os par
ticulares. algung até impressionantes, em conflicto aberto com os preceitos da 
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lei instituída . .Si, porém, a nossa confianca, é inabalavel na benemerencia, 
efficacia e justiça do regim n consagrado, o ca.minho a seguir ·é re5ilstir in
trepidamente na defesa dos interesses geraes que esse regimen encen-a. 
Franquear. transigit· na applicação dos preceitos <fundamentaes do regimen 
creado é desprestigiai-o, abolindo a confiança na missão superior que lhe 
foi confiada de tutelar e·Jevados interesses de orcl'em publdca. Si os casos 
particulares. porém ,pelo seu v•ulto, interesses respeitaveis e abalos graves que 
produ2lem, demon~tram e. inconveniencia e- ine<fficacia ela lei, então, a con
duPta a seguir é a da reforma da legislação nos pcntos impugnados e não a 
solnc;ões especiaes para cada caso, revogatorias dos dtspositivos legaes. A 
lei ela reforma do eniS!imo tem provocado, sem duvida, as mais vivas controve'· 
siaJSo, S:t!l'cit:::.ndo def 1· Ol'CS e impugnaaor<'!' ap.aixonados. A falta de tempo 
e o momento nã.o permittem uma solução definitiva do confllcto por meio de 
uma nova re forma. Bôa ou má, no entanto, a lei do ensino que nos rege, 
Pila deve se•· applicada em toda a sua integridade, emqnanto não fôr re·
formacla . 

E por isso é a Commissão de Instruc>:!áo P\lblica de parece1· que seja 
rP.geitado o projec1:o n. 260, deste anno. 

Rio, 17 dE< D~?zembro de 1926. - Valois de Oast1·ó . Presidente . - Fabio 
Ba1-reto. Relator. - Carvalho Neto. - Braz do .d.marol. - Ro~~l àe Fa1·w. 
- Gonçalves Ferrei,· a. 

'Pende de 1• discussão. Nota da Sinopse de 1926. 

Pende àe 1" discussão. Nota da Syno(Jse d<' 1926. 

Em 29 ele Dezembro ele 1926. o S1·. Sâ FW10 ojfereceu 
ao estuc1o ela Camara o seg1d11te ]J!'O}Ccto dl3 !ei que torna 
g1·at1tito o ensino p1tblico terleral, e rlá 01dras p1·oviilencias, 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 Nos estabelecim€nto, da União, o ensino será int-cirament.; ;rr:..
tuito, em todos os seus grãos, ·fic::t.ndo abolid'os os irrpostos, taxas, emolu
mentos e quaesquer contribuições ora exigidas para ma.tticula, :frequencht. 
m:>c!·ipção e d•lmai,s actos dos cursos. 

ParagTapho uni co . As ma.triculas obedecerão ao criterio de aptidão ln
tel'ee::ua! devidamente dr>,monstrada em provas pub!iC"as, sendo dada preêe
rencia em igualdade de condições: 

1°, aos filhos elo:> operario;s e trabalhadores de qualquer industria. partl
Cl..~ar ou do Estado, orphãos ou não; 

2°, aoo filhos de empregfl.do prurticulartls e funr.cionn.rio'l puhlkos civis 
e militares, a.ctivos e inactivos, que sejam orpnãos ou não; 

3°, <:os mans ;:>obr·~s em geral. 
Art. ?. .0 _Logo que os r cu rs0s publicos o pem1;ttam, a Uniio asseg!.l 

rará a insfrucção secundaria e superior a todos os que a r~ueiram, satis
feitas a~ exigenoias regulamentare;s. 
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Art. 3." Fica creada no Thesouro ~acionai, uma caixa esper.ial desti
nada á manutenção do en. ino pub'ico a cargo da União, á qual serãc reco
lhidos os recursos creados nesm lei e o~ que for:= m votado. })6.1·a o mesn1-u 
fim, em lei.s posteriores. 

Paragrapho unico. A partir da data desta lei, serão recolhidos á caixa 
de ensino publico: 

1 •, o p rod.u cto de dez por cento dos clepositos das Caixas Economicas 
federaes; 

3", a renda de dez por C<l n to das entradas nos estabelecimentos de di
versões pu blicas, t heatros, cinematographcs, pr~dos ele corridas, campos de 
jogos desportivo e quaesquer outros; 

3", as her3.nças do Esta.do, nos termos do artLgo seguinte. 
Art. 4. 0 A 1!nião Federal, reprcse>ntada pelo Ministerio Publico, é con

siJerada herdeira necessaria em todas as suc:::essões. 
§ 1." Os co!Lateraes sào chamados ct ">lH.Cecler, tão sóraente até 1.0 ter

ceiro grâo . 

§ 2.• A herança vacante se de\ o!ve á União, toda a vez r1ne o cl(! cujus 
houver tido domicilio no Districto Fe:'l~r:l.l ou em territorio federal. 

.\.rt. 5." Dentro de 30 dias após a promulgaç;ão desta lei, o Po~ler Exe
cutivo expedirá o seu regul:>.men to. 

Art. 6." Revogam-se a~ dispos ições em cont rario da::. kl::. o" t:r.:e. 

Codigo Civil e as d marls . 

Sa'.a das sessõ0~, 29 d<.> Dezembro de 192G. - Sei Piiho. 

P6ncle de pct1·ece1·. E' a nota da Syno >Jse de 1926. 

Em 27 ele Maio tle 1927, o ST. Annibal Toleclo atJn. 
sentou á Camara o Sl'!Jilinte pro_iccto que a.ssegu1·a ao al1nnno 
ele collegio secundaria, eq,t ipararlo, que se mat?·ic'ltliJtt ao tem
po elo decreto 11 . 11.530, ele 1915, o direlto á ?uatr<rllla em 
19~8; ten•1o parecer com substttutiru ela. Com~~tissão ele Jn
strucção. 

O Congres o Nacionai resolve: 

Art. 1.0 Ao alumno de co!legio ecundario equiparado que se matri
culou ao tempo do decreto n. 11.530, de 1 IJ-.? l\I:~.rço de 1915, declarando o 
cur~o superior a .:;eguir, é assegm do em 192 o direito á matricula ness<;} 
curso, ds: accôt·do com os ju tos termos à o referido decreto. 

Art. 2.0 Revogam -se as disposições em contrario. 

Sala das s ssões, 27 de Maio de 1927. - .Annibal B. Toledo. 
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Em 15 de Dezembro , a Commissão de Instnwção r;fJe
receu pa1·ecer. 

).lão é justa a situação creada ao e·studr'l.nte que, tenninando o curso 
soecundario na vigencia de uma lei de ensino e com os direito~ dentro della 
ussegurados, não pd.~sa exercer um desses direitos, isto é, matricular-se no 
cur·so superior, porque. não 0 tendo feilo logo d:CJlOis de concluir as huma
nidades, se tenha, n ssa illtet·corl'encia, promulgado outra lei com exig('n
ci.:.'ts novas . 

Accrescimento GU suppressão de um, ou duas materi:ls, tran.-;posi\;1\.o, n o 
cur•so ~eriado, da materb ou materins de um para oull·o anno, nio le~m 
<>S"as alterações grande valor no ponto de vista peda,gogiCo, são questão q-..m~ 

que méramente academicas, pois, u que é indh;pensavel, como l a.sc secun 
daria para os estudos superiore-s, nunca se deixa de ensina.1· . 

Ninguem se lembraria.. po1· ex mplo, de supprimir a. geogt·aphia, ou· a 
~riLlnnetic.a, do CU!''>O <ie preparatorios . 

. ão seria, portanto, necessario, murito menos indispensavel, que um 
estudante, preparado hoje para a matricula no curso sup<'!t"ior, já não o ~s
tivesse um anno mais tarde, porqu-e !!esse prazo uma lei nova incluísse mais 
um preparatorio no curso secundario. 

Pa.rece justo, pois, á Com missão de Instrucção, gru·an li r ao estml~n te 
que concluir as humanitlades, sob o regimen de uma lei ue ensino, um.'t 
certa estabilidade no di!·eito a matricular-se em curso superior, ao ri1eno5 
dure,nte um prazo rahoavel, e isso para conoiliar as opiniões ele extremos 
opposlos . 

Assim, acceitando o ponto de vista do projecto, e eorrigindo-lhe a falha 
de só ·e l'eferir aos collegios equiparados, -esta Commissão, generalizando a 
idl'a quanto aos estudantes que tiverem concluído o seu curso de pr·epara
torios, apresenta o s guinte: 

SUBSTITUTIVO 

Art. 1.• Ao e~tuãant.e qu~; concluir o curso secundaria, adquirindo o 
direito a. ma;t!icular-se em um curso supel'ior, fica a~segurado esse dire ito 
de matricula, contra as exigen{!ias de l!Uaktuer lei que se promulgue denLro 
do prazo de cinco annos, a co111tar da. conclusão do curso. 

Art. 2.0 Ao alumno de collegio secundario official ou equiparado que se 
matl'iculou ao tempo do decreto n. 11.·530. d" 1915, ê garamtido o direito 
ma.tricular-se no curso SL~perio•r a que se tinha can.dicl:atatlo, de arcõrdo 
com o referido decreto. 

Art. 3.0 R-evogam-!:'le as. tlisposic:ões em contrario. 

Sala da Commissão, em 15 de Dtzembro ele 1927 . - Valoi.ç ele castro, 
Presidente. - Solano rla Cunha, Relator. - Raul ele Fal'ia. OaTlos Pe-
nafíel. -Braz .A?ll01'a1. - Viriato OoTrêa . -Faria So1tto. 

Enviaclo a Oo?Mnissão d<e Instrzwção Ptt b7iccL. Fiem so
l1LÇiio. 
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Em 28 de e tembro de 1927, o Sr. H. Dodsworth, 
apresentou á Carnara o seguinte projecto de lei que. denomina 
acljuntos os 1·e petidores elo Collegio Perlro 11. 

O Congn~sso Nacional I'eSOl'Ve: 

Art. 1. • O!> actua.es repetidores do Collegio Pedro II passarão a se de
nomina.r adjuntos, ficando extinclos os logare.s de t~petidot'es. 

At·t. 2.• Haverá em cada secção do Collegio Pedro li tres adjuntos com 
as seguintes attribuições e vantagens: 

1!) Incumbirá aos rudjuntos lauxi~iar os p.úolfessores ca.thed:ratico;s no 
cumprimento do program.mas. 

II) Os adjuntos terão os mesmos onus e vantagens conferidos aos actua.es 
repetidor s. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sa.Ie. das S€fisões, 28 de etembro de 1·927 . - Henrique Doclsworth. 

Em 28 de Outubro, a Com-missão de Instnwção Pu
blica acceita o projeato: 

O projecto de lei do illustre Deputado Henrique Dodsworth V'l)ffi pôr as 
cousas nos se us logat·es. 

Até ágora, existia no Cdllegio Pedro m f unc®narios ld!o mag\isterio 
com a denominação de repetidot'e.S. Essa denominac,ão é o que pôde haver 
de mais exàruxulo. 

Repetidor - pa.rece que isto é do conceito vulgar - é o que repete. 
Acont.e<:e qu os professores do Pedro II que teem a.quella classificação não 
rep.e te m cousa alguma. As suas funcções são mais a ltas (e o proprio autor 
do projecto as explica) aJs suas runcções são as de ajudar os professores 
cathedraticos no ensino das materias, cuidando principalmente da parte pra
tica das disciplinas. 

O decr to n. 16. 782-A, de 13 de Janeiro el e 1925, mandou que o regi
mento interno do Departamento do Ensino definisse as 1'uncções dos repeti
dores. Até hoje iSSCI não foi feito; aquelles funccionarios continuam a t e r 
uma denominac:ão impropria dos deveres que lhes são impostos. 

o projecto n. 521, vem dar aa.; actuaes repetidores o nome que lhes 
compete, isto é - a,djunlos e, mais do que iSso, vem definir clararn.ente as 
suas funcções, sem que isso importe·, aliás, em augmento de despeza. 

A Commissão de Instrucção Pullica é, pot·tanto, de parecer que o pro
jecto seja approvado . 

Sala da Commi$ão, 28 d~ Outubro de B2>7. - Valois de Castro, Pre
sidente. - Viriato Co1-rêa, R-elator. - Braz do Amaral. - Oscar So01res. 
- Carlos Penatiel. 
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Em 11 de Novesnbro, a Co-rnrnissão de Finanças opinou 
peZa sua (!!()ceitação; 

A Commissão de Instrucção Publica, ouvida. sobre O· proj cto n . 521, 
de 1927, que supprime a classe de repetidor s d:o Collegio Pedro li , cr-earulo 
em lseu Jogar a. de adljuntos com os onus e vantag·ens que ora competem 
áquelles, manifestou -se de inteiro accôrdo com o p~nsamento de seu auto~. 
Deputado Hemique DQdsworth. 

A Commissão de Finanças opina de accôrdo com a alludida Commissão 
t eohnica, desde que, como €iSta acoentúa, da a;pprova.ção do projecto nãv 
resulte a.ugmento de despezas . 

Sala da CommiS,são de Finanças, 11 de Kovembro de la27. - 1l1ano6l 
VilZaboim, Presidente, - T<Wa1·e~ Oa-valoant1, R ela t or . - José Bonijaoio. 
- .Ann·ibal FTeiTe. - OliveiTa Botelho. - Do-mingos ]fasoarenhas. - Eu
rico Chaves. - Wanclerley Pinho. - Vital Soa1·es . - P1·ado Lopes . - Car
doso de Almeida . 

Em 17 de Novembro é encen·ada a 1" discussão. 

O Sr. H enrique Dodsworth (*): - Sr. Presidente, o projecto em ilis
cu&são obteve pareceres favoraveis das Commissões de Instrucção Publica e 
de Finanças. 

As informações prestadas a respeito, ao eminente relator da Commissão 
de Insh·ucção, o foram por meu intermedio, tendo eu ensejo de a.flfirmar a 
S . Ex. que a medida não importava em augmento de d speza. Essas in
formações, entretanto, relfer·iam-se, exclulsdvamente, ao in ternato do Colle
gio Pedro H, O'Tlde os cargos de preparadores, cuja denominação se altera n o 
projecto, em verdade não acarretariam accrescimo de despeza . Determinan
do, porém, a proposição que, em cada clependencia daquelle estabelecimento, 
haverá tres adjuntos, com attrtbuiçõe-s e vantagens perfeitamente estatuí
das, cum!Pre-me, por dever de 1 alclade, declarar que a medida, quanto a o 
externato, trará majoração de despeza., vilsto como a hi serão creados tres 
cargos de· adjun tos. 

Presto esse esclarecimento afim de que os eminentes retlatores das. Com~ 

missões de Instrucção Publica e de F inanças, tenham conh ecimento preciso 
da que)stão, e ;;i julgarem, mais tarde, op.portuno a,lterar o r'€spectivo pare
~r. o possam fazer com plena sciencia de causa. 

Era o que desejava ilizer . (Muito betn; 1n1,ito bem ) . 

E' app1·ovaào em 23. 

Em 25 tle Novembro, cntm etn\ 2• dismtsscio. São lidaa 
emendas. Encen·ada a discussão . 

N. 1 - No art. 2.• Em vez de "em cada secção do Collegio Pedro II" 
diga-se "no Internato do Collegio Pedro li'' . 

,Sala das sessões, 25 de Novembro de 1927. - Manoel. V illaboint. - T a-
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vares Cavalcanti. - Domingos Mascarenhas. - Eu.1·ico Chaves. - Prado 
Lopes . - Oliveira Botelho. - José BonAjacio. Lindolfo Collor. - Sillnões 
Fnho. - Valois àe Castro . - Rodrigues Alves B'ilho. - Carcl.oso de Al
meid.a. - Braz do Antm·al. - Oa1·los Penatiel. - Manoel The01Jhilo. -
Viriato Corrêa. - Oscar Soares. 

N. 2 ~ Art. Fica e:J>:,ten~iva ao docentes do Collegio Pedro II, a 
denominação de pr('lfe sares adjuntos, incorporando-se á dotação ~o Colle
gio a parte do credito supplementar que annualmente lhes cabe, e distri
buindo-se esses docentes pelas diversas cadeiras do curso, de conformidade 
com as necessidades do ensino, a juizo da ·Congregação . 

J ustificação 

São muita~ as vantagens visadas pela emenda. Extingue a classe do!! 
docentes, conforme os desejos e os votos da Congregação. Diminue o numero 
de turmas supplementares annuaJmente confiados a professores rege·ntes. 

Tamb m ê mais justo que os docentes sejam professores adjuntos do 
que os repetidores. O repetidor nunca fez concurso. O docente prestou pro
vas de concurso. O repetidor ê CI1Jenas designado pelo cathedratico para 0 

auxiliar na execução do programma. O docente é um professor do quadro, 
executando o progf'amma theorico tal qual o faz o cathe.dratico, sem ne
nhuma di:fferenc;a no que se refere ao curso lectivo ·propriamente dito. 

Não é justo, pois, que o repetidor tenha mais vantagem do que o do
cente. 

Demais, desde que aos docentes se attribua o serviço de reger 3 turmas 
de alumnos, com a retribuição que lhes cabe pelas 2 turmas que actual 
mente regem, haverá, ao envés de despeza. uma economia de 31:200$, an
nuahnente, 3 turmas pagas a 400$ cada uma,durante 10 mezes lectivos 
(Maroo-Dezembro) perfazem 12:000 000. O docente recebendo 800S por <!Ssas 
mesmas 3 turmas, em 12 mezes, perceberá apenas 9:600$000. ·Dahi resulta.râ 
uma economia de 2:400$, e, isso vezes 13 - numeros dos docentes do Col
legio perfaz 31:200 000. De sôrte que uma despeza de 156:000$ fica redu
zida a 124':000 000. A allegação de que o Collegio pôde vir a não ter turmas 
para todos os professores, não é verdadeira. Basta lembrar que no Inter
nato e no J!:xt.ernate, existem perto de 200 turmas supplementares porque 
exactame.nte agora em virtude do art. a• do Regimento do Collegio o nu
mero de alumnos do Externato foi elevado a 1.100 alumnos e do internato 
400, numero esse que pôde ser augmentado em virtude do .ampldamento dos 
edüicios de ambas as secções do Collegio. 

Não ha pois quem possa contestar estas affirmações . Assim. cada ca
thedratico poderá ter 4 tm'mas supplementares e os docentes as tres turmas 
que a emenda lhes mandar dar. Ha ainda a vantagem pedagogica de fica
rem as turmas . entregues á direcção de prof...essores competentes habilitados 
em concurso no proprio estabelecimento. 

Convém notar que os docentes. actualmente ficam o ann o inteiro sem 
receber n~nhuma remuneração por Eeus serviços. Esta. situação não pôde 
perdurar, porque os docentes fazem parte do corpo docente do Oolleglo. 
Devem, pois, ter estabilidade e devem ter a dignidade compatível com a .sua. 
fu ncção. 

Sala das sessões, 25 de Novembro de 1927. - .Annibal B. Toredo. 
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Em 14 de Dezembro, a Con~missão de InstnLcção Pu-
blica deu parecer sobre as entendas. 

O projecto n. 521-A, de 1927, do nosso nobre collega Henrique Dods
worth, recebeu duas emendas. Uma assignada pelos Srs. Manoel Villaboim, 
Tavares Cavalcanti, Domingos Mascarenhas e outros illustres Deputados, e 
a outra, ~ubscripta exclusivamente pelo Sr. Annibal de Toledo . A p-rimeira 
emenda determina que os tres adjunctos sejam apenas no internato do Col
legio Pedro LI, quahclo, no projecto primitivo, se davam tambem adjunctos 
ao externato. O alcance ela emenda é não crear despeza nova, desnecessaria. 
Só no internato do Pedro II existem os repetidores, que o projecto manda 
designar adjunct-os. E', como estava redigido o projecto, por um engan o 
do seu autor, ou por inadvertencia do R elator, o Externato passaria a ter 
tarnbem o mesmo numero de adjunctos, que o internato. Ora, isso é des
necessario, não visa os altos .interesses do ensino. Deve, portanto, ser ap
provada. a emenda. 

A segúnda emenda, do Sr. Annibal de Toledo, procura extender, por 
sua YC:z, a designação de adjuntos aos docentes do Pedro II. E' esta uma 
emenda que deve ser destacada para constituir projecto em separad-o. 

Rio, 13 de Dezembro de 1927. - O Presidente, Valois de Castro . 
R elator, Viriato Con·fia. - Hem·ique Dodsworth. _,__ SoLa?W da Ctmha. 
Braz do Amaral. 

PARECER DA COMMISSÃO 'oEJ FINANÇAS 

.A.' Commissã-o de Finanças, v-olta em virtude de emendas offerecidas n o 
plena rio, o projecto n. 521, de 1927. 

Mantendo a emenda n. 1, que offereceu juntamente com a Commissão 
de Instruc<;ão Publica, entende a Commissão de Finanças que esta deve 
iler approvada. 

Quanto a de n. 2, a - Commissão. embora tendo duvidas sobre a sua op
portunidade, emenda com o parecer da Commissão de tinstrucção, afim de 
que ella seja destacada para constituir pro)ecto em separado. 

Sala ·da Commissão de Finanças, 13 de D ezembro de 1927. - Manoel 
Villaboim~, Presidente . - Tava1·es Cavalcanti, R elator. - Oliveira Botelho. 
~ .A.nnibal F1·ei1·e. - Don~ingos MasOQ/renhas. - Manoel Theophilo. - Ca
ntillo Prates. -- Si1nões Filho. - Eurico Chaves. - Wanderle:v Pinho. 
Prado Lopes. - RorlriU?Les Alves Filho. - Cardoso de Almeida. 

Em 20 ab1·e-se a discussoo 1Lnica do pa.1·ecer . E' en
cerraria se1n debate. E' ap7Jrovad.o con~ as emendas. 

Em 21. é liàa a ·r eclacção 1Ja1·a a• àriSC1LSsão . 

O CongressoNacional resolve: 

Art. 1.• Os actuaes repetidores do Collegio Pedro II passarão a d n~:> 
minar-se adjuntos, ficando extinctos os Jogares de repetidores. 

Art. 2.• Haverá no Internato do Collegio Pedro II tres adjuntos, com as 
seguintes attrjbujqões e vantagens: 

I. Incumbirá a.os adjuntos, auxHiar os pr01fussores cathedratjcos no 
cumprimento dos programmas; 
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II. Os adjuntos terão os mesmos o nus e vantagens conferidos ao<~ 

actuaes repetidores. 
Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 

E m 27, é app1·ovaão o projecto em 3" disc~tssão e cm.
viado ao Senado, en1- Dezembro de 1927. 

E m 17 ele ]nlho ele 1928 a Comnússcio ele Instntcç,i.o 
Pt·blic:L o ado-rA<1.. 

O projecto que á Commissão de Instrucção Publica do Senado cab., 
examinar, teve origem na Camara dos Senhores Deputados e é de autoria 
do Sr. HenTique Dodsworth. 

Era o seguinte o seu texto primitivo, com as consideranda de que o fez 
preceder aquelle illustre parlamentar: 

Considerando que, no Collegio Pedro li, as fl.lnCQÕes dos repetidores es
tão, pelo i \ m a que se destinam, em desaccôrdo com tal denominação; 

Considerando que o decreto n. 16. 872-A, de 13 de Janeiro de 1925, dis~ 

põe Ciile essas f uncções seja1!1. definidas pelo regimento interno do D par
tan:ento Nacional d<" Ensino, o que at6 d.gura não f-oi ·feito; 

Considerando que os repetidores não se limitam ás funcções de re
petir, mesmo porque isso seria desnecessario em estabelecimento de ensino 
st.cilndario; 

Considerando que as funcções dos alludidos funciconarios teem sido 
as de ajudar os professores cathedraticos no ensino das respectivas mat.,
rias, cuidando principalmen te da parte pratica nas cadeiras que a com
portam; 

Considerando que ha necessidade, para efficiencia do ensino, quer no 
Internato, quer no Externato do referido Collegio, de alguem que auxilie os 
professores cathedraticos no cumprimento dos programmas; 

Con siderando que não ha conveniencia em dar denominações improprlas 
ás respectivas f u ncções; 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 Os actuaes repetidores do Collegio Pedro II, passarão a se de
nominar ad jtmtos, ficando extinctos os Jogares de repetidores. 

Art. 2.• Haverá em cada secção do Collegio Pedro II tres adjuntos com 
as seguin tes attribuiçõe~ e vantagens: 

I) Incumbirá a os ad juntos auxiliar os professores cathedraticos no cum
primento dos programmas . 

II) Os adjuntos terão os mesmos onus e vantagens conferidos aos actuae" 
repetidores. 

Art. 3." Revogam - e as disposições em contrario. 

Sala das sPssões, 28 de Setembro de 1927. - Hem·ique Doclsworth. 
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Remettido á Commlssão de Instrucção Publica da Cama:ra, obteve pa
recer favoravel, de que f oi R elator, o Sr, Viriato Corrêa, concebido nos se
guintes termos: 

O projecto de lei do il!ustre Deputado H enrique Dods worth vem pOr 
as co usas nos seus Joga r es. 

Até agora, il2.. ;~tiam no Col!eg:c I>eclrü U funcciona rios do Ministerio no.-it 
a denominação de repetidores. Essa denominação é o que pôde haver de 
mais exdruxula . 

Repetidor - pa r ece que isto é do conceito vulgar - é o que repete . 
A~c ie<:e que ns profosEores cl<"> l '('àro II. qv~ teem aquella classificação não 
repetem causa algpma. As suas funcções são mais altas (e o proprio a u tor 
üo j)rnJt.'.:to \ :i exp,H: n ' · a:: ~ua~ 11..1:l,~ .. Ce::5 ;.·ão as de aJ.;~ a r os pr J.:e:--!::Ore..t 

cathedralicos n o en sino das materias, cuidando primeiramente da parte 
pratica das disciplinas. 

O dec1·eto n. 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1925, m andou que o r egi
m ento interno do D epartam ento do F.:nsino definisse as funcções dos repe 
tidores . . Até hoje isso não foi feito; aquelles funccionarios continuam a ter 
uma d!'norninação impropria dos deveres que lhes são impostos . 

O projecto n. 521, vem dar aos actuaes repetidores o nome que lhes 
compete, isto é - adj untos e, m ais do que isso, vem definir c laramente as 
suas f uncções, sem que isso importe, aliás, em augmento de despeza. 

A Commissão de Instrucção Publica, é, portanto, de parecer que o pro
ject o seja approvado. 

Sala das 'commissões, 28 de Outubro de 1927. - Valois de Oast1·o , Pre
sidente. - Viri.ato Corrêa, R ela tor . ..:.... B1·az do .A'm!Lral. _, Oscar Soa.res . 
- Ga.r los Pena!iel. 

Favoravel foi ta.mbem o parecer da Commissão de Finanças da Ca
mara, r elator o D eputado Tavares Cavalcanti, mas com a seguin te emenda : 

~o n.rt. 2.• Em. vez de " em cada secção do Col!egio Pedr o II ", a tga-se, 
no "Internato do Col!egio Pedro li ". 

Com a modil\'ti·cação suggerida pela Commissão de Finanças da Ca m a ra, 
chega o projecto ao Senado, cu ja Commissão de Instrucção Publica, ada
ptando os mesmos fundamentos que inspiraram aquelle ramo do Poder L e
gislativo, opina n o sentido da sua approvação. 

Sala das Commissões, em 13 de J ulho de 1928. - J osé Mur'tinho, P re
sidente. ~ José .A1LU?tsto, R elator . - Miguel Oa11non. - Pa1Llo de F1·ontin . 

O Senacw o ap11rova. Enviaclo á sancção. P elo dec·ret o 
de 2 de .Agosto <ie 1928, o P1·esidente da R epublica o acceita. 

Em 18 de Outubro de 1927, a Gom•m..issão de l nstru
cção of!ereceu á considm·açáo da Oam.a1·a., o semtinte pt·oje
cto de lei q1te dete1·mina que na equipwração de qlLe t1·ata. 
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o a1·t. 268, do decreto n. 16. 782-A., de 1925, devern conopre
hende1·-se os gyrnnasios -ntunic;ipaes, nas condições que es
tabelece. 

Consiaerando que ê de evidente necessidade a diffusão do ensino se~ 
cundario em todo o paiz: 

Consideran(lo que o Regulamento do Ensino em vigor, permitte sômente 
a concessão da r egalia da equiparação ao Collegio Pedro II dos gymnasios 
officialm.ente m.antidos pelos Estados (art. 268, do decreto n. 16. 782-A, de 
13 de J a neiro de 1925), ao passo que o al't. 261, do mesmo decreto, auto
riza a equirJaração de faculdades de ensino superior, mantidas pelos Esta
dos" o~' por 2JCllrticYulares,, e isto tratando-se de institutos que por serem 
do ensino superior têm organização muito mais complexa; 

Con ·iderando que o Governo da Republica, de accôrdo com o voto do 
Conselho do Ensino, equiparou no Estado do Rio Grande do Sul um gyun
nasio municipal, Q Gymnasio Municipal Lemos Junior, da cidade do Rio 
Grande, com os melhores resultados para o ensino, e que em face da igual
dade de direitos assegurada pela Constituição aos Estados da Republica, 
não se dev~ impedir igual concessão aos gymnasios municipaes de outros 
Esta<los; 

Considerando que, de accõrdo com o precedente acima citado, se acham 
em inspeccão preliminar, -para os futut'Os ef·feitos da equiparação, numero
sos gymna,;ios municipaes. 

Propomos que o Congresso Nacional adopte o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• Na equiparação de que trata o art. 268, do decreto n. 16.782~A, 

de 13 de Janeiro de 1925, devem tambem comprehender-se os gymnasios 
municipaes, desde que, a juizo do Conselho Nacwnal do Ensino, satisfaçam 
por completo todas as condi~ões prescriptas no art . 261, do mesmo decreto, 
relativas á eq uiparação dos estabelecimentos ele ensino. 

Art. 2.• Revogam-se as ,disposições em contrario. - Braz do A.rna1·al, 
Presidente. - Carlos Pena,fie l. - H enrique DodswoTth. -., Viriato Oorr~a. 
- Fari.a .'>ou to. 

Em 3 de Novembro, é ap1J1·ovado em 2• disc·t,ssão. Em 
8, ern a• d·ism,ssifu . Ern lO a 1'edacção finaL E' enviado ao 
Senado. Em 14 de Novembro, a Oommissão de I nstn,cção 
Publica. em. 21 rl b Dezernbro 021>ina 7Jela appTovação do pro
jecto. O Senado o a-pp1·ova. ern J1'nho de 1928. E' sa-ncetu
na-do em 11 de Junho de 1928. 

Em 7 de NoveJrnbro de 1927, o' Sr. Sá Filho of!crece'!t 
á CG1na1·a o seguinte P?·ojecto àe lei que m.anda considerar 
protesso1·es cathedraticos os professores de desenho do Col
legto P eà?·o II . 
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O Congtesso Nacional resolve: 

Art. 1.° Ficam considerados prod'essores cathedraticos, para todos os 
effeitos, os actuaes professores de desenho do Collegio Pedro II. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões. 7 de Novembro d 1927. - Sá Filhu. 

J tts tit icaçcio 

I 

Dado o valor que hoje em dia se empresta ao estudo de desenho, va"
tamente ampliado, exigindo-se do prO'fe~sor conhecimentos mais complexos. 
não só theodcos, como praticas, não fõra justo, deixassem os poderes pu
blicas de reparar uma anomalia existente na legislação do ensino secunda
rio civil, apressando-se em considerar cathedraticos os actuaes prc<~essores 
de desenho do Collegio Pedro II. 

Nos institutos militares de ensino já de ha muito se estabeleceu abso
luta equiparação e assim ê que nos collegios militares, Escola Naval e Es
cola Militar, todos os professores de desenho são considerados cathedrati
cos; o mesmo acontece nas escolas normaes dos Esk"tdos e desta Capital. 

Si dilatarmos nossas pesquizas ás legislações do ensino nos ou tros paizes, 
constataremos que todos os professores de desenho gozam das mesmas re
galias e vantagens pecuniarias que os demais prof ssores das outras disci 
plinas e, ainda mais, que em grande numero de escolas de ensino secunda
rio da Allemanha e dos Estados Unidos, os professores de desenho e de 
musica são collocados em categoria especial, percebendo >Lté remt!nera~:ão 
maior que os outros. 

li 

Outr'ora, erradamente, se admittia o ensino de desenho como uma sim
ples illustração complementar ás demais materias do curso gymnasial. Mo
dernamente, muitas disciplinas, como a geographia, a physica, a chimica, a 
historia universal, etc., teem os seus processos de ensino evohlidos e nos 
quaes as representações graphicas são a cada passo utilizadas. A actual 
legislação reconhecendo a importancia do desenvolvimento do ensino de 
desenho incluiu-o tambem no 5° anno do curso, onde, servindo de poderoso 
auxiliar do estudo das outras disciplinas, desenvolve-se de modo a satisfazer 
as exigencias dos exames vestibulares nas escolas Polytechnicas, Naval e 
Militar. 

rn 

Actualmente o cargos de professores de desenho são providos por con 
curso, exigin do-se, como no provimento das demais cathedras, que os can
didatos sejam titulados e tenham curso completo de humamidade; consoante 
a essas exigencias, um engenheiro-arcbitecto e dous engenh eiros civis fo
ram classi<!;icados nos primeiros Jogares e nomeados. 

A differença entre os professores de desenho e os demais professores do 
Collegio Pedro II, já despertou a repulsa em reuniões ofi:iciaes de membros 
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do magisterio superior e secunelario; assim é Que no Congresso de Ensino 
Superior e Secundaria, realizado por occasião do centenario de nossa Inde
pendencia, discutiu-se largamente a necessidade de, prestigiando-se o ensino 
de desenho, a que os allemães chamam com justa razão a .. quarta lingua
gem", se elevarem a cathedraticos os professores desta disciplina, tendo o 
mesmo congresso decidido unanimemente, que se representasse ao Governo 
salientando essa neoessidade . 

Recentemente, na primeira reunião deste anno, o Conselho Nacional do 
Ensino, decidiu, por unanimidade, dirig ir-se aos poderes publicos, mostran
do a conveniencia de se equi·pararem os professores ele desenho a cathedra-
ticos e solicitando a applicação da medida proposta. · 

IV 

Quanto á parte financeira, pôde-se rufd'ü·mar que a reparação ela injus
tiça que pesa sobre os professores de desenho, com a equiparação a cathe
draticos, não importará em peso excessivo para os orçamentos da Repu
blica. 

Actualmente, um professor de desenho percebe 800$, ou sejam 9:600$ 
annuaes. Os quadro professores existentes percebem annualmente 38:400$. 
Com a equ1pa.ração a cathedraticos, um professor de desenho passará a per
ceber 1:200$ m ensaes, ou sejam 14:400S annualmente. Os quatros professo
res existentes passarão a perceber annualmente, com a equiparação, a im
portancia ele 57:600$000. O accrescimo annual para cada professor será. de 
4: 800~. sendo o accTescinw de despeza anmLael de 19:200$000. 

Enviado á Co?mnissão de Instntcção. Pende de :vare
ce·r, d·iz a Synopse de 1927. 

Em 21 de Dezembro de 1927, foi a i?ltPTim!-lr o se
g1Ltnte ·projecto que clá aos docentes elo CoUegio Pedro li, 
denominação de professores adjuntos (*). 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo uni co . Fica extensiva aos docentes do Collegio Pedro II, a de
hominação de professores adjuntos, incorporando-se á dotação do Collegio a 
parte do credito supplementar que annualmente lhes cabe, e distribuindo-so 
esses docentes pelas diversas cadeiras do curso, de conformidade com as 

{*) Emen la approvada e destacada elo projecto n. 521-B, de 1927. 
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necessidades do ensino, a juizo da Congregação; t·evogada as dispo ições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 20 de Dezembro de l 927. - ManoeZ Villabo·!?n, 
Presidente. - Tava;res Cavalcanti, Relator. - A.nníbal Freire. - Domína os 
Mascarenhas. - Manoel Theophilo. - Camillo P1·ates . - Simões Filho. -
E111rico Chaves, - Wa.nàerley Pimho . - P1·ado LozJes. - Rod1·ig1~es A lves 
Filho. - G01·doso cZe A.lmeicla. 

Em 6 de ]unho d e 1928, ent1·a em dísc"U.ssão especial. 
E' Tida c~ ·e?nencla seu1~inte: 

Substitua-se pelo seguinte: 

Artigo unico . Fica extensiva aos docentes do Collegio Pedro r.r, a ae
nominaç.ão de professores adjuntos sem quaesquer outras vantagens que 
actualmente gozam os :referidos docentes; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala da sessões, 6 de Junho de 1928. 

Enviado o p?·o.iecto ás Commissões de Instn~cção Pu
blica e de F;.,wnças. P ende de pareceres. 

Em 16 d e D ezembro tle 1926, o S1'. Be1·oamini otterece 
a 1~m 1Jrojecto ('') do SenaiLo, em 3• discussão, a seguinte 
entenda: 

Accrescente-se onde convier: 

Art . Nos estabelecimentos de ensino secundaria, offiicaes ou a elles 
equiparados são permittidos os exames de preparatorios parcellados a qual
quer candidato que requeira inscripção. 

Sala das sessões, 25 de Novembt·o de 1926. - Adolpho Bergamini 

Justificação 

No regimen implantacto pela reforma do en sino, que aliás estabeleceu a 
balburdia, é vedada a inscripção dos candidatos que não tenham ao menos 

('") Este projecto pe{·mlttia uma 2• época de exames aos a lumnos tta 
Escola de Velerin!lria do Exercito. 
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um preparatO<rio. O intuito foi obrigar o estudo seriado. Ha, porém, pessôas 
que já excederam a idade de admissão nos institutos de ensino secundat·io e 
que, !}reparados, . querem submetfer-se á prova afim de ingressar em fa
culda.des ou escola superior . Pelo regimen actual estão vedados, o que ê 

um absurdo . 

Em 24 ào mesmo ·ncez, a emenda é destacada para consti
tui!· projecto em. se1Jarado, contor·me parecer da Oo1n-rnissão 
de Instntcção: 

O Congresso Nacional resoive: 

Art. 1.• Nos estabelecimentos de e nsino secundaria, oHJciaes ou a elle" 
equiparados, são permittidos os exames de preparatorios parcellados "'
qualquer candidato que requerer inscripção. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 24 de Dezembro de 1926 ·. - Valois àe Oastm, Pre

sidente. - OarvaZI>o Neto. - Fabio Barreto. - B1·az do A?lcaral. - Oscar 
Soares. - Raul de Fn~··ra. 

Em 27, entra em discussão unica. E ' l-ida emenaa . 

Onde convier: 

Art. Nos Estado~ . os institutos de t: nsino superior, emquanto não es-
tiverem sob a fiscalizaqão prévia a que se refere o art. 261, V, do regula
mento n . 16.782-A, de 13 de Janeiro de 1925, da lei 4.63 2, de 6 de Fe
vereiro de 1926, e em cu jas capitaes não existirem institutos de ensino se
eundario, estadual ou federal. podem ter bancas de preparatorlos, mas só
mente para os cancliclatos á màtricula no proprio estabelecimento. 

Paragrapbo uniêo. Os refe ridos preparatorios só tem valor no pro
prlo ~stabe;ecimento em que forem fe itos e serão prestados sob a fiscalt
z:~.cão do Governo do Estado. 

Sala elas sessões, 27 de Dezembro de 1926. - Galdino Filho. - Bocavu
v q; Ounhc.. 

Legislação citada: 

Lei n. 4. 632, de 6 de J aneiro de 192:i. 
Art. 15. Nos Estados, em cuja capital não houver gymnasio mantido 

pelo Governç:>, as Congregações dos institutos superiores equiparados aos ot
ficiaes podem organizar commissões de examinadores do curso gymmaslal. 
presididas por um profes or da F aculdade. Estes exames são validos sO· 
mente perante a academia que os· instituiu. 

A Oom-rnissão de Instrucção den parecer ent 28. 

O a~sumpto a que se refere a emenda supra se prende, intimamente :;,. 
ma teria do project-o n. 718, em andamento. A medida proposta na emend:.. 
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como a Camru·a verifica, não ê mat ria nova e vigorou até â. data da pu
blicação do decreto n. 16. 782-A. Nessas condições é a Commissão de pa. 
recer que seja ella approvada conjunctamente com o projecto. 

Sala da Commissão 2 de Dezembro de 1926. - Valois de Castt·o, Pre
sidente. - Fat·ia Sout~, Relator. - Ra1LZ Faria. - B. A?na-ral. - Fabi•, 
Ban·eto. 

Ent 29, JJrocecle-se á votação sem resultado. EnL 19 de 
Julho de 1927, IJrosegne a votação : 

O r. Adolpho B e rgamini (*) para ncaminhar a votao;:ão) - Sr. Pre
sidente, os oppositores do proj cto que tive a honra de offer cer á conside
ração da Casa, e cuja vctação V. Ex. annuncia, pregam a excellencia do 
systerna seriado e condE'mnam o regimen dos exames de preparatorios ü U 

parcellados . 
Penso t r demonstrado, Sr. Presidente, que ambos os syst mas podem 

contribuir para o aperfeiçoamento da cultura dos no~sos cone:idadão , tudo 
dependendo da seriedade do ensino e, principalmente, do rigor nos exames. 

Aqui mesmo, r.a Capital da Republica, onde os paes dos alumnos teem 
uma somma de facilidades que faltam por completo no interio1·, não poderá 
V. Ex. calcular, Sr. Presidente, os obstaculos que a resp ito de tudo, encon
tram para proporcionar aos seus filhos instrucção secundaria conveniente, 
sem fallar no dispendio exces ivo a que são obrigados. 

Ent ndo, portanto, que o systema de prepa1·atorios, parallelam nte com o 
seriado, deixando-se á escolha dos pae dos almnnos aquelle dos dous regi
meus que melhor Ines convier, ê o que deve ser adoptaclo p lo Congresso. 

Avalie V. Ex., Sr. Presidente, que entre nós, depois do flagello Rocb'l. 
Vaz, o Collegio D. Pedro II ê o peor instituto de en ino secundaria que ba no 
Brasil, sinão no mundo inteiro. 

O R. BoCAYUYA CUNHA:- Por que V. Ex . diz isso? 
O SR . _<\noLPHo BERGAMINI: - iEntre outras razões, pela seguinte: no In

ternato do Collegio D . Pedro II, onde são pagas as matdcu las desde o inicb 
do anno e uma serie de outra quotas que elevam de muito o preço do ensino, 
este anno, em virtude da desorganizao;:ão Rocha Vaz, só foram mini tradas 
aulas ha, talvez, quinze dias, se não menos. 

Calcule V. Ex., Sr. Pr ·idente, que os professores não poderão dar a 
metade, iquer, dos pontos a que o prog1·amma os obriga . Conveln ainda a c
centuar que. no fim do anno, os alumnos são !forçados â. fazer as p1·ovas de 
accordo com a materia dada e, ascendendo ás serie superiores, nellas v àrJ 
encontrar difficuldades insuperavei , determinando estas que, no exame das 
disciplinas, os professare. tenham conclescendencia, contemplao;:ão. o que con
tribue grandemente para que os alumnos terminem o curso seriado sem o 
d vido preparo, sem a cultura e a eompetencia a que o Con~resso, pelo.> !'nem
bras que se batem a favor elo curso seriado, julga poderem elles altin"'ÍI'. 

E' o peor estabelecimento de ensino ecundario, dizia eu e o reaffirma. 
Imagine-se que a seriação apr sentada nas instrucções do Sr. Rocha Vaz 
obriga o menino do primeiro anno a estudar portuguez, francez, ingl z, geo
grapbia, a1·ithmetica, desenho e a fazer exaro final de instrucção moral e 
cívica. 

(•) Não foi revisto pelo orador . 
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Qualquer dos Srs. Deputados que procedes::e á sim,ples. l<;itura d_o !>~O· · 
gramma exigido para o exame final de instrucça~ m~ral e ClVIca, ~:JflCall!l. 
ser a•bsol utamente impossível que o alumno do pnme1ro a:nno, tendo c:e estu
dar ainda as outra!> di ciplinas enumeradas, fizes e exame de promoça.o con-
sciente, tendo realmente conhecim nto da materia. . 

0 R. HUMBERTO DE CAMPOS: - Maximé ·em ter quem ensme. 
o SR. BoCAYUVA CUNHA: - Os professores na realidade são poucos. 
o SR. AooLPHo BERGAMINI: - Maximé sem ter quem ensine, como muito 

1Jem accentuou o nobre co!lega. 
No segundo anno exige-se exame de portuguez, francez, latim, algebra, 

desenho. geographia geral, chrorographia do Brasil, além do exame final de 
arithmetica . Oito materia, Sr. Presidente, entre as 1quaes não encontr";tmos 
inglez, que foi estudado no primeiro anno, de modo que o alumno sofifre uma 
solução de continuidade n o estudo dessa disciplina . 

O SR. PEJREliRA DE CARVALHo: - Não soffre tal solução. aturalmente tra
ta-se de um eno d imp!·essão do progmmma. Sou professor do LycP.u da 
Parahyba, onde isso ni:.o se vel'ifica. 

0 SR. ADOLPHO BEf!GAl\UNI: - ~ão estou fallando da P a rahyba. mas dO 
Collegio Pedro II. 

O SR. PEJREJIRA nE CAR\'A.LHO: -O programma é o mesmo. 
O SR. AooLPHo BERGA.MDli: - Tenho o programma nas mãos. Peço ao 

nobre collega o obsequio de verificar, se não acredita nas minhas palavras. 
O SR. PEREJIRA DE CARVALHO: - Creio nas palavras de V. Ex., mas natu

ralmente, trata-se de um lapso, do contrario seria um dislate . 
O SR. ADOLPHO BERCAMI ·r: -E' um dislate, mas não é o unico. Para que 

os Srs. Deputados tenham a noção exacta dos absurdos que vão pelo Coilegio 
Pedro II. basta dizer a S. Ex. que lá o Codigo Civil não vigora. Os menore>, 
que não teem capacidade expressamente declarada no Codigo Civil, que são 
t·epresentados por seus paes ou tutores, ficam obrigados a requerer; elles {, 
que são os peticionarias. 'Recebi essa lição na secretaria desse collegio. 

Tenho uma menina que é todo o meu desvelo e todo o meu orgulho. Re
queri. corno pae. in cripção para que ella pudesse fazer exames de prepara
torios. Segue o regimen de preparatorios, por haver iniciados seus estutlos 
antes desse descalabro elo Sr. Rocha Vaz . Requeri. dizia eu. e rec~bi uma 
li~ão: o requerimento não estava certo. Fui vêr os erros nelle contidos; o 
erro era de Dil·eito, yerificando não poder eu representar minha fillm. menor 
pulJere, que era quem devia requerer. 

O Codigo Civil 1~ não vigora. e tambem não vigora a Constituiç'i.o, em 
cujo art . 72 se encontra, e· isso ainda não foi revogado, que ninguem é obri
gado a fazer ou deixar de fazer ·alguma cousa, sinão em virtude de lei. No 
emtanto, sou obrigado. e comrnigo os paes de todos os menores que estiverem 
no Collegio Pedro II ou lá fizerem exames, a me cingir as jnstrucc;: ões apenas 
assignadas pelo Sr Rocha Vaz, in trucções que não são leis. regulamentos, 
nem actos do Poder Executivo. mas simples decisões d e uma unica pessoa, 
muito embora fosse essa um cabide de empregos e desenYo!vesse . pres~rr.ida
mente ao menos, a sua actividade desde a A sistencia Municipal até o descon
certo da ·Faculdade de Medicina. 

O SR. ODILON BRAGA: - Es ·a instrucções 1>odem ser reformada s pelo 
actual director da Instrucção Publica. 

O SR. AooLPHo BEJRGAHINr: - No Collegio P~dro II. portanto, como se 
vê, não vigoram o Codigo Civil nem a Constituição, mas a vontade omnipo
tente de qualquer pes oa que o Presidente da Republica, premido por pistolões, 
colloque a testa daq uelle estabelecimento de ensino. 
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o SR . FRANCI~ó!Co PEIXOTO: - Em · geral, vig9ra a vontade do funccio

n ario . 
0 SH . ADOLPHO BEJHGAHINI: - P erd'eitamente. 
Continuando, Sr . President , a exan1inar o programma, encontro que no 

terceiro anno ão exigidas as seguintes materias: inglez, allemão, latim, geo
metria historia universal e exames de portugu z. franc z e algebra. 

Sã~, portanto, oito disciplinas que sobrecarregam o cerebro ainda frag; l 
de um adolescente. 

No quarto anno temos: ing lez, allem.ão, physica e chimica, "historia uni-
versal, desenho. 

No quinto anno haverá exames finaes de inglez, allemão, cosmographia, 
physi-ca, chimica, hlstoria natural e historia do Brasfl. 

Cheias de disparates estão as in~rucções. Si o alumno deixar uma unica 
materia para segunda época, poderá s ubmetter-se ao exame; si, entretanto, 
deixar duas, estará impedido de fazel-o, mas, si for reprovado em todas ellas, 
póde prestar exame em segunda época. 

Não sei a que criterio obedecerar:p as taes instrucções. 
Prefiro acreditar n5.o tenha presidido, nem a essa disposi<:ão nem ás ou

tras, criterio a lgum . 
. Achamo-nos em um cahos, em um atropello, em plena anar-chia, que obriga 

o Congresso Nacional a votar, si quizer attender a uma das suas funcções 
mais importantes, o projecto por mim offerecido á consideração da Casa, o 
qual vae permittir aos alumnos, aos estudiosos. áquelles que desejam , real
mente, illustrar o c~pirito, tomarem os professores que lhes approver e darem 
as provas concludentes, exactas, vigorosas de sua competencia, por meio dos 
exame.!!. 

Pelo processo dos exames parcellados foi que o Brasil formou a sua "éli
te" intellectua l ... 

0 SH. FRANCISCO PEIXOTO: - Apoiaclissimo. 
O SH. AooLPHo BEROAMINI: - ... e não temos por que nos arrennender. 

Basta haver seriedade nos exame e será attingido o fim que colJimamos 
todos . (M'1dto be·m; ?!l-1"ito oem) . 

O Sr. Pereira de Carvalho para encaminhar a votação) - Tenho, Sr . 
Presidente, em alta conta o talento do Sr. Deputado Adolpho Bergamlni. 

O SH. AooL-PHo BmHGAMlNI: - Generosi<lade de V. Ex., que muito agra
deço. 

O SH . PI>HEIHA DE CAR\"ALHO : - C1·eio até que a ,s. Ex. assiste certn. som
ma de razão •quando trata das cousa. referentes ao ensino em nossa Patria. E' 
comtudo curioso e notavel sustente S. Ex. um ,projecto que vem. não concer
tar o ensino, no Brasil, mas constituir mais um elemento de perturbação. 

0 SR. ADOLPHO BEHOAMINI: - Não apoiado. 
OR. PEREIRA DF. CARVALHO: - ... mais um lfactor de desordem, nes~"l 

"cabos" que- S. ·Ex., tão brilhante e eloquentemente, acabou de •pintar aq ui 
aos ouvidos e aos olhos ele todos nós. 

O SR. ADOLPHo BEHCAMINI: - 1E' preciso corrigil-o e é o que o projecto 
visa. 

0 SR. PERI>IRA DEl CARVALHO: - 0 Sr. Adolpho B ergamini pócle ter ra7.ÍÍO 
quanto á reforma Rocha Vaz. Eu p1·oprio tive occasião de observar, no des
empenho do magisterio, que a reforma encerra sérias falta., graves defeito- e 
que ella póde ser facilmente atacada pela palavra do illust1·e representante 
carioca. 

E' necessario, entretanto, Sr. Presidente, que o trabalho ele eliminar erros 
apontados seja r alizado lentamente, depois de estudo amadurecido, depois d~ 
muita meditação, após aturado esforço, e, sobretudo, quando se houver con-
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sultado o senso pedagogico dos indivíduos que aprenderam, no exercicio do 
roagisterio ... 

o •SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Isso toma muito tempo e tempo corre. 
o >SR. PEREIRA DE ARVALHO: - ... das pessoas que podem fallat·, de ca

thedra, em questões dessa natureza . 
O illustre colleg-a, em varios discursos ,proferidos nesta Casa, tem dit·igido 

censuras ao syst 1na em vtgor, ou, melhor, lem apoiado o seu projc<:lo, pre
cisam nte, naquillo que chama 'p senso da democracia. 

E' justamente ahi, Sr. Presidente, que 11ão é }Jossivel d [en-der a idéa. 
de preparatorios effectuados assim ao léo aos trancos e barrancos, como vie
ram sendo feitos nos ultimos anno do regimen monarcbico e continuaram 
nos primeiros dias da Republica. 

O SR. Al>oLPHo BERGAMINr: - Quero a seriedade elos exames. E' ahi que 
repom;a a segudança do ensin o . 

O .SR. PEREIRA DE CARVALHO: - }l"a Fran~a. no Estados Unidos, em todos 
os palzes progressistas, a sériação tem sido alto elemento de cultura. Porque, 
meus s nbores, em séria ão, não ha formação cultural, nem póde haver des
envolvimento logico das ma terias aprendidas. (A.poi&los). 

Des jaria que o mustre Sr. Adolpho Bergamini me dissesse como é pos
sível prestar exame de physica e chimica ou ·historia natural sem .se haver l(ei
to exame de materias, que são a base de todos elles. 

O SR. AooLPHo BERGAMINr: - O estudo não póde ser feito sem que se 
possuam outros conhecimentos, de modo que o proprio estudante seria. obri
gado a voltar atraz e ir estudar, por exemplo, arithmetica. 

O SR. PLTNIS CASADO: - os exames parcellados, assim e procederia: não 
se dava attestado de philosophia, por exemplo , si o estudante não houve.,~e 
feito exame 'de portuguez . 

O SR. PEREIRA DE CARVALHO: - Como estudar historia natura] e physica e; 
chimica sem ga;binete ou labora torio 

O SR. ADOLPHo ·BERGAMINr: - •Sustentei acaso que se po~le estudar h isto
ria Natural sem Ia;boratorio? 

O SR . PEREJIRA DE CARVALHO: - Eu proprio, Sr. Presidente, pr stei exame 
de uma pbys!ca e chimica mnemonica porque, em regra, nos Jyceus ele outr'or<t, 
n:io se estudavam taes materias nos laboratorios. 

O ·SR. AooLPHo BEJRGAMINJ: - Queixe -se V. Ex. , então, dos seus prof es
sores e examinadores. 

O SR . PEREIRA DE CARVALIJ{): - Qua nto ao a rgumento relativo a rapazes. 
P_obres, para estes deve haver as Caixas Escolares os prernios aos que se dis
tmguirem , ou quaesquer outras instituições . 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINT: - Oncle €'Stão essas Caixas Escolares ? 
O SR. PEREIRA DE CARVALHo: -Si não as temos, façamol-as. E' necess'l:·io 

realizar obra que dure e não anat·quizar o 'qUe j~ possuímos. 
O SR . AooLPHo BEJRGAMINJ: - Si o que jfL possuímos está anarchizado, 

preci amos corrigir. 
O SR. PEREIRA DE CARVALHo: -Tenho concl uído. (J!1tito bem; 1nnito nem). 
O Sr. Bocayuva Cunha (*) (para encaminha r a votação) - Sr. Presi

dente, tendo eu, no fim da legislatura passada. sub~cripto emenda elaborada 
pelo meu collega de bancada r. Galdino Filho, emenda que a Carnara rPjeitou, 
na ultima votaç.'io desse projecto, devo explicar ã Casa minha attitude para 
que me não acoimem de incoberente. 

Quando, aqui, se debateu a r eforma elo en sino, pronunciei-me em favor 
do criterio da lei actual is to é, ao criterio n ão só da sériação corno do estudo 
methodico dos gymnasios e dos estabelecimentos secundarias, condernnando, 
Peremptoriamente, os exames atabalhoados de preparatorlo. 
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0 SR. PEJREliRA UE CARVALHO: - •Muito bem . 
o SR. BocAYUVA CuNHA : - Nestas condições, .poderia parecer á. Camara 

que houvesse eu agido com certa falta de logica, subscrevendo a emenda do 
meu illustre companheiro de representação, mas o facto é que, o fiz porque o 
projecto tinha par cer favorav I da Commissão de Instrucção e era voz cor
ren le q ue elle iria ser approvado . 

Ora, desde que a Camara approvasse esse projecto, não haveria inconve
niente algum em approvar, igualmente, a emenda, visto que -ella era corollario 
daque!le; m~nc1ava apenas 1que, caso passasse o proj-ecto, os exames de prepa
ratol·ios prurcelladoa fossem feHos nos gym.nasios já existentes. 

Era o que tinha de explicar á Camara, em defesa da coherencia da minha 
aJttitude neste caso. (M~üto be?n; m~tito bem). 

O Sr. Odilon Braga (para encaminhar a votação- - :Sr. Pre~idente, 
.q.u ando da ultima vez .solicitei o privilegio de merec-er a attenção dos meus 
generosos collegas, para combM-er o projecto, cu)a votação é de novo annun
ciada, não o fiz com o objectivo de reaccender -essa velha questão relativa ás 
excellencias ou aos malefícios dos -exames .parcellados, que tem suscitado n o 
Parlamento os mais <tempestuosos >debates 

Fil-o, sim, com o intuito manifesto de lançar á Camara um brado de ad
vertencias aJfim de que ella volvesse os olhos para a amplitude desmedida do 
dispositivo legal impugnado e para o passo macio, astuto, com que elle vinha, 
quasi á sorrelfa, logrando a nossa desprevenida a.pprovação. (.Apoüulos. M •u.íto 
bem). 

O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI: - Não podia ser. VV. E Ex. estudam os 
proj-ectos. 

O SR. ODILON BRAGA: - Não poderia, evidentemente, conhecer de merito 
do assumpto nelle contido, porque seria insensatez de minha parte pretender 
fazel-o dentro dos escassos limites elo prazo que o Regimento confere para. o 
encaminhamento da votação. 

Ora, o meu objectivo foi inteiramente attingido, m ercê do zelo vigilante da 
Camara, sempre pressurosa e r-esoluta em se tratando de resguardar int res-
ses -relevantes e permanntes da Nação. . . . .................. . 

O nobre coll-ega, autor elo p1·ojecto; o illustr-e e victorioso tribuno .. . 
0 SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - GEJ'nerosidade de V. Ex. 
O SR. ODILON BRAGA: - ... cujo nome hei de sempre declinar com s.s ex

pressões mais vivas de deferencia e estima (muito bmn), o S1·. Adolpho Ber
gamini ... 

O SR. ADor..PHO BEJRGAMINI: - ![uito penhorado a V. Ex. 
O SR. ODILON BRAGA : - ... aventurou-se, po11que the falhou a primeira 

tentativa, a pleitear a approvação do projeoto por simples virtude de seu 
merecimento intrínseco . Para tanto, teve de reabrir o debate no terreno por 
mim deliberadament-e evitado. 

Não o acompanharei, Sr, Presidente, visto que perdura o motivo ainda ha 
pouco a llegado. 

Tivesse prevalecido o inielligente alvitre habilmente suggerido a· Mesa 
pelo nosso compan heiro, o Sr. Mauricio de •M-edeiros, que, aliás, o arrimou em 
agi! e engenhosa exegese regimental, e eu o faria de bom g.rado. 

O Sr. ADoLPHO BEJRGAMINI: - ;EJsse brilhante coll-ega invocou a oraxe e 
não .o Regimento, que impede, de maneira expressa, a volta do proj~cto, já 
collocado em votação na ordem do >dia. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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o SR. ODILON BRAGA: - Desde que ~1ão t.riumphou esse ponto de vista, o 
·da pr=axe, não posso acceitar o debate, porque, evidentemente, o prazo não of
ferece folgas para tanto. 

Não deixarei sem repHca, em todo o caso, .Sr. Presidente, certo to pico do 
penultimo discurso do talentoso collega, porque entende com o exercício 1e 
meu mandat<!> nesta Casa. 

Estranha o ·nobre Deputado "que a i•rnpugnação aq projecto venha preci
samente •dos representantes dos Estados pois que exactamente nas ·egiões 
afastadas do centro é que mais poderia aproveitar o restabelecimento do re
gimen dos exames parcellados". E accrescenta que "os moradores de zonas 
distantes da.s capitaes e principaes cidades estão absolu amente imrped:id.os de 
f azer seus filhos estudat·em humanidades, segundo o reg·imen sériado." 

Em primeiro Jogar, Sr. Presidente, accentuarei que são bem mais nume
rosos c1o que imagina o collega os institutos de ensino secundaria existent2s 
n o interior do paiz. 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - 'Mas nas capitaes e cidades principaes. 
O 1SR. ODILON BRAGA: - A região mineira, que tenho a fortuna de repre

sentar nesta Casa, dispõe de uma dezena delles, magn1ficamente installados e 
profici!intemente di·:iglilos . 

O SR. ADOLPHc BElRGAMINI: - _ Numero ainda deficie nte, dadas a extons1í.o 
e a população ele Minas Geraes. 

O SR . RIBEJIRo JuNQUEIRA: - O orador se refere só mente ao district:l 1.1 uo 
rej}resenta. 

O SR . ODILON BRAG.t,: -Aliás, o que se dá em r la.çilL· flo meu clistrlcto .,:eJ 
tora!, tambem se dá zom reiferencia aos demais do meu Estado e a quasi tO!los 
.os Estados rlo 'Sul, (.Apoiados). 

O dr<. AUGUSTo DE J.nvrA: - No quarto districto, acontece o me!ôm• . 
O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Esses estabelecimentos teem séde nas ca

·pitaes ou nas cidades principaes -foi o que affirmei no meu discurso . 
O SR. ODILON BRAGA: -Posso mesmo asseverar a V. Ex ., Sr. Presirlente, 

que a tenclencia alli dominante se de:fin101 claxam<:~nt!'> no .sentido de se erigir 
pelo menos um él.esses estwbelecimento.s de e·nsino em cada uma das sêdes fio~ 

g-randes municípios. 
O SR. A.DoLPHo BEJRG.AMINI: - Não ha duvida, mas tudo isso são a .'\l;lha. · 

ções ... 
O SR . ODILON BRAGA: - 1São aspirações já realizadas, me u iUustrP. c:.o~ · 

1ega. 
o SR. ADoLPHo BEHGAMlNI: - .. . e emquanto não se transformarem nn 

realidade, faiCilitemos o ensino com a p1·estação de exames preparatolios. 
O SR. ODILON Brw\GA: - São já rAalidacles, repito; e, ao contrario ainda 

do que sup.põe o meu clistincto collega, não falta a taes estabelecimentos. Pro 
absol'úto, concorrencia. de al·umnos. 

As maiores dlfficuJ.clades com que tod·os elles lutam, são precisamente ab 
que derivam elos abaJios produzidos pela nossa instavel e tumultua1ia legisla
ção de ensino . (Apoiad'os; mwi.to bem). 

Em segundo Jogar, direi que, ainda que assim não fosse, nem por isso tou 
deixaria de combater o projecto .porque, acima dos interesses transitarias o 
erroneos de alguns do:;; meus constituintes, sempre haveria de collocar os in· 
teresses superiores e definitivos da miruha •patria. 

O SR. ADoLPHO BEROAML.'-rr: - São ess()s que me no:rteiam. 
O .Sn . ODD.oN BRAGA.: - Estou plenamente convicto de que estes &."' !?.OhalH 

estreitamente vinculados a. necessidade, cada dia mais premente de criarmo~ 
uma me.ntaliclade media, (apoia,àDs) uma mentalidade nova, con..;eniente-mellte 
.esclarecJda, moclernamente apetrechada, (m'Jhito b6?n) para arcar -com as re'l -



40-:1. -· 

ponsabilidades que advêm do paiz de grande exte>nsão e grandes rtquezas, """• 
que a Providen cia nos dotou .. . 

o SR . ADoLPHo BElRGAMINI: - Não ha de ser com a sêriação .que eslá n o 
programn1·a. 

O SR. VIRIATo CoRRlllA: - Poderemos m e1horal-a muito. 
O SR. ODILON BRAGA: - ... e dos dilatados horizontes economico.s b poll 

ticos que essa munificiente dadiva nos descorti11a so·bre o f u turo. 
Sr. Presidente , colloquemos a questão nos seus termos devidos . 

· Desde que está em vigor o decr eto -16.782 A, baixado pelo l~ode r Executi
vo, com plena acquiescen cia da Garoara, ha pouco mais de um an no e co'lor !.L . 
como e, que a nossa Comrnissão de Instrucção Publica j~< se acha e nLregu -3 a•. 
trabalho da elaboração de um plano de r emodelação geral elo ensino não pare
ce acertado que adaptemos medida de tamanha r percussão, como ~ a qut. 
vem conS'Ubstanciada no projecto. 

Penso mesmo, Sr . P r esidente, que, si a sim procedescemos, comm etteria · 
mos uma descot·tezia para com a Commissão de Intrucção Publica . Si n1 o 
permitte o brilhante collega eu o concitarei a que se conforme com a delibe
ração d-a Camara, Já por duas vezes expressa de maneira inilludivel. .. 

O SR. ADoLPHO BEJRGAMI •r;- ::-Jão se expressou: não houve numero . 
O SR. ODILON BHAGA: - ... e a o mesmo tempo a q u me acom]"Janhe no 

appello q-ue , neste acto, dirijo á r eferida Cornmis ão, rufim d e <que nos ,o:occor
ra, sem tardança com o vrojec to que elabora dentro do qual nos seja ;,Josstve t 
conciliar as n ecessidades individu aes defendidas pel-o collega, om as exige'1-
cias que nos são impostas J)elos grandiosa31. destinos reservados ao BragjJ. 
(M11tito bem; nw.ito bem. O oradOr!" é awmpq·i?nentado). 

Em seguida, ê rejeitado o ·projecto n. 718 A, de 1926 . 

O Sr. Adolpho Bergamini (pela ordem) requer a verificação da votaç;~_-l. 

p~·ocedendo-se á. verificação de votação, recon hece-ge, terem vo
tado a favor 1 i Sr . D eputa dos e contra 83: toal, lOU. 

O Sr. Presidente - Não h a numero. 
Sendo visível a falta de numero deixo de m a ndar proceder á chamn.da. 

E ?1t 26 lLe Maio ele 1927 o S?·. Nogu eira l'enido ap1·e
sento1L â Canw1·a o seg·tLinte 111·ojeato de le i q1Le penn.itte 

renovaç{w de exames a alumtnos do ensino SUIJe1'io1·. 

O Congresso Nacional r esolve: 

Art . 1." Os a lumnos elos institutos de ensino s upel·i.-,r ou secundariO' 
l'eprovados no corren te a nno em uma m a terla, poderão ;fazer exame dessa 
rnateria conjunctam ente com as do a nuo eguinte r'lo curso, •que h ou verem 
frequentado. 

•Sala das sessões, 26 de Maio de 1927. -- Nogu eim. P P.niilrt. - Oaldina
FiLho. 
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Jus t·iJ i caçao 

E' uma medida de eq uidade e de alcance pedagogico. l! aclos e deraru 
nos exames procedidos no Departamento Nacional d Ensino, lat·gamente no
LÍclados noS jornaes desta Capital. q u a j u ti.ficam por completo. 

De um lado, os embaraços decorrentes da radical reforma da insirucçau. 
1evada a e!flfeito em 1926, de outro, motivos ele ordem pessoal, como a falta. 
de ensino regular durante o anno lectivo, verài gratia, o caso dos alumnos 
de latim, cujo prOlfessor esteve gravemente enfermo, e depojs .falleceu, crea
ram uma situação que exige remedio immediato . 

\Seria altamente prejudicial á economia de numerosas familias e. á ifor
rnação moral dos jovens att:ingidos em sua instrucção por aquelles aconteci 
Jnentos, não proporcionar meio afficaz de corrigir esse prejuizo. 

Ainda a CowwJvissão de Inst?-ucção Publlica disse o se
guinte e?n 4 de Agosto: 

VIsa o projecto n . .11, ele 1927, regularizar a situação de numeroso:. 
alumnos do curso secundarlo, que dada a clivergencia de intPrpretac::ão dos 
artigos 50 e 209, do d ereto n. 16. 7• 2, de '13 de J a11eiro de 1925, se a~ham 
em situação embaraçosa. 

Com efd'eito, dispõe o art. 209: 

":Será pe~:mittido aos alumnos, que dependerem de uma · õ ma 
teria de um anno, a matricula nessa materia de que dependem, e a 
matrdcula no anno seguinte, afim de poderem prestar a~ provas de 
trabalhos pra ticos e as finaes. " 

Embora n ão seja c lal'O o intuito da parte final do artigo. se vrei1'ica 
que r, julgamento autor1za, <le accôrdo com o habito tradicional de nossos 
esta/belecimentos de ensino, que os a lumnos do curso superior dependentes 
de uma materáa de um a nno. possam obter matricula no anno seguinte, fa
z~n clo co njunctamente os exames da materia de que dependerem e as do 
anno que frEJquentarem. 

A mesma regra devia ser applicada aos alumnos do curso secundaiio. 
Acontece, porém, que o art . 50 do regulamento não é sud'.ficientementt; 

claro, e dahi ,;e haverem encontrado difd'iculdades em dar solução saUS'facto
rla aos casos mencionados na justilficativa do projecto. 

Log.ico é <que se estabeleça uma só regra para os dois cursos, de accôrdo 
aliás com o pensamento das autori-dades ·do Departamento aciona! do Ensino. 
que ão de parecer que a divergencia appareniemente est'albelecida entre os 
alumnos do cusro secundat·io e o uprior, não é ibasa.da em conveniencia 
alguma do ens1no. 

Nestas .condições. met·ece apoio o projecto. dando-se-l11e, porém, redacção 
arnpla. sem o t:aracter de tram;itor.iedade que contem a da medida proposta, 
opi nan do a Commissão de ,rnstru cção pela seguinte em enda substitutiva ao 
artigo 1 o do citado projecto: 

"Art . SeNl. permitticlo aos a lumnos do curso secundaria ou superior. 
que dependerem de uma. só mat ria para a prestação dos exames do ann•> 
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seguinte, fazer na prime.ira época o axame daquella materla e o anno lm=e
diato, que houverem frequentado." 

!Sala da Commlssão, em 4 de Agosto de 1•927. Valois de Castro, Presl-
dente . - Osca1· Soares. Relator. - Octavio Tava1·es.- B. Amaral.- Fwria 

~outo. 

DECHlll'rQ N. 16.782 - DE 1J3 DE JANEllRO DE 1925, A QUJ1 S!il RElli'EilE O PARECER 

Art. 50. Não será permitt'ido 3/CCesso a um anno qualquer, sem a. a:P
pruvação na.s ruaterlas do anno anterior, >q uer nas que ;forem de simples 
promoção de um anno para outro, quer nas que constituirem provas de con
clu ão das d.iversas •séries . Não será facultado, em caso algum, prestar pro
vas ;finaes de mais de uma série em cada anno. 

,Paragrapho unico . A prova de d'rancez no a• anno será. dependente da 
promoção em portuguez, deste mesmo a.nno para o 4°. A promoção em phy
sica e CJhimica, do 4° para o •5° anno, dependerá da approvação fÍ.nal em 
geometria . A prova de philosophia subentende a approvaç:ão final nas outra; 
m aterias do 5" anno, do -cur·so. 

Art. 209. 1Serâ. perrnlttido aos alumnos. que depenuerem de uma só ma
teria de um anno, a matricula nessa materia. de que dependem, e a ma
tricula no anno seguinte, ruflm de poderem prestar as provas de trabalhos 
praticos e as d'inaes. 

Paragrapbo unico. Neste caso, devel'á o alumno juntar ao requerlmencc· 
o certid'icado de que s6 depende de uma materia e o recibo de pagamento das 
taxa~ de matricula dessa maCerla e das do anno seguinte. 

Em 19 de Maio é app1·ova.cto em. 11" discussão. Em 23 ( 
appr o,;ado com emenda stt.bst>ilt?~tiva, depois àe breves consi
derações do Sr . .A.y1·es ela ilva. ETn 25 é zntb11ca(1a a rPdacr;ã a 
pa1·a 3' àiscwssã.o. 

O Congresso Naclonal resolve: 

A.r1:. 1.• Será premittido aos alumnos do curso secundario ou supenor . 
que dependerem de uma só materia para a prestação dos exames do a.nniJ 
seguinte, fazer na primeira época o exame d!l!quella mn.teria c o anno imme
àiato. que houverem d'requentado. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçõe em contrario. 

!Sala das Commissões, de Ago~to de 1927. - Va1ois de Castro, Presi-
dente. - B?·az do .A.?n.a?·a1. - Octavio Tavares. - Faria So1!1 o. - Car!Q;. 

Penafi.el, vencido. 
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E??t 30 d e Maio e ence1·raaa a 3" discussão co?n emenàa.s. 

N. 1 . Art. os e::..-alumnos cúntriJbuintes, dos Collegios Militares, JU-
bilados em Março do corrente anno, por terem sido reprovados em uma mate
ria e tenham conquistado média seis (6) nas demais cadeiras do anno que 
cursavam, poderão ser incluídos afim de terminaren1 o ~urso nos rnesmo::. 
collegios ou p1·estarem exames dos preparatorios que lhes !faltem para ma.
fricula nos estrubelecimentos de ensino superior. Para isso, basta qua seu ~ 

paes ou responsaveis o requ eiram. 

1Sala das sessões, 30 de Agosto de 1927. - Mario Pilragibe. - Actol111to 
Eerga1'Y1Ji,ni. 

N. 2. Onde convier. 

Art. Na applicação do disposto nos artigos 188 e 191 do decre-to 
n . 16. 71S2-A, de 13. de Janeiro de 1925, estender-se-l1a como de magistelio 
federal o tempo de exercício exigido para a disponibilidade nelles prevista 

Sala das sessões, 20 de Agosto de 1927. - Mauricio de JIIedetroct. 

Legislação citada e j·us'titicativa 

Trata-se de uma simples Interpretação do dispositivo pelo qual foi cread"' 
a disponibilidade aciiva para os membros do magisterio. Os artigos •:itado.-; 
dizem "exercício no seu cargo" -Praticamente é o cargo de magtsterio. 

O espírito dessa disposição é o de que o exercício de magisterio ao cabo 
de 25 annos torna uW o afastament'o do docente da ifuncção effectiva de 
ensinar, embora lhe dê as demais (examinar, arg'uir em concursos, toma.c 
parte nas congregações, etc) , 

A expressão restricta, porém, dos axtigos supra mencionados póde dat 
Jogar a duvidas, A interpretação ora proposta esclarece_ definitivamente o 
assumpto, como se verá pelo texto dos artigos citados: 

"Art. 188 (decreto n. 16.782-A, de 13 de Janeiro de 19125) . O profes~.:r 

que contar. mais ele 25 annos de exercício no seu cargo podera ser posto em 
disponibilidade, si o requerer com as mesmas vantagens." 

Art. 191. Os actu aes pràfessores poderão ser postos em disponibHidade, 
si o requererem dentro do prazo de 90 dias, desde que estejam nas condições 
prescriptas nos arts, 187, !1.88 ou 189, sendo-hhes <facultado ele accôrclo <'om 
as disposições em vigor, continuar a fazer parte das congre~ações . das m~esa.s 
julgadoras de exames e das commissões de concurso, assegurados os venci
mentos e vantagens a que tiverem direito." 

Sala das sessões, 30 de tAgosto de 1927. - Ma?M·icio ·de JIIeàeiroti. 

N. 3. Accrescente-se onde convier:, 

Art. Os estudantes, cuja matricula nos cursos superiores estiver de-
pendendo ap nas de um preparatorio, e que já tenham <feito prova cscripta 
do exame vestibular, poderão fazer a ,prova oral desse exame, depois de 
effectuado o do preparatorio de que estiverem dependendo, assim como as-
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sistir as a ul as do 1 • anno de qualquer curso superior, para prestarem o exame 
respectivo, na segunda época do a nno lectivo de 1927 . 

J?bStificaçcío 

A justilficação da presente emenda decorre do seu proprio texto. Quando 
se pretende permittir que um estudante, na dependencia de uma materia, 
preste exame della e das materias do anno seguinte, seria injustiça inex:p!i
cavel negar a mesma vantagem ãiquelle outro que, desejando iniciar o curso 

\ superior, e:steja na depenclencia de um s6 preparatorio e jâ. tenha realizado 
a prova escripta do exame vestibular. "' 

•Sala das sessões, 24 de Agosto de 1927 . . - lJ1aTi.o Pi?·agibe. 

Em 5 ele Outubro a Oomrnissrio de lnstn,cçcío deu J>Gre
cer sob1·e as e1nenàns: 

Ao projecto n. 11-B, de 1927, lf'ora.m apt·esentadas tres emen rtas, qua ndo 
em terceira di cussão. A primeira emenda, firm a da, )?elos Srs. Mario Pira 
g~be e Adolpho Bergamini é do teor seguinte: 

" Os ex-alumnos contribuinte~ dos Collegios il\1ilitares jubilados e ry1 J1.1arço 
do corrente anno, por terem sido reprovados em uma materia e tenham con
quistado media seis (6) n as demais cadeiras do anno que curs::t vam, pnderão 
ser incluidos aJfim de termina rem o curso nos mesmos Collegios ou prestarem 
exames dos preparatorios que lhes faltam para m atricula nos estabel ecimento:~ 
de ensino superior . P ara isso basta que eus paes ou responsaveis o r e
queiram". 

Pela leitura verifica-se lque a emenda contém dua med;da.>o : a primeira 
manda voltar ao curso dos Collegios M'ilitares os a lumnos jublla.clos que te
nham determinadas condições e a outra m edida determina que esses mesmos 
alumnos possam fazer exames de preparatorlos . Assim desat ~~culada, att
gura-se-nos que a em enda torna-se inexequivel pelo~; seus pc·oprlos funda
mentos. 

O r egulamento do en sino para os estabelecimentos de ensino militar (col
legios), embora os methodos de ensino, os programmas, alfim o curso, tenham 
a:Jlfinidades com os regulamentos para os estabelecimentos civis, as exigencias 
são, no primeiro caso, evidentemente maiores que nos ·segundos. 

<Essa diUerença nasceu pelo r glmen disciplinar e tem crescido, dando os 
m elhores resultados. pois a disciplina militar é de mais facil applicação, dado 
o espírito dos que a applicam, e tambem constitue uma escola }}ara os que 
amanhã venham a applical-a. 

Tornar sem e:efeito a dubilação nos rollegios militares, embora n as con
dições previstas na emenda, importa em alterar uma tradicção existente, per
turbar a disciplina escolar tão necessaria á vida desses institutos e abrir 
uma excepção odiosa s6mente para os que nella incorreram "em Ma r ço do 
COlTente anno". 
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·Quanto á segunda parte, não ha necessidade dessa medida com caracter 
1'1e lei. pois, considerados que sejam validos os exames seriados prestados nos 
cursos dos Collegios Militares, validez que depende de acto das autoridades 
compara aquelles que não tinham pelo menos um preparatorio, que l•he ;fal
tam. pois o regimen de preparatorios aca,bou-se para aquelles que não i.inham 
pelo menos um preparatorio. 

IPor esses motivos e outros, cuja enumeração é de facil alcance para os 
conhecedores do assumpto, a Commissão aconsehlla a rejeição da citada pri
meira emenda. 

A segunda emenda, da autoria do Sr. Mauricio de Medeiros, está conce
bida nos seguintes termos: 

"Na applicação do disposto nos arts. 188 e 1911, do decreto n. 16. 782-A. 
de 13 de J aneiro de 1925, entedr-se-ba como de magisterio federal o tempo 
de exercício exigido para .a disponibilidade nelles prevista. 

A emenda tem o proposito de interpretar dois artigos do decreto nu
m ero 1'6. 782 -tA., que estão nebulosos, dando margem a uma variedade de 
jnterpretações ao sa,bor das autoridades, a quem, conjunctamente com o Con
selho de Ensino, por le.i, compete essa funcção. 

A disponibilidade dos professores est'á regulada pelos arts. 187, 188 e 
189, que, respectivamente, manda conceder essa medida quando tiverem 
65 annos àe idaüe, com 25 annos àe exe1·cicio no seu ca1·go e com 30 annos 
de exercic·i.o no seu cargo. 

No art. 1•87, a disponibilidade é forçada em virtude da i~ade; no art. 188, 
a disponibilidade é condicional. isto é, depende do requerente, se, porventura, 
o Governo concordar; no art. 189, a disponibilidade é imperativa. Em qual
quer dos casos dos arts. 188 e 189 depende que o professor tenha 25 ou 30 
annos de exercício, exigencia essa não prevista no art. 187, que marca só
mente a idade do pro'fessor. 

Tratando de exerci cio, o decreto n. 16. 782-A não diz que especie ae 
exercício é este, podendo ser do cargo de prod'essor da escola que a lei o 
.alcançou para o pôr em disponibilidade ou qualquer outra escola. 

Justamente para evitar qualquer interpretação que venha a attentar 
contra direitos ele terceiros e dar clareza ao texto ela lei é que a emenda 
cogita de magisterio federal, isto é, o exercício do prod'essorado em escolas 
of:ficiaes ele cursos superiores do Governo, por este Cl'eados e mantidos. 

Dahi concluir a •Commissão 'CJ.Ue a emenda deve ser acceita. Se estes 
f undamentos não -bastassem, a justificação que acompanha a emenda constitue 
elemento de solbra para aconselhar a sua approvação, dada a clareza e a 
logica que ella contem . 

A terceira emenda, -subscripta pelo Sr. Mario Piragibe, reza . 

"Os estudantes. cuja matricula nos cursos superiores estiver dependenao 
a penas ele um preparatorio e que já tenham feito prova escripta de exame 
vestibular, poderão fazer a prova oral desse exame, depois de efd'ectuado o 
do preparatorio de que estiverem dependendo, a-ssim como assistir 1\.s aulas 
do 1° anuo de qualquer curso superior, para prestarem o exame respectivo 
na ·segunda época do anno lectivo de 1927". 

Confrontando-se a emenda com o projecto, verifica-se que est'e resolv<> 
plenamente o caso, pois os preparatorianos são alumnos de cur~o secundarln 
e nessa hypo1Jhese a elle se applica o texto do art. 1°. 
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A emenda é restrictiva, contendo no seu final uma condição que de certo• 
importará em flagrante injustiça, pois manda que essa situação seja sómente 
quanto à segunda epoca de exames do corrente anno de l'll27, 

O proj9cto dá caracter definitivo ao assumpto,, que era controvertido no 
decreto que deu nova organização ao ensino, dado o con.flicto existente entre 
os arts. 50 e 209. 

A Commisão opina pela rejeição da terceira emenda. 

Sala das seccões, em 5 de Outubro de 1927. - Valois ele Castro, 
Presidente. - Oscar Soa1·es, Relator. B1·az ao .áma.ral. - Carlos Penatiel. -
Vidato Corrêa. 

PROJEC'l'O N. 1J.-B, ElMENDADO EM 3" DlSCPSSÁO 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 .será permittido aos alumno::; do curso secun<larlo ou s uperior. 
que dependerem de uma só materia para a prestação dos exames do anno 
seguinte, fazer na primeira época @ exame daJquella materia e o a:nno im
mediato. que houverem frequentado. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

l 
Sala das Commisscs, 

dente. - B1·az do A nw1·a1. 
Penn/iel, vencido. 

de Agosto de 1927. - Valois ae Castro. Presi-
Octa'Vio Tavct?·es. - Fm•ia Souto. - Ca1·Z03 

E·m 13 de Outubro, a 1·eqtterim.ento de p1·eterencia do 
S1'. .~.1Iau1·icio ae lYJedeiros, soo app1·ovados o p1·ojecto e a 
emenda acceita pela Co11111nisséio, be?n conto a 1·eàacção final; 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• Será. permittido aos alumnos do curso secundaria ou superior, 
que dependerem de uma só materia para a prestação dos exames do anno 
seguinte. fazer na primeira época o exame daquella materia e o anuo im
mediato, que houverem !frequentado. 

Art. 2.• Na applicação do disposto· nos arts. 188 e 191 do decreto nu
m ero 16 . 782-A, de 13 de Janeiro de 1925, entender-se-á como de magisterio 
federal o tempo de exercicio exigido para a disponibilidade nelles prevista . 

.Art. 3.• Revogam-se as dispo·sições em contrario. 

Sala das Com missões, 1,3 de Outubro de .1927. - JoaquLm de Mello, Pre· 
sidente. - .Machado Coellw. - Emilio Jardim. 

RnviacTo ao ScnaiDo na mesma data. 
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E m 19 de Outubro a 001nnniSsão de Instrucção P•ublioa 
do Senaào àeu parecer moài!wando º projeoto: 

A' Commissão de Instrucção Publica foi presente o projecto n: 2:L3, de 
1927, da Camara dos Deputados que permitte a renovação de exames a 
alumnos de ensino secundaria superior. 

Quanto ao artigo 1 o pensa ser preferível aclopi'ar-se o substitutivo se
guinte : 

"E' extenstvo aos alumnos do curso ele ensino secundaria o di'SPOSto no 
att. 2° e no paragrapho unico do decreto n. ~.[13 -A, de 23 de Dezembm 
de 1926. 

De !facto esta disposição resolve penfeitamente o assumpto para oll 
alumnos dos cursos de ensino superior . 

. ·\.d.optado para os alumnos de ensino do curso secundaria dará uma so 
Jução mais completa do que consi'a do art. 1° da proposição da Camara dos 
Deputados. 

Quanto ao art. 2°, a Commissão é de parecer que •seja approvado, jul
gando, porém, conveniente aditar como paragra).:}ho unico o seguinte: 

ParagrapJ1o unico. No art. HH acima citado tficam supprimidas as pa
lavras "dentro do prazo de 90 dias". 

Com eft'eito não ha razão que justif~que não ser geral em qualquer tem 
po a concessão de dispontbilidade quando requerida, desde que os actuaes 
professores estejam na conclic;:ões prescriptas nos arts. 187, 18·8 ou 189, do 
decreto n. 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1925. 

!Sala da Commissão, em 19 de Outubro de 1927. - José Murtinno, Pre
sidente. - Olega1·io Pinto, iRelator. - Paulo de Frontin. 

App1·ovado e'rn 01ttub1·o e1n 2• cli.sC1tSsiio, como p1·opuzere> 
a Ccnn.missão, 1·ec:ebe e-rn s• enwnd.as. 

App1·ovad.o co1n emend.o.s é devolvido á Oamara. 

Em. 28 de O utubro ct Com.?nissão de Jnstntcção deu o se
g1tinte pM·ecer cís mnenclets do senado: 

O projecto que no Senado tomou o numero 213, de 1927, teve, nesta Ca.
rnara, o n . 11. As emendas que o Senado lhe propõe são em numero de 
quatro. 

Ern..emla n. 1 

.E' mais uma correcção de lf6rma que de fundo. Basta lêr a disposição 
legal citada para comprehender que a redacção proposta pelo Senado é mais 
succinta, sem alterar em nada a idéa consubstanciada na proposição iniciada 
na Camar<r. Deve ser approvada. 
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Entenda n. 2 

Manda accrescentar ao art. 2° do projecto da Camara dos Depu tados um 
dispositivo supprimindo a restricção do prazo estabelecido na lei de ensino 
actual var::.. obtensão de disponibilidade a requerimento dos act"uaes prolfes
sores. E ssa emenda, como a anterior, é oriunda da propria Commissão do 
Senado, que a justificou dizendo: 

"Com etffeito, não ha razão que justtfique não ser geral em q ualquer 
tempo a concessão de disponibilidade requerida desde que os actuaes profes
sores estejam nas cond.ições prescriptas nos arts. 187, 1&8 ou 189 do decretú 
numero 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1·9215." 

Com essâ~ ponderaçõe:, da sua Commissão de Instrucçào concordou o 
Senado . Achamos que, nestas condições, a Camara deve approvar a e.IIlenda. 

Enüencla n. 3 

E' emenda additiva. Transfere do 1° para o 5° anno o ensino de Inst'ruc
ção Moral e Cívica e supprime, do exame de admissão ao curso secu ndaria, 
essa disciplina . Quem conhece os programmas das noções que solb esse titu
lo, se têm exigido de menores de 11 a 13 annos, 1bem comprehende a impos
oibilidade mental, nesta idade, para util aproveitamen<l'o dellas. A emenda deve 

pois, ser approvada. 

Emencl.a tL 4 

Nos termos em que está redigida esta emenda, ella estabeleceria g1·a w 
balburdia no curso secundaria do .paiz. Nesse curso, ha duas modal'idad,~s tl e 
exames, mesmo no regimen sériado, que é aque!Je ao qual se refere a em:>nd~: 
-os exames de promoção, e os finaes. (Art. 52, do decreto 'n. 16.782 ft .. d<' 
13 de Janeiro de 19~5). 

Os exames de promoção constam, ou de provas graphicas - para o dese
nho - ou de provas escriptas para todas as mat rias. (§ 1° do referido , r
tigo). 

Os exames fin::tes constam de p1·ova escripta, prova orãl e mais p1·ovn. 
pratica, quando se tratar de physica. chimica e !E-listorla natural. (§ 2• do 
mesmo artigo). 

Em ambas as modalidades de exame as provas escriptas fí.o julgadas p~r 

bancas officiaes. 
A qual dellas se refere a emenda do Senado? 
A unica na qual o exame é apenas a prova scripta é a dos exam·'S "•' 

promoção . Si é a esses que a emenda do Senado se reporta é V·isivel o d~õ
acerto da medida, pois que a sua propria designação está mostrando que 
assumpto sobre que versam é })arte apenas da disciplina: a parte qul' pe rr.itte 
11T011J.OVI}r o alumno á série seguinte. Por isso mesmo, o alumno vae fazend o 
exames de promoção da mesma disciplina em séries successivas, de "":J'' 
para anno, como por exemplo, o portuguez que se estende do 1° ao uldm< 
anno do curso secundaria. Applicada, litteralmente, a disposição contida P3 

emenda do Senado, taes exames de p1·omoção que constam apenas de ;;~o·va 

escripta se transformarian1 em "finaes" ij)ara o effeito de constituírem pre· 
paratorios das respectivas materias, e então nós teriamos no Brasil exanws 
finaes de portuguez, por exemplo, com a parte .apenas do 1 o com a do 1 o e (lo 
2°, com a do 1°, 2° e 3° e finalmente com a do 1", 2°, 3° e 4• a n nos do .! urso se
cunclario - e nenhuma tlella~ C'onstituiria a materia integral. capaz <i? ser, 
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em face do ensino tal como elle é administrado, considerada como final, isto é, 
conclusiva, só terminada ao fim do 5° anno secundaria. 

Si, porém, a emenda do Senado não visa. esses exames de promoção, e, sim, 
os finaes, não menor é o damno que causa. A prova escripta 11ão é o exame, e. 
sim, .parte delle. Póde o alumno ter sido nella approvado por uma Banca. of
ficial - porque o regimen adaptado fatia julgamentos separados de rada 
prova - sem que tivesse merecido approvação no exame, visto como eSlll 
resulta a média das nota!O' obtidas em todas as provas. Vir agora uma lei ~ 
dizer que quem te:ve approvadas as suas provas escriptas tem os 'éxarr>e<; fi. 
naes- é como si a lei dissesse que os reprovados ficam approvados. 

Por todos esses motivos a emenda não deve ser approvada. 
Sala das Commissões, 28 de Outubl'O de 1927. - Valois de Castro, P!·esi· 

dente . - Hem-fque Doclswo,·t71, Relator. -Braz d.o A?naral. - Viriato Cor
rêa . - Carlos Pcnajiel. 

LEGISLAÇÃO CITADA NA EMENDA DO SElNADO 

Decreto n 5 .113 .tl, d-e 23 cte Dczcmbrú de VTBi' 

Art. 2" Os alumnos das escolas superiores da Rermblica, dependentes de 
uma cadeira, uma vez approvados na 1 • época nesta cadeira, poderão tambem, 
na mesma época prestar exame da. série superior em que estiverem natri
culados. 

Paragrapho unico. No caso de não terem sido approvados ou de não te
rem podido prestar na primeira época exame da cadeira de que dependem 
poderão fazer na. segunda época exame da reJ:eriâa cadeira e, igualmente n 
exame da série superior em que estiverem matriculados. 

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECEJR 

Dec1·eto 11. 16.782 A, de 13 de Janevro de 1925 

Art. 52. Os exmes serüo de promoção e finaes. 
§ 1" Os exames de promoção constarão: ·1) de prova graphica de desenho 

·;os 1 •, 2•, 3° e 4" annos; 2) de provas e~cdptas: a) de portuguez, francez, in
g!ez, geographia e arithm tica, no J" anno; 8) ele potruguez, rrancez, .:1.tim, 
inglez ou allemão, c- historia universal no 2• anno; c) de portuguez e latim, 
no 3" anno; cl) de portuguez, latim, physica e chimica, e historia natur:J.l, no 
4" anno. O desenho, no 5" armo, terá• em vista a sua applicação nos CJJrsns 
superiores mas o respectivo exame será facultativo, bastando para encerrar •· 
seu curso a prova de frequencia do mesmo. 

§ 2•. Os exames finaes constarão de prova escripta e oral das mn.t~ria.., 

que constituem as diYersas séries na forma estabelecida no art. 49 e tambem 
de prova prativa em physica, chimica e historia natural. 

EMENDAS 110 SElNQDO A QUEl SE REFERE O PAREJCEJR 

N. 1 

Substitua-se o art. 1°, pelo seguinte: 
Artigo. E ' extensivo aos alumnos do curso de ensino secundat·io o disp'l a

to no art. 2• e no raragrapho unico do decreto n. 5.113 A, de 23 de Dezemhr •> 
de 1926 . 
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N. 2 

Accrescente-se ao art. ~·: 
P aragrapbo unico. No art. 191 acima citado , ficam supprimidas as pa-

lavras: "dentro do prazo de 90 dias". 

N. 3 

Additivos: · 
Artigo. Fica transferido elo l" para o 5" anno do curso secundaria o e3-

1udo da ,Instrucção [Moral e Cívica" , sup.primindo-se esta disciplina no exame 
de admissão, derogado nessa parte o decreto n. 16.782 A, de 13 de Janeir o 
de 1925. 

I 

) 

Artigo. São considerados finaes, para o effeito de constituírem pr~P<l · 
ratorios das r espectivas materias, os exames escriptos, em que tenham sido 
a pprovados por mesas officiaes, os estuda11tes do curso secundaria, suj~itoa 

ao regimen seriado. 
Paragrapbo unico. Terão igual valor os das matarias iniciadas no cor

rente anno lectivo e que forem prestados em primeira ou segunda época . 
.Senado Federal, 26 de Outubro de 1927. - F ernando de M eílo Viamw , 

Presidente. - José Joaquim P ereircb Lobo, 1 • Secretario. - Olegario Hercula 
no da Silvei1·a P into, 2" tSecretario. 

PROH'CTO DA CAMARA, EMElNDADO PELO SEJNADO 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1 • . Será permittido aos ai umnos do curso secundaria ou l3uperior, 
que dependerem de uma só materia para á prestação dos exames do anno 
seguinte, fazer na primeira é,poca o exame daq1!f)lla matelia ., o anno imme
dlato, que houverem frequentado. 

Art. 2". Na applicação do disposto nos arts. 188 e 191 do de}retn nu
mero 16.782 A, de 13 de Janeiro dt: 1925, entender-se-á como de ruagisterio 
fed-:, aJ o tempo de exerci cio ex1.15il.lo ,oara a disponibilidade n"lles prevJ.;tJi,. 

Art. 3" . Revogam-se as disp:>;:i\'Ô€s em con;~ <.Lr\o. 

C:amara dos Deputados, em de Outubro de 1927. - Sebastião do R egu 
Bar.1·os. -Raul de Noronha Sá. -Domingos Barbosa. 

E-m. 4 ele Novernbro é encen·ada a dliscussão uwica e av
provadas as emendas . n. 1 e 13 e lZevolviãas ao Senado, que 
11wnteve a emen?'(b n. 2. A CO?rvmissão de Inst?"IU;ção Publica 
da Ca-tna?·a opinou o seg·winte: · 

!Subsistindo as mesmas razões de ordem financeira que levaram a Ca
mara, ha poucos dias, a negar voto lfavoravel á emenda n. 2, do Senado, ao 
projecto n. 11, de 1927, da Cam ar a, sou de parecer que a Cornmissão de 
Instrucção opine pela rejeição da emenda. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1927. - B1·az ào Amaral, !Presidente. 
H en1•iq1be Dodsworth, Re·lator. - Oscar Soares. - Carlos P enafiel. - Vi

-riato Corrêa.- Solano iLa Cunha. 
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lJMENDA N. 2, DO SJllNADQ, A QUE SE REFElREl O PARElCElR CONTRARIO AO PROJEC'TO 

N. 11, DE 1927, DA CAMARA., REJEITADA POR ESTA Jl) MANTIDA PELO SENADO 

N. 2. Accrescente-se ao art. 2•: 

lParagrapho uni co. No art. 191 acima citado, ficam supprimida as pa
'lVra$ : "dentro do prazo de 90 dias". 

Em 3 de Dezembro a Camara manteve a sua decisão 
anterior. Em 2 de Julho de 1928 o projecto te1:e a 1·edacçffo 
final seg1/Ji.nte: 

O Congresso Nacional d<>.creta: 

Art. 1.• E' extensivo aos alumnos do curso de ensino secundaria o clls. 
"ost:o no art. 2•, e no para.,arapho uni co do decreto n. 5 .113. de 23 de De
~embro de 1926 . 

Art. 2.• Na applicação do disposto nos arts. 188 e 191 do dec1·eto nu
mero 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1925, entender-se-á como de magisterio 
federal o tempo de exercicio exigido para a disponibilidade nelles prevista. 

Art . 3.• Fica transferido, do 1• para o 5• anno, do curso secundaria, o 
·studo da "Instrucção Moral e Civica", supprimindo-se esta disciplina no 
·xame de admissão derogado nessa parte o decreto n. 16. 782-A, de 13 de 

.Janeiro de 1925. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das CommiJssões, 2 de Julho de 1928. - Lincoln Prates. - Yiriato 
Corr êa. - Hugo Napoleão 

E-ri/Viado c! sancção o P1·esiàente da Republica em 4 a:e 
Julho veto1~ o A1-t. 1 • do p1·ojecto com as seguintes razoes : 

RAZÕES DO vETO 

O art. 1• da presente resoluçao legislativa determina que .seja extensivo 
aos alumnos do curso secundar! o o disposto no art. 2• e no respectivo para
.;rapho uni co, do decreto n. 5 .;.113, de 23 de Dezembro de 1926. 

Taes dispositivos legaes são os seguintes: 

Art. 2.• Os alumnos das escolas superiores da Republica, dependente.. 
de uma cadeira, uma vez approvados na. primeira época nesta cadeira, pode· 
rão tam'bem. na mesma época, prestar exame da série superior em que esti· 
verem matriculados. 

Paragrapho unico. No caso de não terem sido lt'pprovados ou de não 
terem podido prestar na primeira época exame da cadeira de que dependem 
poderão fazer na segunda êpoca exame da cadeira. referida, e, igualmente. 
o exame da série superior em que estiverem matriculados" . 



-416-

A concessão !feita pelo citado decreto 5 .113 sõ se applica, como se vê, ao!· 
alumnos das escolas superiores que, reprovados em uma disci,p!ina de qual. 
quer das séries do curso, obtenham matricula nessa disciplina e,. simultanea. 
mente. nas ela série subsequente, conforme faculta o art. 209 do decreto nu. 
mero 16.782-A, de 1925. ;São os chamados "alumnos dependentes", isto ê. 
os que sõ podem fazer exame da série m que estão matriculados depois da 
approvação na unica clilsciplina, de que dependem, da série ant:erlor . 

Nos termos da vigente lei do ens.ino. esses estudantes, deveriam prestar 
exame dessa materia na 1" época, e os da série seguinte na 2• . 

o decreto n. •5.11·3, a que !faz referencia a resolução legislativa em apre·. 
ço, permittiu-lhes rque fizessem, na mesma época (11' ou 2"), tanto o exame 
c1a cadeira. de que dependiam como, (uma vez approvados) os da série sub· 
se quente. 

Esta ultima concessão é a que a resolução elo Congresso torna applicav~· 
aos alumnos do curso secundaria. 

ra execução da lei que rege o ensino, o Governo, a despeito da insist e:n
cia, annualmente renovada, de grande numero de interessados, tem entendido 

que o art. 209 do decreto numero l6 . 78"2-A, cliz resp\)ito exclusivamente ao!! 
alumno dos cursos superiores. 

Ora, esse arl1go estatue as condições da nJ:LLt?"iC•Lla dos alumnos depen· 
dentes, e o decreto n. 5 .1113, acima transcripto sõ trata dos exames. 

Evidentemente, estes não se podem e!f.feclfu ar sem qu e o estudante este)~. 

matriculado. Su'benten de~se, portanto, qu e, embora al ludindo sóment:e ao~ 

exames, a resolução legislativa, manda applicar aos cursos >Secundarias o 
disposto no art. 209, do decreto n. 16. 7•8 2-A, permittindo, nesses curso3. a 
existencia dos alumnos dependentes. 

As condições peculiares aos cursos secundarias não aconselham, a ben• 
da regula ridade dos traba.Jihos Jectivos, e dos proprios estudantes, a adonçil_,·. 
de uma pratica admissivel, por motivos de ordem especial, nas escolas supe
riore!! . 

Com e1ifeito, o estudo de quasi todas as matarias do curso secu ndaria e. 
feito em dois, tre:l, ou mais annos. 

A reprovação de um estudante em qualquer disciplina, demonstra ClM! 
ell e não possue os conhecimentos neces ·arius não sõ para proseg-uir no estudo 
mais In·o!fundo e especializado dessa disciplina, mas tambem para iniciar na 
série subsequente o de outras que com aquella •se relacionam. 

Assim, não ha duvida, em que o alumno reprovado em exame rudimenta.t· 
dt- idioma vernaculo não põde assistir, com proveito, aulas em que se estu
dem pontos mais adeantaclos. de syntaxe ou etymologia; bem conlu o t{Uu 

fo r reprovado em arithmetica ou geographia, não está nas condições de iniciar 
o estudo ele algebra ou o de [H}storia Unjversal . 

A m atricula com o regimen d11. dependencia crearia, portanto, uma situa
ção inclefensavel, qual a do alumno que frequenta a ulas da mesmR. materla. 
em dois gmos cli:Dferentes do estagio escolar, um dos quaes exige ~ presup
põe o conhecimento do anterior; ou que estuda cert<lls discipli!la s !!Pm que 
possua a base cultural imprescindível para que possa assimilar as lições dos 

professores. 
Cumpre salientar ainda a circumstancia de ·ser did'ficiJ (sem grande per

turbarção para os t r abalhos lectivos) or ganizar os horarios ele modo t a l que 
cada a lumno dependente possa assistir as aulas da disciplina que o pr end• 
a uma série. sem faltar ás •que na mesma ocoosião se realizem, da série lle-

guinte em que está tamqJem matriculado. Havendo, como certamente, lhaverâ.. 
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coincidencia de horas, de aulas, o es tudante em taes condições terá que !faltar 
systematicamente a uma dellas, e, applicado o regulamento, perderá o anno, 
salvo si se crear um regimen especial de livre frequencia e:K!clusivamente 
~m bened'icio de alumnos reprovado , o que seria absurdo. 

Taes são os motivos que obrigam o Governo a deixar de sanccionar •• 
o.1·t . 1.0 da presente decisão -legislativo. 

•Submetto, pois, o assumpto, á elevada apreciação do Congresso Nacional . 
para que sa digne resolver como em 1seu alto cri te rio entender acertado. 

R io de Janeiro, 20 de Julho de 19•28, 1Üo7° da Independencia e 40" da Re-
1,ublica . - Wa&hington !Atis P. àe S01tSa. 

ARTIGO 1° DA RElSOLUÇÃO LEJGISLATIVA, VETADA PELO SR.. PRElSIDEJNTE DA l!.EJPUBLit!A, 

A QUFJ SFJ RElFERElM OS PARElCEJRElS 

O Congresso Nacional d·ecreta: 

IArt. 1.0 E' extensivo aos a!un1nos do curso de ensino secundaria o 
disposto no art. 2", e no paragrapiho uni co do decreto n. 5 .1'12, de 23 de 

Dezembro de 1926 . 
Decreto n . 5.494, de 20 de Julho de 1928: 
O [F'r sidente dos Esta do,s Unidos do Brasil: 

Fa!)o sruber que o Gongresso Nacional der.retou P. eu sancciono a resolu
ção seguintts: 

Art. 1° - Vet'aao. 
Art . 2.0 N a a ppli cação do disposto nos arts. 188 e 1~1 do decreto no-· 

mero 1-6. 7$2-A, de 13 de J a neiro de 19 25 , entender-se-rá como de magisterio 
Cedera! o tempo de exercício exigido para a dispontbilidade nelles previst:l .. 

Art. 3.° Fica transferido, do 1 o para o 5° anno, do curso secunda rio. o 
estudo da "Jnstru cção :Moral e ivica", supprimindo-se esta disciiJlina nu 
exame de admissão. derogado nessa parte o · decreto n. 16. 78·2-A, de 13 ile 
Janeiro de 1·925. 

Art . 4. o !Revogam -se as disposições em contraria. 
Rio de Janeiro, em 20 de Julho de 192·8, '107° da Independencia ., 40" da. 

Republica. - Washi.n.gton. L1tis P. àe F(oi1tza. - A.1t.Q1tsto àe Vi.anna flo Cas
tello. 

E1n Owtub?·o as Qoqnm~issões àe Instntcção P ·ublica e de 
Constituição opina1·a1n 1Jela ap1Jrovação do veto: 

O Presiden te da Repuiblica oppoz o seu v ê to ao art. 1 o da resoluçao le
gislativa co DiStante do decreto n. 5. 494, de 19•27, que a ltera varias disposições 
rlo decreto n. 16 . 782-A. de 1t3 de Janeiro de 192•5. 

O art. 1 o da citada resolução determina que seja extem;ivo aos alumnos 
do curso secundaria o que se ac:ha disposto no art. zo e respectiv o paragrapho 
unico do decreto n. 5 .1:13, de 23 de Dezembro de 192·6. 

O decreto n. 5 .113, a que faz r~erencia a resolução legislativa n . 5 .494, 
de 1927 , permittiu aos estu dante,s de curso superior fazerem, na mesma época 
(P ou 2• ) , tanto o exame da cadeira de que dependiam como, uma vez appro
vados. os da série subsequente. 
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Foi essa concessão, que a resolução do Congresso Nacional extendeu aos 
alumnos do cur,so secundaria, o motivo do véto presidencial, ;;;ob jusit1'icados 
fundamentos que constam das razões juntas, pelo que a Commissão de Ins
trucção, da Camara, reconsiderando o seu acto anterior, opina pel~ appro
vação elo vêto . 

Sala das Commissões, 1•6 de Outubro de 192•8. - Valois de O astro, Pre
sidente. - Oarlos Penatiel, Relator. - B1•az do Amaral. - Raul de Fa1"ia. -
t11me1· Motwão. 

Foi submettido ao estudo desta Commissão de Constituição e Justiça .; 
véto pa?·cial, opposto pelo [poder 'Executivo ao art . 1" do projecto sob n. 107, 
do corrente anno, que russim prescrevia: 'I E' extensivo aos alunvnos do mtrso 
de ensino sec1mda1·io o disposto no a1-t. 2° e seu pa11agrapho unlico do dec1·eto 
n. 5 .1.1•3. de 2•3 de Deze11~b1·o de 1•92.6". 

IA instituição do véto parcial foi adaptada pelo nosso legislador consti
tuinte nos seguintes termos, constantes do art. 37, § 1" do actua! texto co=
titucional: 

"O projecto de lei adaptado numa das Cam aras serã. s ubmettido 
a outra e esta si o approvar envial-o-'â. ao iE'oder Executivo, que, 
aoquiescendo, sanccionarã. e promulgará. 

Quando o Presidente da República julgar um projecto de lei, no 
todo ou em parte, inconstitucional, ou contrario ao,s interesses naciow 
naces, o vetará total ou pOJrcialmente, dentro de dez dias uteis a cort
tar daquelle em que o recebeu, devolvendo nesse prazo e coro os mo , 
tivos do véto o projecto ou a parte vetada ll. Camara onde elle s .,. 
houver iniciado." 

Evidente é, portanto, que o Poder Executivo exerceu, no caso concreto. 
uma attr1buição que llhe é expressamente conferida pela Constituicão da Re-
pu}Jlica. · 

Tanto nos bastaria para termos por !Satisfeita a nossa missã'o regimental, 
si não lf'ôra a necessidade de accentuar que a Comrnissão de Jnstrucção Pu
blica, apreciando as razões do véto, deu-lhes decidido apolo. 

Somos, por consequencia, de opinião que o véto seja approvado . 

.Sala da Commissão de Constituição e Justiça, 25 de Outubto de 1928. - 
M ello F1·a1wo . .Presidente. - João Santos, Relatàr. - Rattl Machado. _ 
Fr·a?~sco Vallad<wes. - João Mangabei1·a. - Flores da Ounha. - Lu1z 
Pinto. 

A Oa?lta?'a dos Dept,tádos adaptou a opinião das ?'ete1'ir'la• 
Oo1wmissões. 

Em 8 de Agosto de 1927 a Oo'111111Vtssão de Instnu:çiLo 
Publ-idtL otterece á conside?·ação d4 OamMa o pTojecto de lei 
q1te per1nitte os exames pa1·cellados nos estabeleoi!lnentos de 
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ensino secunàario ao candid-ato qu.e requerer inscripção na 
época legal do exame de 1927, de aocôrdo oom o decreto nu
mero ll. 530, de 1915. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art . 1.0 Nos estabelecimentos de ensino secundaria, officiaes ou a lillles 
equiparados, são per mittidos os exames parcellados a qualquer candidato que 
requerer inscripção na época legal de exames de 1927, de accôrdo com 0 
decreto n. 11. 530, de 1925. 

Art. 2. 0 Aos estudantes que prestarem exames nas condições prescrl
ptas no art. 1", é assegurado o direito de proseguirem o curso na con(orml
dade do decret:o n. 11.530, de 1!l15. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão, Agosto de 1927 .- Valois de Castro, !>residente. 
He?wiqu.e Dodswo1·t1h. Carlos Penafiel. - Octavio Tavares. - Raul ae 

b'aria, vencido. - Fm·ia Souto. - Oscar soares. - Braz do Ama1·az, vencido. 

Nota da Secretaria - O decreto n. 11. 530, de 18 de Março de 1915, reor
ganiza o serviço secundaria e o superior da Republica (reforma Rivada·1ia 
Corrêa) - t:em 201 artigos, tem 2·6 paginas e está publicado no vol. 2° das 
leis de 1915, pags. 1.107 a 1.141 . 

I-N. 1. 

Ent 9 de Agosto ent1·a o p1·ojecto em 3' discu>são. São 
lidas as emendas: 

Ao art . 2 - Supprima-se. 

II-Accrescente-se <mde convier: 

Art. Continúa em vigor <1 art. 4 da lei n. 4. !lll, de 1925. elevado .para 
fi. OOO:OOO$ o credito para a diffusão do ensino primario. 

III-Onde couber: 

Art . Ficam abolidos todos os emolumentos, taxas, impostos e mal~ 

contribuições exigidos no!! estabelecimentos publicos do ensino. 

Legislação citada 

Lei n. 4 . 911!1" de 1925: 

Art. 4.0 O Governo organizará e executará um plano de diffusão do 
ensino primario nos Estados directamente ou pot· accôrdo com os respectiYo::. 
governos, podendo abrir creditas até a importancia de 500:000$000. 
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Justificação 

Com surpreza natural, vemos voltar ao plenario e ser aprovado, já ern 
dois turnos, a tentativa de restabelecer o regimen dos exames parcellados, 
cuja abolição foi uma das raras bõas cousas da vigente reforma do ensint. . 
Ha, <lias, porém, essa medida era quasi unanimemente repellida pela Camara, 
e agora, com ligeira modificação, mais de fôrma que de fundo volta ã sua 
approv~ão . Dir-se-.hia que a causa agora victoriosa porque plucuir; ai~,.<, ..• 

Entretanto, não pócle merecer o voto dos que se interessam pelo ensino 
publico . 

.A segunda emenda reproduz medida já p1·opugnacla no or çamen to do 
Interior, onde não foi julgada ca.bivel, Visa da.r credites para permlttir · 
Governo contribuir, colho qualquer particular poderia :fazel-o, na dissemina

ção do ensino primaria . 

E' vergonhoso que não se gaste nem 2 o/o do orçamento geral da Re-
publica, que vae além de 1. 700 contos. com a instrucção publica, em todos 

os seus grãos . A Camara, que mandou inserir na acta de seus trabalhos, a 
admiravel conferencia de Miguel ·Couto. não quererá continuar a demonlrtra, 
tão triste aversão ás questões de ensino, i'ão essenciaes é. grandeza das , 
cionalidades. 

Sala daJs sessões, 9 de Agosto de 1,927. - Sá Filho. 

N. 2. ,suibstitu a-se o art. 2°, pelo seguinte: 

Art. 2.0 Aos estudantes que prestarem exames nas condições prescriptas 
no art. 1°, ê assegurado o direito df} proseguir o curso na conformidade do 
decreto n. 11.>530, de 1915, desde que já tenham completado 17 annos de 
idade, e que não tenham iniciado o curso gymnasial pela lei vigente de 
enslno. 

·Sala c1as sessões. 9 <le Agosto de 1927. - D·ioclecio DuMtf:. 

N. •3. !Supprima-se o art . 2° do projecto. 

J 1t.stifl.cação 

'* o art. 2°, assegurando ao. estudantes que prestarem exames nas condt-
ções prescriptas no art. 1°, o direito de proseguirem no curso, na comorml
dade do decreto numero ll.fi30, ele 1915, vem implantar grande anarchla na 
lnstrucção secundaria do Brasil. 

Teremos por muito tempo dois cursos: o parcellado e o seriado, difficul
tanclo o ensino secundaria ~os esta;belecimentos de ensino. Assim, o art. 2" 
torna mais condemnavel a excepção estalbelecida no art. 1°. p orque subsistem 

as ·normas v igentes regulamentare,s do ensino . E' o cahos, a balburdia! a 
corufusão, a aggravo.r ainda mais os erros el a orientação pedagogica, 1nheren
tes ao regimen de exames pa1•cellaàos . 

Sala das sessões. em 9 de Agosto de 19·27. - Aga?nenon ll!agal.hões. 

J 
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Em 13 de Setembro a Oommtissão de In.stnwção d~ a 
t·espeito das . e11wndas: 

Entenda n . 1 - A Commissão resolve manter o art. 2• do projecto nu
mero 359, de 1927. porquanto a sua suppressão importaria em condemnar o 
objectivo principal do projecto, que visa est8Jbelecer um a.ccõrdo entre as 
duas correntes existentes na Carnara, uma <t'avoravel aos exames em série, 
outra aos exames parcellados no CUl'SO secundaria . 

A questão em si mesmo, não r~resenta, como se quer fazer suppor, 
uma reú'orma social, uma questão 'le principio resolvida e decisiva para os 
destinos da instrucção secundaria no Brasil . 

A dualid<t<de actual, os systemas que ahi estão a correr parallelos de 
prestação de xames, vigora porque está a valer a uma situação de ;facto, 
a uma necessidade evidente e palr ave!, pel'fe1tamente logica em face do 
período de transição <que assignala a passagem do regimen de exames par
cellados para a orientação pedagogica que instituiu, com a ultima reforma, 
os cursos seriados, gymnasiaes. 

Feita essa reforma de ensino por delegação do [Poder 'Legislativo ao Go
verno Executivo, só este anno os debates, na Camara dos Deputados, sobre 
a quesão em fóco, desde lqgo revelaram a existencia claquellas duas correntes 
de opinião. o pro,jecto n. 3'59, d'ixand'o particularmente o anuo corrente para 
marco inicial ele um prazo de-terminado e certo, constitu um alvitre liberal 
e justo, porque, assim, pre!fixa, de facto, a expirar dentro ele um :prazo ra
zoavel, - altás e desde, logo, o mínimo possível, prazo unico, conseguinte
mente - aquelle período ele interregno conveniente a uma transicção menos 
brusca entl·e um e outro systema, <OU melhor entre interesses legitimas a 
defender que representa, de parte a parte, a co-existencia de am;[)os. 

A corrente pelo's exames parcellados, alêm de lfortes argumentos proprios 
ao nosso ambiente político-social, economico e lfinanceiro, e ás clilf,ficulàades 
provenientes da vastidão e complexidade do meio geograpllico, mostrou que 
esse systema facilita muito mais a rapidez na !formação ele élites, as quaes, 
a<> systema de cursos seriados, são sacrilficadoo:; ao desenvolvimento dos re
tardatarios. 

Não valendo a ultima re-forma elo ensino por uma reforma social, uma 
questão de principio x·esolvida e acrubru:la, sendo apenas uma lei de realização,' 
uma lei cUJja applh::ação está merecendo fortes reparos e multiplos protestos 
de todas as partes do paiz - e de que é bem um symptoma clarisllf.mo o 
trabaíl.bo de re<fusão ela mesma lei, a ·que actualmenil:e se entrega toda a 
actividacle desta •Commissão, - não vê este parecer inconveniente algum na 
Camara approvar, em toda a sua inte-gridade, o projecto n. 3·59, de 1927. 

Via de regra, com bons professores e com examinadores capazes e séTios, 
todos os programmas de ensino e todos os systema ·de exames são excellen
tes. O importalbte seria re!formar os prolfessores e saber seleccionar os exa
minru:lores, e não programmas e systemas. Todo o erro brasileiro, ou melhor 
todo o erro dos latinos em geral, está em acreditar demasiadamente no 
poder das constituições, das instituições e do·s programmas e systemas de 
ensi~o, preconceito irreductivel pela força do seu espírito de rotina. 

A unica parte util de qualquer re<forma a adaptar-se, no particular acima, 
si ê que ella fosse assim applicacla, o que ê muito duvidoso, dadas as idéas 
e. os systemas em -que formaram a sua mentalidade os nossos professores. 
seria, d'ora avante, coordenar-5€ o ensino secundaria ao ensino primaria, de 
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maneira que, nesse plano geral, os fins essenciaes da instrucção e educação 
no .Brasil pudessem, pelo menos, evitar, de \futuro, qualquer falta contra a 
unidade da nação, isto é, contra a harmonia e o equilíbrio federativo. 

Emenda n. 2 - A emenda propõe um augmento dez vezes maior a uma 
autorização de credito já estabelecido em 1925 pelo Congresso • acionai. 

A Commissão applaudit1á abertamente qualquer plano de dl!ffusão do 
ensino primario nos Estados pela União. Tem, porém, a ponderar que, não 
existindo ainda traçado, nem fixado em lei, esse plano de instrucção publica, 
não comprehende a necessidade em se decuplicar, desde já, e antes do novo 
serviço publico estar siquer praticamente esboçado, - de 500 para 5 . 000 
contos de réis, o credito a que se rect:ere o art. 4° da lei n. 9 . 911, de 1925. 

E?nend4 n . 3 - O idéal seria a instrucção graluita em todos os gráos, 
porquanto se a dit:fusão do saber é um bem em qualquer organização social, 
muito mai imperiosa é a sua necessidade, tornando-se uma questão de vida 
e de morte, das nações votadas ás in tituições democraticas, ad:im de se 
associar constantemente a cultura geral e a cultura prafissional, a educação 
da criança e a da nação inteira . 

!Praticamente, no emtanto, deve existir por força uma relação entre o 
sY'Stema necessario de educação e os estados sociaes successivos com os 
quaes elles co-existem. Entre nós, por circumstancias de tempo e de meio, 
com a dupla preoccupac;ão de desenvolver as instituições sociaes e adaptai-as 
ás circumstancia. novas, creadas. sobretudo, depois da Grande Guerra. enca
receu espantosamente o ensino no Brasil. Isso explica até certo ponto o 
augmento que, aos emolumentos, taxas, impostos e mais contribuições exigi
das nos estabelecimentos publicos de ensino, trouxe a recente reforma de 
ensino. Esta Commissão, manifestando-se contra a emenda do Deputado Sr. 
Sá Filho, não condemna, entretanto, a sua bella intenção e não vê emba
raços para que o autor alvitre, por occasião da nova reforma projectada 
pelo Congresso. ainda na actual legislatura, os meios de permittir, principal
mente, que as crianças pobres possam chegar aos grãos superiores de ins
trucção. testemunhando, assim, uma engenhosidade e uma generosidade a 
que os Poderes Publicos - estamos certos - estarão promptos a juntar os 
seus mais bem inspirados applausos. 

Entendas ns. 4, 5 e 6 - Prejudicadas pela re posta da Comissão ás emen
das n . 1 a 3 do Deputado •Sã. Filho. 

Sala da Commissão, em 26 de Agosto de 1927. - B1·oz _4.maral, Presidente. 
com restricções. - Oa1·los Pencíjiel. Relator. - Osca1· Soa1·es, com restricc;ões. 
- Octavio Tava1·es. - Faria Souto . - T'irioto Corrêa, vencido quanto ás 
emendas ns. 1 e 3. 

E'lll 3 rle Sete rnbro a Ootn.missão ele Finanças assi?n se 
1JT01lltncirL! 

O projecto n. 35D deste anno permit'tindo exames parcellailos aos que 
requererem inscripção na época legal de 1927 só veiu á ommissã.o de Fi
nanças por causa de emendas que elevam creditos e abolem taxas de ma
t ricula. 
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.A Commissão de Instrucção Publica já se pronunciou sobre a proposta 
e emendas e a Commissão de Finanças pensa que os fundamentos dessa Com
missão para que se rejeitem as emendas numeros L 2 e 3 e se julguem pre
judicadas as demais. 1São acceitaveis e ê de parecer que e se projecto seja 
approvado tal como foi propost0, reguladas todas as emendas. 

~~ala da Commi.JSsão de Finanças, 3 de •Setembdo de 1927. - Manoel 
ViUaboiTn, presidente. - Owrnillo P1·ates, relator. - Ca1·closo àe Almeida. -
Roilrigttes Alves Filho. - Prado Lo1Jes. - V•ital Socwes, com restricções. 
- Wanderley de Pinho, com restricções. - Manoel Theopl1ilo. - Linàolpho 
Collo1·. - Domingos Masca1·enhas. - Tavcwes Cavalcanti, vencido quanto á 
emenda !L 2. - Annibal F1·eirc, com restricçõe~. - Olivei:ra Botelho. 

Em 16 é encenada, a cUJScztssão ztnica. Fala o Sr. Augusto 
ele Lima. 

O Sr. Augusto de Lima - Sr. Presidente, antes de iniciar as conside
rações que pretendo expender desta tribuna, peço a V. Ex., me faça c.hega.r 
âs mãos a representação dos institutos de enslno secundaria, que acabou ~P 
ser lida no expediente, relativa á uma medida que se a isêute, em segundo túr-
no, nesta Casa . (Pausa. O o1·ac1or é attendiào) . · 

L erei, Sr . Presidente, os topicos dessa represent..o'l.ção , que tem attinancia 
com o assumpto sobre o qual tenciono bordar alguns commentarios. 

Esse documento está assignado pelos directores dos •Collegios Anglo
Americano, Paula Freitas, :N::u:ional, Aldr~dge, Externato de Santo !gnacio
Gymnasio Anglo-Brasileiro, P dagogico, Gymnasio Brasileiro, Instituto R+ 
bello Lyccée Français e Pryteneu ~1ilitar . 

Como os nobres Deputados aca;bam de ouvir, trata-se de uma repre.~ent,t
ção firmada por autoridades do ensino secundaria, pertencentes a corpot·açõe~ 
modelares pe"Jos seus methodos, pela sua disciplina, pela seriac;ão logi::a diJ• 
programmas adoptados nesses diversos estabelecimentos de ensino. 

Não é, portanto, um vago rwnor, sem éco, sem autoridade, sem o men01 
fundamento, a não ser o de se oppor a uma deliberação do Poder Legislaün, 

Esses professores insurgem-se contra um projecto existente nesta Casa. 
tendo por fim. perpetuando uma .phase emergente, transitaria, preca:·ia, to:· 
nar permanente a falta de methoclo ele seriação, a clistruiçiio do •programma 
scientifico que, no espírito ela adolescencla, creia as bases da verdadeira in!> 
trucção, da verdadeira cultura amadurecida, depois do ensino seriado Iogí < 

chronologico e hierarchico. 

Os exames parcellados. introduzidos 11a organização actual do ensino, vêm 
implantar, ou continua1· a manter, melhor direi, a anarchia no ensino. 

Esta parte da pedagogia, que nos paizes da ®uropa e em alguns da Am'> 
rica, já constitue assumpto pacifico, acima dos debates, no Brasil é p1·oblema 
que se discute, defe11dendo-se ainda a these de que é licito meter no espiL'ito 
corpos estranhos, materia completamente excentrica {, disciplina do <~erebrt· 
â formação da madureza dos conhecimentos humanos. 

Si ha em toda a obra de Augusto Comte principio qu deYa assegurar o 
adhesão de todos os espíritos. é esse principio da classificnc;ão das sci'3ncia>, 
ilepois desenvolvido em nova hierarchia de sciencias. no quadro da Sociologia. 

Sem commungar os seus principias relativos á politica e á religião, niio ba 
espírito nenhum melhodico, qualquer que sej:J. sun crença religiosa, incluslv<' 
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a crença orthodoxa do catholicismo, para quem não seja acceitavel essa eria
ção natural dos conhecimentos humanos, começando pelas mathematicas, sP
guindo-se a Astronomja, vindo pela Physica, pela Chimica, pela Biologia, r 

chegando á Sociologia e, dentro desta, a Economia, a Ethica, desdobrando-~e 
em moral e direito e , emfim, em todos os outros conhecimentos que se espe
cializaram, segundo a gradação do geral para o particular, do símples para 
o complexo, que se desenvolveu no seio da humanidade, c'l:entro da ordem e ('IQ 

progresso. 
Estas bases fundamentaes dos conhecimentos deviam ser o a, 1>, c ,,fo 

todos os cursos secundarias, bem como o pha.rol para illumina.r os pr•)priub 
principies prirn.arios das escolas infantis, porq·ue esses conhecimento.> nã,. 
obedecem simplesmente a uma ·hierarchia. do geral ;para o particular, do sin 
pies para o complexo, mas assignalam, na propria histeria da humanidade, a 
origem dos conhecimentos, na sua successão, por assim dizer, nã,o simpleR
mente psyc hologia, mas nos proprios dados da imJPressão m a te ri,llol. a começar 
pelos sentidos. ' 

Primeiro, a impressão da forma; depois, a impressão dos numeres; ·:-r. 
seguida, a generalização dos numeres do movimento, e da forma á concepção 
astronomica, subordinada a lei geral da gravitação, que, por sua vez, é um 
caso logico, ou se quizerem, ontologico do movimento, que é um principio 
geral e simples. 

Ora, que se observa nos programmas, ou antes, na ausencia dos prognu.n 
1nas dos diversos cursos? E' o inverso. 

Prllsta -se, hoje, por exemp.lo, o exame de geometria. Mas se!·á !iciw 
fazel-o antes de se conhecer algebra? N ão se! mesmo se a.a mathematicas s::io 
devidamente estudadas -como base .para o conhecimento da mecanica; se essa 
pretenção poderá 1r adiante, para prescindir do exame de physica, e, ante.. 
delle , se fazer o de c himica.; o exame da ohistorla universal sem o estudo a, 
geographia physica e pblitica. 

Pois bem, de nada disso se tem cogitado, sinão praUcamente naquen,., 
estabelecimentos nos quaes o espírito ordeiro e methodico de seu corr->n do
cente, e impõe ás classes de seus a.lumnos. 

E' contra esse regimen que se levantam diversos .professores, dlrectorel>, 
congregações dos grandes estwbelecimentos de ensino desta capital, e q,credito 
que nisso elles são mandatarios ·presumidos, mas muito natu:raJmente presu
midos, da totalidade dos estabelecimentos em que a competencia é a reg-r<> 
para a occupação das ca.thedras de em;lno. 

Não sei mesmo -porque n ã o fiz estudo particular da nova reforma- ,,~ 
a reforma vigente não offere-ce pontos vulneraveis á. critica; sei, entreta.nto, 
que, debaixo d~sse ponto de vista, da seriação ella se colloca ao lado das ul
timas doutrinas da organização do ensino secundario . 

A reforma do ensino, pelo menos em relação ao cua·so jurídico, de que 
tenho particular noção, procurou respeitar a hier achia das materias que de
vam ser successivamente preleccionadas nos differentes annos desse. <'ut'f'O . 

Antigamente, em relação ao curso jurídico, sabe a Casa que s~ come;;ava 
por ondP. se devia acabar: pelo ensino do que se chamava o direito natur~l: e 
56 mais tarde,· em cursos superiores, tomava o alumno conllecimento da ma· 
t eria positiva do direito. 

Ora , isso constituia, na verdade, perfeita inversão da pyt"amide. cuJa baR~ 

ficava do lado em que collocavam o seu apice. 
·Com a concepção moderna de que o direito é uma sciencia, mas sciencia 

experimental, sciencia capaz de ser formulada em leis firmadas nas relacõe:; 
necessarias dos phenomenos, pbenomenos tão naturaes quanto os das se. n
cias assim denominadas. estudar-s~. segundo tal concepção, a philosophiA. d() 
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direito antes de se conhecer a verdadeira sciencia do direito, era um contra 
senso. A reforma, nessa parte, consultou inteiramenfe as .Jiç;ões da ~cien<'i3 
do ensino. 

Pergutam aqui os doutos dirigentes do ensino secundario, .<otgnatar1o, 
desta representação: 

" Porque se pretende destruh· a seriação do curso secunõat'lo? 
Porque serve aos interesses dos collegios particUlares? E' preciso q;;." 
se saiba que o cm·so seriado obriga os collegios a uma despeza pelo 
menos tres vezes maior do que a do curso parcel!ado, ser,1 traz.,. 
lucros .proporclonaes a esse augmento de despbzas e a essa organiza 
ção que pennitte ao educador formar a individualidade do alumnn. 
Basta imaginar-se que o nun1ero de aulas com a seriação é tr·~a 01: 

quatro vezes maior do que o exigido pelo regimen parcellado". 

O SR. FRA.Ncrsco PEIXoTo: - Dahi a opposição desses directores d!l gym
nasios: justamente por causa dos prejuízos que o regimen parcellado 1!1e~ 

acarreta, como interessados que são. 
O SR. AuGUsTo DE ;LIMA:- Os \Ilustres r.ollegas teem tüdos notic>a dv qu , 

vae pelo interlol' do !Paiz. ~ quiçét até pela área civilizada e cultissima da Ca
pital da R epublica, relativamente ás feiras de exames, denominação juJtW
cada pelo annuncio, muitas vezes, db tabellas, concorrendo para charnsr a 
rnaior quantidade ele examinado , mostrando que o fornecimento dos diversos 
grãos ele habilitação é mais· barato em um do que em outro estabelecimento, 
verdadeiros leilões, como ha tempos o de cartas de ba.chareis, felizmente sur. 
pr!midos no cursv superior, leilões multo semelhantes aos de Philade!phia, 
cujos estabelecimentos abusivos o governo dos Estados UnidO!' se ,;u [orçado 
a mandar fechar, em p1·oJ da moralldade ll<> ensino. 

"Mas o projecto que tfacilita os exames parcellados em 1927 chega 
a ser absurdo e anarchizador porque estabelece a balburdia dos dous 
regimens, quando todos sabem - ou d vem saber - que o regtmen 
:parcellado, mesm0 .exclusivamente empregado, impede qualque::- :..os
sibilidade de organização" . 

Não era preci.;;o argumentar-se com tã.o fortes razões, pois que a m:lterid 
parece de si intuitiva. Agora, si se conseguisse, naturalmente, para. diversas 
correntes de idéas que appareceram nesta Casa, quanto á unificação dos ciJ
nbechnentos humanos na educação, que o ensino fosse encaminhado. não 
simpl-esmente, não tão exclusivamente para dotar 0 alumno de uma cart::t. ce 
profissional, como meio de vida, mas, além disso - que é licito, que é mui~o 
JUsto - que fosse ]·ara dotal-o de uma culturra ger,al em todos os conhecimen
tos, cultura que lhe permitisse entrar em conhecimento com seu ambi'lnte, 
para tirar delle todas as vantagens, conhecer a terra que habita, conhecer o;; 
phenornenos que se dese·nvolvem no seio da sociedade, tirar delles vanta~ens 
para si e •para a communidade - madureza em que se formasse, de;;d~ o 
opreario da fabrica até o occupante do mais alto posto de direcção; si essas di
versas correntes a que me acabo de referir tomassem um corpo para adoptar 
um programm!l. geral, que acompanhasse o espírito da creança através da sua 
idade, e a trouxesse da escola primaria para o instituto secundatio, do i~sti

tuto secundario -para o superior, desenvolvendo os conhecimentos, esse proj?
cto, esse programma seria digno do avoio de todos os espíritos esclarecidos e 
compenetrados da n ecessidade de uma reforma . O que se pretende fazer, po
rém, não é criar essa unidade; é perpetuar, tornar permanente um estado 
Precario, como disse. um estado transitorio. estado de imples ernergencia 
e que não pôde, .portanto, ser regulado por disposiçõ\es de lei permanente. 
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0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: -V. Ex. dá licença para uma interrupção? 
Creio que V . Ex. labora e m equivoco . O projecto restabelece os exames par
cellados; não o :faz com caracter definitivo ; exactamente tem e:ffeito transl
tolio, emquanto o Congresso não formula um programma nas c'Ondições que 
;;.r. Ex. está expondo . Os rapazes que estudam precisam ter a sua situaçii.o 
regulada: aquelles que n'io puderam, em tempo opportuno, matricular-se em. 
um estabelecimento de en !no secundaria opara fazer o curso seriado, sã.o, não 
obstante sua capacidade e seus COllhecimentos, obrigados, para matricular .. s~. 
em escola superior, a a1duzir a prova dessa competencia l[.lernnte alguem - ~ 
isto só conseguem pelos exames de preparatorios. 

O SR. Aucu$'.lio DE LIMA! - Ouv! com a maior consideração o apa.l."te ao 
meu i!lustre collega e prezado amigo, representante do Districto Feder:J.l. 

As razões que S. Elx. adduz para o prolongamento desse estado transi
torio não me parecem convince.ntes, porque, pela lei da inercia, emquanto 
houver uma valvul:J., emquanto houver a possibilidade de adaptar soluçõP~ rle 
momento, nunca teremos uma reforma permanente. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - :Mas a inercia é do Congresso e o partlculn 
não pôde soffrer as consequencias, pois não tem culpa. 

. 0 tSR. AUGUSTO DE LIMA: - Pois o CongrE:sso que ouça, V. Ex. 
0 SR. ADOLPRO BERGAMINI:- Ah! Si me ouvisse! ... 
O SR. AuousTo DE LIMA: - ... e que se encaminhe nessa vereda, a unica 

que pôde. servir, a unica fecunda, a unica a seguir quando se trata de uma or
ganização definitiva. Não podemos viver em um rE:gJmen de excepções. lDstae 
só são a<lmlttidas quand.:> expresRament~ consignadas nas di51Posiçõe::~ trn.nst . 
torias das leis gera s . Ha casos em que, na realidade, é impossível evital-ae. 

Por exemplo: -;otada a Con stituição da Republica em plena centrallza
ção ele serviços, com a magistratura doR Estados suJeita ao governo central, 
por intei'lnedio do JI.!Iinistro da .Justiça, esse regimen, por força de dispoições 
transitarias elo Pacto Fundamental, p1·evaleceu até que os Estados ütmbeH' 
votassem suas Constituições e organizasem as magistraturas locaes. Mas um 
Congresso, um Governo, não pôd!l •prolongar uma contingencia quando tem, 
nas suas mãos, o poder tpara c1·ear as disposições permanentes e pol-as em 
execução. 

0 SR. ADOLPHO BEIRGA:r.IlNI: - De quem é a culpa? 
O SR. AuousTo DE LIMA: - 1 o dia em que se estabelece,· no ensino o re

gimen unificador dC>s conhecimentos humanos, o que restar de defeituo<:C>, ~e· 

rá apenas como disposição transitaria, conservado em a nova organiZ3{!M, 
para produzir effeito uma só vez. 

O SR. AooLPHo BElROAMJNI: ~ A quem cabe a culpa dessa ,protelação'! 
O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - A culpa cabe a todos nôs, ., pC>r isso é quo 

pronuncio estas palavras para redimir-me. 

0 •SR. ADOLPHO BEROAMINI: - Admittamos que assim seja . Não Cabe â 
mocidade estudiosa. a culpa dessa h-regularidade, nem é justo que venha :. 
soffrer os incon,,enientes e prejuízos de um acto para o qual não contribuiu . 
Poderei dizer a V. Ex. que, no meu entender, a responsabilidade compete ao 
ExecutiYo e V. Ex. haver[< de conco1·dar commigo . O Legislativo tem dado 
autorização ao Executivo para, como mais informado, mais directarnente 11 
gado aos inte1·essados, reformar o ensino, e estas reformas teem sahiclC> o que 
todos nós conhecemos. Agora, 'é o LegislatiYo que vae fazel-a. O estudo, como 
é natural, estã sendo demorado, rigoroso e severo. O tempo, entretanto, ·~ orro. 

Tudo é politico, menos o tempo. Este vae faz nclo seu trabalho, seg,undo 
sempre, e os estudantes ficam impedidos de fazer seus exames, sem que te· 
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nham culpa a lguma . E' em defesa desses estudantes que peço li c nça a V. E x . 
para aparteai-o . 

O SR. AUGUSTo DE L IMA: - Os apartes de V. Ex . são sempre de coop t>
ração preciosa a qualquer um de nós. 

0 SR. ADOI..PHO BEROAMINI: -E' muita bondade- de V. Ex. 
0 SR. AUGUSTO DEl LIMA: - :-<este pontO, POl'ém, OUSO discordar do rnt>U 

nobre co!lega e prezado amigo, digno .representante do Distrlcto Federa!. 
Por questão d~ [)l'incipios que sempre sustentei, sou completamen(e In· 

fenso ao prolongamento de um estado de_ emergencla, estado transltorlo. qu~ 
precisa acp.bar a bem do ensino . Não será a immaturidade dos conhecimento~ 
humanos qu e tem creado esse espíri to desorganizado.r, esse 'espírito dcsorien· 
1ado que, por vezes, estabelece correntes perturbadoras na nossa sociedade? 

No dia em que a instrucção se formar da juncçiio logica, bie1·archica, de 
todos os conhecimentos, nesse dia. estou certo, a harmonia social se ta.ra.. 

Sesse- pon to, permitto-me accrescentar uma consideração ás que acabei 
de produzir. Sen do hoje lei no paiz a obrigatoriedade da educação proflssl•l .. 
na!, de artes e officios, acho que ainda mais se corrobora a necessidacl9 <'h~ que 
os cursos p.rimarlo. secun daria, e superior. sejam uma unidade compaC't:t, um 
bloco irrefragavel, um todo inclivisivel. E' na indivisibilidade desse todo que· 
deve repousar a eLluC'ação nacional. Si na p1·atica não é isto por emquanto 
<>xequivel, então, au menos, caminhemos. com medidas efficazes, procedente~. 
para esse ide a I do qual nos a;pproximarem os cada vez mais. 

O .SR. Aoor..PHo BEJRGAMINI: -De accordo. Mas, mquanto não atun~imos 
<>sse Ideal , cogitemos de regularizar a situação daquelles ~ue quizercm f~zer 
•eus exames para ascender ás escola. supriores. Os ti t u los das escolas su~ 
periores. como V. Ex. sabe, são exigidos po1· lei para o exercício de v·-tri~l!> 

profissões, como a medicina, a en,ge·nharia. a advocacia a magistratur:l. etc . 
O SR . A"t;GUSTo DEl LIMA: -O nohre collega sabe que. durante muito teH'. · 

po. na ausencia drJ diploma de bacharel. para. o exet·cicio da advocacia se 
permittiu o licencjado. 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO : - ls..<;o desrupparece·u. 
O SR. ADOLPHo BmaOAMINI: - Aliás tivemos rabulas muito bons. 
0 SR . FRAX('ISCO PEIXOTO: - Como O grande Rebouças. 
O SR. AucusT.:~ DEl LIMA : - Foi um estado transitorlo. 
Comquanto o diploma scientifico nem sempre fizesse presumir cor.hecl

mentos que a profissão exige ... 
O ISR. ADoLPHo BERGAl\HNr: - Faz !}resumir, sim; mas, nem sempre pl'O

va que o diplomado realmente tenha competencia. 
O SR. AuGu::rro DE LIMA: - Nesse ponto a dou trina mais liberal soore a.. 

liberdade de profissão tem a razão de ser. O que, porem, se· presume, co:tto 
muito bem accentuou o nobre collega, é que o individuo que frequenta uma 
'l.<'ade-mia, onde se estudam as sciencias necessarias para o exercieio da pro
fissão a que se destina, tePha, de facto. adquhido esses conherimentos. 

O SR . ADoLPHo BElHGAMINI: -Ao menor que adquiram o minimc de co
nhecimentos exigidos, afim de poder exercer a sua profissão. 

O SR. AuousTo DE LTMA: - Antigamente, devido á esca•sez de m~dico~ 
· tplomados, existiam os ajudantes, os sangradores. os ch·urgiões ou "physl
ro~" que-. hoje, desappareceram, em vista da grancle quantidade de medicas 
habilitados pelas nossas Faculdades, medico!' esses que. segundo se <;uppbtõ, 
~rrnm menos do que os outros. mas que ainda erram muito ... 

0 Sl~ . ADOLPHO BERr.AMINI: - 0 erl·o ê dos homens. 
O SR . AuGUSTo nE LIMA : - Assim, ousaria fazer 'Um appello aos Srs. 

Deputados para que, revE"nclo. na reforma vigentr elo ensino, os ponto~ en 
que ella .ê susceptível de melhol'ia. e, C'ompletanrlo o mais possível a realiza-
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ção do postulado do verdaCLeLro ensino, procurem um meio de ministr>tl-o, 
segundo o desenvolvimento do esvirito humano, guardando a ordem hierar. 
chica, logica, de complexidade crescente e generalidade decrescente. 

Como ê sa:bido, historica=eríte, a sciencia da fôrma, a sciencia dos nu. 
meros, a disciplina da;s mathemabcas, foi a primeira que surgiu. Depois, veiu 
tambem a astronomia, a ina envolta ,porém, nas n evoas da astrologia, :período 
das crendices, da:s superstições, que se con.rfundiam com sciencia nascente 
Apôs a astronomia, appareceu a phy·sica, envolta tambem nos mysterio~ 

theosopbicos da magia, em q'lle o- anthrorpomorphismo attribuia aos sere.; 
inanimados 8!S propri8!s qualidades humanas, Depois ela magia, que se trans
formou em physica, veiu o esboço da sciencia, na composição dos corpos. O 
espírito to.rnou-se maLs analysta. Essa composição dos corpo-s preoccupou " 
a tte nção dos homens druquella êrpoca, não como sciencia püramente especula
Uva, mas pelo interesse biologico da sua conservação e desenvõlvÍmE'nto, -
era a alchlmia, descobrindo o elixir da longa vida, a p edra philosophal. e 
quinta essencia, mixto de religião e d:e sciencia. 

Lavoisier libertou, por sua vez, a chimlca da;s abusões da alchimia, >nM 
ficou ainda Q mysterio da religião, no mundo organico, no mundo bloJogico 
p erpetu.ando-•se a theo;ria animista, dualista, vitalista. 

lEsses conhecimentos que agitaram o espírito •humano 'lão obedeceram 
sõmente á hierarchia, mas â uma successão logica "" historica. 

Ora, ness8is condições, si esse ·ê b quadro psychologico, o fundo 1.1a n~tu
reza humana que em uma •base mais solida, está nos proprios phenomenos 
physicochimicos, ne•ssa eterna correspondencia entre os ot•gãos, entre as con· 
etituições physlcas e organ1ca do ser vivo e o mundo externo, nessa troc:. 
de acções e reacções phY'Sico ohimicas; •si essa ê a historia do espkito hum a
no, por que no ensino não se ha de estabelecer tambem a m esma grada~ão~ 

Por que não prooUiramos interpretar as primei;·as iinpressõe8 do esplrHc 
infantil, transmittindo-lhe uma sábia lição das causas, explicando-lhe o.s phe
nomenos da t erra o os meteorologicos, não pela physica constituída em scle11· 
da, mas pelo physica natural, cuja,s noções as crianças recebem pel0s seu~ 

sentidos . como, por exe-m.plo, pelo tacto, pelo paladar, pelo olfato, e não por 
essas phantasias da "contos da carochinha", querendo emprestar ás cousa>. 
neste momento de civilização e de cultura, as interpretações do fêtlchism a 
Mostremos as crean(,as a utilidade que pode advir desses factos naturae>:, as 
grandes vantagens que se podem tirar oro proveito do futuro ela humanidade. 

O e nsino impressivo da região, elo seu meio, à:o seu habitat, das suas rc. 
!ações com o mundo externo, - tudQ isso constitue a educação desde o ~r~o. 
ai o lar ê baJstante culto. 

Seriam estes os rJrolegomenos das escolas primarias. os auae? o n.l11 mno 
levaria para o curbo secundaria, onde a sêrlação da,s materlas obedPC<lrla ;,o 
me-smo criterio nacional. 

·Sr. Presidente, nada aconselha que se venha int~rpor uma travt 'lo des. 
envolvimento do estudo. Eu pediria, portanto, que a Com missão. 11. que esta. 
affecto o exame do projE'cto contra o qual acrubo de ler ~sta repre.;ent~ção. 
~~studando tambem, por outro lado, a r eforma vigente, 1he !!zesse O<> 1 eto
ques, e tivesse em vista, procedendo ao exame, os prlnclplos que acabo de 
esboc:ar e qu€. acredito . são hoje os universalmente !lJ('Imlttidos na sc1encla 
do ensino 

'I'enho assim concluído, Sr. 'Pre-s idente. (Mutto bem; ?mti.to bent. O cr<ldflr 
e C1/?J1.p1'imentado). 

E' en~errada a discussão. 
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Ent 21 é posto em votação o 1Jrojecto. 

O Sr. Henrique Dodsworth {para encaminhar a votação) Sr. Presi-
dente, si algum parecer, na Camara, esclareceu completamente qualquer 
questão, e a collocou nos seus devidos termos foi, sem duvida, o subscripto 
pelo eminente representante do Rio Grande do Sul ISr. Carlos Penafiel. 

.A.pós os acalorados debates que se travaram, neste recinto, sobre a con
veniencia ou a inconveniencia de se permittir, na época legal dos exames do 
corrente anno, a inscripção de exames parceHados, sómente a concisão e a 
clareza do iQlustre representante do Rio Grande do Sul conseguiram desfazer 
a impressão causada, óra pelos argumentos adduzidos, de bôa fé. por alguns 
dos representantes do }Jaiz, neste ramo do Legislativo, óra pelos argumentos, 
evidentemente de má il'é, produzidos jJelos directores de alguns estabelecimen
tos de ensino e interessados na recusa do projecto - deturpando-o inteira
mente nos seus fundamentos e propositos. 

O SR. ISA FILHO: - Acho que V. Ex . está sendo um tanto injusto n~ 
generalização. 

O tSR. ADoLPHO BElRGAMINr: - O orador não generaliza a accusa(;ão. 

O •SR. HiiDNIRIQUE DOD'SWORTH: - Declarei oque tha argumentaR de 
bôa fé, como igualmente existem argumentos de má fé, em rel ação ao pro
jecto - o que provarei dentro em }Jou co. 

O meu ob[iectivo, tSr . Presidente, occupando a tribuna, não é, todavia, 
o de reencetar os debates a respeito da questão, a qual como disse e repito 
para mim est:á complela, aJbsoluta e brilhantemente esclarecida, através do 
parecer do honrado representante do Rio Grande do tSul. 

Venho, tão sómente, !formular protesto perante a Camara dos Deputados, 
protesto vehemente e sincero, contra os termos de representação dirigida ao 
Congresso Nacional pelos directores de varias estabelecimentos de ensino ... 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Muito lbem. 

O tSR . 1-'I!ENIRIQUE DODSvYORTH: - ... representação em que se fa
zem claras e descabidas allusôes ao proceder do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo do Brasil; representação assignada, por numerosos directo
res brasileiros, de estaJbelecimentos de ensino desta Capital, e por outros 
professores estrangeiros, .que não se poderiam permitl1r á critica feita através 
da mesma, de todo improcedente. 

El assim Sr. Preside·nte, que encontro, publicada na imprensa, e não sti 
~i já foi recebida pelas mesa das duas Casas do Congresso, a alludida re
presentação, que o decôro do Podet· Legislativo determinaria não fosse rece
bida, não só pelos termos em •que está escripta, como pelo facto. de ser 
,firmada por estrangeiros, que não podem fazer censuras aos poderes consti
tuidos do Brasil. 

Nessa representação se allega que: 

"Após longos annos de successivas reformas no ensino e de ex
periencias falhas e prejudiciaes, houve uma minoria de insteressados, 
por motivos menos elevados, pretendendo destruir, de um só golpe, 
uma organização tão util e proveitosa : formação moral, intellectual 
e physica da nossa juventude." 
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O SR. FRANCISCO PEixoTo: - Util e proveitosa aos bolsos desses diretores 
de collegios . 

O SR. HENRIQUE DonswoRTU: - A minoria de interessados, a que se r e
feriram esses estrangeiros, em representação dirigida. ao Congresso Nacional; 
a minoria a cuja attitude, tão precipitada e injustamente e com tanta falta de 
idoneidade, alludiram, é a mocidade do Estado do iParaná, a qual, por meio 
de memorial contendo perto de seiscentas assignaturas, devidamente reconhe
cidas por tabellião, a mim se dirigiu, solicitando-me a iniciativa de apresentar 
á Camara projecto restabelecendo, sómente para o anno de 1927, os exames 
parcel!ados . 

Protesto não sómente em meu nome individual, como no dos estudantes 
do Paraná, contra os termos aggressivos e improprios com que a elles se refe
riram esses directores de estabelecimentos estrangeiros, elles mesmos estran
geiros, muitos, provavelmente, immigrados para a lavoura e, da noite para 
o dia, transformado, aqui, em edu cadores, da nossa mocida de . 

o SR. LINDoLPno PEssôA : - A bancada do Paraná associa-se ao protesto 
de V. Ex. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Essa não é, porém, apenas a opinião dos si
gnatarios da_ representação, mas ela maioria do paiz, para a qual o ensino é 
um dos problemas mais serios. 

O SR. ADoLPUo BERGAMINI: :--lão apoiado. A maioria do paiz quer um 
regimen livre. 

O SR. FRANCISCO PEIZOTO: A representação traduz a opinão dos di-
rectores de collegios, que estão tratanclo dos seus interesse . 

O SR. SoUZA FILHo: - 'Dos seus interesses, não . A opinião dos directo res 
deve estar acima da dos estudantes . 

O SR. ADoLPno BERGAJ\UNI: - Não sei por que. 
O ISR. SouzA FILHO: - Porque a presumpção é que elles sejam mais 

competentes. 
o SR. ADoLPRHo BERGAMINI : - Mas a presumpção é, tambem, de que te-

nham maior interesse. 
O SR. SouZA FILNHO: - Interesse de que ordem? 
O SR. AnoLPno BERGAMINI: - Occuparei a tribuna, opportunamente. 
O SR. SouzA FILHo: - Parcelladamente ou não, elles continuarão a eusinar 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - A prova de que a attitude desses directores 

não é sincera e de que os move, apenas, o desejo de mercantilizar o ensino 
é que elles solicitam, na representação, se permitta o ingresso, nas bancas de 
exame, dos professores de collcgios particulares, para fornecerem a approvação 
inevitavel dos seus alumnos. 

Seja como fôr, essa representação visa sacrificar os altos interes«cs !l.a 
instrucção publica e constitue, pe-los tenno~ em que esta. escripta, um de;
respeito aos poderes constituídos do paiz e um Insulto a mocidade brasilei ra. 
(Apoiados) _ 

Conheço, Sr. Presidente, pelo exerci cio do maglsteno publico, membro 
docente que sou, de corporação o.fficial, os cojlegios nacionaes e estrangeiros 
que pullulam pelo territorio da Republica. Muitos deJles deveriam ser recha
dos, ·a bem do interesse conectivo, da mesma fôrma que a Policia fécha as ca~~a 
de tavolagem e a Saude Publica mantém fiscalização rigorosa sobre o ext~.ccicio 

profissional. 
Funccionanclo em quartos andares escuros, em baiucas infect:t.s " lm

prestaveis, sem laboratorlos, s m corpo docente conheciao, sem elementr-u 
que garantam a e.fftclencla do ensino, são esses est-abelecimentos, muitos 
delles inteiramente ignorados que, pela palavra dos seus directores pt·ocu!·u.m 
ferir, os poderes da Republica e a mocidade elo Brasil, de cujo seio l)ar tlu. 
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como e.stou provando, através da l'epresentação que me- foi dirigida, assigna
da po>· 600 estudantes do Estado do Parana., a iniciativa do projecto. 

O SR . Auousro DE LIMA: -V. Ex. está argumentando com a excepçao. 
A maioria dos estabelecimentos de ensino, felizmente , não incorre na pérha 
que V. Ex. lhes atira. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Muitos dos estabelecime·ntos de pnsino 
que lfig·u.ram na representação, através das assignaturas dos respectivo,; ài
rectores, eu os conheço e qualifico como colleg1os de primeira ordem . Desco
nheço, pOJ."ém, muitos outros constantes da mesma representação, e actedlto 
que sejam tambem lgnoracUJs por parte de qualquer m embro desta Casa, PO!'

QUe funccionam em Jogares que não sabemos. Seus corpos docentes , igua-J
mente, são desconhecidos. E, no emtanto, veem fazer essa critica acerba e 
inj usta, contra a qual protesto neste momento. 

Apenas, S1'. Presidente, deseJaria declarar que, mesmo em erro, prefiro 
no Congresso reflectir os desejos da mocidade brasileira a amparar, POr qual
quer fôrma e de qualquer modo, a cupidez de estrangeiros e brasileiros que 
exploram e mercantillsam, em nosso palz, a instrucção puõlica. (Mt~·tto oem; 
muito be?n. O o1·ador é cum1Jrhnentaao). 

O Sr. Adolpho Bergam.ini (para encaminhar a votação) - Tenno, ;:,r. 
Presidente, como V. Ex. não ignora. grande responsabU:dade no projecto c:uJa 
yotação foi ha pouco annunciada. 

Na legislatura passada ap.resenlei, o primeiro sinão o unlco dos Depu
tados, projecto restabelecendo o s~'stema parcellado. A proposição corre " 
todos os tramites e veiu i:'t tela da discussão, el\l ultimo turno, no oJOmeço 
dn. presente legislatura . Algumas collegas nella encontraram falhas, as quaE>s 
d<"terminaram o seu voto contrario. Desde então, porém, se realizou, não direi 
o accorclo, mas uma "entente". segundo a qual o meu nobre companheiro de 
representação e prezado amigo, Sr. H enrique Dodsworth, consubstanch!'i'l., 
em projecto, as idéas victoriosas, os de·sejos daquelles que tambem são favo
l"l.Veis a tal systema de exames e o a presentaria á Commissão de Instrucr;'io 
PubUcà. E' o projecto que aJhi está. 

Surgiram appeJJ.os de varios dlrectores de estabelecimentos ele en31no se· 
cundario. O pnmeiro ele que tlve noticia provinha de. um Estado - cre!o <!UU 

da Bahia - e se achava formulado em tepmos cortezes, manifestando o desejo 
dos directores de alguns institutos d e ensino de que o projecto não pre judiC<1.sse 
os estabele-cimentos que já se haviam organizado de conformidade com a r e
forma de ensino elaborada pelo Sr. Rocha Vaz . 

Outro prote·sto ou appello, entretanto, ~hegou-nos ba poucos 01ru; e é 
aquelle a que se referiu o Sr . Henrique Dodsworth. 

Com effeito, Sr. Presidente, deparo nesse documento expressões que nos 
magoam e nos offenclem . Dizem elle que 

"uma minoria ele· interessados, por motivos me-nos elevados, quer 
destruir, de um s6 golpe. uma organização tão utll e proveitosa ã for
mação moral , inlellectual e physJCa da nossa juventude '·. 

Começam ahi mostrando-se mãos educadores os signatarlo" do TrJ(•mo
rial. 

Não é bom educador, sem duvida, aquelle· qut. ensina a mocida<le a eTt
xergar propositos menos elevados em uma minoria parlamentar ou em 'Àma 
minoria de Deputados, ou em uma minoria <l.e •;1dadii0s q11e eontr::triem os 
inte resses dos directores de estabelecimentos de instrucção. 

O SR. HElNRIQUE DoDSWORTH: - Põem. depois , logo a salvo o intuito do 
negocio, querendo :fazer parte das commissões examinadoras, conforme rned!d:~ 
que suggeriram . 
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O SR . ADoLPHo BERGA.MINr : - Mostram-se, aJém disso, pouco conhecedo
res da nossa lingua - outro indicio de que não são bons professores, pr~ti

<:ando a inda incoherencia dentro do proprio memrial . 
Dizem elles que, 'COmo base da red'orma Rocha Vaz, o melhor ponto de 

apoio della, se estabelecia a seriaçâ{) do curso gymna.sial, sem destruir a !.O
lução de continuidade que leva o aJumno do curso primario á universidade. E 
accrescentam: 

"rMas o projecto que faculta os exames parcellados em 1927 che
ga a ser absurdo e anarchisaclor, porque estabelece a balburdi<l. !los 
dous regimE.ns, quando todos sabem, ou devem saber, que o reg1men 
parcellado. mesmo exclusivamente empregado, impede qualquer po~

sibilidade de organização". 

Desconhecem os directores de semelhantes estabelecimentos a llistorfa 
da instrucção publica, não direi no Brasil, mas no proprio Districto Federal. 
Ignoram que foi perfeitamente possivel a organização de institutos model<tres, 
dos quaes todos guardamos as mais gratas recordações. 

O Externato Gabalda. o Mosteiro de S. Bento, o Gymnasio Gom<;>s r] e 
Souza, o Externato Aquino e tantos e tantos e outros, que tiveram orgar.iza
ção perfeita, diffundiram o ensino secundario e preparam em hUJnanidadc.s 
os homens que se encontram nos oostos mais eleva-dos e que melhor cc;nta 
teem dado de seu saber, de S'Ua ctUltura e de sua illustração . (M1Lito ben}). 

Depois de proclamar excellente o systema seriado, os proprios signatarios 
do documento que teniho em mãos a;pontam, entretanto, defeitos ne·lle. 

Mfirmam "in ver bis., : 

"Tem de<feitos a seriação estabelecida pela lei actual? Corrijam-se 
esses defeitos. Vejamos alguns exemplos. Por que não permittir z.o 
alumno seriado o direito ele fazer, em segundo época, tres ou quatro 
ex:J.me·s perdidos na primeira? Por que negar a esse alumno o dir~ito 
de frequentar o anno in1mediato. dependente de um .unico examf', 
perdido ás vezes. pelas proprias difficuldades Cliadas pelo rêgÍJ]'lE·n" 
Por que nii.o lhe permittir a concessão de ter na banca examina•lnra 
o professor da materia " 

O ISR. HEli'iRIQUE DooSWORTH: - Ahi é que é ponto. 
O SR. A.DoLPHo BERGAMINI: - Não é ahi. 
O SR. I-lElNRIQUÉ DooswoRTH: - E' um delles. 
O SR. AooLPHo BEJRGAMINI: - Isso, sim. 

"Por que não lhe permittir a concessão de ter na banca exami
nadora o professor da materla, não só c{)mo elemento inforwatlor, 
mas ainda com o direito de julgaJ-o ao lado de dous profess(,rS"' uf
ficiaes?'' 

O ponto visado, porém, está mais adiante, justamente onde pleiteam seja 
psrmittido ao candidato fazer, desde logo, o exame de admissão ao quartc,, aJ 
quinto ou ao sexto anno da seTiação. 

0 SR. LINDOLPHO PESSOA : - .Ahi é rque bate o ponto. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Perfeitamente. 
O SR. SoUZA F:!LHo: - E V. Ex. é contra isso? 
O SR. AooLPHo BEJROA .. iVIINI: - Po~que dá margem ál es-peculanão. Em the

se. porém, não sou contrario. 
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O .SR. •SouzA FJLHo: - Como cl'itica, então? 
O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - Attencla o meu nobt·e collega. Critico, por• 

que já tivemos tal systema, quando existiam os gymnasios eqruiparad o!ô' . 
Theorlcamente, elles se obrigavrun ao ensino seriado, mas, na realidade, que 
faziam ? 

Um moço rico, vadio, fazia, desde logo, o exame ele admissão ao ult!mo 
ou ao <penultimo anno. Era admitticlo e cursava uma série apenas, ao ca.l:lo 
da qual sahia bacharel em lettras, como toda a gente, recebendo titulo ou 
diploma •que lhe dava accesso á academia, ao curso superior. 

Foi. exactarnente, em conseque,.,.cia da falta de ene·rg!a dos dírectore:; "'""' 
estabelecimentos, falta que deu em resultado a mercantilização dos diplomas 
de bacharel em 1ettras, que o .S.r. Rivadavia Corrêa, primeiramente - est<· 
adoptando principio de maior liberdade, desofficializando o ensino - e, Cíep9is, 
0 Sr. Carlos Maximiliano fizeram que acabasse, por completo, com o sy~tema 
dos gymnasios eq/Uiparados, com a permissão d e,. se :fazerem exames de admis· 
são para os derradeiros annos 

O •SR. AMAURY DE MElDEIRos: - Solução conciliatoria seria a de· exames 
de admissão sómente para certas etapas; digamos: primeiro anno, terceiro. 

O .SR. ADoLPHo BEROAMINr: - Invocam os signatarios do memorial o quo 
occorre no Collegio ·Militar. 

Não colhe o argumento . O Oollegio Militar é estabelecimento official, não 
tendo interesse no .maior ou menor numero de alumnos. Não se mantem á 
custa das contribuições dos mesmos. Tenha ou não il'requencia, o Estado 
provê ás suas necessidades, e o que d'az que os directo.res de estabelecimer.
tos de instrucção afrouxem a severidade é justamente a contingencia de 
proverem á propria manutenção. 

Sr. Presidente, um dos to picos deste documento, abordado pelo meu no
bre collega de representação e illustre amigo, Sr . Hemique Dodsworth, t 
aquelle qne assim finaliza : 

Querem elles que continue o systema Beriado, porque os obrigou a gran 
des despezas na organização dos estrube!ecimentos, de accordo com as exigen
cias da reforma Roc.:ha V az. 

O .SR . HElNRIQUE Do~SWORTH: - Alguns dos estabelecimentos de ansino 
citados no memorial, absolutamente, não são conhecidos, nem quem que!' que 
seja sabe onde funccionam. 

(J SR. ADoLPHo BERaAMrm: - Conc1ue assim o memorial: 

"Depondo este docwnento nas mãos dos nossos legisladores e 
dos nossos dirigentes, sentimos a satisfação incomparavel do cumpri 
mento de um dever cívico, realizando uma alta missão de consdencla 
perante o altar d:l. nossa Patlia". 

I 
Eu perguntaria, ar. Presidente, qual ê o altar da Patr!a do Sr. A. B. 

Langton, do Sr. Ricardo O:.,igonto, do Sr. W. L. Aldridge, do Sr . P. Luiz 
Roumanie, do Sr. M:. Streva? ... 

O SR. •SoUZA FILHo: -V. Ex . tem convicção de que são estrangeiros~ 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Presumo que sejam estt·angei•ros, não sO 
pelos seus nomes, como tambem pelo elos estabelecimentos que dirigem: Curso 
Andrews, Collegio Aldridge ... 

O SR. SouZA FILHo: -V. Ex. é "Bergamini"; ou tro nobre collega, tam
bem do Districto Federal, tem o sobrenome de "Dodsworth", e, no emtanto, 
ambos são brasileiros. 
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O SR. ADoLPHo BERGAJIIINI: - Perfeitamente, e ninguem mai::; ora.sileiro 
do qu~ e'll, tanto assim que impugno a dupla na<!ionalidade que nos quPrem 
impingir os Mussolinis de caricatura . 

Eram estes. Sr. Presidente, os repat·os que _tinha a fazer a esse memorial 
dos directores de estabelecimentos de, curso5 secu ndartos da Capital rla R~
publ1ca. 

Quanto aos .f undamentos que tenho para apoiar o projecto, já são conhe
cidos da. Casa . Cada. vez mais se exigem <títulos de habilitação para o exerci. 
cio das varias profissões: a medicina, a advocacia, a arte dentaria, a pharma. 
cia, e, agora, segundo projecto que por ahi anda, o exercício da profissão de 
guarda-livros. 

Perl'!"unto: como seria possível que um bon1 empregado no commercio 
homem que levou toda a existencia a trabalhar para prover âl propria ma.. 
nutenção e enriquecer seu espírito com o estudo diuturno e pe-rsistente dos 
varias disciplinas nece·ssarias a poder attingir a um ponto mais culminante 
na propria actividade; como se poderia permittir, CO!ll o rigor da. lei que ahl 
Of'stfi.: qu"l- um bomer~: nessas conc1iç1Y>;; adduzisse provas de capacidade, afi tn 
de asce·nc1er a uma boa escola, que confedsse, depois da prova de comp~~en
cia, o diploma de guat·da-livros, rufim de q u e pudesse, então, gerir sua ca~a 
ou empregar-se melhor em outro estabelecimento commercial? 

São estas, e·ntre outras, as razões que já expendi da tribuna e que me 
levam, cada vez mais, convencidamente, a pugnar pelo systema de examPS 
de preparatorios, sem, entretan to , destruir o systema seriado quanto áqu~lles 
que possuam largos recursos para custear o ensino :,.;ecundario e dar de g'l 
nhar aos directores de estabelecimento que con1'essam muito despenderam 
no seu ar.parelt.::.memt'l ele accc;rc1o com a. reforma Rocha Vaz. (Muito rem: 
m?tito bem). 

O Sr. Souza Filho (*) (para encaminhar a votação) -Sr. Presidente, a 
circumstancia de ter lido· u~a representação, que me foi e nviada por via 
telegraphica, e assignada por numerosos directores de estabelecimentos d<; 
e·nsino da Bahia, é que me traz á tribuna. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Telegramma cliuigiclo, a liás , a · vario~ Srs 
Deputados . 

O SR. SoUZA FILHO: - ... para esclarecer o meu voto. 
O SR. AooLPHo BEJROAMINI: - Tive a honra ele receber um desses des

pachos, ao qual já me t•eferi, que se achava redigido em termos muito.; cor 
tezes. 

O SR . SoUZA FILHO: - Os nobres Deputados que me pr ecederam achara!ll 
de bom aviso criticar, acremente, a attibude dos clirectores dos •cOllegio~ ~m 

ge~·al. 

O SR . HEJNRIQUE Dooswoft'tJH: - P erdão; apenas me referi aos direr.~o~PS 
que assignaram uma representação dirigida ao Congresso Nadonal. Não fiz 
referencia ele especie alguma aos directores de estabelecimentos da Bahia. 

O SR. ::;ouzA FILHo: - Sr. Presidente, a questão não está posta nos d~
vidos termos . 

Não se trata, aqui, de um caso entre estudantes e pTofessores. Aquelles, 
em grande numero, se teem manifestado sympat hicos á medida, por meio de 
mensagens ao Congresso e até em visitas a jornaes desta capital; este~. os 
professores, tambem se teem dirigido ao Congresso, externando, uns em IH 
mos mais acres, outros em termos absolutamente elevados ... 

(*) Nio !foi revbto pelo orador. 
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O <SR. AooLPHo J3ERGAMINI: -Como no caso da BaJhia . 
O SR. SoUZA FILHo: - ... como no caso da Bahia, o seu voto contr3.rio 

-A vot»<'AA do nrojecto . 
Ora, se é de estranhar, de rum lado, a aspereza de expressões de alguns 

dos memoriaes enviados á. Camara - como aquelle que cabou de citar a cri
tica rude do nOJbre Deputado Sr. Henrique Doclsworth - ele outro tambem é 
de admirar que os estudantes, ao envez de procurarem a Camara dos Depu
tados, onde se abre, amplo, o debate sobre a materia, busquem os jornaes 
desta capital, por maior autoridade que tenham esses orgãos. para manifestar 
perante elles o desejo de· que seja approvaclo ou não um projecto que está de
pendendo do nosso voto . 

O <SR. À.DOLPHL• BERGAMINI: - Procuram. naturalmente, um orgão de 
opinião. 

O SR. SouzA FILHo: -A mim se me afigura mais acertado que os nossos 
PStudantes se encaminhem á1 Camara dos Deputados e peçam, impessoalme n
te, ou aos D eputados de sua sympathia .. . 

O SR. ADoLPHO BEJRGAMINr: -Foi o que fizeram, dirigindo-se ao Sl- . Hen .. 
r i que Dodsworth. 

0 SR. HElNRIQUEJ DODSWORTH: - A mim só, não; a varios Deputados. 
O SR. SouzA FILHo: - .. . a adopção da medida. E essa era uma. op'lo.-· 

tunidade .que devíamos aprove·itar, para incutir no espírito da mociclar1"' o re."
peito aos poderes constitu1dos ... 

0 SR. À.DOLPHO BERGAMINI~ - Fni O que fizeram. 
O SR . SouzA FILHo: - 1Essas são as opportunidades para se lhes mos':car 

o caminho, 110je, que conduz á Camara dos Deprutados, amanhã, que conduz ao 
Senado, depois, que conduz ao Supremo Tribunal. 

A mocidade comprehenderá então que, esclarecendo o seu ponto de vista 
demonstrando a justiça de sua causa, ainda encontra, independente de jor
naes e de influencias externas, ainda encontra, nesta Camara, como na outra 
e nos demais orgãos da sobe·rania nacional, sentimentos de justiça e simpa
thia necessaria para a acolhida das grandes idéas. 

O rSR. LINDOLPHO PmssOA: -'Foi o que ,fez a mocidade paranaense, pro· 
curando o >Sr . Henrique Dosdworth. 

O SR. SoUZA FILHo: - Estranhavel ainda mais, Senhor Presidente é essa 
investida tão forte, tão acre, tão aspera, contra alguns signatarios no memo
rial, unicamente, por que teem nomes estrangeiros. 

O SR. HENRIQUE DosowoRTH: -Nomes estrangeit·os, não! São f!strangei· 
ros. e se permittem criticas aos poderes constituídos no Brasil, as quaes não 
podemos receber sem protesto. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - A nossa attitude foi motivada, não por se·
rem estrangeiros, TPas pelos termo en~ que fizeram a representação. 

O SR. SouzA FILHo·: - Si são estrangeiros, não importa! Desde quP. se 
consagrem aos interesses do Brasil, são muito bons brasileiros. Se estfLo á 
frente de estabelecimentos de ensino, se estão interessados na formação mo
tal e intellectual de nossa mo·cidade, por que se lhes negar o direito ele crlticn 
e de manifestar sua opinião? 

O SR. LrsDOLPHO PmssOA: -Neste ponto; estou de accôrdo com V. Ex. 
, , tiR . HENRIQUE DouswoRTH: - Mas critica elevada. 
O SR. SouzA FILHO: - Desde que a questão e·stá mal posta, não se -3-cha 

collocada nos seus devidos termos, o que devemos discutir, aqui, as luzes q;re 
devemos trazer são sobre a co1;1veniencia ou inconvenlencia da adopção dos 
~>xames parcellados 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Está tudo esclarecido no brilhante pare. 
~e r elo ·sr. Carlos Pe nafiel, illustre representante do Rio Grande do Sul. 
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O SR. SoUZà Pl.LHO: - Através de vozes a,utorizadas, h ontem ~e !1íZi.'lr. 
aqui que o uni·co ponto aproveitavel da reforma. Rocha Vaz era justamente (J 

da seriação dos ex<tmes. 
0 SR. ADOLPHO BERGÀMINI: - •Mas tambem se dizia O opposto. 
O SR. SouzA FILHO: - Respeitemol-o; em todo o caso, era isto que Sil 

dizia, e hoje s& vem pleitear o restabelecimento, "ad tempus", dos exames 
parcellados . 

O SR. AnoLPH::> BERGAMINJ: - Pleiteeí mais: que se tornassem permrmen
tes. 

O JSR. SouzA FILHo : - Confe.sso a V . Ex. que eu, que não tom-i part<J 
no inicio nos debates, que fui nesta Casa, apenas o portador de· menr.agem 
dos directores de collegios da Bahia, ainda não me inclinei, sinceramente, em 
these, por uma ou outra medida. Acho que am·bas podem dar bons rc,sultadnlo, 
dependendo, •SObretudo, da orientação dos educadores. 

O SR. ArJoLPHo BERaAMrNr: -Neste ponto, concordo com ·v. Ex . 
O SR. SouzA FILHO: ·_ Mas, senhores, a questão principal é esta: por ttue 

ete·rnamente legislar a retalhos? Por que não fazer logo uma col.Jsa ·'lefiniti
va? Por que não traçar de vez um plano definitivo de ensino, seriado ou ~ã.o ·r 
Por aue legislar assim? Ha DJecessidade de um nlano seguro e definitivo : pois 
estudemos o assumpto, encaremos as ·conveni ncias do ensino e acabern03 •Je 
vez com essa eterna, mania de legislar a retalhos. 

O SR. AnoLPHo BERCAMINI: - Mas temos legislado a retall1os, em :n::tteria 
penal, processual e em. quasi tudo. 

O SR. SouzA FILHo: - Façamos urna reforma 1que consulte, de facto, o·, 
interesses legitimas, não só de orgãos de classes, professores e alumno~. mg,<; 
ainda os interesses da collectiviclade. 

Este o meu ponto de· vista. (J11t-ito oe1n; ?n?bito oen~). 

O Sr, Aga:memnon Magalhãe~ (para encaminhar a votaçi'ío) - Sr. Prc· 
siclente, divirjo do proj c to n. 359 A, meramente por questão de orientaçiio 
pedagogica. · 

Entre um systema dl· exames e u1n systema c1e instrucção séria•.'!a, cO"~ ' 
catenada, logica, o meu esipírito não vacilla ao adopta1· a ultima oluçd.o. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: -Neste ]J011to, estou de accordo com V. Ex. , 
e já o cli.sse varias vezes á Camara porque. 

0 SR. A.DOLPHO BERCAMINI: - Pois não estou. Acho que qualquer àos
dous syste'IJ1as póde dar os melhores resultados. Tudo depende da seriedade 
na execução. 

O SR. MORf\lilS E BARROS: - Perfeitamente; depende, sobretudo, da mora
lidade dos examinadores . 

O SR. AGAMEJ111:NoN nm MAGALÃBS,: - O que a pratica escolar tem !n
duziclo ao meu espírito é que a instrucção se·cundaría, no Brasil. precl~a de 
uma organízaçii.o á semelhança da do curso primaria e do curso superior. 

O SR. HEJNRIQUE DonswoRTH: Que, alil•s, precisa tambem ser refo;-
mada. 

O SR. ADDLPHo BEJRGAMINI: - O superior é seriado e, sobretudo, encon. 
tramos bachareis, E: bachareis, medicas e medlcos, engenheiros e engenheiros . 

O SR. ACAJ'\!EMNON DE i\V.GALHÃES: - No tocante ao eusino secunrl:u;o, a 
orlenta<;ão pedagogica elo Brasil tem variado; mas, através das muta()ões e 
das constantes reformas ele ensino, o que no espírito do estudante e do pro
fessor cada vez mais se accentua é a necessidade ela sériação. Infelizm::-nte, 
porém, ha, por parte dos poderes publicas, relativamente· ao assumpto, uma 
orientação, por assim dizer. cli?> camplacencia. Os estudantes se reunem. r.ocla
mam, procpram defender interesses pessoas legitlmos e o Congresso ·:ot'f 
leis de exc<?p õe.s. 
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Q 8R. •SOUZA. FILHO: - Como a. actual. 
0 iSR. AGA.MEMNON DEl MAGALHÃES: - Ohegãmos, Sr . Presidente, ao es:

candalo innominavel da promoção sem exames, do jubileu, do accesso á série 
superior, da approvação geral sem provas, nem fiscalização 1 

O SR. 'LINDOLPHO PESSôA · - precisamo<!~.. entã.u. dE:> sericlade. 
0 SR. AGA.MEMNON DJ~ MAGALHÃES: - Chegàmos a. outra fa'Ce da reforma 

Rivadavia. Correi&. e1n qu~ Sf' prol'crevev todo o ensino secundaria. limitando
se á exigencia, .para a matricula, de um exame de admissão, no ftual teria o 
estudante, em um só acto, de revelar conhe.cimentos sobre todas as mart:erias 
até então necessarias para o accesso ao curso superior. 

Por estas consideraçõe.s, e sendo basico o ensino secundaria, aquell;J que 
prepara-no espírito do e-studante os pendores da especulação e de estudo, creio 
qu~ a Camara vae incidir e·m velho erro, voltando ao regimen dos exames 
parcellados . 

O .SR. H.mNRlQUEJ DooswoRTH: - Não é voltando; pretende-se manter o 
que já existe,evitando a simultane·iclade elos dous systemas . 

O SR . AGAMEMNON DEJ MAGALHÃES: - Ha, no projecto e-m votaçfto, outro 
inconveniente : não vamos adaptar o regimen pal'cellaclo; vamos estabelecer 
uma excepção q•ue vem tornar permanen1e a phase de adaptac::ão da reforma, 
o regimen ele transiçE.o, isto é, a coexistencia dos cursos parcellados e sériado. 

O SR. SoUZA FIL:rro: - Aliás, si :ã existe, como diz o nosso collega Hen
ril!ue Dodsworth, por que o .projecto? 

O SR. lí.EJNRlQUEJ DonswoRT>H: :__ O projecto amplia o prazo para -:1 goso 
dr.• um dire-ito . 

E' que ainda nilo se fez a organização systematica, e os rapazes .,ão po
dem soffrer POr delongas ele que não teem culpa; por isso se dilata o prazo. 

V. Ex. achs, a sériação ela. reforma Rocha Vaz bem feita? Te·nha. a bon
dade ele me responder. 

0 SR. AGAMEMNON DEl MAGALBÃEJS: - Não acho, mas a acceito em prin
cipio ; e a critica recentemente ;feita por V. Ex . aos programmas de ensino 
do Collegio Pedro II, attinge aos professores, autores dos mesmos program
mns e não á refor1na. 

O l'3H. HENRIQUE DonSWORTH: -V. Ex. está apaixonadame·nte enganado. 
Ha programmas elaborados pelos professores do Colleglo Pedro II, que niio 
podem ser mantidos pO!'C!Ue são attentados ao ensino. e agora os ha õ.a re
forma Rocha Vaz, que, igualmente, são prejudiciaes do ensino, mas cuja res
ponswbilidade não crube ao professorado druquelle estabelecimento . 

O Sn. SouzA FILHO: -\TV . EEx. não fall.em no senhor Rocha Vaz, por
!!Ue intoxicam o nosso ccllega 8-r. Henrrq ue Dodsworth. (Riso) . 

O SR. AGAMEMNON DE MAGALHÃES: - Um dos pontos mais vulneraveis do 
projecto é, a meu ver, justamente esse em que, lfaculrando nova época de 
exames parcellados, vem prolongar a phase de transição, perdurando 0 in
conveniente dos dous systemas para o ensino secundaria. 

Da objecção que ora fa<;;o, bem se póde concluir qual a confusão que o 
pmjecto vem estabelecer no ensino sect;nclario ofJ'icialmente ministrR.clo pela 
União e pelos Estados. E' impossível rea,Jizar um curso ele instruccõ.t; seo
cundaria com deus systemas, parcellado e sériaclo. 

O SR. HEJNRIQUE DoDSWORTH: - :\1:as ha uma phase de. transição in&vita
ve-1, em virtude dos direitos adquiridos; é essa phase que o projecto visa arr.
pliar. 

0 SR. AGAMEMNON DFl MAGALHÃES: - E é tal phase de adaptação, i!e 
difficuldades oriundas dn. reforma., q1.1 e V. Ex. vem prolongar! 

Por e.sses fundamentos, Sr. Presidente, e , ma.!s, por essa convicção que 
em meu espirito se formou. quer como alumno~ quer como estudante, ctuer, 
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mais tarde, como professores, é que não posso deixar de chamaL· a atten\:ão 
dos meus collegas para a incongrue<ncia do projecto, dizendo as razões nelas 
quaes divirjo da Commlssão de Instruccão, em materia tão transcend';ln tal, 
tão importante como a do ensino secundario no Brasil. (M1~ito bem; m 1tito 
bem). 

f';i.®, . t!i;!*';. •• 
Em seguida, é rejeitada a referida emenda numero 1 

O Sr . Sá Filho (pela ordem) requer a verificação da votaç-ão . 
J &;.~......l:lo 

Prooedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem vo-
tado a favor 6 Srs. Deputados e contra 52; Lotai, 58. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. 
Sendo vislvel a falta. de numero, deixo de mam.dar proceder á chamaua 

Em 21 se p1·oae!Le nova~te á votação. 

O Sr. Presidente 
!'ec1das as seguintes 

Durante a 3" discussão deste projecto forZLm of'•· 

I - . 
, ~ ;J,•:Jj :f.!M~.-

lilMElNDAS 

I Ao art. 2" - •Suppr.ima-s.,.. 
II Accrescente-se onde convier. 

N. 1 

Art. Continua em vigor o art. 4° da lei n. 4.911 ele 1D25, elevando para 
5. 000:000 o credito para a diffuRão do ensino primario. 

III Onde convier: 
Art. Ficam a.bolidos todos os emolumentos, taxas, impostos e m:us 

contribuições exigidas nos estabelecimentos publicas de ensino. 

N. 2 

Substitua-se o art. 2• pelo seguinte: 
Art. 2°. Aos estud(l,ntils que p·estarem exames nas con dições prescdr.t~s 

no art. 1° é assegurado o direito do proseguir o curso na conrformidade do I!~ 
ereto n. 11.530, de 1915, desde que já tenham completado 17 annos de i"Jndn 
-e que não tenham iniciado o curso gymnasial pela lei vigente de ensino. 

'Sala das sessõe·s, 9 ele Agosto ele 1927. - Deoaleoio Dnarte. 

N. 3 

Supprima-se o art. 2" do projecto. 

N. 4 

Accresoente-se onde convier, o seguinte: 
Ficam abolidas as taxas e sellos exigidos pm·a a inscripção a exames nos 

estabelecimentos de ensino secundaria. 
Sala das essões, 9 de Agosto de 1927 . - Agannemnon Magalhãe.~. 
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O Sr. Presidente - Vou submetter á votos as emendas em primeiro 
Jogar. 

Regeitadas, successivamente, as referidas emendas ns 1, 2, 3 e 4. '!lsmlu, 
am seguida, approvado o projecto e enviado á Commissão de Redacção. 

Veem á mesa e são lidas as seguintes 

DIDCLARAÇÕES DE VOTO 

Declado ter votado contra o projeoto n. 359 A, de 1927, por julgal-o In

conveniente ao deseenvolvimento do ensino secundaria. 
Sala das sessões, 21 de Setembro de 1927. -Ribeiro Jtmquf.·vra. 
Embora esteja tranquillo cóm minha conscíencia por haver combatido 

es.'e projec1o, não posso deixar que se u:t.ime a su'L votaçio, sem formular 
11o1amente meu ptotuto contr..1. providencia que, cst -~baJ.ecePdo Por tempo 
JnilPterminado o 1·egimen dos exames parcellados, vem ainda mais aggravar 
:1 actual desorganização do ensino . 

Ao invés de apresenlar projecto de lei que, remodelando este, venha <:01-

ri(;ir os defeitos da reforma vigente, a Camara com este projecto vem suppri
mir desta uma das suas melhores medidas, qual o systema de seriação dos 
cursos, unico racional e scientifico. 

Assim, ao votar contra proposição tão inconveniente e damnosa á LOr
mação intellectu a l das no·vas gerações, formulamos nosso voto ardente r;ara 
quo o Congresso Nacional se <ligntfique, formulando e approvando a urgenLe 
reforma do ensino publico . 

Sala das sessões, 21 de Setembro de· 1927. - Sá Filho. 

Em 29 é ctp]J1·ova(ú:t a seg~tinte 1·eãacção finat: 

O Congre.sso Nacional resolve : 
Art. 1 • Nos estabelecimentos de ensino ecundario, o1lflciaes ou a elles 

equ i},arados, são permittidos os exames parcellados a q rual.quer candidruto que 
1ec,.uerer inscripção na época ·legal ele exames de 1927, de aJCcordo com o de
creto numero 11 . 530, de •1915. 

Art. 2• Aos estudantes que prestarem exames nas condições prescriptas 
no art. 1", é assegurado o direito de proseguirem o cu rso na confo·rmlaade do 
decreto n. 11 . 53•0, de 1915 . 

Art. 3•. R evogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 29 de Setembro de 1927. - Joaquin~ de Mello, Presi

dente . - Machado (Joelho. - Dincoln Prates. 

Enviado ao Sena4o. 

Em 10 de Outubro a Go'YII/Jibissão de In.stnwção dá o seguin
te PU1'6C6'1' : 

A Commissão de Instrucção Publica tendo examinado a proposição da 
Camara dos Depu tados n . , de 3 de Outubro de 1~27, 

Considerando que se trata de uma medida de emergencia para obviar aos 
inconvenientes da passagem do systema de exames parcellados par fi. o do 
estudo seriado ; 

Considerando que para ter essa medida efficiencia pratica é 1\lrgente sua 
adopção, é de pllirecer que a mesma proposição sej-a approvada, reservando-sP. 
apresentar emenda em s• discussão. 
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Sala da Commi&são, 10 de Outubro ele 1927. - José M1w·t·inht>, :::-residente. 
- Paulo de Fmntin, Relator. - Olega1i.o Pinto. 

Em 17 entra em. 2" cUsc·u,ssã.o. 

O Sr. Paulo de Froutiu ("') - •Sr. Presidente; ,pedi a palavra para tor
nar •bem claro qual foi o meu objectivo na solução do problema, quer re
quere-ndo a urgencia que o Senado votou, quer manilfesta.ndo-me a favo r da 
propos'i.ção viiida da Carnara dos Deputados . 

A proposição submettida a debate tem como ohjectivo, uma medida Oe 
emergencia: permittir que todos aquelles que deseojem seguir o curso pe1Gs 
exames parcellados, .possam inscreveT-se na época legal para este> fim, fixada 
pelo decreto n. 11.530, e que esta inscripção seja feita nas mesmas condições, 
permittindo-se, áquelles que prestarem exames seguir o curso de éonformi· 
dade com o regimen anterior ao actrual, que é o regimen seriado. 

O illustTe Presidente da Commiss?.o de Instru-cção Publica tinha levanl::tio 
uma duvida. solJre a conveniencia de, em Jogar de se dizer - "os que pres. 
tarem exames" -dizer-se: "os approvados". 

Esta modUicação, porém, determinaria. certos inconvenientes ·em relação 
e uma medida de emergencia e ao intuito Jque tem a proposiQão da Camara 
dos Deputados. A maioria. da. Commissão foi, por isso, de parecer que· se 
não alterasse, em absoluto, a. proposição, mesmo porque. para que ella tenha 
P..tficiencia é necessario que, se fôr sancionada. pelo Sr. Presidente da. R E'TJU· 
blica., entre em vigor antes do mez de Novembro, 0poca. fixada para. a ii1scri · 
pção de exames parcellados. 

Quanto ao que diz respeito á e-menda, trata-se da nomeação dos profes~r 
res dos institutos secundarjos q'lle tenham de ser criados, pelo Governo dos 
Estados. E' uma. questão interessa11te, 'quanto ás primeiras nomeações, mas 
que requer estudo rn·ais detalhado do •que· permitte a urgencia do assumpta a 
que se refere a proposição da. Ca.mara. dos Deputados. 

Neste sentido, a Commissão propõe que, a.pprovada nesta. discussão. S€ja 
ell.a desta<:!ad.a para constituir projecto especial, a. se-r remettido á Commisslio 
àe Instrucção Publica, que examinará, então, com todo o deta.Ia::te, o u.ssum
pto. 

Estas explicações me pareciam necessa.rias para esclarecer conveniente. 
mente o Senado sobre o objectiyo do parecer da Commissão de Instrucçii.o 
Publica. · 

Era o que tinha a dizer. (1lf1Mto bem; m1Lito be?n). 
E' encerrada a. discussão. 
E' approva.da para pr·ojecto especial a. seguinte 

ElMEJNDA 

N. 82- 1927 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. Nos institutos de ensino secundaria dos Estados a serem insta.llados 

as primeiras nomeações de professores poderão ser feitas livremente pelo! 
respectivos Governos; revogadas as disposições em contrario. - B1Leno .Rran· 
dão. - Bueno de Paiva. 

E' approvada a proposição, que vae á san<:!çã-o. 

(*) Não foi revisto pelo oa·adoa·. 
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Sancaionado, corn ~-cto em. 31 de Outubro de 1927 

nAZÕES 1>0 \'ÉTO 

O art. 1° da resolução legislativa a que se reEere o decreto n. 5.303 .A,, 

da presente data permitte que prestem exames parcellados os estudantes que 
na época legal, no corrente anno, ·requeiram inscripc;ão de accordo com n d-J· 
ereto n. 11 . 530, de 1915. 

E' uma medida que se justifica attendendo a que no periodo de transit;á.o 
do regimen instituido pelo d-ecreto citado para o do curso seriado exigido pela 
vigente lei do ensino, grande atrazo soffreriam em suas carreiras os estudan
tes que não tenham iniciado os seus exames secundarias antes de entrar ern 
vigor o decreto n. 16.782 A, ou que não possam, por quaesquer motivos, com
pletar os preparatorios no prazo fixado JlO art. 297 desse decreto. 

O art. 2• da dita resolução, confe-t·e, porém, como um direito, aos es tu
dantes "que prestarem exames nas condições prescriptas no art . 1"" a prero. 
gativa de proseguirem o curso na conformidade do alludido decreto 11.530, de 
1925. 

Tal 'concess'ão, feita com o caracter de direito e nos termos restrictos d~ 
decreto mencionado, causaria grave prejuízo aos interesses do ensino peh5 
razões que se seguem : 

1", o decreto 11.530 só se refere a exames parcellados nos §§ 1 • e 2• d& 
:..rt. 84, determinando 

·'que os estudantes não matriculados sejam examinados conjuncta
mente com os alumnos" (do Collegio Pedro II e institutos estaduans 
eq uiparados) '·não estando obrigados ás séries de materias, porém 
não se podendo inscrever para exames de mais de oito disciplinas em 
1916, nem para mais de quatro nos· annos posteriores"; e dispondo 
que "nas linguas ensinadas e·m mais de um anno, os candidatos es
tranhos sejam chamados com os alumnos do ultimo anno". 

Nada mais dispondo o decreto n. 11. 530 acerca do processo de ta.es ~xa
;ne:. parcellados, foi mistér que o Ministerio da Justiça e o Conselho Superior 
do Ensino expedissem, nos annos subsequentes, grande numero de dec'~ões 

{]outrinarias, regulando a precedencia dos exames, a natureza das prova'>, 
<' processo de julgamento, a constituição de mesas examinadoras o outros 
pontos em que não era possível applicar a estudantes avulsos o disposto no 
regulamento do Collegio Pedro I!, feito para um curso methodico e seriado. 

Todas essas decisões posteriores á reforma de 1915, não estando compre
hendidas expressamente no art. 2• da resolução legislativa, não pod9m st>r 
revigoradas agor.a, uma vez que os estudantes al!eguem o direito que )~es 

assegura esse dispositivo, de prestar exames, tão sômente, na conformidaàe 
do de'Creto 11. 530. 

2• - A ·resolução legislativa não fixa um prazo para o exercício do d\"€-i'n. 
oue corufere aos estudantes, nem siquer exige .que estes sejam approv~dos 
este anno. 

Bastará que se inscrevam e prestem exames. Embora reprovado, qua :quer 
(·andidato, desde que prestou exames, adquire a regalia de ir concluindo pelos 
annos vindouros, até •quando lhe convier, os seus exames parcellados. Dahi 
se conclue que., sendo ceJtam~nte consideravel o numero de inscripçõe;; r.o 
anno corrente, ·ficará o Governo obrigado, 7JO?' m:wito,ç annos ainda, a admitt..ir 
a exames os >.estudantes -com direito a prestai-os de accordo, estrictam·~nte, 

com o decreâx• 11.530, muito embora o curso secundaria no instituto official 
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modelo, que é o Collegio Pedro II, e nos equipat·ados, jli tenha. rece<bido E> ve~ 

:nha a receber ainda, as alterações que a experiencia aconselha e que os ;n ·· 
teresses do ensi:no exigem. 

Facilmente se pôde prever a perturbação que resultará, no processo d0S 
exames, da coexistencia indefinida de dous regimens diversos, um dos quac~ 
absolutamente inalterave·l, porquanto decorreria do direito fundado na prt
sente resolucão legislativa e nos dispositivos lacunosos do decreto 11.530, 
cuja revogação · o proprio Congr sso autorizou em. ·1925 naturalmente por en
tender que já não correspondia ás necessidades e ás conveniencias d:> ensin G 
uc. paiz. 

Sem duvida, aos estudantes que iniciarem agora os seus preparatorl0s, 
mediante approvação em uma ou mais disciplinas. o Mih1isterio da Justiça 
pern1ittirá, de accordo com o espírito do art . 297 do decreto 1•6 .. 7~2 A, que 
continue1n, pelo .prazo de quatr oannos, a prestar exames parcellados, dispen~ 
sada a prova de Philosophia para que se obc-'leça i'i. '·d'6rma regulamentar ' 
que vigorava em 1924. 

Será, assim, attendido o justo interesse dos estudantes aos quaes SI:! r~

fere.- a resolucão do Congresso, sem que dessa concessão, resultem 05 incon
·venientes acima alludidos . 

A' vista do exposto, deixo de sanccionar c art. 2• da resoluçã9 legislativa 
acima citada, submettendo o assumpto á esclarecidG. aprec'i.! •. ção elo Cong!'esso 
para que se digne resolver como julgar acertado. 

Rio de Janeiro, em 31 de Outubro de 1927. - Washington LAtis P. de 
Souza. 

E m 10 a·e D ezemóro, a Gom·rnissão àe lnstTucção ma
nifestou-se de accô1·ão com o véto: 

l!:stando de accôrdo com as razões do véto parcial de S. Ex. o Sr. Pre
side nte da Republica, ao art. 2° da resolução legislativa que permitm exa
mes pa:rcelJados, de que trata o decreto n. 5. 303-À, de 1927 a Commissão 
de Instrucçã.o Publica é de parecer que a Camara dos Depu~ados deve ap 
proval-o. 

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 1927. - Braz do AmaTal, Presidente . 
- Carlos Penafiel, Relator. - Henrique Dodsworth. - Vkiato• Corrêa. -
Raul de Faria. - Solano da a~~nha. - Oscar Soar es. 

Ern 12 d e Agosto, ha a seguinte explicação pessoal ão 
!Sr . Sá Filho~ 

O Sr. Sá F ilho (para explicação pessoal): - Sr. Presidente, d<:!sde 
que sou Deputado - e já lá vão quatro annos, que tenho a honra de 
representar a Bahia no seio da Camara - ainda não Ünha assistido a re
nuncia de um membro de commissão perma11ente levantar tanto alvoroço1 
como o que ora occorre com a do meu nobre col!ega, Sr. Henrique Dods
worth. 

Embora se trate de pessôa despida de qualquer vaidade, como todos os 
homens de valor (apoiados- ge1·aes) . . . 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Bondade de VV. EEx . 
O SR. SA FILHo: - . . . deve ser lisongeiro esse facto ao iJl ustre Depu

tado pelo Distrícto Federal, porque traduz- incontestavel testemunho do alto 



:~.prec;o em que, pelos seus grandes ti tu los e subido merecimento S. Ex. é· 
'ido por todos os collegas (tnuito be•rn; ?n1tito bem). ' 

Vejo-me, entretanto, muito a contra-gosto e sem saber porque, envolvido 
ness<> incidente. Devo, portanto, uma explicação á Camara. 

Quando lm poucos dias, ha menos de um mez, veiu a. discussão nesta 
Casa, um projecto de lei, restabelecendo, de modo amplo, o regimen ctos 
,.xames parcel lado::;, levantou-se, de todos os lados, viva campanha contra 
"ssa idêa, que visava modiftcar uma das bõas cousas da actual reforma do 
, nsino, isto ê, o reg!men da sériação. 

Não fui dos que tomaram parte nesse debate, o qual chegou a ser vene
mente, contra o projecto que vinha, aliás, amparado por parecer da Com
missão de Instrucção; ma.s o facto é que esse projecto foi repellido pela 
'uasi unanimidade da Cama.ra. 

Volta, hoje, a materia á discussão, por intermedio de outro projecto 
r·ue mtenta restabelecer, embora limitadamente, o mesmo systema rejeitado 
• ,•la Ca mara, repito, dos exames parcellados. 

Apenas no actual projecto, Sr . Presidente, são permitt!dos semelhantes 
.-:ames no correr do anuo de 1927 ... 

O SR . I-lENRIQUEI DooswORTH: -- V. Ex. está equivocado . Permitte-se " 
acceitação dos requerimentos para exames parcellados em 1n7. 

O SR . SA FILHO: - E' o que Ciigo. 
0 SR . HENRIQUE DODSWORTH: - ... O que quer dizer que OS exames 

pnrcella.dos não serão realiza-dos sómente em 1927. 
O SR. SA FILHO: - Vou completar meu peusamento: permitte-se sejam 

, •stabelecidos os exames par cellados em 1927, assim como permaneçt~- o me -
mo regimen para todos aquelles que tenham requerido e realizado taes 
~xames no correr deste anno .. . 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Aliás, é O que já. existe. 

O SR. SA FILHo: - ... Isto é, procurar-se, mais uma vez, recuar !1 

pplicaçào do principio salutar da seriação das materlas nos cursos de en
sino. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - E V. Ex. está. de accõrdo com a se
riação actual? 

O SR. SA FILHo: - Não estou dP accõrdo com o modo como vae send'l 
feita essa seriação; entretanto, eu a prefiro, e muito, ao regimen dos exa· 
mes parcellados, o peior de todos os regimens. (Apoi.aãos). 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Actualmente, V. Ex. sabe, coexistem 
,,g dous systemas . 

O SR. SA FILHO· - Per·feltamen~e. mal! c systema de exames parcei
I:J.dos existe apenas para aquelles estudantes que já tenham, anteriormente 
·, r eforma, começado a prestar taes exames. 

Evidentemente. trata-se de reglmen que está a terminar. O projecto de 
lei visa prolongar a vigencia desse regtmen. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - ~"<ão desejO" mterromper V . Elx., maS 
quero stmplesmente esclarecer: a seriação só está applicada desde que lfol 
1lt>cretada a reforma ãe 1925, de tal fórma, que ba dõus annos apenas se 
nbectece a esse r egimen; todos os demais estudantes seguem o elos exame~ 
[Jarce llados . 

O SR. SA FILHo: - Mas, dentro ele poucos a nnos, si não houver alte
ração !egtslatíva, tera de desapparecer o systema dos parcellados. 
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O SR. FARIA SouTo: - Pelu. reforma, pódem, determinados proJ:essor.:lq re
querer o regist!·o e: trazl·re.n a exame, independente de qualquer vutr[, for
malidade; os respcctivo3 alumnos. íE' portam to, o regimen anterior. 

o SR . SA Fn.Ho: - Não estou propria:mente discutindo a reforma do en· 
sino, '11em é esse o momento de o fazer . Quero, apenas, aproveitanclJ a expli
cação pessoal, notar a incoherencia que haveria por parte da Camara em 
approvar agora a volta ao regimen dos exames parcellados, que esta Camara 
jã rejeitou de modo completo, quanc1o se cogitou de restabelecei-o em outro 
projecto. 

o SR. fuNRIQUE DoDSWORTH: - O actual projecto está redigido em ter
mos differen tes: o primitivo abolia a seriação e instituía como unlcos os exa
mes parcellados: o actual admitte a seriação e sómente permitte tambem •lue 
no anno de 1927, sejam requeridos exames parcellados. 

v . Ex. ha de convir que são projectos muito diversos : um é amplo e ab~o
luto, porque elimina os €·:>:ames seriados e institue os J)arcellados : e outr·o pc
de a coexistencia dos dons systemas que, aliás, é o que vigora actualrnente. 

O SR. SA FILHO: -O projecto que veio a debate ela Camara, visa apenas 
prolongar ainda a anarchia existente, com esse ~·egime·n de duplicielade de ~xa
mes - parcellados e seriados . 

Para discutir o projecto, porém, torno a dizer, não é este o momen~o op
portuno . 

O facto é que vindo o assumpto a debate e não podendo eu fugir a esta 
:ainha velha e antipathica mania ele querer emendar a torto e a direito, ap<e
~entei emendas em que, aliás, procurava interpretar o pensamento da Ca
mara, manifestado em rela.ção ao projecto a que me acaJbo de referir. 

O SR. HENRIQUE DonsWORTH: - V. Ex. contribue sempre com a sua !!1-
telligencia e com a sua cultura, por intermedio de emendas, com o fim d" 
esclarecer os trabalhos da C amara. ISómen te V. Ex., em attenGão peRsoal 
eos membros da Commissão e especialmente a mim, que havia encaminhado 
o projecto, nos deveria ter tratado com maior referencia . 

O SR . .SÃ FILHo: - Sr. Presidente, eu apresento emendas quasi systoma
camente, confesso, a todos os projectos que apparecem aqui. Já se vão qua
tro annos que adopto esta pratica, com o fim de collaborar na obra l<>gisl .. · 
tlva. 

O SR. fuNRIQUE DonswoR1'H: -V. Ex. é competente para isso. 
O SR. SA FILHO: - Todos conhecem a incerteza e as difficuldades de 

'!fazer vingar qualquer projecto de lei. Eu mesmo tenho apresentado variv~, 

e não me lembro de algum que haja logrado approvação nas duas Casa~ do 
Congresso: entretanto, da myriade de emendas que me occorre formular a o~ 

projectos, muitas téem logrado approvação, e posso affirmar que todas eJ]as 
não teem visado sinão o interesse publico. 

0 SR. AOAMEMNON DB MAGALHÃES: - A collaboração de V. Ex. no tra· 
balho ela Camara tem sido valiosa. (Apoiados,. 

O SR. SA FlLIIO: - Tenho, •Sr. Presidente, apresentado emendas a deze·. 
nas de projectos que por aqui transitam, e ellas nunca suscitru·am tal lnci· 

,dente, pois, apezru· de certa vehemenc!a com que, por vezes, a justifico, vehe
mencia que é o meu modo de expressão, nunca motivarmn renuncia de qual
quer dos membros das illustres Commissões permanentes. 

' O SR. HElNRIQUlil Don::.woRTH: - A questão é que V. Ex. me attributu 
obediencia passiva aos desejos dos deuses e tratou mal uma Commissão da 
Camara, fallando em interesses pessoaes. Para que nõ.o houvesse québr3. das 
relações cordiaes que ha muitos annos mantenho com V. Ex., e que extremu.
mente préso, preferi abandonar a Commissão. O facto é que V. Ex . m-il ir· 
rogou, ~penas, obediencia a desejo dos deuses e defesa de interesses pe~so:..tes 
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no seio da Commissiio. Positivamente, apezar ela cordialidade das nos~as n:
lações particulares, tenho o direito de exigir que V. Ex . manifeste para com
migo, officialmente, nas emendas que subscrever, a deferencia que julgo me
recer. 

O SR . SA FILHO. - Tenho, particular e officialmente a maior deterencla 
para com todos os meus illustres collegas. E vou lêr a justificatiYa das emen
das, afim de mostrar que nada existe nella c;ue possa melindrar ·a mai~ deli
cada sens.ibiliclade . 

A primeira emenda que apresentei visa supprimir o artigo 2• do projccto, 
<' qual prolonga indruinidamente o regimen dos exames parcellados para c)S 

alumnos que jó. os venham a, reallzar em 19·27. 
A segunda estabelece me-dida que tentei fazer passar no orçamento do 

Interior, mandando abrir credito para auxiliar, por parte do Governo iedcral, 
a diffusão do ensino primario. Nesse orçamento, a medida não logrou acC<!ita
ção porque não se julgou que fosse o Jogar mais proprio para f•t..Zel-o, de 
<;orte que, surgindo projecto sonre o Pnsino, se me afigurou opportu;: · repetir 
a id~a, amp1iando, em tod:J o caso, o credito . 

A terceira rnan:b. revogar todos os dispositivos que exijam impos~o;;, emo· 
Jumentos ou taxas par:1 o E.nsin<' publico federal. RC!leti :tl-i. tambem med!dll 
cnsignada em projecto Ü(' lei <li• minha autoria que h~L ·c.ngos mezes 'lguardn. 
as luzes do parecer da Commissão de Instrucção. 

O SR. HmNRIQUEl Dons-woRTH: -As emendas 2" e 3", V. Ex. está conven
cido de que são impraticaveis. 

O SR. SA FILHo: - Absolutamente não. Estou demonstrando que rPsul 
tam de profunda .conYicção minha. 

O SR . lliNRIQUE DoDSWOR'rll: -Perfeitamente. Mas V. Ex. -insisto
está convencido de que são impl'aticaveis, porque, apezar de injustos, D:io 
podem ser abolidos todos os emolumentos, taxas e impostos nos estabeleci
mentos de intrucc:ão publica. E, ainda ha mais; quanto a elevar para. cin·~r 

mil contos a verba destinada ao auxilio do ensino primario, V. Ex. ~9be 

muito bem que, si o Governo não lançou mão do credito de quinhentos wm
tos, tampouco abrirá o de cinco mil contos. 

O 1Su. SA FILHo: - Pôde ser que o Governo actual não se utilize uessa 
medida. mas que ella ê praticavel e representa uma necessidade nacicn:.J, 
está na consciencia de tocios os Srs . Deputados . 

O SR . I-l!iroRIQUE DonswoRTH: - Ahi, de pleno accordo . 
o •SR. SA FILHO: - ão se comprehende estejamos inteiramente alheia

-dos do· ensino primario . 
O SR. HmNRIQUE DonswoRTH: - Estamos nJheiados de todo o ensino. 
O SR . SA FILHo : -Quero lêr a justiCicação para que V. Ex., Sr. Presi 

dente, e a Camara, julguem se proce-de a u.ccosação de descortezla r;om que 
tanto me :rn,agrJOu !> nobre collega. 

0 .SR . Hl!lNRIQUE DODSWORTH : - Y. EX. está invertendo a situação - O 

magoado sou eu. 

O SR . SA FILHO: - Aqui está. 

"Com surpreza natural, v mo,; voltar ao plenario e ser i.L!Jf>!'')V.-..c~ 

já em dous turnos, a tentativa de restabelecer o regimen dos exam,•.s 
parcellados, cuja abolição foi u.ma das raras boas cousas da vigente 
reforma do ensino. Ha poucos dias, essa medida era quasi unanime
mente repellida pela Camara, P ago1·a, com ligeira modificação, mai& 
de fôrma que de fundo, ·volta á sua approvação. Dir-se-hia que a 
causa (' agora Yictoriosa porque plOC1bit cUis . .. " 
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<São sei si foi isso que melindrou o illustre Deputado. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Qual a explicação da phrase? 
O SR. SA FILHo: - Quiz relferir-me ao caso do conhecido brocarllo 

victria: causa plctc1tit Diis; meta a1tten~ Oato?'lli 
Ora, não póde haver nada mais innocente do que re-ferencia a uma. phrase 

latina pe'rfeitamente conhecida e cujo espirito é inteiramente delicado. 
O ·SR. HENRIQUE DonswoRTH: -Vamos interpretar o pensamento. 
o SR . .SA FILHo: - Ag·ora, si o nobre Deputado do Districto Feueral se 

julga capitulado entre os deuses a que se refere a justificação .. . 
o SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Absolutamente não. 
O SR. ·SÃ FILHo: - . . . seria pretensão demasiada que posso recusar a 

V. Ex. 
O R. HENRIQUE Don&woRTH: - V. Ex. entra agora pe-lo dominio litte

rario. 
O SR. SA FILHo: - S. Ex. póde-se considerar um seraphim, um archan

jo, uma creatura angelica na côrte dos deuses; mas julgar-se um deus, o 
nobre Deputado, é presumpção um pouco exaggerada ... (Riso). 

Continuando a leitura, vou ver si encontro algo que pudesse melindrar 
ao nO'bre Deputado. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: -V. Ex. não encontra porque foi ;;uppri
mido .. . 

O 'SR. SA FILHO: - Si a SUPJJressão tivesse sido m:in:ha, seria prova de 
cuidado para com uma sensibilidade tão exaggerada. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH : - Vou explicar meu apat·te; melindrei-me 
com o que li e não com o que está publicado. 

O Sn. SA FILHo: - E' levar o melindre multo longe ... 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - V. Ex. sabe que ha palavras que não 

sahi.ram publicadas. 
O SR. SA FILHo: -Vou procede1· á leitura do .que se encontra no Dia'l'io 

do Oon.o1·esso e citar o que se devia encontrar no original, si não _alh.L a 
memoria. 

Diz a publicação: 

"Entretanto, não pôde merecer o voto dos que se interessan1 pelo 
ensino publico" . 

E' o que está. na justificação. Si não me engana a reminiscencia, o texto 
ori::-Jnal rezava: 

dos que se interessam verdadejra e impat-cialii)ente pala 
ensino publico". 

O SR. HENRIQUE Donswon.;,.H: - V. Ex. attrtbuiu á Commissão de Ins
trucção Publica, especialmente a quem ·havia encaminhado o projecto, intuitos 
pessoaes, ao elaboral-o, o que não existiam. 

O SR. SA FILHo: - ·Senhores, nós todos affirrnamos, sem que isso possa 
molestar a quem quer que seja, que ainda hoje, na ordem do dia, só vommos 
projectos. de natureza pessoal. Isso pôde o:fifender a alguem? 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Inte.re.sse pessoal, com significação me
nos amavel, é o .que offende. 

O 'SR. SA FILHo: - Perdão; cc~ a significação de conven:iencias limlta
<las a uma pessôa ou a um grupo de individuas e não estendidas á collectivi
dade. 
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O SR. I-IlimRIQUE DoDSWOR"IIH: - Era o que não existia. 
O SR . S A FILHO: - O projecto se refere a determinado numero de estu

<iantes. Poderemos accusal-o de ser ·um projecto de conveniencias particula
res, Umitadas, restrictas. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Refere-se a todos. 
O SR. 1SA FILHo: - A todos que !fizere-m exame em H27. 
E ainda fundamentalmente incoherente. Si o regimen parcellado ê melh:>l' 

que o seriado, vamos restabelecei-o, de modo completo, em relação a todos, 
porque, restrubelecer apenas a certa classe de estudamtes, áque1les que vãr> fa
zer exrune .em 1927, não tem a menor justificativa. 

Não que·ro discuth· o projecto, volto a r epetir, ma~ apenas dar uma jost!
ficação da minha attitude no caso . 

Continua a lêr: 

"A segunda emenda, reproduz medida já propugnada no orça
mento do Interior, onde não foi julgada cabível. Visa dar cre•litos 
pa.ra 'Permittir ao Governo contribuir, como qua1quer partícula~· pn
deria fa.?..el -o, na disseminação do ensino primaria. 

E' ve-rgonhoso que não se gaste nem 2 % do orçamento .~ral <1a. 
Republica que vae alêm de 1 . 700 contos, com a instrucção publiuL. 
em todos os seu s grt'los. A Camara, que mandou inserir na acta de 
seus trabalhos a admira,vel conferencia de Miguel Couto, não 'lUt'

rerá continuar a demonstrar tão triste aversão ás questões de e·n~ino . 

tão essenciaes á grandeza elas naçionalidades". 

A Camara seja juiz implacavel nesta questão, dizendo si ha, na justifi 
-cação, alguma causa que possa melind,·ar a mais exaggerada susceptibili
dade . 

O SR. HE>NRIQUE DooswoRTH: - E' uma ques1:ão de criterio pessoa). e a 
Camara não póde se'r juiz. 

O SR . SA FILHo: -A questão veio a debate e eu não teria tomado parte 
na discussão si a isso não houvesse sido provocado. 

O SR. liEJNRIQUE DonswoRTH: - Como tive ensejo P a franqueza de dccl~.
rar a V . Ex . , renunciei após a leitura do texto original ela emenda. 

O SR. SA Fr!-Ho: - J á me referi ao texto original. 
O SR. liElNRIQUE DonswoRTH: - Nesse te·xto, V. Ex. attribuiu a :nteres

ses pessoaes, com accepção menos amavel, o pro:)ecto da Commissão. 
O .SR . SA FILHo: -Já expliquei o alcance da expres 5o, que ê o re"ulta

do do proprio texto do projecto, que, attende a conveniencias particu1ares, 
limitadas, restrictas. 

Não me consta que o illustre Deputado, em tão joven idade, tenha algurn 
filho, em cujo beneficio pleiteie o regimer. do exame parcellado . . para evitar 
a seriaçã9, um pouco demorada. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Até porque não ten'ho filho algum. 

O SR. SA FILHO: - Ao meu velho amigo, que vem fazer a accusação que 
tanto me choca, qual a de ser descortez e indelicado, pediria licença para lêr 
a justificação de outra emenda, apresentada ao mesmo projecto, pelos rr . .ous 
nobres collegas de Pernambuco, os quaes não podem ser a.migos tão antigos 
quanto eu do digno rel])resentante do Districto Federal. 

O IS'R. HENRIQUE DooswoRTH: - V. Ex. tem toda a razão. Faz muito 
bem em !êr. 

O SR. SA FILHo: -Eis aqui um trecbo.da justificação de outras emendas 
que não são minlllas: 
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"Assim, o art. 2° torna n<ais condemnàve! a excepção estabele
cida no art. 1°, porque subsiste as normas vigentes regulamentares 
de ensino. E' o chãos, a balburdia, a confusão. a aggravar mn.is os 
erros da orientação pedagogi·ca" ... 

Do contraste entre essa justirl'icação e a minha, quem fica em melhor si
tuação, sinão eu; em face dos melindres do nobre Deputado'! 

O SR. HlilNRIQUB DooswoRTH: - Devo dar uma explicação, que será def'
nitiva: quando li as emendas, na Mesa., não me if'oi fornecida a do nClbr ds 
representantes de Pernambuco, porque havia quem se interessasse no sentido 
de que o projecto não fosse emendado. Vi apenas a emenda elo Sr. Di o' lPr'.o 
Duarte e a de V. Ex. 

O SR .. SA FILHo: -Neste caso, o honrado Deputado está se accus?..ndo 
de uma leviandade . 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: -Qual? 
O SR. SA FILHo: - S. Ex . , faz a um seu velho amigo a accusação de 

·JUe, além de de.scortez, foi <:ausador, em virtude da emenda que apresentou, 
de sua renuncia. 

o SR. 1-!mNRIQUEl DonswoRTH: - Eu não podia adivinhar que existissem 
emendas outras, o c;ue vim á saber mais tarde. Na 1\IIesa, havia a emendo do 
Sr. Deoclecio Duarte e a de V . Ex. Tive a surpreza ele não vêr a emenfi'1 do 
Sr. José •Maria Bello, nem a do Sr. Solano Cunha. 

O SR. JoSÉ J\{ARIA BELLO : - Não apresentei emenda. 
O SR. SA FILHO: - E' interessante: o illustre co !lega soube de eme.nd:cs 

que não foram apresentadas e ficou ignorando as qu'e o foram. 
O SR. HE':\'RIQUE DonswoRTH: - Não ha dubiedade nisso: o caso é clP.

rissimo. Os illustres collegas, Srs. José Maria Bello e· Sol ano da Cunha, es
tavam redig·indo emendas e me communicaram que iriam O'fferecel-as. Qu:Jn-1o 
fui á Mesa para lel-as. não encontrei nem a de SS. EEx. ne·m fi. do Sr. 
Agamemnon de Magalhães. 

O SR. JoSÉ MARIA BELLO : - )l'ão ela>borei emenda, porq1.1e a elo Sr . Dio
clecio Duarte traduzia meu pensamento. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Estou explicando que não fiz excepç;ão 
em relação ao orador. Acho que a minha critica é inteiramente cabível, 
'gualmente, á eme·nda do Sr. Agamemnon Magalhães. 

O SR. SA FILHO: - O illustre representante elo Districto Federal, dandc:>
me uma prova de consideração, fez ele mim, o mais humilde dos repre;;=·can
tes da Nação (não apoiados). o motivo de sua altitude ele hostilidade '' C'om
missão de Instrucção. 

Insisto em não comprphencler como é que o facto ele um Deputado que 
niio per·teilça a qualquer elas Ccmmissões Permanentes, apresentar emEndA. 
possa determinar ~ renuncia do qualque1• membro de taes Commissões. Não 
r.onsigo perceber o minimo nexo de causalidade entre esses dous ;factos. .rodes 
nós, em plenario, te-mos absoluta liberdade de apresentar emendas· talve?. eu 
a pratique em mabt· escala que qualquer outro . Faço isso com gr;nd:ol num~
ro de projectos, que Yoltam, assim, ás varias Commissões permanentes. Nun
ca qualquer dessas emendas determinou renuncias, sinão, agora, de um vell o 
companheiro, representante do Districto Federal, e que fazia parte brilh:>nte 
da Commissão de lnstrucção Publica. 

0 SR. HENRIQUE DODSVI'ORTH: - R'1. mais ainda nessa questão: V. E:x:. 
assistiu a sessão da Commissão de Instrucção Publica, quando relatei !!leu 
proje<:to. 

O SR. SA FILHo: - :\fanifestei-me contra. declarando que o combatrriih 
em plenarlo. 
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0 SR. HENRIQUEJ DODSWORTH: - Nessa occa.sião. V. Ex. entrou no C'c•

nllecimento de todos os motivos pelos quaes o projecto foi apresentado. 
O SR . SA FILHO : - Até hoje, não os conheço. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Si V. Ex. não os conhece, queira tL'l' a 

bondade de ouvir, pois os estou repetindo. Declarei, então, que o pro~t-cto 
visava attender a todos os estudantes de J 7, 18 e 19 annos que não pofl!am 
C•·mpletar os seus cursos com 25 e 26 a m1os, pelo regimen de seriação, que 
Y . Ex. bem sabe como tem sido escandaloso e já ti1·0 opportunidade de> de
monstrar. 

O SR. SA FILHo: - E' outro caso. O argumento impressionante que o 
nobre Deputado pelo Districto Federal veiu trazer á Camara a favor- dos 
f·xames parcellados, embor.a, de começo, S. Ex. se tenha declarado adept~. do 
r0gimen de seriação. . . · 

O SR. HEll'<RIQUE DonswoRHT: - Sou francamente. 
O SR . SA FILHO: - . . . ê o de qn e nessa seriação se fazem exigencias 

descabidas e despropositadas a um ~<imples alumnos do curso secunclario 
Isto, porém, Sr. Presidente, embora não queira - insisto - discutir 

a reforma do ensino vigente ... 
O SR. HENRIQUE DõnswORTH: J á sei. V. Ex. va:e attribuir aos pt·o-

f osores. o que está na lei. 
O SR . SA FILHO: - ... só pócle ser motivo de censura aol' companhe! 

rc.s elo nobre D eputado pelo Districto Federal, no corpo docentP de que 
t·••nbem faz parte. 

O SR. HENRJQUE DonswoRrH : - O digno collega permitta uma inte1 ru
pci'to . Essa censura aos meus col!egas de Congregação do Collegio Pedro IJ 
;. ·n.nca. publica e completa. São elles os culpados do absurdo desse pro
g:·amma. A Congregação é culpada da sua approvação e o Governo tum-
1 •m o é porque não modificou semelhante situação. 

O SR . SA FILHO: ~ Effectivamente, neste caso, V. Ex. deve fazer ac
r •sac;ão a esses senhores não ao humilde representante da Bahia. 

O SR . HElNRIQUE Donswoarn: - Ji't fiz, em trabalho escripto. 
O SR. SA FILHO: - Sr . Presidente, o argumento - repito - aduu

zi<lo pele, preclaro collega, representante do Districlo, de que, na seriação, 
,. fazem exigencias exaggeradas, não póde, absolutamente, constituir justi
fieat iva desse projecto. 

0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Não perca V. Ex. de vb;ta que O pro
:;ramma de exame de admissão não ê da lavra dos professores elo Colleglo 
Pedro II. O prógramma é. da lel dé ensino que o adoptou; foi o Depar
tamento Nacional de Ensino que organizou . ?orão houve intervenção dos 
proressores, de maneira que o mal ê duplo - da lei e dos professore:;; . 

O SR. SA FILHO: - Deve-se, n esse ca,;o, reformar essa reforma, (1·isos) 
<lUb contem cÜspositiYos tão exdruxulos e não ap,proYar projecto que não 
concerta a reforma e só serve para augmentar a balburdia. rein ante na in
strucção. 

O SR . RAUL Dl!l FARIA : - Foi isso nue propoz o digno representfl.nle do 
Districto Federal e foi recebido com inteiro agrado e enthusiasmo na Com
illi~são. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Terei multo prazer 1e apezar de não 
fazer mais parte da Commlssão, continuar a interessar-me pelas questões do 
~nsino. mclusive comparecendo ás suas sessões. 

O Sa . SA FILHo: - Quero dizer. Sr. Preidente, que, com essa ques
tão de censura aos programmas de ensino, a Camara n!J,da deve ter, pois se 
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uma pessi;ma c1~rianvrn emukLtia". 

0 SR. HNERIQUE DODSWORTH: - Poderei r esponder a V . Ex. tambem 
em latim: "In alibus quldem, ?'Y!JG,a;i?né ta?nen in jwre ruq1titas spectanda: 
est." E' uma questão de equidade. 

O SR. SA FILHO: - Pwra terminar, lastimo profundamente que o nobre 
representante do D.istricto Federal deserte do meio do caminho de sua bella 
campanha em prol da reorganização do ens1no publico. 

S. Ex. tomou a peito, em bõa hora, promover a reforn1a da lei do 
ensino, para corrigil-a de seus graves defeitos; S. Ex. promptificou-se 
foi incumbido, se não me engano pela Commissão. 

0 SR. I-IENRIQUE DODSWORTH: - Perfeitamente. 
O SR. SA FILHo: - ... e della recebeu essa prova de alta consideração, 

de redigir projecto de lei nesse sentido. 
O .SR. RAUL DE FARIA: - Consideração, aliás, merecida. 
O SR. SA FILHO: - O digno Deputado, entretanto, por uma questiun

cula de emendas - dessa "pilheria" de emendas que tanto magõa a Sua 
Ex. - deserta, de tão bella campamha . .". 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Não deserto da campanha, absoluta
n<ente. 

O SR. SA FILHo: - ... na qual viria prestar os mais relevantes ser
viços, que se poderiam esperar de sua intelligencia, em ·favor do ensino 
publico do Brasil. 

Apenas encontrarei nisso que é lamentavel para toda a Camara, um 
consôlo: que S. Ex . não abandone tambem om:ra campanha em bõa hora 
ernprehendida: a C<tmpanha relativa á revisão dos quadros do funcicona
lismo. 

Espero que S. Ex. me permitta mesmo collaborar por meio de emen
das no projecto que •por estes dias deve vir a plenario. Mas si S. E x. 
me declarar que mantém o proposito de renunciar a todas as commissõe~ 
a que pertence, ás quaes foram encaminhadas as minhas emendas, desde 
já asseguro que não emendarei os trabalhos de S. Ex., pois os considerare! 
Intangíveis e divinos. 

0 SR. l-IENRIQUE DODSWORTH: - Todas as vezes que V. Ex. emenda'. 
officialmente, com a mesma deferencia que me presta pa.rticula.rmente, te
rei o maior prazer de receber emendas. 

O SR. SA FILHo: - Já que S. Ex. abandona a campanha. tão enth u
sia.stica.mente iniciada ... 

O SR. RAUL DE FARIA: - S. Ex. disse que não abandona. 
O SR. SA FILHO: - ... em prol do ensino, appello nov!ID"lente para q u · 

o mesmo não faça em relação ao projecto de reforma dos quadros do lfunc
cionalismo. que é tambem uma aspir!l.!::ã.G ·dessa grande classe dos s rvl
dores do paiz. (.M~tito bem: m1âto bem. 0 onulor é cwrnpri?nentado). 

E1n 13. o S1·. H . Dodsworth sobre a sua 1'eM~ncia de 
mem.bro d(t ComTrvissão de Instnt-cção P1tblica d4sse: 

O Sr. Henrique Dodsworth: - Sr. Presidente, não desejo demorar a 
explicação que <.'ievo á Camara. e , em particular, aos illustres e dignos m em
bros da Commissão de Instrucção Publica., sobre os motivos que me indu 

· ziram a renunciar o Joga r que nella eu occupava, o que foi, aliâs, objectD 
de discurso, hontem pro(,erido pelo m.eu eminente amigo Sr. Deputado Ya-
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!ois de Castro. cujas expressões agradeço desvanecida e penhoradamente. 
Quando, ha poucos dias, se suscitou, nesta Casa, a questão da convenien

cia de serem adoptados, nos cursos secundarios. os exan1es parcellados, ou 
seriados tive ensejo de reproduzir conceitos por mim emittidos, na Tegis
Jatura pa~sada, e inteiramente favoravei á adopção do regimen dos exames 
seriados, por estar convencido de que se trata de organização racional fa
voravel ao desenvolvtm nto intellectual dos estudantes. 

Acontece, porém, Sr. Presidente, que razões pon<lerav~is, de que tenho 
conhecimento pelo trato diario destes assumptos, na qualidade de membro de 
corporação dO<:ente official, levaram-me a não encarar como prejudicial aos 
interesses do ensino, o projecto então em curso nesta Casa. conhecendo P.U 

e tendo como inconlestavel a desorganizaç:ão reinante na instrucção e os de
feitos graves dos programmas actualmente adoptados no curso secundar!o, 
de todo modo divergentes do criterio dos estudos seriados que a ultima re
iiorma do ensino pretendeu estabelecer . 

Harmonizando as duas correntes oppostas da Camara, a favoravel aos 
exames parcellados e a favoravel aos seriados, apresentei, no seio da Com
m issão de Instrucção Publica, projecto que permittia, que, na época nor
mal de 1927 - e apenas em 1927 - fossem admittido!! requerimentos para 
exames parcellados. 

O projecto, em si, nada mais fazia elo que ampliar o favor que a lei jã 
estabelece. cons·entlndo que os estudantes, já appt·ovados em exame pelo 
regimen elos "preparatorios", pudessem continuar o curso sob ~sse reg!men, 
obedecendo ás prescripções do d•ecreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, 
mais conhecido pelo denominação de '·Reforma Carlos Maximiliano". 

Em plenaTio, Sr. Presidente, fot·am apresentadas vaTias emendas; im
mediatamente me interessei pelo texto das mesmas e foi com surpreza que 
encontrei, da lavra do i!lustre Deputado pelo Estado da Bahia, o illustre 
Sr . Sá Filho, emenda redigida m termos que não me pareciam justos, nem 
condizentes com a deferencia que lhe deveria merecer uma Commissão te
chnica da Cama.J.·a . . . 

O SR. SA FILHo: - Queira ler a emenda, para que os collegam vejam 
QUe> V. Ex. não tem razão. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - ... attribuindo-lhe interesses pessoaes ... 
O SR. SA FILHO: - Onde está isso? 
O SR. HEJNRIQUEJ DooswoRrH: - ... na organização do projecto e afii'Ir

m ando que não poderia lograr assentimento dos que tratam tmpessc>almente 
dos interesses do ensino a idéa que nelle se propunha. 

O SR . SA FILHO: - Em primeiro logar, não é indelicado dizer-se que 
determinado projecto é de interesse pessoal, porque innumeros são os que 
por aqui transitam nessas condlçõ·es; em segundo Jogar, taes expressões in
delicadas não se encontram na justificacão da emenda. V. Ex. tenha a 
bondade de lei-a. 

O SR. HENRIQUE DooswORTH: - As expressões indelicadas a que se 
refere o nobre Deputado não se encontram, de facto, na justlil'ic~~.Ção da 
emenda publicada, mas achavam-se no texto original que li. 

O SR. SA Fn..Ho: - Quanto ás expressões lndeli~das queira ler o que 
está publicado e, depois, mandar procurar o origi nal. 

O SR. HENRIQUE DooswoRrH: - Eis o que diz a justificação: 

"Com surpreza natural, vemos voltar ao plenario e ser appro
vaào, já em dous turnos, a tentativa de restabelecer o regimen dos 
exames parcellaÇI.os, cuja abolição foi uma das raras boas cousas da 
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vigente reforma do ensino. Ha, porém, dias, essa medida era quasl 
unanimemente repe!lida pela Ca.mara, e agora, com ligeira modifi
cação, mais de fórma que de lfund·o, volta á. sua approvação. Dir
se-bia que a causa é agora victoriosa, porque plaC1~i.t àiis ... 

Entretanto, não póde merecer o voto dos que se interessam 
pelo ensino ·publico." 

Esta parte final estava escrlpta ãsslm: 
•·Entretanto, não póde merecer o voto dos que se interessam 

Vm,pessoal?nente pelo ensino publico." 
O nobre D eputado fará. a gentileza de confirmar, ou não, sl os tremos 

do original eram uns e si os publicados eram outros. 
O SR. SA FILHO: - Peço aos collegas que declarem si ha indelicadeza 

nessas expressões. 
O SR. LINDOLPHO CoLLOR: - E' fórma talvez um pouco aspera de dizer; 

S. Ex. poderia ter escrlpto: " ... não póde merecer, a meu vêr, etc.". 
o ·SR. LINDOLPHO P:EssôA: - Alliis, isso jámais poderia attingir o orador 

que sempre tem demonstrado muito interesse pela instrucção. (AJJoiados) . 
O SR. HENRIQuE DooswoRTH: - Passo agora a explicar os fundamentos 

do meu acto, renunciando a trabalhar na Commissão ele Instrucç,lo Publica, 
para não ficar sujeito a criticas improcedentes e menos amaveis como a 
de que me ocCU'PO, atravez de emendas cujos termos eu lamento partirem 
do illustre Deputado, a que m e prendem, ha tantos annos, laços do mais 
cordial apreço. 

O SR. SA FTI:.Ho: - Ahi o caso é outro. 
O SR. HENRIQUiil DooswoRTH: - Não ha atmospbera legislativa suppor 

tavel com essa poeira de emendas que asphyxiam todo o trabalho efficiente. 
E o illustre collega verá, pelos documentos que vou a.presentar, que a dis
cussão sobre exames parcellados e seriados é mêramente theorica e, n e> 
momento não póde nem eleve ser suscitada criteriosamente. Ante a situação 
de desorganizaçao em que se encontra o ensino, S. Ex. d'dcará convencido 
de que o r egimen de exames parcellados, dictaclo para as inscripções só
mente em 1927, no pr-ojecto que tive a honra de encaminhar· á deliberação 
ela Camara, não será nocivo de modo algun., aos Interesses da lnstrucção 
publica. 

Sr. Presidente, pelo regüuen actual, quando um alumno, quer ingressar 
JJQS institut.os o!ficiaes secunda1·1os do pa!z, tem, pelos programmas, que não 
podem ser desrespeitados, de possuir noções de mecanica, dizendo o qne é 
trabalho ,força viva, machina, inercia; de electricidade, descrevendo moto
res electrlcos, telegrapho, telephones, ondas electrlcas, ralos X, telegraphia 
e telephonia sem fio; de chimica, organica, descrevendo, embora summaria
mente, os compostos organicos! 

Em instrucção moral e clvica, t erã de descrever, perante os professo
res, o erro do anarchismo e suas consequencias (ri.sos), fazer commentarios 
á Constituição da Republica e aos Codigos Civil e Penal, revelar conheci
mento dos Codigos e pr!nclpaes leis avulsas de Interesse geral, como as r e
ferentes ao ensino, sorteio militar e outras. 

O SR. LINDOLPHo PESSÕA: - E' quasi ter mais competencia que um 
Deputado! . . . (Rtsos). 

O SR. HENRIQUE DooswORTH: - Finalmente, o alumno, com pouco mais 
de dez annos de idade, para ingressar no primeiro anno do curso secun
daria, deverá ter conhecimentos sobre a Liga das Nações, o seu objectivo, os 
tratados internac!onaeR, os meios de dirimir os dissídios, o accôrdo mutuo, 
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a mediação, o arbitramento, a guerra externa, caracteres da guerra justa, 
orientação politica do Brasil nas relações internacionaes, nossos tratados 
de- arbitramento, a obra de Rio Branco! . . . Attente a Camara que se não 
trata de uma informação gratuita; estou reproduzindo, pela leitura, os ter-
mos exactos dos programmas oílfãciaes. · 

O SR. RAUL DB FARIA: - Em todos os programmas notam-S!l os mesmos 
defeitos . 

Ainda agora, acabo de saber que um professor de inglez, do segundo 
anno, exi~ de seus alumnos a versão para aquelle idioma dos classicos da 
anthologia nacional. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTR: - Mas não ê SÓ. ~uppolll1a. V. Ex. que 
•5 estudantes dessa idade consigam ingressar em um mstituto cte ensino se

c·unclario . Ahi terão ele estudar instrucção moral e cívica. Trata-se ele ca
Jeira desnecessaria. E' estudo diffuso, que se faz em todas a:; cadeiras, 

porque faz parte da educacão, e não deveria constituü· programma á parte . 
. \.dmittamo,, entretanto, que &. cadeira deva existir e seJam procedentes os 
motivos para a sua permanencia . Neste caso, o alumno terá ele descrever 
os perigos do alcool, as consequencias decorrente~ do abuso elo fumo. dos 
jogos de azar e os graves damnos que acarretam á vida individual e social. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINi: - Logo no primeiro anno! 
O SR. HENRIQUE DonswORTH: - Em seguida, iet·á novamente de des

crever a constituiQão da Liga da Nações (ha evidente preoccupação de se 
crearem inLernacio.nalistas no Brasil ... ); terá de fallar sobre ··os conse
lheiros e os medicas de fam ilia" rponto de inconcebível ridiculo. . . (Risos.> 

O SR. AooT.PHo BERGAMINI: - Principalmente quanto aos conselheiros ... 
O SR. I-lENRIQUE DonswonTH: - e ele evidente inutilidade para a 

fo rmação intellectual elo alumno. Depois, terá de dar noções precisas de 
assumpto que provavelmente foi incluído no programma, talvez porque os 
Qrganizadores ela reforma soübessem. por antecipação, que se ia installar 
no Rio de Janeiro a Confet·encia Inter-Parlamentar ele Commercio. Esse 
ponto versa sobre as "vantagens da nacionalização do commercio vare
gis ta" . (H ila1·úlacle . ) 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Materi&. perfeitamente 'ã:o alcance de uma 
criança que vae para o primeiro anno do Collegio Pedro II! ... 

O SR. HENRIQUE DonswORTH: - O alumno chega ao quarto anno, e a h!, 
pelo supposto regimen actual dos exames seriados, tera. de estudar mate
rias como as que se seguem: 

Histor·ia Nat1tral : 

"Terceira lição: 
elemento anato1nico. 
physicas e chimicas 
do plastidulo." 

"Considerações geraes sobre o que se chama. 
Theoria cellular; seu historico. Pt·opriedades 

do protoplasma. Propriedades vitaes. Theoria 

Sexta lição: '·Tecidos animaes; classificação de Mathias Duval, 
Dos ,falsos tecidos. Epithelios e suas modalidades . Endothelios. De
rivados epitheliaes." 

· o na lição: "Elementos do tecido nervoso. Da cellula nervosa 
e seus prolvngarnentos. Fibras nervosas; suas especies a na tomicas. 
Da constituição do nervos. Theoria elos ne11ronios." 

Decima lição: "Tecidos mixtos de Mathias Duval. Importan
cia e classificação anatomica e physiologica das glandulas." 
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Decima terceira lição: "Estudo anatomico do apparelho iliges
tivo do homem. Orgãos a nnexos. Origem dos dent s. Dentição da 
creança e do adulto. Estudo physico-chimico da 5aliva, sueco gas
trico, bilis pancreatico, sueco enterico ", - e de todos os suecos 
que possam existir ... 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINr: - E' O sueco·. . (Risos.) 
O SR. I-!EJNRIQUE DooswoRTH: - Na vigesima terceira lição: 

"Estudo anatonuco elo encephalo; descripção e situação do cere·· 
bro, cerebello, bulbo, turbeculos, quadrigemios, camadas opticas, pe
denculos cerebraes e cerebellosos. Envolucros do encephalo. Liquido 
encephalico; suas propriedades". 

a vigesima quarta lição: 
" Descripção da medulla humana . · Alguma particularidades es

tructuraes. Envolucros da meclulla. Liquido rachidiano. Do bulbo e 
sua importancia." 

Na viges1ma qumta llçâo: 
"Dos nervos craneanos. 

Nervos motores, sensitivos e 
truco. Systema sympath~co. 

pleLxos. 
Na vigesima sexta lição: 

Meio muemonico para ennuncial-os. 
mixtos. Itnportancia do pneu mo gas
Dos nervo:;; racl1ichlanos. Princià:Jae• 

"Papel trophico dos nervos. Theoria dos reflexos. R flexos slm
p)e , reflexos conscientes. Mobilidade e sensibilidad e. Funcção do~ 
orgãos encephalicos . Séde dos movimentos." 

Na vigesima oitava lição: 
"Estudo anatomico do olho humano; envolucro e meios trans

parentes. Percepção das imagens. Orgãos accessorios do globo 
ocular. Apparelho lacnmal ." 

Ouça, agora, a Cn.'mara: propriedades da lagrima! (Risos.) 
Sr. Presidente, a hora est.á quasi a extinguir-se e eu não preciso in

sistir sobre o programma elos cursos seriados do Collegio Pedro II. 
Comparemol-o, porém, com o que se faz na Europa. 
O SR. ADOLPHo BmRGAMINI : - Os defensores do exame seriado, entre 

nós, devem ficar muito desapontados. 
O SR. HENRIQUE · DooswORTH: - V\T. EEx. encontrarão aqui os pro

grammas de ensino e os planos de estudo da ultima reforma feita na In· 
strucção rran ceza, em que, a respeito de physica e chimica e hi toria n a
tura.,, não só os programmas são indicados pelo governo, dando-se aos pro
fessores o a rblt:rio de ... 

O SR. RAUL DE FARIA: - O grande defeito da nossa o1·ganização ... 
O Sr:. HENRIQUE DooswoR1'H: - E' o de ser uma desorganização. 
O SR. RAUL DE FARIA: - . . . é, evidentemente, deixar ao cl'iterio dos 

professores a confecção dos programmas; ha lentes especializados em de
terminadas cadeiras que lhe"s dão mais desenvolvimento do que o nece~

sarlo. Cada professor, em geral, entende 1:1ue a sua di ciplina é a mai' 
importante ... 

O SR. HEJNRIQUE DooswORTH: - O nobre collega te1·á a gentileza ele 
permittir que eu continue nas minhas considerações. Não di;;ponho d~ 

tempo. Não estou fazendo um estudo critico. que já realizei na Commi"
são . Aliás, em breve, devere i publicar o trabalho que me compromettl a 
fazer e de que fui tão clesvanecedoramenle incumbido pela Commissão de 
Instrucção da Camara de elaborar. 
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No momento, comprovo factos; mostro e provo que seriação não é o 
que exis te no Col]egio Pedro II, e adaptado o[ficialmente . Não e pôde, de 
modo algum, defender uma seriação inexistente como a actual. 

O SR. RAUL DEl FARrA: - A nomenclatura official, adaptada nas escola>! 
francezas, é feita pelo Ministro da Instrucção. 

O SR. HENRIQUE DooswORTH: - Os programmas, na França, são orga
n izados de accõrdo com as reformas e adaptados officialmente, isto é, ba 
nelles o resumo de assumptos que devem ser leccionados pelos professores. 
Nenhum prof.esso r da instrucçãc. publica franceza devera deixar de seguir o 
programma, sem embargo de modificai-o ao seu criterio e lecbonal-o de 
conformidade ~om a sua orientação pessoal. 

o que o governo exige, em Historia Natural - cujo programrna no 
Pedro Il acabamos de verificar - é o seguinte: 

"'Esse ensino dev ser dado de fôrma a iniciar os alumnos no 
methodo experimental e a desenvolver nelle o espírito de obser
vação. 

As noções puramente antomicas e histologicas serão reduzidas 
ao mínimo. 

No desenvolvimento elo programma, o professor poderá, aliás, se
guir ordem differente da indicada." 

Para o curso ele · physica e chimica, o governo exige "que o professor 
se contente em expôr os facto,;, taes como nós o comprehendemos hoje, 
sem se preoccupar com a ordem hlstorica: 

Pede-se-lhe que desembarace o ensino de multa velharia que a 
tradição conservou: apparelhos antiquados, theoria sem interesse, 
calculos sem realidade." 

"O . ~im não é de fazer dos nossos estudantes physicos profissio
naes, mas de lhes fazer conhecer as grandes leis da natureza e de 
pôl-os em condições ele comprehender o que se passa em torno 
clelles . Com este objectivo o ensino deve ser ao mesmo tempo muito 
elevado, muito simples e muito pratico." 

Omltto, tambem, a leitura mais prolongada desse trabalho, por falta dt> 
tempo. 

O ponto capital da minha exposição é precisamente este: temos, offi
cialmen e, adaptado, o curso seriado; agora, seriar estudos não é fragmen·· 
tn r programmas pelos cursos, como se isso obedecesse ao est;'llo gradativo 
de i:nstrucção que a reforma collimou. A r eforma foi feliz, abolindo os 
exames parcellados e ct-eando o curso seriado, mas infeliz, não adaptando os 
programmas ao regimen do curso seriado. 

0 SR . PEREffiA DE CARVALHO: - Esse é O ponto principal da questão. 
O SR . E;ElNRJQUEl D onswoRTH: - No fundo, estou de accôrdo com os que 

desejam a seriação dos estudos; mas, com o conhecimento pratico, imme
rliato, que tenho da questão, e como provei á Camara direi que os pro
grammas que acabei de ler não precisam ser expostos a homens intelJi
g~>.ntes. mas, apenas, a qualquer pessôa ele bom senso, para provar a ino
e1lidade dos cursos, quaesquer que sejam os systemas a que obedeçam. 
(ApOlados ). 

O lllu tre aparteante, representante da Parahyba, visitou commigo. h;t 
Poucos dias, o Externato elo Collegio Pedro II e verificou que. no laboratorio 
de physica, não ha um só apparelbo prestavel; de tal fôrma que, nos exa
mes officiaes, n as provas praticas, o Governo não está habilitado a collocar 
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na mão do estudante apparelhos para as experiencias, o que, entretanto, 
influe no resultado do exame! 

o SI< . P!llREIRA DN CAitVALHO : 
occasião de vêr. 

l!,oi a cousa. mais lamentavel que tive 

0 SR . HEJNRIQUEJ DooswoRTH: - Nestas condições, desejo que fique per
feitamente explicado que exames parcellados ou exames seriado:;, com u 
organização actual do ensino, se equivalem: não ha lucro maior nem com 
a sêriação actual nem com o regim n dos exames parcellados. Ha, apenas, 
interesses de estudantes de 17, 1 e 19 annos que, obrigados a J:~·equenta. 

seis annos o curso secundaria, s6 teriam concluído seus estudos, por esse, 
programmas inefficieutes e ab urdos, aos 24, 25 e 26 annos. 

0 SR. ADOLPHO BERGB1INI: inão aos quarenta, porque não podem 
deixar . materia para segunda época. 

O SR. HENRIQUE DooswoP.1'H: - Nestas conclic;ões, não ha vantagem de 
especie alguma em prejudicar interesses que devem ser amparados pelo 
Congresso. A unica modificação cabível não será através de projecto iso
lados: será uma modificao::ão radical e completa, modificação que não p6dA 
ser feita de um momento para outro, porque exige estudo acurado e, rnai. 
ainda, a co! laboração harmonica do Congresso e do Executivo. (JILnito bem). 

Emquanto, porém, isso não se pôde fazer, por um motivo ou por outro. 
não estejamos n6s, por amor ás discussões tbeoricas e put·amente doutri
narias, a prejudicar os interesse" dos estudantes, que se vêem forQados 
estudos penosos e longos, orientados por programmas que não abonam , 
nossc. ensino. (N111me1·osos a)Joiaclos). 

Isto posto, não me melindrei apenas com os termos a peros da emend" 
do nobre Deputado Sr. Sá Filho; conheço a sua "emendomania" (llila1'i
dacteJ, sei que as emendas constituem a actividade predile.cta de S. E x 
que, ou comparece a todas as Commi sões, ou nellas se faz representar por 
uma emenda... (Risos). 

S6mente, ante a seriedade do estudo em causa e da convicção, em que 
me encontrava, da viabilidade, sem inconvenientes, do projecto que tanto 
alvoroço provocou, julguei preferível, para não quebrar a cordialidade d 
relações que ha tanto tempo mantenho com o nobre Deputado, cuja cu l
tura e cujo talento admiro, renunci:lr do Jogar que occupava na Commissii·• 
de Instrucção Publica, para não ficar sujeito, assim, á censura o)l pilhe
rias da. suas emendas. 

O SR. SA FILHo: - Isso ê muito forte . 
O SR. HENRIQUE DooswORTH: - Era o que tinha a dizer. (Jifuito bem; 

nmito bem. O orador é c-umpTimentaclo) . 

Manda arc11i1•a1' a 1·ep1·esentac;iio da A .. ~sociaçiio Brasileira ele Educa.ção cont rn 
o 1n·o.ieclo que ext1ng.u.e o cu 1·so se1"iado 

A Commissão ele Instruc<:ão Publica, tomando conhecimento da r· 
presentação dirigida ao Congresso Nacional, por intermeclio do Sr. PreRi
dent<" ela Camara dos Deputados, na qual, a "Associação B rasileira de Eo t> 
cação", invocamrlo os altos interesses do ensino, . oli('ita dos membro· do P o
der Lsg!slath·0 que não prestem apoio ao "projecto em andamento, que 
extingue a eria<;ão nos exames do curso secundaria, instituindo noyament· 
o condemnavel systema dos exames parcellados", ê ele parecer que a allu-
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dida representação seja archivada, por improcedente, visto não ter exis
tido, nem existir, em curso no Congresso, nenhum proj·eoto da 111atureza a 
que ella se refere . 

Sala das Commissões, 28 de Novembro de 1927. - Valois de Ca.str 
Presidente. - Henriq1~e Dodsworth, Helator. - Braz do A.mara,l. - Osca.r 
Soares. - Vi.riato Corrêa. - Ca1·los Penaf'iel. - Solano da C1Mtha. 

Na sessão de 10 de Dezembro de 1927, do Senado, v 
111rn p1·ojecto 1·elat?ivo a preenchiffnento do ca1·go de 'li'ha1·ma
ce·w~co ao Dep'wrtxvmetrut;o I .Nacirmo.J. de SOIUd.e Puo'Uca., o 
Sr. Bueno ae Paiva apresento1~ a seg1tinte emenda: 

Accrescente-se onde convier: 

At·t. São considerados validos por dous annos os concursos para pro· 
fessor cathedr.atico dos. institutos federaes, p,restados na vigencia do de
creto n. i6 . 782-A, de 13 de Janeiro de 1925, desde que os candidatos te
nham obtido a média exigida no art. 167 do citado decreto, observando-su 
a ordem de classificação. 

J usbifica çã o 

A medida proposta impõe-se •POr ser justa. Não implica nenhum pre· 
jnizo a interesses de · terceiros; antes, pelo contrario, importa o reconheci
menLo de um direito que se tem tradicionalmente assegurado. Todos os 
concursos que se prestam, são vrulidos por dous armas e alguns até o es-. 
gotar-no a lista doõ. classificados .. o.pe11as não o são actualmente para os 
Dro'essores cathedratkc.s, mas já o foram e ainda, ba pouco temp0, o de
creto n. 3. 727,. de 15 de Janeiro de 1919, concedia os favores da validade 
dos candidatos ao cargo de substituto. Restabelecendo--se essa validade, 
prati;:a-se um acto de justiça qu03 en 1 oh-e um sentimento profundamente: 
repubhcano. 

A concessão -:<U•· a me•1.i.da pro;;lOa·a pwrá em execu<;jão, é judt:sqima, ;o. 
bretudo si carinhosamente se at:tender a que os candidatos se submettem a 
proya s de uma cadeira: 

a) de;f.,esa de d1ta.s theses im,p1·essas, uma de livre escolha e outra com
m,um, de sorteio, sendo arguidos meia hora por cada um dos Quatro exa
n1maclores, com um quarto de hora apenas para responder a cada um; 

b) prova pratica pelo espaço minimo de tres horas; 
c) prelecção de 50 minutos. 
Ao todo qurutro provas! Além das energias que se gastam em um 

concurso dessa natureza, ha o peso morto do consumo pecuniario com duas 
t heses impressas. 

Ao cabo de quatro provas, excaustivas e penosas, um logra justal'r\ente 
a cadeira, mas distanciando-se em geral do classificado em 2• Jogar por uma 
diminuta differença fraccionru-ia. A le1, conferindo ao 1" classifica;do. como 
premio, a posse definitiva da. cadeira com a vitali>ciedade, não deixa de 
reconhecer que o 2• classificado, que obte've trL?noem, média prLra catheàrrL-
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sificado admitte-se que a competenc1a para r eger a caJdeira si faz eterna, 
sendo-lhe conferida vitaliciamente; para o outro, que tambem toi reconhe
cidamente habilitado, não logrando nomeaçãJo por ca,usa de uma differença 
em geral fraccionaria, si a . mesma cadeira vagar dentro de um anno ou 
dous, nega-se-lhe a competencia, após um sem-conto de esforços, exi
gindo-se-lhe novo con"curso ! Ha nisto uma exaggeração de severi
dade injustificavel. A mesma competencia que se reconhece para sempre 
ao 1" classificado, deve-se m u ito justa e republicanamente reconhecer ao 2• 
classificado. A medida proposta estabelece apenas o prazo de dous annos, 
o que n ão ê muito. 

Sal& das sessões, 1 de Dezembro de 1927. - Btteno de Paiva. 

A Oon-wnissão de Legislação e Jtt.stiça, do Senado, em 
11 de Deze?nbTo disse sob1·e a 1·ejeT-iCLa o segttinte: 

A emenda n . 1, do Senadot· Bueno ae Paiva, pror oga por 2 annos a 
validade dos concursos para pro4essor cathedratlco dos in stitutos federaes. 
prestados na vigencia do decreto r1. 16.782-A, ele 13 de J aneiro de 1925. 

'Tendo em consideração as justas ponderações da justificação que acom
panha a referida emenda, a Commissão é de parecer que seja ella ap
provada. 

OonstittLida en~ p1·ojecto apa?"tado a ente?tda p01· p?·o
posta da Oom?nissãa de lnstrt~cção Pubmca, não consta da 
Synopse o seu andamento. 

Na sessãa de 9 de Outubro de 1928, o Sr. Gentil T a
va?·es ottereceu á conside1·ação àa Ga?Thn?"a, o seg1~inte pro
jecto de lei que cUspensa de tJrovas v estib1tla1·es os protes
so?·es do ensi.no secunclar!o. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1." Os professores do curso secundaria que tenham exames da~ 
materias constanotes do exame vestibular e que sejam julgados validos .Para 
concurso nos estabelecimentos de en sino secunclario officiaes ou equipara
elos, são dispemsados daquella prova preliminar para a matricula nos cursos 
superiores. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 4 de Outubro de 1928. - Gentil T avares. - A' Com

m lssãG de l nstr ucção Pu blica. 

A OonMnissão de l nstrucção Ptt-blioa ainàa não interpoz 
parecer. 
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Em 31 ele Agosto de 1928, o Sr. araccho Owrcl'lYSO 
apnJsenta á Oa?JW?'Cb o segu,inte projecto q•ne dJispõe sobre 
n~at?·ic1bla de 11rojesso•·es ele ensino SPC1mclcwio nas faculda
des ele ensino superio1·. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 E' permittido aos professores cathedraticos e docentes-livres 
dos institutos de ensino secundaria do paiz officiaes ou equiparados ao Col
legio Pedro li, que ingressarem na docencia secundaria na constancia da 
actual reforma do ensino, baixada com o decreto n. 16 . 782-A, de 13 de 
Janeiro ele 1925, matriçu!arem-se nas escolas ou faculdades ele ensino su
perior da Nação, indepe.ndentemente da apresentação dos certificados de 
exames finaes ou ele pre.paratorios. 

Pa.ragrapho uni co. O s im1ples titulo de nomeação da cadeira que teem, 
obtida em concurso reconhecido e approvaclo pelo Departamento Nacional 
do Ensino, de conformidade c'om as disposições vigentes, constitue do
cumento bastante para rectuerimen to de matricula em curso superior, n a 
época regulamentar, dispensado por essa circumstancia o exame vesti
bular . 

Art. 2.0 Revogam-se as dispos ições em contrario. 
Sala das sessões, 30 de Agosto ele 1928 . - Graccl1o Octrcloso . 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Não é uma clesarrasoncla faculdade a que o projecto visa. 
Quer-se permittit· :;t. profissíonaes reconhecidamente ha bilitado"s a ma

tricula, independente de exame Testibular e dispensada a obrigatoria apre
sentação dos cet1:ificaclos de exames finaes ou de preparatorios, nas escolas 
ou faculdades de ensino superior do paiz. 

Dir-se-ha, que, por igual, a permissão suggerida deveria estender-se 
a quantos voeem lecionando ocacloeiras de ensino secundaria, nos estabel < 
mentes officiaes ou equiparados ao Collegio Pedro II, desde periodos an
teriores á vigencia da reforma actual. 

E' que, precedenteme·nte a ella, não se exigiam, em lei especial, os re
quisitos intellectuaes hoje indisvensaveis a quantos candidatam a ler official
mente qualquer disciplina elo curso secundaria. 

Assim dispõe o art. 150 elo Capitulo VIII, da Organização elo Ensino 
Secundaria e elo Superior - Secção oitava - Da Constituição, Direitos e 
Deveres elo Corpo Docente do Ensino Secundaria e do Superior - do de
creto n. 16. 782-A, do Governo da Republica, de 13 ele Janeiro ele 1925, 
que estabelece o concurso da União para a cliffusão elo ensino primaria. 
organiza o Departamento Nacional do EnsLno, reforma o ensino secundaria e 
superior e dü outras providencias: 

Art. 150. Os professores catheclraticos serão escolhidos por concurso. 
nomeados por decreto e vita licios desde a data da posse." 

Deste modo o artigo seguh1te em suas alineas e paragra.pho: 
Art . 151. Poderão inscrever-se no concurso: 
a) os docentes-livres da cadeira vaga; 
b) os pro'fessores cathedratlcos e substitutos de outras cadeiras; 
c) os docentes-livres, professores cath~;>draticos e substitutos ele outras 

escolas officiaes ou equiparadas; 
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d) o profissional diplomado que prove ter idade inferior a quarenta 
annos e justifique, com titulo ou trabalhos de valor, a sua inscripção no 
concurso, a juizo da Congregação. 

Paragrapho unieo. Para a inscripção em concur::;o no Coilegio Pedro 
II ê indispensavel, tambem, que o candidato tenha o curso completo de 
humanidade, ou diploma de escola superior. 

A simples enunciação dos dispositivos acima bastaria, por si só, e d• 
sobejo, para justificar o racional ob.iecto do lJrojecto em apreço . 

Zelando condignamente, e de 1naneira Jouvavel, os altos interesses da 
mstrucção, o legislador estabelece, taxativamente, as mais notarias e espe
cializadas condições de ordem mental para classico ornamento do espirito 
dos que se propõem ingr•essar os aditas do ensino :;eeundario e superior. 

Desnecessario ê dizer, das vantagens re altantes de medida tão salutar, 
porque sobre curar, escrupulosamente, a selecção no magisterio, bem prevê 
immediatas e urgentes necessidades do ensino. 

De feito, 11ão ha como negar competencia ufficiente para cursar as eo
colas ou faculdade de ensino secundaria e superior aos que se apt·esentalll 
a campo de tal modo apparelhados e da h i o fundamento deste projecto. 

Na vigencia da reforma actual mais de um cidadão, com estudos de 
humanidades feitos em estUJbe!ecime111tos isentos da tutella officia! ou eles
equiparado , mas em que se distribue instrucção secundaria, tem-se can
didatado ao magisterio dos nossos estabelecimentos officioos ou equiparados 
d~ ensi11o secunda.rio, estando, esta hora, no e~ercicio amplo e frutescente 
de docencia assim profícua. 

São nada menos que elementos i..ntellectuaes do clero nacional com as
sento vitalício nas cathedras do ensino secundaria da I epublica com seus 
conhecimentos de humanidades recebidos em semi11arios do paiz. 

Conclue-se, sem esforço, que, de conseguinte, a estes se lhes reconhec~u 
a posse perfeita. au menos, do curso de humanidades. 

Nem se pense foi mister forçar o sentido da lei para se lhes não cri;~ 

rem embaraç.os. 
Dispensou-se até attentar para a quantidade sem conta ou indefin L 

de livro autorizados, de caracter exclusiyamente laica!, que teem prati
cado a justiça de asseverar que a instrucção secundaria ê ministrada tam
bem, com proveitoso escrupulo, nos institutos religiosos do EstUJdo. 

Consultado, por certo, a respeito, e ba eado no art . 280 do capitulo XII 
- Disposic:ões geraes e transitarias - do novo regulamento de ensino do 
supracitado decreto n. 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1925, que determina 
"os casos omissos serão resolvidos de accôrclo com o espirito deste r egu
lamento, em instrucc:ões do Mlnisterio da Justiça e 'egocios Interiore•"· 
este titular teve de se pronunciar de molde a inspirar a seguinte resolução 
superior do Departamento Nacional do Ensino, expedida âs inspectorias 
flscaes junto aos estabelecimentos officiaes ou equiparados: 

Departamento 'aciona! do Ensino - 1" Secc:ão - Circular n. 1. 261 -
Rio de Janeiro, 25 de Setembro de 1925. 

Declaro-vos para os devidos fins que, na conformidade do art. 2SO, 
do decreto n . J 67R2-A, de 13 de Janeiro ultimo, o Sr. Ministro da Justi~a 
resolveu permittir que os sacerdotes se inscrevam em concurso, desde que 
apresentem documentos comprobatorios dos estudos feitos nos Seminarios, :1 
vista da exigPD'Cia constante do art. 151, paragt·apho unico do citado decreto . 
Saudações. - R. Va.z. 

E' mais que evidente e verdadeiramente consentaneo com o bom senso 
quanto, desta arte, se resolveu. 
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o Minislro da Justiça e Negocios Interiores dispondo, peremptoriamente 
daquella sorte, quiz dü-:imir qualquer pendencia suscitada ou a suscitar-se, 
em face do paragrapho unico do art. 151 da presente lei de ensino, o qual, 
conforme o traslado de acima, preceitua "que para a inscripção em con
curso do Collegio Pedro II é indispensavel, tambem, que o candidato tenh;, 
0 curso completo de humanidades ou diploma de escola superior". 

Excusado accentuar a sem razão daquelles que, Por ventura, enten
dessem de apreciar a valorização ou reconhecimento dos estudos de seme
lhantes candidatos, por parte daquelle secretario de Estado, tão sómente 
par a o fim mencionado, isto é, a inscripção em concurso. 

Além de que, a lei não determina, n em recommenda que ditos candi
da tos, uri1a vez vitalícios, só funccionem nas bancas julgadoras da mate
·ia que dizem. 

Quando no exercício do magisterio, são mestres na accepção do voca 
hulo figuran<lo consequentemente, não s6 nas commissões de professores 
que examinam a a.Jun1nos do curso seriado, a candidatos a preparalorios 
ou a exames finaes, mas tambem teem voto pessoal e tomam parte nos 
f'Xa mes de concurso para preenchimento de qualquer cadeira vaga. 

Força é não recusar a hypothese de bastante conhecimentos de huma
lidades anteriores ao concurso e accrescidos posteriormente a elle, nos 

c ue destaocam por sua vocação para o professorado. 
Discreparia, consequenten1ente, negar-se a presumpção razoavel de taes 

conhecimentos para. cursar escola superior a quem, no trato das mesmas 
humanidades, tanto se revela lido e corrido, por provas inconlestes. 

Ademais. seria justo que se impellissem a exhibir mais provas de habi
litaç;ão em exames finaes ou de prepara.torios ou, consoante a nova lei d~ 
~nsino, a seguir um curso proprio adequado á infancia, qual o seriado. pro
fes8ores di Linctos, por seu saber, que Se recommendam e á instrucção na
ciona l nas cadeiras que leem, nas substituiçoos que fazem, nas materias 
de s ua classe e, muita vez, nas de outras, a collegas licenciados ou affas
ta.dos do exercício por qualquer outro motivo, nas bancas examinadoras em 
que se assentam, nos julgamentos em congregação ou em mesas examina
doras ele concurso para preenchimento de cadeiras vagas. 

E é de ver-se, emfim, •tão em elevada conta são estimados os seus es
tudos, que, nem os bachareis diplomados pelo Collegio Pedro li ou esta
belecimentos equipru:ados levam-lhes preferencia para inscripção em con
curso. 

Equiponderaram-se-lhes, deste geito, as condições a uns e outros. 
l\'Iesmo que se frizasse a situação, talvez, apparentemente em dispari

dadE> de elementos intellectuaes, de pessoas outras ingressadas ~o magisterio 
secundaria nu tempo actual, em que o concurso vige no paiz. quaes os pro 
fessores ou diplomados. cujo concurso exigia, hontem, a somma de prepa
ratorio~ hoje inclispensaveis, seria pouco justo desconhe-cer-lhes uma ha
hilitac:ão a mais, uma idoneidade supplementar, consubstanciadas na pre
sumptiva vocação para o magisterio que, por sem duvida, os torna. fa.mi
liare~ das humanidades e, por assim, nellas bem versados, porquanto, po,· 
igual, são membros das mesmas bancas que examinam a alumnos do esta
belecimento ou extranhos a elle, em exames seriados, finaes ou de prepa
ratorios, bem como teern parte saliente no julgamnto dos candidatos a ca
deiras vagas, em concurso publico, quando não figuram nas respectivas 
comrnissões examinadoras. 

Na especie, tal succederia com os pharmaceuticos, cirurgiões dentistas. 
agronomos e outros em circurnstancias quejandas, ingressados nas congre-
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gações de ensino secundaria, na vigencia das actuaes diSJJO ições da lei de 
ensino, que se propuzessem estudar direito ou medicina. 

De resto, em ultima, analyse, além dos racior;inios quasi exhaustivamente 
adduzidos, se mai se não quizera ter em conta, bastaria reparar para 0 
supremo e inneg.avel direito quo teem os professores secundarias de, nada 
obstante e sem embargos de especie alguma levar avante os seus conhecimen
tos. por isso que. sem largas recompensas matEriaes, se esforçam por ampliar 
a medida ele sua sabeclo~·ia, como mais unJ de ejo intenso de cooperarem para a 
grandeza ela patria e das suas lettras, instruindo-se melhor a si mesmos e 
simultaneamente. aos bt•asileiros ou alumnos confiados ás luzes d seus' 
aprendizados. 

Sala das sessões, 30 de Agosto de 1928. - (J-raccho Ca•rdoso. 

LEGISLAÇÃO CI'fADA 

Decreto n. 1.687, de 13 de Agosto de 1907: 

"Art. 1. 0 E' concedido vitaliciamente aos officiaes e praç;as de pr<'t 
sobreviventes elos corpos de Voluntarios da Patria e da Guarda, Nacional, 
que serviram no Exercito e na Armada, por occasião da guerra do Para
guay, o soldo regulado pela tabella actualmente vigente, correspondente aos 
postos e á ltuação em que se achavam ao tempo em que foram dispen
sados do serviço militar. 

§ 1. 0 Igual conces ão é extensiva e nas mesmas condições aos audito
res de guerra e estudantes de medicina e pharmacia que serviram como 
voluntarios ~a referida campanha. 

§ 2.• Os officiaes e p\·aças que já e ·tiveram no goso de pensão terão <'lo 
optar entre ella e o soldo que a pt·esente lei lhes concede. 

. , ., 

Art. 2. 0 Para que os interessados possam perceber o saldo vitalício que 
esta lei lhes as egura, é indispensavel que se mostrem habilitados com a~ 

respectivas patentes, baixas ou documentos equivalentes, assim 'Como o~ 

actos eXPedidos pelas r epartições dependent s dos Ministerio da Guerra, da 
Marinha e da Justiça, ou pclr certidões auth enticas, iseJJtas de sellos, ex· 
trahidas das mesmas, ou de quaesquer outras repartições publicas da União 
ou elos Estados. 

Art. 3. 0 Fica o PreRidente da Republica autorizado a abrir os creditos 
necessarios para execução desta lei. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario". - A' Commissão àe 
Instrucção. 

P ende de lJarecer clrt Commissão de Instnwçrio Publiqa . 

Na sessão de Setembro d e 1928, o Sr. Pereira Oliveira. 
apresento1b ao Smwclo u1n p1·ojecto de l ei. concedentlo m.a-
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t:ricz~la g r atuita nos estabeleci1nentos de ensino of!iciaes aos 
filhos de tcnnilia nu meros a: 

O Congresso 1'\aclonal resolve: 

Art. 1. Todo o casal de brasileiros ou E-Strangeiros que tiver oito oo 
wais filhos nascidos no territorio nacional ,terá direito: 

J, a matricular t odos esses filhos gratuitamente nos estabelecimentos 
de ensino officiaes ou subvencionados pela União, desde os preliminares até 
u~ cursos superioz·es, com isenção da todas as taxas, inclusive sellos; 

II, as matriculas podem ser requisitadas pelos paes ou pelos candidatos 
~ ella; 

III, os pretendentes ao goso dos favores desta lei instruirão suas pe-
tições com os seguintes documen tos: 

a) certidão de casam ent o dos paes e registro de nascimentos dos filhos; 
b) attestado de vacclna e de que não soffram moles tia contagiosa; 
c) attestado de boa conducta; 
d) attestado ele vida de todos os filhos, o qual póde ser, fornecido por 

utoridade judiciaria ou policial local. 
Art. 2.• Uma vez effectuada a matricula no curso preliminar, os do

cumentos de que tratam as clausulas a. b e d, serão restituídos â. parte, 
Independentemente de requi ição, os quaes servirão para as demais matri
cu las até o curso superior. 

Art. 3.0 Revogam -se as disposições em contrario. 

Sala das sessões do Senado. 19 de Setembro ele 1928. - Pe1·eim Oli
t·eira. - A imprimir, 

A Ocnnm·issão de Instrucçrio Publica deu o seguinte }Jn
recel' em Novem b1·o: 

A' Com missão de I nstrucção Publica foi presente o projecto n . 33, de 
19~8 . offerecido ã consideração do Senado pelo Sr. Pereira de Oliveira. Els
•uàando-o, esta Commi são verificou: 

Que pelo art J •, visa seu autor correr em auxilio de casaes, nacionaes e 
e tz·angeiros. com prole superar a sete filhos, nascido em nosso terrltorio; 

Que pelo n. I do mesmo artigo determina que sejam matriculados. no!' 
c~tabelecimentos dé en sin o, officiae e subvenciOJlados, de curso secunda
rio e superior, gratuitamente, esses descendentes; 

QuE' pelo n. II estabelece que e sas matriculas poderão ser requeridas 
por seus paE's ou dlre~tamente pelos candidatos; 

Que pelo n. IJI A, B, C, e D dispõe CJUanto ao modo por que devem 
RH Instruidos es es requerimentos; 

Que. pelo a r t. 2• estatue a restituição âs partes, independente àe reque
rimento, dos documen tos que instruirem o de pedido 1 matricula, documen-
1o~ que servirão para a admissão no curso uperior, reYogando o art. 3• as 
<li~po~i<:ões em contraria . 

Vê- e, por este resumo, que o autor do projecto procura diffundir a 
in~truc<:ão entre as classe pobres. quando no n. I estabelece isenção de 
t. xas. indo, ao encontro das difCiculdades. diminuindo-as, com que lutam 
todos quantos, dispondo de parca renda, desejam instruir seus [ilhas, 
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Si é certo que a riqueza de um paiz não reside unicamente no seu desen. 
volvimento material e economico, mas tambem e com dobrada razão, no 
preparo inteilectual de seus filhos. não ha como negar o fim alevantado 
e altruístico que encerra o projecto em apreço. 

Por todas estas razões, a Commissão de Instrucçiio Publica, de pleno 
accôrdo com a idéa proposta pelo lllustre representante de Santa Catha
rina, não tem duvida em aconselhar ao Senado que dê seu assentimento ao 
projecto n. 33, de 1928 . 

Este o seu .parecer . 
Sala. das Comm.issões, em 7 de Novembro de 1928. J osé M·urtinho. 

Presidente . ·- Olegario Pinto. Relator. - Pa1Llo de Frontin . - JJiigt~ez Cal
vwn. - José A.ug<~sto. 

Ainda e·>n estudo no Senado. 

Em Outubro, a Commissão de I nstr1tcção Pnblica of· 
te1·eceu á consirlem.ção da Camara, o seguinte projecto d• 
lei que dispõe a prestr~çrio ele exames po1· alt~n~nos elo curso 
p1·e1JCWC1to1·io, iniciat'lo no n~gimen do decr eto n 16. 782-A, 
de 1925. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.• Os estudantes que tiverem iniciado o curso preparatorio m 
conformidade do art. 297, do decreto n. 16.782-A, de 13 de Janeil'o de 1925. 
e do art. 1 • do decreto n. 5. 303-A, de 31 de Outubro de 1927, poderão prestar 
exames na primeira e segunda épocas elo anno lectivo de 1928, no in titu tos 
particular~s de que sejam alumnos matriculados, desde que esses institut11s 
obtenham a concessão de juntas examinadoras, de accôrdo com o disposto 
no citai! o decreto n. 16. 782-<A, de 1925. 

Paragrapho unico. No Districto Federal, esses exarnes só serão r en
lizaclos no Collegio Pedro II; revogadas as di posições em contrario. 

A.pprovaclo, se?n debate pela Camara, o p1·o.iecto é r· . 
ntetticlo ao Senaclo. Em estudo nesta Casa do Congresso fo
ravt arloptaclas as seguintes e?nenclas: 

I 

Supprima-se o paragrapho uni co do art. 

I! 
Onde convier: 

Aos exames ele preparatorios serão aclmitticlos os candidatos que foram 
approvados até o anno lectivo de 1924, 1" ou 2• época, em um exame, pelo 



menos, fe ita. a competente verificação pelo inspector; não havendo para 
estes limitação do numero de exames, que podem requerer, tanto em 1" como 
em 2" época, e os que iniciaram os exames pelo regimen de preparatorios, 
de accõrdo com o decreto n. 5. 303-A, de 31 de Outubro de 1927. 

Senado Federal, 5 de Novembro de 1928 . - F er nando de Mello Viwnna. 
JyJanoel Joaq~Li?n. de Mendonça Martins, 1• Seeretario. - José Joaqltim 

Perei?·a L obo, 2• Secretario. 

LEJGISLAÇÃO CIT.ADA 

(Do decreto n . 5. 303-A, de 31 de Outubro de 1927) . 
"Art. 1.0 Nos estabelecimentos de ensino secundaria, o!ficlaes ou a e!le, 

equiparados. são permittidos os exames parcellado1> a qualqum candidato 
qna requerer inscripção na época legal de exame' de 1927, de accôrdo com 
o decreto n. 11 .530, de 1915." 

Art. 297, do decreto n. 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1925 - Os estu
rJ;mtes quP. já tenham um ou mais exames de preparatorios poderão con
cluir o curso secundaria pela fórma reg ulamentar anterior a este decre to , 
,, ·ntro dt' prazo de quatro annos. mas serão obrigados ao exame ele philo
sophia. 

Decreto n. 5. 303-A, de 31 de Outubro de 1927: 
Art. 1.0 Nos estabelecimentos ele ensino secundaria, a fficiaes ou a elles 

equiparados, são permittidos os exames parcellados a qualquer candidato, 
que requerer inscripção na época lega! de exames de 1927, de accôrclo com 
o decreto n. 11.530, de 1915. 

Nota ela Secretaria: 
O decreto n. 11.530, de 1915, <o. que se refere o art. 1" do decreto nu

mero 5. 303-A, de 31 de Outubro de 1927, ora transcripto em virtude de dis
positivo regimental, é d que r eOI·g::miza o en in o secundaria e s uperior da 
Republica, tem 201 artigos e está publicado no vol. 2" da L egislação de 
1915, á pag. 1.107, e vae até á pag. 1.133. 

A aamm·a intorm.a(la 7J la SU(~ Oom11J.issrio ele Instnwção 
Publica, 1·ejeitou. r~ 1 • em.e?ula e acceitou a seg1llula. D evol
vida a e?nencla r ec usa.da ao Senado este a manteve por clous 
ten:os de votos. A Oama•·o cleciclin afinal nos t ennos abaix o: 

O S r . Presidente : -Acha-se sobre a mesa um req uerimento que vai ser 
lido. 

E' lido o seguin te 

REQUERIMENTO 

Requeiro urge ncia para immediata discussão e votação do projecto nu
mero 244-C, de 1928 . 

Sala das essões, 13 de Novembro de 1928. - Hem·iqne Dodsworth. 
Approvado. 

O Sr. Presiden te : - Em virtude da deliberação da Cama r a. you sub
metter á imme<:liata discussão e votação o projecto n. 244~C. de 1928 
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Discussão unica da emenda n. I, do Senado, rejeitada pela Ca
mara e mantida por aquella Casa. ao projecto n. 244-C, de 1928, 
que dispõe sobre a prestação de exames por alumnos do cur~o 

preparatorio, inicia do no regimen do decreto numero 16. 782-A, dP 
1925. 

O Sr. Sá Filho: - Sr. Presidente, desejo pedir a attenção da Camara 
para a emenda que se vae vota~;:, proposta pelo Senado ao projecto relativo 
aos exames de preparatorios a serem realizados no anno lectivo de 1928 . 

O projecto é da Camara e determina que os alumnos que jâ. iniciaram 
seu curso de preparatorios, possam fazer, no corrente anno, os seus exames, 
nos proprio institutos de que são alumnos, perante as bancas examinador~ 
constituídas de accôrdo com a lei. 

O projecto, em seu paragrapho unico, estabe1ece excepção para o Dls
tricto Federal, mandando que, aqui, todos os exames sejam prestados no 
Collegio Pedro li. 

Essa excepç:ão constante do paragrapho unico foi emendada pelo Se
nado, no sentido de sua suppressão. Voltando â. Camara, esta manteve o 
voto inicial e restabeleceu a excepç:ão. Foi, novamente, devolvido ao Se
nado e este, ainda hontem, confirmou sua decisão, pCH· unanimidade e o 
voto do Senado obedeceu a informações da propria administração publica, 
que considera inconveniente manter-se para o Districto Federal um r eg!
men diverso do que a lei vae esta.belecer para. os Estados. 

De facto, Sr. Presidente, não se comprehende essa disparidade de s1tu,_. 
ções: nos Estados, os estabelecimentos officializados poderão ter suas jun tas 
examinadoras; no Dis tricto Federal, taes institutos não poderão gosar ães"" 
vantagem, pois se m a ntem um verdadeiro monopolio em favor do, professo
res do Collegio Pedro II. Só estes poderão constituir as bancas examinadora~. 

Além de haver monopolio por si mesmo, além de se crear situação de 
inferioridade para os collegios do Districto Federal, em relação aos dos l!Js
tados, ainda se adopta medida inconveniente sob o ponto de vista pedagogico 
porque, sendo de milhares as inscripções de preparatorios no Districto Fe
deral, esses exames a serem realizados exclusivamente no Pedro Il, vão de
mandar tempo por demais di.latado para a sua conclusão e al{.<fn disso vão 
determinar a pratica detestavel de se fazerem exames até horas adeantada~ 
da noite. Nada mais Inconveniente. Si a medida é boa para os Estados, 
deve sel-o lambem para o Districto Federal . 

Sendo assim, parece-me que deveria a Camara conformar-se com o voto 
reiterado do Senado, que obedece a essas vantagens de ordem pedagogi ' e 
se inspira em informaç:oes da propria administração. (M1tito bem; m uito 
bem). 

O Sr , H enrique Dudswo rtb: -- Rot;;o a V. Ex., Sr. Presidente. a f iner.a 
de m e remetter os pareceres da Camara e do Senado . (0 oraà.o1· é attendido) . 

Preliminarmente, devo dizer que ouvi em silencio a oração do n obre 
Deputado, Sr. Sã Filho, porque, para desfazer o equivoco em que S . E x. 
Incorria, os meus apartes t e1·iam de ser tantos quantas as palavras IJrofe
ndas pelo meu honrado collega. 

Adema is, a attenção ~ue S. Ex. me merece e a segurança que tenho att 
legitimidade do voto da Ca mara nesta questão, fizeram com que eu não o 
interrompesse, esperando opportunldade para esclarecer o es'p lri tu da Ca
mara a respeito da m:üeria e m debate. 
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En~aminhado á Camat·a, pelo Governo, veiu ter um projecto l[Ue dis!Ju
nha sobre a prestação de exames parcellados lLOS Estados e no Drstriclo F'f'-
1era!, justificado pela maneira seguinte: 

"Nos termos do decreto n. 5 . 30.3-A, de 31 de Outullro él.e 192~. ,.. 
concessão feita aos estudantes então inscriptos para l[Ue presta::;s~em 

exames parcellados, sU'bordinou o proces"o desses exames ao decret" 
n. 11 . 530, de 1915, em cuja conformidade taes provas só se podem 
realizar no Collegio Pedro li e nos estabelecimen:tos <L este equipa
rados. 

Essa restricção veio crear grandes dllíit..uldad<:,; aos ammnu,-; cte 
institutos Parüoulares que obteem annualmenté Jurutas examinadoras, 
nos tJermos da vigente lei do ensino (decreto n . 16. 78:1-.<\., de 1~ ete 
Janeiro de 1925), visto que os referidos alumnos, em grande nun<ero, 
serão obrigados a despezas com viagem e perJnaJnencia nas ciaa.aes 
onde l'unccionam Ol:i instituto" equiparados ao Collegio J:'>ectr o 11. On~. 
esses estudantes deixaram o curso seriado pelo parcellado, não sõ n .. 
proposito ce concluir mais cedo os seus estudos secundarias, ma.:1 
tambem na sU.pposição Je que lhes seria permittido pr-estar exame" 
nos institutos que frequentavam, o q11e ficou sufficientemenLe claro 
no referido Llecreto n. 5. 503-A, de 1n7. •· 

Verifica, portanto, V. Ex., S1·. J;'rc;sidente. q·ue o motivo da apresent<L 
<:ão do projecto foi evitar que os estudantes elos Estados vencessem wngas 
<Ustar.cias para al·cançarem a séde elos estabelecimentos officiaes ou e(!ulpa
rados ao CoUegio Pedro II. 

Nestas condições, o projecto em debate estfL conforme a. proviilencla a.a
ministrativa do anno ;p-assado, que permittiu aos estudantes dos Estados "' 
prestação de exames ·parcellados nos instituto!" particulares que houvessen, 
1·equerido e obtido junrras examinadoras do Departam~nto Nacional do EH· 
sino: · 

Si, entretantú, preva.l'ece o argumento de que nos :illstados seria injusto 
fazer os estudantes o,bándonarem as cidades em que residem para procurar 
estabelecimentos officiaes em ;p-o_ntos distantes, esse argumento invoco,do pe10 

nobre Deputado pela Bahia. não tem cabimento em relação ao Districto ll'e
deral, onde não ha despezas de viagem, ne111 distan·cias a vencer para ser 
encontrado o estabelecimento modelo, official, de ensino secundaria . 

O SR. FRANCISCo PEL'COTO: - Desejaria ouvir V. Ex. sobre São Paulo e 
Bello Horizonte, cidades e·m que poderiam ser realiz::tdos os exames. 

0 SR. HENRIQUE :ÓODSWORTH: - A pond'eração de V. Ex. seria, em ver
verdade, muito fe liz, si o nobre collega a tivessG apresentado quando a Com
missão de Instrucc:ão · estudava o assumpto, porquanto no momento presente 
não pôde ella alterar aquillo que j:l se votou. 

O SR. FRANCISco PEIXoTo: - Isso em nada prejudica a minha observação. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Quanto á a!legação do nobre D eputado 

nelo Estado da Bahia, de que a administração publica se interessa pela re
jeição da emenda. devo contestai-a, . Porque, como S. Ex. não desconheee, o 
projecto em votação foi encaminhado á Camara dos Srs . Deputadol; pelo 
Governo e· de conformidade com est-e teve curso nesta Casa. 

S. Ex. não ha de lançar á administraqão publica, no •caso, a pecha de 
indedsa, ou hesitante, em face de materia que encaminbe ao Congresso Na
cional. Não é licito suppõr que o Governo, tendo-se interessado pela medida 
junto a esta casa, foss€ , sem conhecimento J.a Commissão de Instrucção da 
Camara, actuar de modo differente perante a do Senado. 

O SR. SA FILHo: - Em primeiro logar, não consta que o projecto tenha 
1ll'Ovindo da administração. Não h a mensagem e é a primeira vez que se ouve 
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semelhante declaração. Em segundo Jogar, nada impedia que ::> adminiO<t.ra
<:ão, deante do volume enorme de inecripções, que vão a milhares, reconsi
derasse a sua decisão . 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - O nobre collega está enganado. P ri
meiramente, S . Ex . sabe que não ha mais exames parcellados. Estes só sãn 
.Permittidos aos estudantes que iniciaram em deteeminada época seu curso 
sob esse regimen. 

0 SR. 'SA FILIIO: - São milhares 
O SR . HENIUQUE DooswoRTH: - Não são milhares. V. Ex. está, hoje, 

com a mathematica muito exaggera.da. V. Ex. falla em milhares, quando 
talvez não cheguem a d·uas centenas os estudantes em taes condições. 

O SR. SÃ FILHO: - V. Ex., como professor do Collegio Pedro li deve 
€<S'tar melhor informado. Cabe-me, entretanto, dizer que são esses os dados 
qu<· me foram prestados em boa fonte. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: -A Comnüssã.o rejeitou a emenda por ser 
contraria aos interesses do ensino, resalvado, perfeitamente, no Collegio Pe
dro II, onde os exames por lei elevem ser prestados . 

O SR. SA FILHo : - Não foi o que ficou provado nos debates do anno 
passado. 

O SR. HENRIQUE DooswoR'J'H: - Era o que tinha a dizer. (li'I lLUa 7;e 11~, 
rnuit.o bem) . 

E' encerrada a diseussão. 

O Sr. Presidente : - Vou submett<n- a votos ~- seguinte 

EMP.NOA 

N. 1. 

Supprlma-se o paragrapho unlco do art. 1". 

Rejeitada. 

O Sr . Sá Filho (Pela ordem (•) : Sr. Presidente, trata.nclo-5e ~e eme,nd:> 
proposta pelo Senado e por este mantida por dous terços, dispõe a Consti
tuição que a Camara. !niciadora teria de manter seu projeeto tambem pur 
dous ter ços. 

E indagaria ele V. Ex. si foi feita a necessaria. verificação, afiro de se 
apurar o quont?n, constitucional. Parece que o modo de taze1-o seria a ve
rificação. Como, porém. essa verificação não so realizou, pergunto a. V. Ex . 
. ~·~ a emenda foi mantida por dous terços. 

O Sr. Presidente : - A praxe, fundada no Hegimento, é que pat·a es,es 
easos não ·e faz votação nominal: a Mesa a.nnuncia o resultado, de accOrdo 
~om o que vê de movimento no recinto, em votação symbolica. 

Foi evidente que, pedindo a Mesa que se levantassem os Srs . Deputadoo 
que approvaram n. emenda, ninguem se levantou. Assim, a iVIesa conside
rou a emenda rejeitada por unanimidade. Si alguem nutrir duvida, terá o di
'!'eito dE> requerer a verificação da votaqão. 

0 StL FRANCISCO PEIXOTO: - Votei contra. 

(* ) Não foi revisto pelo orador, 
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O Sr . President.e : - V. Ex. poderá mandar á Me&a declaração de vot<>. 
O SR. SA FILHo : - P erguntaria a V . Ex. quanto:; senhores Deputad9"' 

votaram contra e quantos a favor da emenda. 

O Sr . Presidente : Os votos contrarias foram, presumidamente, 126. 
r,umero dos presentes. 

Repito, entretanto : Sl V. Ex . tem duvid·"t, pôde requerer a vcrHicaçâc.. 
quE: é o processo regimental. 

O Sr. Sá F ilho (Pela ordem) : - R equeiro a verificação da v tação . 

O Sr. Sá F ilh o (pela ordem) requer a verificação da votação. 
Procedendo-se á verifi-cação da votação, reconhece-se terem votadoe :11. 

f;.vor 17 Srs. Deputados e contra 96; total, 113. 

O Sr . Presid en te : - A emenda foi rejeitada por mais de dous terços 
ÓC' votos. 

Achando-se sobre a mesa a· redacção final do projecto, vou submett<Jl-u 
" votos. 

Em .qE'guida ê lida e. sem observação. ."'l>pprovac1a a seguinte 

REDACÇÃO FINAL 

N. 244-C 192h 

Redacção final do pro:iecto n. 244-B, de 1928, emendadc; pelo Senado, qu~ 

dispõe sobre a prestação de exames por al·umnos elo ClL>·so p1·epa-rator{o, 
inicia elo no regimen d:o deC1·eto n. 16. 782-A. ele 192õ. 

(Instrucção 37, de 1928, 

• O Congresso Nacior.al resolve: 

I 

J\.rt. 1. 0 Os estudantes que tiverem iniciado o curso !)reparatorio na 
conformidade do art . 297, do decreto n . 16782-1, de 13 de Janeiro de 1926., 
''do art . 1 do decreto n. 5 . 303-A, de 31 de Outubro de 1927, ,poderão presta.r 
c•xa mes na primeira e segunda épo-cas d<.- ar,no iectivo de 1928, nos insti· 
lutos I)articulares de que sejam alumnos matriculados, desde que esses insti· 
Tuto, obtenham ::. concessão- d, juitus examinadoras, de aecôrdo com o dis· 
~osto no citado decreto n. 16. 782-A, de 1925. 

'Paragrapho unico . No Districto Federal, esses exames só serão realiza
do~ no Collegio Pedro II . 

Art. 2.~ Aos exames de preparatmios serão admittidos os candidatos qu<: 
fur~m approvados até o anno l ectivo d<;l 1924, 1'· ou 2" época, em um exame. 
pelo menos, feita a competen te verificação pelo ins-pector; não havendo para 
estE'R limitação do n umero de exames, que podem requerer, tanto em 1" como 
em 2• época, e os que iniciarem os exam es, "Pelo regin~en à( p1·eparatorios. d<l 
accôrdo com o decreto n. 5.303- A, ele 31 de Outubro de 1927. 

Art. 3 .·0 Revogam- se as disposições em contrario. 
Sala drus Com.m is!'ões, 13 de Novembro õe 19n. - Lincol 'lt Prates. -

Oscar Fonten c7le. - Hu go Napo leão. 
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Em 17 ele Novembro, é sa1iccionarlo pelv Prcs1dcnHe da 
RPJJubUca, o projecto ele let. 

A p,-oposíto desta provider.cia legislatiaa houve nct Ort
Cu/miC/Ira. os segui?ttes pronwr.ciamentos cios Srs. H. Dod8· 

wo1·t.h, :d . BcTgamini e 11fa-1tricio de Meclciros. 

O Sr. Henrique Dodsworth (para encaminha•· a votação) - Sr. T'rc,!
dente, o projecto cuida da remodelação do .curso ela Escola Nav.al. 

E' mais um elos departamentos ele 'nsinG, ·c-uja deficiencia exigiu me•'id,,, 
tendentes a aperfeiçoar os cursos ju;gados improprios á educação elos .no•:''' 
que se orientam para a carreira militar. 

O mesmo estão a exigir os demais estab I cimentos elo paiz, não só o~ üe 
ensino secunda}jo, como os de ensino superior. 

A Commissão de Instrucçiio Publica clestR Casa tomou a iniciativa de 
propõr a elaboração ele um novo Cocl go ele Ensino, que corrigisse as gra nde, 
as gravíssimas ifalhas elo ultimo decre-to reorganizac1or da instrucçã.o, ~anc
cionado p elo Governo passado ... 

O SR . ADoLPBo BEJRGAMTNI: Decreto clesorganizador, diria Y. J-,x , 
melhor. 

0 SR. HENRIQUE DoDS'\VORTH: sob a orientação elo S•·. Jun' nil <la 
Rocha Vaz . 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Esse cavalheiro desorganizou tudo. 
O SR. !-!ENRIQUE DonswoRTH: - Ainda ha poucos dias, Sr. Presiclent'!. i

cou demonstrado o rucerto dos actos da Commissão ele Instrucção Publica ele •:t 

Casa, negando o seu voto a uma emenda do enado. que evitava que o~ 
exames parcellaclos para os e studantes qu ainda pudesse-m pros guir n cu1·•o 
por semelhante regimen. se fizessem no estabelechnnto modelo de ensinn se 

cndario -o C'ol-legio Pedro II. Nessa occasião. defendendo a. eme-nda ela outra 
Casa do Congresso, occupou a trvbuna da Camara o Sr. Sá Filho, solicitan lo 
nos submette semos ao voto do Senado, supprimindo o paragrapho saln ~r 
que a Commissão de Instrucçã.o Publica da Camara incluíra no proje('to. 

O Sn. AnoLPHo BEJRGAMINI: - Achava mais !ibe1·al a emenda do Sen;;l]o 
permittinclo que os exames se !fizessem nos estabelecimentos of-ficializn.,lns. 
fiscalizados ou equiparados. ' 

O SR. DroCLECio DUARTE: - -Trata-se de pri\'ilegio absoluto para o C!J1J.'
gio Pedro TI. o que desgosta toda. a classe ele professores. 

O SR. HEJNRIQUE DonsweRTII: - Allegou o illustre representante da Bahia 
que a emenda havia -cabido no Senado porque nesse sentido s interePM.n o 
Governo; e, mais ainda, adduziu S. Ex. considerações tendentes a demons•nr 
que os exames reaJizaclos excl usivamente no Pedro li de-terminariam accumulo 
<le serviço que levaria os trabalhos até altas horas ela noite, com prejui~;, do 
-ensino . 

O SR. ADoLPHo BEJRGA..'\'l.IKI: - Aliás, é o que tem acon tecido, appar" ~,,,.jo 

as notas dos exames um ou clous mezes depois. , 
O SR. IIEJNRTQUEJ DonswoRTH : - (Essas du as a:Lfirmativas foram por mim 

o::ontestaclas e a sancç5.o. pelo Sr. Presidente da Republica, elo projecto, nu 
integra, tal como sahira cl?. Com missão de Instrucção Publicl'l. desta CasA , ~ ~ 
confirmação, agora oC'l'icial , de que, em verdade, o Governo não se intere .,ara 
no Senado, para que a emenda da Camrura fosse rejeitada. 

Resta aftencler, Sr. Presidente . ao apa.rtes que me são dados, nestC' in· 
stante, pelos illustres Deputados Srs. Adolpho 'Bergamini e Dioclecio Duarte. 

SS. EEx. declaram que a em enda do Senado seria mais libera] e qu€' o~ 

intere-sses elo ensino reclamavam que os exames fossem feitos em toc1o~ os 
PS~abelccimc>ntos de instrucção. inclu ive os de caracter particular. 
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O SR . .ADoLPHo BElRGAMINI: - )lii.o ha duvida, e act·edito que, si a emenda 
houvesse passado, o Sr. Presidente da R epublica talvez não a vétasse. As.si!-...t, 
a conclusão a que o honntdo collega chega não impressiona muito ... 

0 SR., DIOCLECIO DITAI<TE: - Não é aJbSoluta. 
O SR. AooLPH.) BEru:JAMINI: - ... nem é absoluta, porque não ~std de· 

monstrado que, approvada a emenda pela Camara, o Sr. PresWente da R& 
]JUblica a vétasse. 

O SR. HliJNRIQUEl DooswoRTH: -A conclusão não impressiona agora, m= 
o que impressionamá os uobres Deputados será a declaração que faço de que 
o acto do Governo, sanccionando o projecto que sahiu da Camara, foi ir.teir.l. 
mente acertado, porque, em varias estaJbelecimentos de ensino sem idoneid:tde 
c.esta Capital, se estavam abrindo livros phantasticos de inscripção, afim d<o 
<IIIe os alurnnos pud ssem prestat· exames nessas casas de -ensi!no, mediante 
cunttibuições extorsivas e illegae~. 

O SR . .ADoLPHO BElRGAMINr: - E a fiscalização 
O SR. DIOCLEJClO DUARTEJ: - Per.feitamente: para que existem os fiscae::, 

drsignados pelo Departamento Nacional do Ensino'? 
O 1SR. AooLPHu BEll<GAl\1INI: - B não se pôde <fazer a mesma cousa nc• 

C'• llegio Pedro II? 
O SR. HENRIQUEl DooswoRTH: - O aparte do meu prezado collega r::áe· P'-'• 

-<i proprio. 
O SR. A.DOLPHO BElROAl\!INI: - Por que? 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: -Por uma razão muito simples. 
O SR. A.DoLPHO Bl!lROAMlNI: - 0::; homens são os mesmos. 
o SR. I-!ENruQUE DooswoRTH: - Os emol umentos e taxas no Co li gio P e 

drc• II estão consignados em lei e o estabelecimento off1cial não pôrle "ol.r:t! 
a seu bel prazer as taxas de exame. 

0 SR . .ADOLPHO BERGAMINI: - Que tem is O'! 
o SR . Hl!lNRIQUFl DooswoRTH: - Responde ao aparte do nobt·e Deputado 
o SR. .ADoLPHo BE>RGAMINI: - O illustre orador desloca a questão para 

u terreno da seriedade; nestes, todas as leis são boas, -como todas as leis são 
.S. 

O SR. DroCLElClo DUARTE: - .Si existe falta de criterio po•· parte dos fis 
r:as nomeados pelo Departamento de Ensino, tambem pôde haver por P:!rt.P 
do~ professor~ do Coile"'io Pedro 11. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Não -confundamos as causas. 
O SR. Drocr.ECio DrrARTl!l: - Não ha confusão; tudo esttl claro ... 
O SR . HElNRIQUl!l DooswoRTH: -O de que sp trwta, Sr. Presidente. ,< ·:le 

~viLa r sejam cau. ados damnos aos inte.resses elo ensino e elos estudantes desta 
C~pital, que não poderiam ser examinados por juntas. cujos mPmh•·o . eL1 
mui tos casos, não teem a idoneidade pessoal e scicntifica inclispensa;'el ao 
dP:;empenho de semlhantes funcções. 

0 SR . ADOLPHO BERGAMINI: -E' q uestão ele fisPalizar. Pois não é O Go
n'l' l10 que nomeia os fiscaes?! 

O SR. HENRIQUEl DooswoRTH: -A Congregação elo Collegio Pc<lt·o U, r.o 
Pmtanto, palra acima de qualquer suspeita e os seus professores, reconheci
do~ por lei. são os Glementos aptos ]JM'a prE:cedE·rem ~<. taes exames. 

O SR. OSCAR SoARES: - O orador poderá informar se os emolumento,; elo 
r'olJegio Pedro li, são 1·ecolhidos como renda do Estado ou do e«tabel<'cimenh? 

O SR . HENRJQUEl DouswoRTH: - Parte corno renda do estabelecimento. 
]'ara pagamento dos serviço-s de exame. 

As consequ encias da a.pp.rovação da emenda do Senado seriam lfunl'stis<:l· 
mas. Estabelecimentos sem renome estavam abrindo inscripcões illegaes para 
'll lC os <O'Studantes p1· stassem exame mediante quotas elPYU:das e abusivas 
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O SR. DlOCLJ:JCio DUAJt<m: - .l!Jnlão, não ha crile l'io por partt- dos (un:: ·'!v· 
11a.rios do governo. 

O SR. AooLPHo Bll!RCAMlNI: - E' questão de fiscalização. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: -Não attribuo, entretanto, aos !!Ue defen-

dem a emenda 5 uppressiva do Senado . .. 
O SR. DroCLEJCio DUARTE: - Qu& era liberal e inte-lligente. 
O SR. OSCAR SoARES: - Acabava com o monopolio que o projecto d.J.. 
O Sn. HENRIQU!il DooswoRTrr: - Não ra J1Cm liberai nem inlel!igente, 

nem creava rnonopolio, e V. Ex., m embro da Commissão de Instrucc:ão P u
blica. não pode, perante a Camara. incidir no rro gravíssimo em que e·-tá 
incorrendo. 

O R. OSCAR SoARES: - Por que eno gravíssimo? 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Porque V. Ex. não pode falar em 11101:0· 

palio sem revogar a lei de nsino que slá fiscaUzando, como membro da Som
ruis ão de Instrucção Publica . 

o SR. OsCAR SoARES: - Y . Ex. sabe que eu esta,·a ausmJte e não ct:n.-
pareci á reunião da Commissão. 

o SR. HENRIQUE DonswoRTH: - O (acto de V. Ex. não comparecer rãc 
significa que não exista lei sobre o ensino, e ssa lei determina que os ex~ nws 
.>ejam realizados no Collegio Pedro li. 

O SR. OscAR SoARES: - Ponho agua fria no enthu!õiasmo ue Y. E:~ . e 
pEwgunto: as rendas re-sultantes desses exames pertencem ao The>:H>Ur(' 11 

ao Departamento :\!aciona! do Ensino? 
O SR. HENRIQUE DouswoRTH: -Parte ao ·Thesouro, evidenternent<! . 
O SR. OsCAR SOARii:S: - Ha uma parte que cab ao Departamento. 
0 SR. HENRIQU;;J DODSWOR'l'H: - Cabe, por lel . 
0 SR. OSCAR SOARES: - Logo, ha monopolio. 
O SR. IiE:l'RlQL'E DooswoRTH: - ,.Tão ha monopolio: Y . Ex. me pcnlõtl. 

Argumentar desta torma é argumentar por conjecturas e s upposições. 
O Sn. A.ooLPiio BERGAMINI: - Que ha monopolio, é um facto. 
O Sn. liE.1\'RIQUE DooswoR'l'H: - Não ha monopolio nos exames do Colh'· 

gio Pedro II: o que ha é a indispensav l attribuição dos professores offic i 
de superintenderem os actos des a natureza. 

O SR . .à.DOLPHO Bli:RGAMINI: - e não é possível fazer xames em o 1t "J 

estabelecimento, estã confirmada a exisiPncia do monopolio. 
O SR. HENRIQUE DODSWOR'l'H: - Os exames s procedem c:om o :tpeovei,·•.

mento dos prof ssores do ollegio e dos professores slranhos a esse .?Stnlv
!ecimento. Logo, repito, não existe rnonopolio. 

O SR. ADOLPHO BERGA~TNI: - \". Ex. pode pt·estar um esclare imento? 
E' possíve-l fazer exame noutro instituto que não o Pedro li? 

O Sr:. HENRIQUE DooswoRTH: - ExanJes seriarlos, sim: exttmes pa~cella · 
dos, não. 

O SR. ADOLPHo BEJRGAl\ti~'T: - ;Logo. ha monopolio JYLra os exames pa..·
cellados no Pedro li. 

O SR. OscAR SoARES: - Os alumnos contribuem e o Depat·tamenlo t•ett··'t 
para si uma parte da renda . 

O SR. PREJSroENTE: - AdYil·to ao nobre orador esLar quasi t t·minndo ll 

tempo durante o qual podia falar. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Vou concluir. , r. Presidente . 
O R. OSCAH SoARr::S: - O reg-ulamento, elles o cumprem da maneira qoa 

querem. 
O Sn. HENRIQUE DooswoRTH: - Cumprem-no de aecordo com a lei. 
O SR. OSC'Att &h\RlilS: - Teem automoyeis quando a lei não fala em au~o

movei.s. 
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O SR. HElNRIQUE DooswoRTH: - São irregularidades de que o nobr-e l.J"fJU
•ado não cogitou. S. Ex. dispondo tla. tribuna da Ca.mara, não vei•J t:om
batel-as. 

0 SR. OsCAR SoAREJS: - Faço-o agora, no momento em que l.Joto agua f !'ia 
no enthusiasmo de V. Ex. 

O SR. HENRIQUE DooswoaTH: - concluo neste instante as minha<; ccr>si
derações, para proseguir nellas opportunamente no encaminhamento do pri
melro projecto a ser votado. (Mwito benv; muito bem). 

O Sr . Adolpho B ergamini (*) - Sr. PI"esident , poucos instanre:s o,erão 
<ufficientes para focalizar questão qu se . me afigura da mais alta relevancia. 

O anno passado, o Congres o votou le·i, permittindo exames parcPllndos 
no Collegio Pedro 11 nos estabelecimentos equipru,ados. Na execução de sa 
1 ·i, foi-lhe dada in i erpretação restrictiva, obrigados os candidatos a fazerem, 
apenas, o maximo de quatro preparatoria;n.o6 no anno lectivo, em contraposi
<:U<> ao que era permittido aos demais estudantes, os quaes vinham prestando 
,._-ames de accordo com "'- re'forma Carlos Ma..ximiliano e, posteriormente, com 
,, do Sr. Rocha Vaz. 

'l'al diYersidade. <:Ue então se observava em uma mesma especi de ex2-
mes, levou o Congresso a apresentar novo projecto. não me occorre s i ne«ta ou 
na. outra Casa do Legislativo. 

o SR. HENRIQUE DooSWORTH: - Nesta casa . 
o Sa . AooLPHo BEROAMINI: - . . . projecto que, approvado em cl<'nadeir.-, 

urno, foi sanccionado, s0ndo, hoje. a lei n. 5. 5í8, ele 16 de ::-<ovembro do cor
lente anno. 

o Sa. HENRJQr<;J DooswoRTH: - Projecto, aliá , solicitado pelas au:oricla-
1P~ que superinter.dem o ensino. 

O SR. A.DoLPHo BEJROAMINl: - Agrade<:o o esclat·ecimento do nobre collçga. 
Essa lei, Sr. ~>,-esidente. diz, expressamente, no seu art. 2•: 

os exames de preparatorios serão admittidos sem Jimita<:ão 
de numero de exames que podent requer r, tanto em primeira, como 
em segunda época, os candidatos approvados m 1924 ... ,. 

E. textualmente: 

'• ... JS que iniciaram os exames pelo regimen de prepar::not·ios, 
dE' accôrdo com o decreto n. 5. 503-A. dt> 31 de Outubro de 1927 , .. 

'E' clat·o, pois, Sr. Pr sidente, que a nova lei de 16 de Novembru elo cor
r ·nte anno quiz acabar com a limitação de numero e com a dependencia de 
< xame. ; extinguiu a clifferença que haYin. - e inexplicaYel, essa - entre os 
estudantes que faziam o<; preparatorios sob o regimen da lei 1\Iaximj]jano e 
da. reforma Rocha Vaz e aquelles outros que se aproveitaram da lei n. 5. :;o3 
A. de 31 de Outubro de 1927. 

Pois bem, Sr. Presidente, hoje é o ultimo dia marcado para as in ... cri
]lcõe , e hontem os estudam:es foram surprehendidos com um papel affixf\J.io 
no hall do edificio do Externato Pedro II. papel que reproduz a solução dada 
Tlolo Departamento Nacional de Ensino a uma consulta feita pelo d:r .__'tor 
<laquelle estabelecimento de instrucção secundaria. decisão que annul!a vir:n.'-11, 
romplcta e insophismavelmente, a lei do Congresso. 

(•) Não foi revisto pelo o t-a dor. 
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0 SR. HENRIQUE> DoDSWQRTH: -A decisão é desacertada. 
O Sn. ADoLPHO HEJ!lOAMINl: - Isso, .Sr. Presidente ,aconte·ce na pr•JJJri:t 

data em que se .mcerram as inscripções, de sorte que os candidatos ficam 
prejudicados, sem lempo de recorrer para autoridade superior ou de appellar 
para a mesma autorida.de, concitando-a a maior meditação, mais a ccu rado 
t'xame de espiri to do legislador. 

Nesse particular da incerteza, da indecisão, das vacillações que vão ])ela 
diJ·ecção do ensino clecundario do Brasil, !ha .causas tque fazem esta.rrecer. 

Avalie V. Ex . Sr. Presidente, que .até o anno passado, para os candida
tos que pretendessem fazer provas de physica, chimica e 'historia natural. era 
.:;xigido o certificado de (!X ame de arithmetica. Bastava a satisfação dessa 
formalidade para qt:.<! os requerimentos pudessem . er deferidos. 

Este a.nno, sem <~.viso pt·évio, sem communicação de natureza alguma, e•n 
uma verdadeira surpr-esa para os conc urrentes, no momento da inscripçii.o . ~e 
fez exigir, sem nenhum u.ssento na lei, a 'J)rova de terem feito exames, não só 
de arithmetica, con10 se queria o anno passado, mas tamb-am de algebra e até 
ne geometria, de sorte que os alumnos ou os estudantes que acreditaram THl 

coherencia da administração publica, prepararam-SE.' para !fazer physica, ch!
mica e histm·ia natural, de vez que tivessem já satisfeita a exigencia do exam,, 
ele arithmetica, e, quando preparado para esse-s exames, vão requere•· sua 
inscripção, se lhes oppôe uma 11ova e imprevista exigencia, qual a de o•J'f<',.ec•'
re m o certificado de €·X:Ul'es tambem de geometria. tambem de a.lgebra. 

Como, Sr . Presidente. nós 1)0deremos sincet"amente quere1· diEfundir ú el'
sino, quando, por todos os meios são creadas peias, obstaculos, obices, de l:o<la 
natureza? 

Act"e<l.ito que tuao isso corra por conta da profunda ogerisa que ha, 1~a 

administração superior do ensino, pelos exames par·cellados de prepat·atorios. 
Não é possivel, porém, 1que elles sejam banidos, por completo, do nosso 

systema de ensino . O regimen seriado 'J)óde ser muito bom; é, realm nte: oão 
o contesto, acredito qúe não haja ninguem capaz de <:ontestal-o. Mas paral
lelamente. devemos manter os exame-s parcellados. pal'a casos especiae~. 

Quer V. Ex. um exemplo fl'izante da necessidade desse systema de ex:~.
mes? Imaginemos um moço que se tenha educado no estl'angeil'O, parn. i(L 

cc.nduzido por su a familia; sta regressa ao Brasil; já elle tem. o seu curso 
~ecundario feito. Em ch egando a.q ui, aos dezoito ou dez nove annos de ld :H:!<', 
pergunto: como pó de lograr accesso a uma faculdade superior? Matriculandc
so no primeiro anno do curso gymnasial e tendo de fazer sete annos seriado~? 

Ninguern respondert. pela a.Dfirmativa. 
O .Sn. MAURICio DEl MEDmnos: - A hypothese. allás, esllâ. prevista na lei 

a tua! . 
0 SR. ADOLPHa J~EROAMlNl: - Kão 
o SR. :MAURICIO 1'>8 1\IEJT)EJROS: - E 

:!.=!.acha Vaz" ... 

está. 
tã, no decreto de 1925, chamaco "1• i 

0 SR. ADOLPH'O BEROAMINI: -De 1927, dirá Y. Ex., o qual restabeleceu 
os preparatorios. 

O SR. MAUiliCio DE MEDElrRos: - . .. segundo a qual o estudante aue tiver 
o seu. CLli:So de humanidades feito no estrangeiro póde ser aclmitticlo a~ cu rm 
superwr; desde que prove apenas ter conhecimento de portguez e de historia. 
do BL"asll. 

O SR. ADoLPHo BEJRGAMINr: - ID como irá fazer prova de que tem ta G& 
conhccime·ntos, senão subrnettendo-se, ao exame das duas materias? 

O Sn. 1\ú.uRicro DEl MEJDE!IRos: - Sem duvida. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI : - E'. portanto, o exame parcellado. 
O Sn. MAURICIO DEl ?11EDEmos: - Está, ~orém , p1·evisto em lei. 
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O SR. ADOLPHo BEJH->AMINI: -A. lei Rocha Yaz fixa pra.zo até certo .;poca. 
O SR. MAURICIO D.EJ 1.-fEIDEIRos: - J: ão para esse caso, que ê pe-rma.nent~. 

O SR. AooLPHo BEROA.l~INI: - E o nobre -collega srube que essa lel ê im-
propriamente -chamada lei. pois o illustre Deputado não ignora que foi fe·ita 
em famili<L, reproduzida varias vezes, tantas quantas eram as incorrecçõe., e 
irregularidade-s que se iá.m verificando. 

O SR. MAURIClO DEl MEDEIROS: - Tambem o regulamento da reforma Riva-
1lavia foi chamado "l i organica" e o do .g·overno Epitacio Pessoa foi denomi
nado codigo. 

O SR. AooLPHo BrmoAMINI : - Ha ainda outros casos, como o do ci:ladão, 
brasileiro ou estrangeiro, formado fóra do paiz, c que, para revalidar seu diplo
ma, é obrigado a dar demonstração de capacidade e conh cimento d.l. lin
;;-ua portugueza, geographia e chorographia do Brasil. Ora, si estiverem b:l
nidos os exames de preparatorios, ou exames parcellados, teremos a lmpol:'si 
hilidade do cumprimento da lei por isso •que a escola superior não admittn·f• a 
"evalidação do diploma sem que 0 candidato acldmm. prova de ter prestado ;;.:-.s 
<·xames preparatorios; e não havendo mais exames de pt·eparatorios e-lle nunca 
poderá reyalidar o diploma. 

O SR. MAmucrn DEl MEDEJIROS: ~Ias estou cer-to, illustre collega, que a 
l<'i publicada no DiaTio Official de 17 elo corrente m<?z restabeleceu o regimen 
•le prepat·atorios, feito pelos exames parcE>llados, da mesma maneiQ·a que em 
1-n7 . Trata-se de uma interpretação errada do D€·partamento do Ensino, que 
modif cando os termos d:.-. lei, para acce-itar a nova hypothese de que o Con
el·esso Nacional não pensou em restabelecet· esses exames. 

O SR. ADOLPHo BEJHOAMINI: - O nobre e presado amigo, que ma hJnra 
·orn o seu aparte, não ouviu o começo de minha oração. 

O SR. MAURICio DEl MEo.amos: -Lamento muito. 
O SR. ADOLPHo BElRGAMINI: - O aparte de •S. Ex .. como verificaram todos 

que me honram com sua attenção, resume exactamente o que eu disse quando 
~~somei â tribuna. 

O SR . :MAURlCI:> DE ::\iEDErRos: - Nesse caso estamos de uccordo. 
O SR. \.DoLPHo E.EJRCIAMrNr: - Felicito-me, por isso. 
Vê V. Ex., Sr. Pt·esidente, portanto, pela observação do nobre Deputado, 

que a razão está -com o orador. Não ha dissenção alguma sobre a arbi~ra
riedade, o abuso, o erro que vae na interpretação dada pelo Conselho N:..clo
nal de Ensino, resolvendo uma consulta formulada pelo director do externato 
D . Pedro II, ele maneira a annullar, por completo, a lei recentissima do Con
gresso Nacional, com a sancção do Presidente da Re·publica. 

Desejo, pois, que as minhas considerações ultrapassem as quatro "J'l:.U'E'

des deste recinto e s~jam ouvida pelo illustre professor Manoel Cícero .Pere
grino da Silva. jurista de renome, lente de uma das nossas mais accroditaãas 
Pscolas superiores e •QUE\ bem ponderando no espírito que levou o 1egisla.dpr a 
votar, ainda a tE'mpo de ser executada no corrente anno a lei de 16 do mez 
corrente, se digne ã~ lhe dat· a verdadeira interpretação, que é a que todos 
'Jós sabemos, a que todos tivemos em vista quando lhe prestamos o nosso 
apoio: acabar por completo aquellas divergencias que tanto }Jel·turbaram os 
Pxames de preparatorios. 

De accordo com a lei de 16 do corrente, não ·e pôde fixar mais limite 
nem precedencia de exames, quer na primeira como na se-gunda éçoca. 

Essa a verdadetra interp1·etação da lei. 
Era o que tinha a dizer, ainda uma vez fE'licitando-me por ve-rifica.>: que

os meus nobres ollegas se acham de pleno accordo commigo. (Muito llr m: 
muito 1Jem). 
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O Sr. l'l'lauricio de Medeiros (pela ordem) - Sr. Pt·esidente, ac tuo de 
ouvir com p1·azer as })alaV'ra,s pronunciadas pelo .nobre collega, Sr. Auol:1ho 
Bergamini, a respeito da maneira pela qual o Departamento Nacional tl.o Bn
sino interpretou uma lei recentemente pwblicada no "Diario OHicial''. 

Não ponho em duvida as altas qualidades do illustre professor, que hoje 
di!·ige aquelle departamento, Dl'. :Manoel Cicer0 Peregr.ino. Penso, entretanto, 
que S. Bx. se acha preso nas malhas de· um dilemma: ou a lei foi pub.icada 
com um erro - e o vocabulo '·iniciarelll'' está errado, ha um equivoco de 
lettra, no a.rtigo segundo do decreto a que me referi, e a palavra deveria SE'>!' 

"iniciruram .. ; ou, então, a lei está certa e, neste caso o que o legislador quiz 
foi restabelecer para o anno presente, não um artigo isolado do decreto 
5. 303-A, mas o seu regimen, is to é, o regi.!men de exames parcellados, cl~ ac
C'Ordo com esse .decre-to ele Outubro ele 1927,' e isto para os que agora "inicia
rem.. tal curso . 

Si o legislaclm· pensadamente collocou o verbo no f uturo e abriu, portal,l
to, uma nova possibilidade de inicio de exames parcellados, n ão se compt·ehen 
de que o director do Departamento Nacional elo Ensino, interpretando uma 
lei, 'de termos formaes e e>..!)ressos, altere, nas sua instrucc;:ões, o s ignifi':!a/lo 
desse termo e cli-ga que á pre-sente época não serão absolutamente a'Clmittidos 
sinão aquelles que já '·iniciaram" os seus cwrsos pelo decreto de 1921. 

0 SH. ADOLPHO BIDRG(MINI: -V. Ex. tem toda a razão. 
O .Sn. :MAURICIO DE MEDEJIHos: - Vê-se bem que S . HJ:x .• a.nimaclo de boa 

fê, está conside-rando que houve tU11 erro de imJpressão ou um equivoco do 
Congresso na reclacc;:ão de sua lei. 

·Mas si assim é, tambem não se justifica que •S. Ex. restrinja a Jllimira
c;:ão dos prepm·atorios tão sómente á;quelles que estão fazendo os seus examas 
parcellados pelo regimen vrevisto em um elos artigos do decreto 16. 78~ A, isto 
~. pela chamada. le·i Rocha Vaz. 

Nesta lei previa-se que, por aquelle ·que, ao mome-nto da sua decr~tação, 
tivesse qual'quer exame df' preparatorios, poclP.ria completar seu curso secur:
dario pelo regimen dos examefi parcellados, mas submettidos ás restricc;õ8s do 
dcct·eto :Maximiliano, isto ê, a um m aximo de quatro exa.rne·s annuaes. 

Essa limitação. retirou-a o Congresso, de maneira expressa, e, fazPnil o 
e-ssa abolição ele limites. estendeu-a explicitamente nos estudantes d~> 1D2i, 
porque aqui f!Stá n::t lei a conjunctiva "e .. que os fi lia log-icamente ao di:;p<Js~o 
-no periodo anterior. Não havendo para uns limitação do n1.1mero de exam~~ 
que possam n·equerer, tanto e m primeira como en1 segunda época tampouco 
ella existe para os que - demos de barato o erro do ·verbo - "iniciara!'ll uelo 
regimen de 1927". 

Consequentemente, ou S. Ex. interpreta a lei nos termos em que- su > cha 
escripto o autographo, isto é, de que tivemos como intuito manter de novo a 
excepçãJo, l'E'·vigormtdo, por assim dizer, o decreta de 1927, pcrmittindo de ma
neira expressa que estudantes iniciem o curso pelo 1"€gimen de exames dl'l 
preparatorios parcellados; ou S. Ex. acha que houve erro na lei, mas não 
póàe estabelecer para esses que "iniciaram" sob o 1·egimen ele 1927, n<:>nhuma 
especie de limitação! 

0 Sr:. DIOCI.ECTO DUAR'fE: - Perfeitamente. 
O Sn. l\1Aurucro DE MEIDEmos: -Acredito, Sr . Presidente, que, de qualquer 

maneira, admitticla absoluta boa fé de interpretação, esta foi precipitad~-. 
0 Sn'. ADOU'HO BERGAMINI: - A]Joiado. 
O •SR . MANHICIO DJ~ Jli.lEDEJ!Ros: - Não s comprehencle que uma autoridade 

administr.ativà interptrete uma lei a seu talante, modificando-Jhe os t"'!rmos 
na sua expressã·o grammatical, mesmo admittida a eventualidade de um e.rro 
do impressão, emquanto esse erro não tenha si.do corrigido por :nova publica
-ção na lei. Emquanto S'.Jbsistir a publicação do decreto, nos termos em que 
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foi feit.a. no Diario Official de 17 de .Novembro, varece-me que o din,ctot· d!J 
Departamento do Ensino não tem o direito de dat· outra interpreta-;:ilo :?inào 
.aquella presa de maneira categorica aos seus tennos no significado estricto 
e exacto de se-us vocabulos. 

::;i erro ha, maneira ha de os corJ:'igir. Não é difEicil fazer-se á Casa do 
Congresso, de onde emanou o texto da I i, uma indagação; consultar os auto
res da emenda. Senadore-s PauJo d e F~·ontin e Bueno Brandão; pergum<Ll'-se 
qnal o seu intuito e só depois disso, faz r-se n ova publlcação d<J lei -~oru a» 
t.levidas corr cções, ou deixai-as nos ·eus t ermos acluaes, - o que, l ' meu 
~·êr. representa, solução muito mais liberal, permittindo se accomodem os 
in tere ses dos studantes de preparatorio com o r egimen theoricam •ntc dc
sejavel do ensino secundaria .feito pela rigorosa seriação dos exames. 

O SR. ADOLPHO Bu:RGAMINI: - Acho, pot·ém, que, quer fosse "inicianuH", 
quer '· iniciarem .. , não et·a licita a olução dada. de limitação da IE>·i ·Je xa· 
mes . 

O SR. )/.[AURICJo D.E MEDErnos: Está cla:ro. tEm todo o ca·o, aguat·demo::. 
nova publicação da lei, ou deix emol-a liberal. como foi publicada .. 

O SR. .-\DOLPHo l3ERGAl\UNI: - Termina hojE' o pntzo de inscripç:h1 "' o 
prejuizo dos estudantes é enorme. 

0 S tt. MAURICIO DEl MEDEllROS : - Não ser ã Ltif.ficil ás autoridades .iila l<Jr O 

prazo de inscripção, pois tal prazo, dependendo de formalidades de n::~.tur ez:~ 
puramente burocratica. é susceptiYel de amplia<:ão. 

Taes ae. consiclerações q ue tinha n. fazer. (,l!uito bem ; ?IHtilo bem: . 

O St· . Adolpho B ergam.ini (pela ot·dem): - Deve estar recordado Vossa 
E x., Sr. Presidente, qu, na u ltima sessão, solicitei de V. Ex. o obsequio de 
me mandar fornecer os auto.e-raPhos da lei n. 5 . 578. de 16 de 1 ovembro 110 

<>.nno corrente . 
<SOb!'evindo, porém,- a discus ão de outro p10jecto. que me reteve na tb

buna a té o termino da hora, e não me tendo chegado á mãos esses auto
g raphos, não pude exalfiinar 0 caso a que ot·a. me reporto. 

Verifico, Sr. Presidente, que no Diario Ofticial de 2-! do corrente, i to é, 
de srubbbadó· ultimo, a.pparece publicado de novo, 'COm a notl). "Reproduzido 
por ter sido publ!cado com incorrecç:ões, o referido clecreto n. 5. 578, de 16 
de N ovembro proxlmo passado . 

No ponto a que me ia referir, é mantido o tempo rto verbo tal com o se 
encontra na publicação a n terior: 

" . .. os que i'1111ctan~m •... ·• 
!?tt?tro (refere-se aos candidatos aos exames de Preparatonos ) 
" · . . os exames pelo regime n de .preparator ios, de accõrd') com o decreto 

n. 5. 503-A, de 31 de Outu bro de 1927~. 
Este ponto, q ue desejava examinar, não foi , ao 'Contt·ario do que s up

puzera de inicio, a lterado na nova publicaçtlo. 
Não sei, portanto, de vez que não te t t a modificação . n lo o~ a u ographos. qual haja si ao 

Por isso, ins isto no pedido que fiz a V . Ex., si·. Presidente d e Ol <>na~ 
se fornecer _os autographos dest.a lei afim cte que e u possa co'ru:erl r : 1 se 
a cham perfe1ta.men t7 de accõrdo com a nova publlcaçl:tu , 

E ra o que deseJava solicitar de V. Ex. (ilf?tito bem; 1n?!ito 1Jem.1 . 

a _O Sr: Presiden_te : - T endo a Mesa, na sessão de sexta-feira, anuuncia<lo 
~ discussao do proJecto n. 315, quando o nobre Deputado solicitou os auto
.,raphos d o ,Pr.oj ecto n. 244-C e havendo S Ex e se ·d 
tri bu té ' · · · · m gw a, O'Ccupaao a 

na a o term1no da hora, os referidos autographos delxal'am, por esse 
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motivo, de ser fornecidos a S. Ex., ficando, entr etanto, sobre a mes<~-, a~ 

o fim da sessão á disposição do nobre D eputado. 
A Mesa acaba de mandai-os buscar de novo para satisfazer a S . Ex. 
O SH. ADoLPH"o BERGAMINI: - Agradecido a V. Ex . Contorme eu mes

rnc. accentuei sobre>velu, penso que a ntes de V. Ex. deixar a presidencia na 
:1lt!ma sessão, o debate de outro projecto que r.1e reteve, na tribuna, até fina
Ji:.~ar a hora. Por esse- motivo, não foi Yer.sada a questão, como era de meJJ 
desejo. 

O Sr. Adolpho Bergamini ('') (pela ordem): - Sr. Presidente, essas 
dispensas de publicação da redacção final do~ projectos, que vão sendo re
queridas com muita facilidade, a'Carretam damnos, qual aquelle por mim ac
centuado ha poucos instantes, ainda á hora do expedü;,nte. 

A Camara vota as redacções flnaes elaboradas electricamente e depols 
surgem os enganos. E' o caso tyJ.l'ico do decreto n . 5. 578, de 16 de Novem
bro ele 1928. Pedira eu a V. Ex. os autographos dessa. lei e V. Ex . teve a 
gentileza '1le mandar-me, não, propriamente, o autographo sancclonado, ma~ 

a redacção firtal do então projecto n. 244-C, deste anno, e officlos elo Senado, 
relativos a emendas que foram approvaclas ou rejeitadas pela Camara. ·De ac
'-õrtl(l com a redacçãc, final, verlflco que a Camara vo tou. no· momento em 
que n. a,pprovou, o seguinte, quanto ao art. 2° do projecto: 

"Aos exames de preparatorlos serão admlttldos os candidatos 
que foram 3JI)provados até o anno :ectivo ele 1924, primeira e se
gunda épocas, em um exame I>elo menos, feita a competente verifi
cação pelo inspector, não havendo par:1. estes a limitação do numero 
de exames que podem requerer, tanto em prtmelra como em segunda 
época, e os que iniciarem (futuro) os exames pelo regimen ele pre• 
paratorios, de accôrdo com o decreto n. 5. 303-A, de 31 de Outubro 
de 1927." 

A Camara votou, por maioria elos seus membros presentes, os quaes CO!•· 

st!tulam maioria absoluta, como quer o artigo 18 da lei basioca, a redacção 
flnaJ, que diz "iniciarem". Essa redacção !lnal esta. re>produzida no autogra
pho que subiu a. sancção. O Presidente ela R epublica sancclonou "iniciarem" 
(futuro). E' feita a publicação, no Diario Ofticial . ·'iniciarem., (futuro). R e
produz-se, allega-se que por ter sabido com incorrecções, o teõr da lei, n o 
Dia1·io Official de 24 de Novembro corrente e alli se diz de novo "iniciarem " 
(futuro). 

Pergunfo, Si·. Presidente: dado qu e tenha havido engano entre a vota
ção de emendas ou do projecto ou de parte do projecto, e a redacGão final , 
qua1 a maneira de qut" dispomos para corrigir tal engano, de vez que a re
dacc:ão final foi vot::Lda pela camara plen!l, foi sanccionn.da pelo Presidente 
ela Republica, foi publicada., ê lei '! 

Havera. possiblllda<'le d" um officlo, ol:'!glnado d.:, V. Ex., Sr. Presi
dente, sobrepõr-se ao que a Camara plena approvou em redação final e o 
Presidente sanccionou e o orgão official publrcou, tornando, •Portanto, onn
gatorio, depois do prazo estabelecido mo Codigo Civil, esse texto de lei ? 
Parece-me, Sr. Presidente, que não; um officio não pôde mals alterar ou 
modificar aquillo que recebeu a ap.provação da. Camara plena e que foi ~t.nc
cionaclo pelo Presidente da Rep\Jblica e devidamente publicado . 

O SR. FR~Ncrsco MoRA TO: - Houve officio no sentido de modificar a lei ?· 

( 0 ) Não !oi :revisto pelo ol'ad01', 
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0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: -- Nã.o sel Sl houve offlc!o nesse llent!da., 
estou <procurando meios de .. . 

Ü I::> R. BAPTISTA LUSARDO: -- Corrigir. 
O SR. AooLPHO BERGAMINI: - . . . 'COrriglt· enganos se engano houve. 
Qua l ser!>o. essP meto? O usual, ao que me ~<>nHta, ~ o offlcio; esse, porém, 

ê profundamente condemnavel, errado, inconveniente, prejudicial . 
O SR. FRANCisco MoRA To: - Parece que não ha meío de corngtr porque 

'1. reda<:ção final é expressão do pensamento da Camara, do acto llo )E'.gis
latlvo, do Parlamento, emfim . 

O SR. ADoLHo BERGAMINI: - Um acto so se altera ou se mwi!lcn por 
outro acto de egual natureza, emana'tlo do mesmo poder ... 

O SR. FRANCISCo M'JRATo: - Do mesmo poder elaborante da Jet. 
O SR. ADoLPHo BERCAMINI: - . • . . elaborante da lei, e ninguem -dirâ. que 

t. president(, da Cama!·a ou do Senado tenha autoridade para isso . 
"lm aginemos que o Presidente da Camara envie offlc!o dizendo que, or.de 

se iê "inici::trem •·. se leia "iniciaram,.; mas o Presidente do Senado expede 
outro officio de"Clarando que não deve ser "iniciaram·· e sim "iniciarem·• fu
turo! Volta-se a estabelecer conflicto, não nus esquecendo de que qual~uer· 
desses officios emanou de autoridade incompetfm te . .. 

O SR. FRANCISCO MoiiATo: - E' vlsivel. 
0 SR. ADOLPHO 'BERCAMINI: - ... que nã.o tem fOr\;'l. P<'X:l mouiricar OU 

alterar, sob a forma de corrlglr, deliberação de uma éia.s Casas do Congrc>sso, 
nmnida com a maiorh al)soluta de seus membros ~ reRolvendo com a n·,alu
ria do recinto sobre es1:a maioria absoluta. 

o SR. FRANCISCv j\loRAl'o: - Aliás, seria o Presi,!ent<• ag-lt· c•mtra st 
mt~n1o, porque 0 Pr·~;;l~t! te da Camara faz p:ut~ de, Poder Legislativu e 
es:t. JJa cupola da "epcr~:-' ... '.·•.ão. 

u SR. ADOLPHo J:Sii:nOA!\1<"·;!" - Perf3 Lamente. Por ~sso, Sr. Presidente, i'! 

qc\0 tendo V. Ex. ann,•,;c•i:":· •o o reqt.oerimtlnco de. illustre co.l~ga., Sr. Depu
t • ·o Bocayuva Cunha, <e di~t·rsa de im;>res;;ão da t:?tlac~ib final !lo projecto 
.,. ::.40-B, quP. autori :-1 abenur~ de c,·eai!ü necess:1r:0 para attender ás des
pezas da representação do Brasil na Exposição Internacional ele Sevilha -
projecto que teve approvada uma emenda n.lterando a designação dessa Ex
posição, consoante o pensamento do Sr. Oscar Fontenelle - aproveito-me du 
ensejo, para levantar a questão de ordem que Ora formulo, qual a de saber: 
se, approvada uma redacção final. 'em determinado, termos, pela Camara.; 
sanccionada essa redacção final, pois que ella é que dá a. norma do autu
grapbo a ser enviado ao Chefe do Executivo, ~.anccionada es. a redacçü.o final 
pelo Presidente da Relllublica e dada a publicié!ade com a sancção. por a"Cto , 
por tanto. da promulgação; tornada lei com força obrigatoría para todos os 
efffeitos - ê <posRivel alterar-se d epois, sem que seja por meio de acto da 
propria Camara, quanto se <:ontenha n a mesma redncção final, transposto"' 
já todos os tramites a que alludi? 

E' a q-uestão de ordem , Sr. Presidente, que me parece opportuno levant3r 
">m face do que occorre com o decreto n. 5. 578, de 16 de Novembro de 192'>. 
publicado e re-publicado r.o Diario Otfir>ia l. de 17 e 24 de I ovembro corrente, 
respe'Ctivamente. (M1tito bern; muito bem). 

O Sr. Presidente : - Terminada a votação do requerimento do ~r. Bo
cayuva Cunha, interrompida pela questão de ordem suscitada pelo nobre 
Deputado, a Mesa resolverá a referida que~ tão. 

O Sr. Preside nte : : - Vou resol\·er a quest5.o ele ordem levantada pelo 
r Adolpho Bergamlnl . 
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Indaga s. Ex. como decidir, no caso de divergencia. entre o que fOra. 
vota do pela Camara nos turnos r egim entaes e 0 qu e ella houver votado •)In 

redacção final. .. . 
Divergentes as duas votações, á primeira vista, se no a figura . um .n~

pas~EI. Se reflectirmos, porém, e fôrmos •buscar, no R egim ento, a disposiçao 
que deve reger a especie, toda a dlfficuldadil desapparece e nenhum<~ . es
tranheza pôde existir, qua n to á pratica seguida continuamente . nas auas 
casas do Poder L egislativo, de fazer a nece:!saria corrigenda medt~n~e otn
uio da Mesa a0 Poder Executivo, que sancclonára a utographo redigido em 
virtude de fla;grante e ngan o . . . _ 

Senão vejamos, n essas disposições r eg:mentacs, quaes as attnb~u;oe.s aa 
Ccmmlssão de R edacção e ainda do plen.a rio ao preparar uma red~cçao. :_mal· 
Embora deficiente 0 Regirnento nessa parte, uma . õ elas suas cllSPOSl(;OOs ~ 
bastante, para esclarecer todo o assumpto. .A o tratar das emend as, a lei 
interna, no art. 240, § 5 , assim reza: . . 

"A emenrla á redacção finnl só ~era admitüda para evitar 1t< 
correcção, in co herencia, con tradicção ou absurdo manife to. ,. _ 

Quer Isto dizer quE' nem o propr!o p le narlo pôde alterar, em r~rl :tcçu.o 
final, a essencia ela m at eria já .-otada . mediante emenda que lbe seJa. sub
rnettida por qualquer dos senhor es Deputados, ,-,em a M e a põde adrrtL ttl!' se.-
melbante emenda. 

E, s e essa attribui(;â,o nào é concedida ao plenario, como o s"rn á. Corn
missilo ele H eclacc;:ão? Corn<> poder ia esta alterar a essencla da ma:eria VO· 

tada nos turnos regimentaes, sem ser Para evitar incorrecção, incob"l<·•mcia. 
contradicção ou absurdo oanifesto '! 

Objeclivando o caso que concretizou a q uestão de ordem JeYan tada 
pelo nobre representant 3 elo Districto F ederal, occorreu o seguinte: 

Ao projecto, v otado p<o!a carn.Ll' <J, apresentou o Senado, emenda \~njo 

origin a.] se acha nos pa~<t'i~ ']Ue a !11esa remetteu ao exame de c;. Ex., e 
que tem en1 n1ãos n .. ~st:o. nlOJnento, \?tur~nda assim formulada.. 

"Aos exaJnes de preparatorios, erão aclmitt!dos O$ candida~os que to 
ram approvados até o anno lectivo de 1924, primeint. ou segunda épocas, em 
um exame pelo menos, feita a competente verificação pelo inspector, nã-o 
havendo •Para esses limitac;ão elo nu mero de exames que podem requerer, 
tanto em primeira como em segu nda época, e os que i nici.a1·am os exame'
pelo regimen de preparatorios, a e accordo ccim o decreto n. 5. 303- A, de 31 
de Outubro de 1&27. ,. 

T eve a Mesa o cuidado, para elu'Cüdar este assumpto, de m a ndar 1ir do 
Senado os avulsos em virtude dos quaes foram a lli feitas as votações dC~>~a 
Emenda; e nos referidos avulsos, em todos elles. juntos a esses documen
t os, em grande numero, veri[ica-se a mesma rpdacção: "os que iniciar~L?n os 
exame~.'* 

No parecer dado p la Commi são do Senado. favoravel â. em·mcla. tam
bem se repete: "os que inicia1·a1n os exames" ; nos clifferentes avulsos distri
Luidos na Camara no momento de se- deliberar sobre a essenc!a do pro
jecto. figura igualmente e m todos elles a expressão "iniciaram» . 

A ssim votou a Cama r a . 
Ora, a Camara legis la no momento em que delibera, nos tuJ·nos regin)en

taes, estabelecidos pela lei In terna da Casa; ê nesse momento. em que ba. 
di scussiio sobre o assumpto do p•·ojecto, (e, 'c)uando ella não se ventila , f. par
q ue a consciencia de todos os F;rs. Deputaaos estâ. c1e :Pleno accôrdo soi.lre o 
que se vae votar), é n eSSE' momento que SP confirma o espírita :la lei, a 
esse ncia do projecto. quE' vem depois a >'e converter e m texto legal ; .o; a.tl\ 
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Jiuposição . 

Terminada essa ph~e. tra.jlScorrldos os· turnos reg·tmentaes :-1 qu 0 ., 

pl'(l~ecto se transformou em resoluc::ão da Camara, p1·ecisando a-pen:1.s a 1:'an
cc;ão para se tornar lei, a ninguem, nem ~ essa propria Camara, é nvt;s llctt-) 
I.OOdiücar a essencia do projecto, porque, mesmo na formalidad9 d:l rerla
cção, diz de modo claro o Regimento que :.1. emenda só é admittida si ten 
dente a evHar incorrPcção, incoheren ·ia. contradicc;ão ou absurdo manifastc . 

Que OCC'OtTeu no caso vertente? Acabo de d<;'monstrar que no Sc:~ado, 
a utor da emenda, qu€' na Camara. nos clifferentes turnos das votações, a me
J ida passou com o verbo conj ugado >Ob ::t. Cõl'ma •· .nicianwt". A. alteração se 
Jeu na redacção final e observa-se que o proprlo avulso entreg11 e á Commis
sáo para fazer essa redacção dizia: "iniciaram"; a Commissão 'C'ot·tou 0 ul 
t imo •·a " e o substituiu por um "e". 

Pet·gunto: approvada á redace;ão final, e tendo-se em vis ta as disposi
··ões regirnenta{'s, haYerá espírito medianamen te cultivado em scie ncias ju
liã ic:~s que queira sustentar que e~sa redacção final, com erro de oc.::as iã0 
ou um engano d~ ommissão, possa prevalecer sobre a essenci::t do projecro. 
co n~ervada nas votac:ões regimentaes, e mais que, pelo simpl s fac to de ha 
ve•· o aut.ographo sido ·enviado ao Poder Executivo com engan o irlentico, te
:; ,,a se converti i'l em lPi \l:t uillo que não foi o pensamento elo Poder Legl~
la~ivo? 

Acrf'dito que não. E foi o que succedeu: tendo seguido um autogra ph':l 
:·~,:pet;ndo o engano que h•Juvera por varre da Commlssào de Redacçào ao 
n">~ignat· o projet•to em ultima annlyse, o Poder Executivo teve duvidas " 
'"<'lamou da l\IIcsa ela Camara um usclare-Cimento; a Mesa, obedecendo d. praxe 
ininterrupta de ambas as Ca sas do ·:::on,;res >o. mando ,1 officio com um novo 
·tu lographo, no qual e~plicn.va o qua acabo de dizer aos Srs. D '3 ;n:to.dos e 
f: rr.ava que a redacc;ã~ veraade!r:.~. •l r, lei. '' que fõra votado pelo r c:der Le
.~i~! ::.ttivo, Camara e Sen:i.do, era '' ~nicia?"an~ .u . c não ,.. iniciarem·· . 

Em virtude disso. ficou o li.'üder Executh·o em condi<: õcs dt> fa ~·~!· n0va 
1 •JLlicação da lei, corrigindo o enganu. 

Que é essa a prilxe sempm. obs<>rvad'3.. c0nfessou-o o proprio C:t· . Depu
~a lo que levantou a questão de ordEm. 

Assim procederam a Mesa da C'l.rna~'1. f:uen:lo !l <:,' rrigenda. ~ o Poder 
Ex,,cutivo. ncceitando-a. 

Si duvida l!c uver, só ao Poder Judiciario competirá dirimil-a. 
Está J'esolvida a questão de ord<>m . (Jiuito bem; m !tito bem). 

O Sr. Adolph<• Uergam.ini ("') (Pela ordem):- Emb01·a . Sr . Presiaente, 
''<'ja e,:;pirito mectian~mente culto nas lettras jurídica::., eu me abalam;n, 'Como 
PH;>neu den r. te elo ;:.ga nte. a divergir de S . Ex. 

O SR. PP8'H!Jr:X'IE: - As rtuestões de ordem, uma vez resolvida ; pc;a 
'r~~a. não artm!ttem m:~is discussão. 

O s r, . A.ooLPHo BEnGAMINI: - Perdão. Sr. Presidente. Assim é ern fn.cu 
do R egimc•r:tc, que 1 1mbem nfío véJq ao Deputado levantar outra quest>i.o nt: 
.;nll'm, na qual pórlc preliminarm <nte. a.lludir á anterior. mesmo p,:>•·,Jue 
não t1carla bt' T•l á 1\ [;} ~.1, (· sob1·etudo P um espirito culto. nilo só nas lettras 
jurídicas, como em todas a..'l sciencias, encaslellar-se na inta.ngibilidade das 
w :u-:õe!' da. W.~S::t. para ey~t'>r :·epH!'os G uma argumenta<;'•O de "ltiun' :u ju 
,. Clca. 
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Peço ven.Jc:t pnra ;~ão conccj tla.P. Sr. Presior·nl , COlll a solur,/!_,, ~n.:i ~ i\'â. 
·~lh~ v. Ex. li" u ri 'jl.lE:st.:in de o~·dem que eu formulára. s;, em uma :arlacr:úo 
finaJ, se ve1·ifica engano, o que, aliás, não parece a hypolhese em cau sa, po,. 
jsso que, con!orme V. Ex. mesmo declarou, o verbo foi modificado, por 
emenda typogra,phica feita pela Commissão, mandando que, ao invês, de um a, 
se collocasse um e no verbo, observa-se ctue a Commissão de Redacção, á 
qual incumbe pôr o vencido em harmonia, evitando colli si'i.o, absurdos e dls
pauterios, que não devem ser contidos na lei, fez atteraGão, tendo a Camar.. 
approvado essa redacção final. O Presidente da Republlca san•ccionou essa 
redacção final, transfo!'mando-a em lei, pela publicaGãO. 

A questão, portanto, é a de saber como alterar a lei, uma vez publt
caàa: si por aclo utli'pessoal do Presidente de uma das Casas do Congresso o•J 
se por meio de rf>!;olução do plenario, convocado, por v!a ele uma falia dG 
Presidente õu por qualquer pt·ocesso, de modo que o mesmo plenario, q u 
approvou a reelacc;ão final, restabclec:a a essencia elo projeclo converti(>,, 
em lei. 

Esta é a questão. 
Mesmo na nova publicaç;ão feita, conforma demonstrei, encont1·a-se out ... , 

vez o verbo empr egado no futuro. 
O SR. ODILON BRAGA: - De onele se infe;e que foi lntPncional a substi

tuição? 
0 SR. ADOLPRO BEP.GAMINI: - Aqui está : 

e os que iniciarem os exames pelo regimen ele prepar'l-
tOJ·ios ·• ... 

Ainda na nova publicação, operada a 24 de Novembro do anno correntr 
reproduzida a lei, diz o asterisíico, "po-r ter si·io publicada com incorrecç;õeH , 
e~t:l o verbo no futuro outra vez . 

A questfto de ordem que ora suscito é esta: indUJgo !"i, em casos anatog;;s 
que occorrerem, niic SE' deve consultar ao plenario, de maneira que, quanliú 
a Mesa enviar offiocio ao !Presidente da Republica, modificando quanto >c 
C'ontenha na redacção final, o faça aPoiada na deliberação nova da Cam 'lro. 

Insisto em dizer, Sr. Presidente, que um n.cto sõ se altera ou mor1if!, ,, 
por outro acto identico ão modiflcandÕ, originado da mesma autorida.de, si 
r.ão de autoridade rf'gular e legalm:mte s uperior. 

E;, como não recor:heço autoridade aJguma. superior :l. Camara n«s d E'IJ· 
t;er'lc;õcs pela Camara tom::das, é que levanto de novo, - perdoando V. E x., 
sr. PresidentE', a ap.parente impertinencia de minha parte, mas que visa yôr 
snlncionano n.ssumpto que roc me afJgura da mais alta relevancia ·- e,;r:,_ 
questão, suggerindo que sempre que se verifiquem enganos, analogos á :p ello 
que nos trouxe a debate, se digne a Mesa de expõr o caso ao plenario a f!m 
de que este modifique ou 111;:-:llenha a deliberac:ão anteriormntc toma·l<! , " 
cila é singelamente de ordem redaccional. (J1f11ito bem; ?n.w;to bem) . 

O Sr . Presidente: -Em definitiva, a que.stão é a mC'sma anterior. 
O Regimento não trata da especie; apenas determina que, urna ve?: ',,. 

+·Hb qualquer rr.a:Pria pela Camara, não pôde sua essen'C'ia ser alter'J;la na 
J'< d(;.cc[i.o fi ual. 

Desde o m mo c 1~to em que, na red.l.~·~ ii..1, terln havirlo E.ngano, á ivl ~ '~ 
r·omrpete exc!\.lSIV<"W~ • Erte communical" o facto ao l'oder ::'~;r~culivo, para r::l 

:fins devidos, até porque. a admittir a solução que o !!Obre Deputado pro]1Õ~. 
S<' porventura a 1.. arr.::tra. en"l segunda vota-~ãa ~obrC' a re<lac:r,iio final, qut/.e·~·· 

manter o texto errrado, C'staria infringindo. em absoluto, todas as disposições 
TPgimentaes, e nã,J pcJ-.nia, portanto, se;'· respeitndn. t ... i~:l r1Liiberucão. 
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Assim, emquanto no Regimento não houver dispositivos que regulem mi
nuciosamente a materia, a l\lfesa continuará a 1~roceder conforme a praxe que 
encontrou e tem mantido nesta Casa. (Mnito bem; m-wito be?n). 

CRITLCA A REFORMA DO ENSINO 

1925-1927 

NA SESSÃO DE 1~ DE MAIO DE 1925 

O Sr. Henrique Dodsworth - fez as considerações seguintes: 
Sr. Presidente, ao occupar a tribuna da Camar<~. para discutir o décreto 

que reorganizon o ensino secundaria e superior da Republica, não desconheçb 
:nem a alta importancia do assumpto nem quanto é temerario fazel-o no mo
mento em que aos membros do Congresso não é devidamente assegurado o 
direito de critica uos actos do Governo, proscriptos, cOmo foram, do actual 
regimen, os utlimos vestígios de garantias constitucionaes representados pelas 
imm unidades parlamentares. 

Ainda assim, a minha qualldade de representante do Districto Fed ral, 
:1.lliada á circumstancia de s r eu membro de cot·,poração do<'ente official, me 
obriga a anostar cs precalc;os de. um nebate de tal magnitude, para commen
tar os termos de uma reforma que se me afigura, do ponto de vista legal, 
Pxorbitante de c!a1·a e insophismavel autorização legislativa; do ponto de 
, ·ista p~dagogico, 'Contrapt·uducente; do ponto de vista administrativo, chao
t ica; do ponto ele vista social. iníqua; e, do ponto de vista moral, suspeita . 

Faz poucos dias, em entrevista que tive a honra de conceder a oTgão do3 
mais representativos da nossa imprensa independente, a O Jo1-rwl - entre
vista que a policia impediu fosse divulgada - afastei, desdE> logo. •la mmha 
.c ritica á reforma de en sino qualquer suspeita ele juizo menos amavel em 
•·elação ao Sr. João Luiz Alves, ex-ministro da Justiça, convencido como es
tava e como ainda estou, agora, ele que os vErdadeiros termos da reforma, 
por S. Ex. elaborada com brilho e competen'Cia que todos lhe proclamam, 
foi por outros alterada nas suas linhas essenc!aes, f'm beneficio da politica 
rasteira de interesses pe,ssoaes, que é o traço predominante da actual re
'orma e do momento actual. (Apoiados e não apoiados). 

Sr. Presidente. A reforma é do ponto de vista moral, duplamente sus
peita. Suspeita, porque constitue decreto antedatado, ou, o que vale o me.s
mo, um élecreto de data falsa! Suspeita, ainda, por encerrar artigo de re
dacção dubia e de execução equivoca. 

Constrange assignalar que o Governo tenha tido necessidade de re
correr ao e"-pediente, 'POr demais estranho, de ante-datar um de'Creto, para 
reorganizar o ensino. Pro•'a-o o discurso do Sr. João Luiz Alves ao deixar 
'1. pasta da Justiça, discurso ãmplamente divulgado na impren><a. e no qual 
S . Ex. declara ter delxaão em estudos, em mãos do Sr. Presidente da Re
publica, uma reforma do ensino . Essa afflrmação absolve o Sr. João J,uiz 
-\lves dos erros commBttidos na. elaboração da reforma em época posterior â 
em que já lhe não cabia a gestão da pasta da Justic;a, e assignala, ao mesmo 
tempo, a phase de polltica . ecreta e pessoal desenvolvida pelos interessado!: 
nos artigo'< personalíssimos da futura lei. 

O SR. SA FILHo : - O actual Ministro da Justiça era incapaz de pactuar 
com semelhante facto. 

O SR. HENRIQUT; DonswoRTH: - Perfeitamente. 
O SR. CLEMENTINo FRAGA: - El ainda menos o Sr Preside11te da Repu

hlica . 
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O SR. HENRIQl.'E Dof>swoRTH: - Seja como fôr, VV. EEx., entretanto, 
não poderão contestar que do preparo da reforma tenham sido incumbidas 
varias pessoas, ãs quaes ficou subordinado o p lano de ensino em determi
nadas faculdades. E, si quizerem exemplos concretos, não terei a menor va
cillação em ennuncial-os. A reforma, no que concêrne a;o ensino medico, f oi 
organizada pêlo Sr. Rocha Vaz; no que diz respeito á Escola Polytechnica, 
pelo Sr. Catanhede; a part~ de ensino secundarlo é de paternidade Ignorada 
e por isso mesmo duvidosa. Resta a do ensino juridioco, attribuida, sem con
testação, ao Si- . João tuiz. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Isto prova que O Governo '[JrOOUl:OU OUVir 
a opi,nião dos espeCialistas. 

O SR. RANULPHo BoCAYUVA: - A reforma. obteve a collaJboração de ho
mens -competentes, o que prova o espdrito liberal com que foi elaborada . 

O SR. ALBERICo Dlll MoRAEs: - A reform<> devi"' ter a collaboração d() 
Congresso. que devia legislar e nà(> autorizar. 

O SR. HENRIQUE. DoDi>WORTH: -Recebo com a maior attenção os apartes 
com que me honram os nobres Dwutaáos. Vou provar, porém, que a t·eforma 
tev& elaboração quasi clandestina, pois o prazv de:>tinwio ás sug·gestões dos 
competentes não rjermltt!a, s1quer, o conhecimento no paiz do intuito do Go
verno em reorganizar o ensino. E' absolutam~mte inexacto, pois, que tenham 
collaborado na reforma todos os que bem pudessem sernr á cultul'a e intcl
ligenocia brasileira 

O SR. RANULPHO BocAY1:JVA: Foi publicado no jornal official que o 
Governo acceitava a collaboração de todos os competentes e nunca houve. um 
"doss1er" tão grande como este. 

0 SR. NICANOR NASCIME}NTO: - Foi até remettida ás varias Congl'ega
ções para se maniíestarem á. respeito. 

0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH : - Estão VV. EEx. inteiramente illudidos 
este respeito. 

0 SR. NICANOil NASCIMEN'l'O: - Posso dar testemunho ... 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - V. Ex. não póde dar testemunho em con

trario ao que está officialmente .publicado. Não póde dar testemunho que 
collida com a insuspeição de documento desta natureza . (Lê) : 

"Dia1'io Official, domingo, 8 de Abril de 1923. Ministerio da Jus
tiça e Negocias Interiores. Projeocto de regulamento apresentado pelo 
Conselho Superior de Ensipo, publicado para receber suggestões e 
emendas, que deverão ser enviadas, até o dia 10 de Maio proximo. 
ao director do Gabinete do "sr . Ministro da Justiça." 

Faça-se a conta dos dias e ver-se-ha que immensa burla, que farça ad· 
miravel, que extraordinario inqueLito é esse que se propõe submetter á apre
ciação do paiz uma refonna de ensino em p.razo tão curto. 

O SR. CLEMENTINo FRAGA: - Todo o mundo sabia que ella estava em 
elaboração ha dous annos. 

O SR. BocAYUVA CuNHA: - Quem tem idéas assentadas não precisa dú 
um mez para dar opinião sobre uma reforma. 

O SR. AnoLPHo BERClAMINI: - Qual a razão de não se publicar immediata
mente a reforma, si estava tudo prompto? ... 

O Sa. O"c.>q SoARES: - Para não atrapalhat· os matriculados. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Não aJPoiado. Tal embaraço poderia t el' 

sido perfeitamente resolvido. Bastaria que o decreto sahisse publicado cortl 
prazo !Pre-estabelecido para entrar em execução. Provavelmente não convi
nha aoctuar dessa maneira . Talvez n em todos os inter esses pessoaes já \, 
v~ssem encontrado abrigo no texto do projecto. Dahi ter sido a sua publica

ção successivas vezes protelada, até o momento em que ao Governo foi ne 
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cessario antedatar o decreto para a sua divulgação oíficial. ®' o que se 
infere do discurso do ex-Ministro da J ustiça. E' o que VV. EEx. debaldt> 
procuram contestar . 

Reforma "em 'estudos" não é reforma "assignada ", pois a asslg-natura 
implica a conclusão desses estudos, e a reforma, depois de ter o Sr. Joã.o 
Luiz deixado o cargo de Mini tro, foi p.lterada em nada menos de trinta 
artigos! 

o SR . BocAYUVA CUNHA: - Estava assignada pelo lVIinistl·o; aliás a sua 
rubrica era secundaria: essencib.l era a do Presidente da Republica. 

o SR. HENRIQ1.'E DonswoRTH: - Dentro em pouco farei o parallelo entre 
a" duas edições da reforma. O Sr. Ministro João Luiz Alves continuava, e 
cr:~·to, a ser Ministro, não da Justiça, mas do Su~remo Tribunal. Pergunto: 
si s. Ex. não era mais Ministro da Justiça por occasião do ser dada á pu
o 'cidade á segunda edição da reforma, e nella foram feitas trinta alterações 
~ em as fez? Foi o Ministro do Supremo? Foi o Governo? 

0 SR . BoCAYUVA CUNHA: -Foi o Governo. 
o SR. HENRIQlJE DonswoR1'H: - Logo, ê mais l!lm elemento em favor da 

minha affirmação: depois de ter o Sr. João I.uiz Alves abandonado a pasta 
;h Justiça, foram alterados radicalmente os termos da reforma, o que leva 
(J. convicção de ter sido o decreto antedatado. 

O SR. CLEMENTINO FRAGA : - Alterou-os quem os podia alterar. 
0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - 0 orado::-, que dizia, ha pouco, que O 

s . João L uiz Alves é um homem de caracter, póde admittir que S. Ex. se 
;:Jl ~stasse a esse papel? 

o SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Affirmo que o decreto foi antedatado. O 
T"'ais são plu·ases de V. Ex. que, inutilmente procura me indispor com " 
Sr . João Luiz Alves, a cuja individualidade rendi a homenagem merecida. 
Dl~se e repito que se trata de data falsa. 

O SR. NICA..'IOR NASCIME~To: - Mas si o Sr. João Luiz Alves collaborou 
n ssa falsificação, nã.u merece os elogios que V. Ex. lhe attribuiu. 

O SR. HENRIQUE D onswoRTH: - Qu m sabe si a assignatura de S. Ex. 
não se encontra nesse documento á revelia de . Ex .... 

0 SR. NICANOR NASCIME~TO: -S. Ex. teria a coragem de protestar. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Pas o a demonstrar que a r eforma foi 

alterada depoís de ter o Sr. João Luiz Alves abandonado o cargo de Ministro 
da Justiça . Facil é •I>ro"\'al-o, fazendo-se o confronto das duas edições da re
to ma, a primeira a 7 de Abril e a segunda a 16 de Abril. deste arino. 

São as seguintes as alterações feitas na reforma após e conforme o 
confronto das duas edlc;ões: 

"Diairo Otticial» de 7 de Abril de 1925 
Art. 66, paragrapho uni co . Na Fa'Culdade de l\Iedicina da Bahia, àua3 

dns cadeiras actuaes de clinica medica serão transformadas nas novas cadei
ras de pathologia medica e de clinica medica propedeutica, mantida · as de
m·.is cadeiras mencionadas neste artigo . 

• 
• • 

Art. 71. Fica creada nas Faculdades de 1\iedldna a cadeira de m&dl
cirta bropi'Cal, destinada ao ensino das molestias denominadn.s tropicaes, es
P•·cialmente, das que mais intere. sam á nosologia do nosso paiz, constitwindo 
curso co.mple1nenta1· do 6° anno, nos te1·mos do art . 72 . 

• 
• • 

Paragrapho unico . Além- dos bospitaes a que se refere o art . 70, § 1•. 
Prestarão seu concurso ao ensino de medicin::t. tropical o Instituto Oswaldo 
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Ontz, po1· smts laborato1ios, hospitaes e filiaes, e os institutos congeneres 
nos Estados, mediante accôrdo celebrado entre os Directores das Faculdades 
de Medicina e os ãos -referidos institutos e approvado pelo Ministro da Ju:< 
tiça e Nego cios Interiores. 

• 
'* * 

Art. 72. O Ou1·so de medicina tropical coinprehenderâ. as seguintes partes. 
a) etiologia, pathogenia e epidemiologia das doenças tropicaes; · 
b) clinica das doenç:~,s troplcae:o; 
c) anatómia pathologica das doenças tropicaes . .. 

• * 
Art. 13. O ctt?·so terá oB seguintes M1xilia1·es do 1Jrotessor: 
1 chefe de clinica; 
1 assistente de anatomia pathologica; 
1 asslsten te de 1JG,rasitologla. 
Art. 74. Pal'a maior efficiencia do ensino, os di1·ecto1·es das Faculdades 

de Medicina, por indicetção do 1J·rotcsso?', pocle-rão solicita?· elos Di?·ect:ores elo 
Instituto Oswaltlo Cruz e congenercs a elesignação eLe technicos desses esta
beleci~nentos, 1Ja1·a execução de partes es1Jeciaes elo p1·og1·an~~na .. 

Art. 75. Os technicos elo Instituto, elesignaàos para o cu1·so, na fôrma 
do artigo anterior, terão uma gratificação pro labo1·e, arbitrada pelos Dire
ctores da Faculdade e -do Instituto e approvada pelo Ministro da Justiça e 
Nego cios Interiores. 

Art. 76. O cu1·so terá CGiracter puramente expe1·in~enta~ e de app~icação. 

Art. 77. Os exames de medicina tropical dependerão de approvação nos 
exames elas elemais ~nate~ias do 6" anno. 

Art. 78. - Os cxMnês começa?'áo logo depois de findo o período do curso. 
obse1·vado o disposto no a1·tigo ante?'ior. 

Art. 79. Have1·á segunda época de exwmes, tres ~nezes após a primeira, 
para os alumnm:< que nesta forem reprovados ou que, por motivo justificado, 
não tenham podido nella prestar exames. , 

Art. 95 . No Departamento de anatomia pathologica será inslallada uma 
secção .Je pesquizas âo Instituto Oswaldo Cruz, com technicos deste instituto. 
designados pelo seu Director . 

Art. 121. O curso de odontologia será feito em tres annos, pela fôrma 
seguinte: 

I. Anatomia .da bocca, 
II. Histologia e noções de microbiologia; 
III. Physiologia; 
IV. M,etallurgia e chimica applicada. 

2• anno 

I. Pathologla geral e anatomia pathologica. especialmente da booca.; 
II. Technica odonto!ogica; 
III. Prothese (1' Parte); 
IV. Pathologia do. bocca. 

Art. 66. parag1·apho unico. N'a Faculdade de Medicina da Bahia as actuacs 
3' e 4' cadei?·as ele clinica ?nedica serão transformadas nas novas cadeiras de 
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clínica m~dica propedeutica e pathologla medica, mantidas as demais ca 
deiras mencionadas neste artigo. 

• 
* • 

Art. 71. Fica creada nas Faculdades de Medi'Clna a. cadeira de medi
cina, destinada ao ensino das molestias denominadas tropicaes, especialmente. 
das que mais interessam ã. nosologla do nosso paiz. 

$ 

.... . 
Paragra;pho unico . Além dos hospitaes a que se refere o art. 70, § 1•. 

prestarão seu con'Curso ao ensino de medicina tropical os instUt~tos officiaes 
cspeciaes 1JO?' se1~s Zaboratorios, hospitaes e fiiiaes , e os institutos congeneres 
nos Estados, mediante accôrdo celebrado entre os Directores das Faculdades 
de Medicina e os dos referidos institutos e approvado pelo Ministro da Jus
tiça e NegociO!; Interiores. 

• .. . 
Art. 72. O prog1·am1na de medicina tropical comprehenderâ as seguintes 

partes : 
a) etiologia, pathogenia e e pidemiologia das doenças tropicaes; 
b) clínica das doenças tropi'Caes; 
c) anatomia pathologica das doenças tropica.es . 

• 
• • 

Art. 78. Os exa1nes serão feLtos nas mesmas épocas dos demais exlL?nes, 
cadeiras de clínica. 

Art. 7 4. Estes aua;iZia?·es pocle1·ão ser esco1Mclos entre os techntcos dos 
instit11tos a que se refe1·e o art. 71, pa1·agrapho 1mico. 

Art . 75. Os a1~xiliares designados p'k?'a o curso, na fôrma Jto artigo an·· 
terior, terão urna gratificação p1·o zabore, arbitrada pelo Director da FacuJ .. 
dade e approvada pelo Ministro da Justiça e Negocias Interiores . 

Art. 76. O ensino terá caracter pttra?nente experimental e de app/.icaçéLo. 
Art. 77. Os exames de medicina. tropical se1·ão feitos de accôrdo com a 

seriação das ma.terias do owrso medico . 
.Art. 7 8 . Os ea;a•rnes serão feitos nas mesmas é,Jocas àos demais ea:a-rnes, 

abse1·vado o disposto no artigo anterf01'., 
Art. 79 . Haverá, conto nas demais 'cadeiras, segunda época de exante,. 

pa1·a os aht?nnos que na p1·imei1·a forem reP?'O'!:ados ou q1te, por motivo ju.•
tifícado, não tenha~n podido nella prest0/1' exames. 

Art. 95. No Departamento de anatomia pathologica JJOàerá ser installada 
uma secção de 'Pesquizas do Instituto Oswaldo Cruz, com technicos deste 
instituto, designados pelo seu Director e· approvados pelo Dire'Ctor da Fa~ 
culdade. 

Art. 121. O curso de odontologia. será feito em tres annos, pela fôrma 
seguinte : 

l~anno 

I. Anatomia em geral e especialmente da boC'Ca; 
II. Histologia e noções de microbiologta; 
UI. Physiologia; 
IV. Meta!lurgia e chimica a ppUcada . . 

2• anno 
I. Pathologla geral e anatomia pathologica, especia lmente da boc'Ca; 
II. Technica odontologica; 



-488 -

III. Prothese (1" !Parte); 
IV. Patho'!ogia e clinica odontologica; 
Art. 129. As cadeiras não ;privativas do curso de odontologia serão d~ 

preferencla leccionadas pelos professores cathed.raticos da Faculdade de M e· 
dicina, nellas especializados e, no caso de recusa destes, !Pelos docentes-livres 
das respectivas cadeiras. 

Art. 151. Poderão inscrever-se no concurso; 
u) os docentes-11vres da cadeira vaga; 
b) os professores cathed1·aticos rle outras cadé:ras; 
c) os docentes-Um·es e professores cathedraticos de outf"as escolas oftf· 

ciaes ou equiparadaS; 
d) 0 profissional diPlo?nado que prove, co?n tít1tlos e t?ubalhos de valor, 

a. s1~a espeoialização na materia do concurso. a jui.zo tla Congregação, e se 
não houver concurrentes das classes anteriores. 

Art. 164: 
§ 2. Nas congregações para julgamento do concurso e nas commlssõe~ 

de a.rguição de these e de orientação e finalização de provas praticas sO po
derão funccionar professores cathedraticos. 

Art. 187. Os professores que attlngirem a idade de 65 annos se?·ão ju1n 
lados, com todas as vantagens pecuniarias a que tiverem direito na data da 
jubilação. 

Are. 188. O professor que contar m ais de 25 annos de exerc1'Cio no seu 
cargo ~oderá ser j1~bílado, si o requerer, com n,s mesmas vantagem•. 

Art. 189. O professo f que contar mais de 30 annos de exerciclo no se a 
cargo será jubilado com as mesmas vantagens. 

Art. 190. O director do instituto de ensino, assim que o professor In· 
cida nos ;preceitos dos artigos anteriores, levará o facto ao conhecimento da 
Congregação, que será Jogo convO'Cada, e do Governo, por intermedio do De 
partamento Nacional de Ensino . 

Paragrapho uni co. Si no prazo ele 30 dias a Congregaçã;o, ouvido o pro
fessor, verificar a existencia das condições para a sua j1tbilação, a indicará ao 
Governo, que a decretará no prazo de 15 dias. Findos os 30 dias, sem que a 
Congregação se pronuncie, o Governo, devidamente informado por inter· 
medio do Departamento Nacional do Ensino, decretará a jubilação. 

Art. 191. Os actuaes professores cathedraticos 7Joderrão ser j?tbilaclos, ~.1 
o r equererem, desde que estejam nas condições prescrlptas nos arts. 187, 18~ 
ou 189, ~endo-lhes facultado continuar a faze!· parte das Congregações. das 
mesas julgadoras de e'Kames e das com missões de concurso. 

Art. 19~. -A Congrega;;:ão <ls <-<'-àa «statJ l~c!mentr. de ensin 11 SG compõe; 
a) de todos OE' professores cathedraticos, em exercício; 
b ) dos professores cathed1·aticos j~~bilaclos, nos termos do artigo anterior: 
c) dos docentes-lh·res, que estiverem substituindo os cathedratlcos ; 
d) de um dO'Cente-livre, representante dessa classe, por ella pa1·a ta! firt1 

eleito annualmente, em reunião convocada pelo dlrector o presidida pela 
~"ice-director. 

Art. 237. Fica m estabelecidas. de accôrdv com a ta'bella a nnex<:. as se
guintes taxas: taxa de exame vestibular: taxs de matrlcula em qulquer do• 
annos da escola ; taxa de frequencia 7J07' cadeira; taxa de exame; taxa d• 
transferenc!a . 

Ar.t. 286. São mantidos os direitos dos a.ctuae,~ professores substituto· 
quanto á s-nbsflituiçl!o dos ccthed.rcr.tieoç, e!fectiva 01L p r oviso1·ia. 

Art. 288. O Governo poderá fazer Hvremente o provimento das cadeit·a~ 

novas. dentro elo prazo rle 60 rlias, a contar da data da publicação deste de
~Yreto. 
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Art. 28!1. As actuaes cadetras do curso medico: Physica, Medica, Chl
mica Medtca, Histeria Natural Medica e Anatomia Descriptiva passarão ?. 

denominar-se: Physica Chimica Geral e Mineral, Chimica ürganica e BioJo
gica, Biologia Geral e Parasitologia e Ll.nCLtontia HumCLna. 

Art. 308. Continuam em vigor as disposições do decreto n. 15.530, de 
18 de j)fCL?"ço de 1913, que não estejam em desaccôrdo com tste regulamento 
b não tenham s1do por elle implicita ou explic:it.a m ente revogadas, 

Art . 120. As cadeiras não privativas do curso de odontologia serão de 
preferencia lecclonadas veios professor8l; cathedraticos da Fa'Culdade de Me
dicina, nellas especializados e, no caso de r ecusa destes, pelos docentes-livres 
das respectivas cadeiras, desae que não haja substitutos das mes?nas. 

Art. 151. Poderão inscrever-~e no concurso• 
a) os docentes-livres da 'Cadeira vaga; 
b) os professores catheckaticos e substUtttos de out1·as cadeiras; 
c) os docentes - livres professores cathed?'aticos e substitutos de outras 

escolas otficiaes ou equiparadas; 
d) o profissional diplomado que justifique com titulo ou trabalhos de 

valor a sua lnscriJpção no concurso, a jutzo da Congregaçao. 
Art. 164: 
§ 2. • Nas congregaçõe.~ para julgamento de conc urso e nas com missões 

de arguição de these e de orientação e finalizaçao cte provas praticas sO po
derão funccionar professores cathedraticos e 08 aclttaes s ·t~bst!ttttos. 

Art . 187. U>< vrofessores que attlngirem a idade de 65 annos se1·ao postos 
em disponibilidade, com todas as vantagens pecuniarias a que tiverem di
l'eito na data da disponibilidade. 

Art. 188. O professor que contar mais de 25 annos de exerci cio, no seu 
cargo, poderá ser posto ent disponlbiW'tacle, si o requerer, corn as me.>rna.. 
vantagens. 

Art. 189. O Professor que contar mais ele 30 annos de exerctcto no seu 
cargo sEll!'á posto e·m disponibilid.ade com as mesmas vantagens. 

Art. 190. O director do instituto de ensino, assim que o professor incida 
nos preceitos dos artigos anteriores, levara. o facto ao conheclm~;nto da Con
gregação, que será logo convocada, e do Governo, por intermedio do Depar
mento Nac.ional df' Ensino . 

Paragra[,ho u n1co. Bl no prazo de 30 dias a Congregação, ouvido o pro
fessor, verificar a existencla das condições para a sua disponibilidade, a In
dicará ao Governo, que a decretará no prazo de 15 dias. Fmdos os 30 dias, 
sPm que a Congregação se pronuncie, o Governo, devidamente informado por 
in termedio do Departamento Nacional do Ensino, decretara. a dA.sponibiUdaãe. 

Art. 191. Os actuaes professores cathedraticos poderão sell" postos em dis
ponibilidac1e, si o requererem, étentro elo pmzo de 90 cLias, desde que esteJam 
nas condições pre>criptas nos arts. J 87, 188 ou 189, sendo-lhes facultado con
tinuar a fazer rparte das congregações, das mesas julgadoras de exames e 
das cllmmissões de concurso, e assegttradvs os vencimentos e vantagens que 
lhes dão as leis en-.. vigor. 

Art. 192 . A Congregação de cada estabelecimento de ensino se compOe: 
a) de todos os professores cathedraticos, em exercic!o; 
b) Oo:; protes~o'""' Cl:l.thtàratlcu!:> e,.,., dtsrJontbJXida:ae, nos termos ao artigo 

an terior e .-los actuaes substimttos; 
c) dos docentes-livres que estiverem substituindo os cathedratlcos; 
d) a" tun docen te-livre, representante dessa classe, por ella para tal fim 

eleito annualmente. em reunião convocada pelo director e presidida pelo vlce
dire>ctor. 

Art . 237 . Ficam estabelecidas, de accõrdo com a tabella annexa, as se-
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guintes taxas: taxa dfl exame vestibular; taxa de matricula em qualquer
dos annos da escola; taxa de frequencia Por anno; taxa ele treq1tencia ele ca
deira depe,dente; taxct ele examw; taxa de traEsferencia. 

Art. 286. São mantidos os direitos õos actuaes professores substitutos, con
stCt'/'l,tes da legislação ora revogada, sendo- lhes tambe?n conte1·tdos os dtre~tos 

estabelecidos por este n~gttlamentu para os !ivres-docentes. 
Art. 281!. O Gc.verno podera fazer llvremente o >provimento das cadetra::. 

novas, dent1·o elo prazo de 90 dias, a contar da data da publicação deste de
creto. 

Art. 289. As actuaes cadeiras do curso medico: tPhysica, Medica, Ch1-
mica Medica, Historia Natural Medica e Anatomia Descriptlva, Anatomia 
meõico-cirurgica e operações e apparelhos, passarão a denominar-se: Physica, 
Chimica Geral e Mlnerâl, Ch!mlca Org·anlca e Biolog!ca, 'Biologia Geral e P a
rasltologia. Anato=ta Humana e Medicina 01Jerutorta . 

Art. 308. Continuam em vigor as disposl c;ões do decreto n. 15.530, de 
18 a., Março àe 191~. que nil.o estejarn em de~accbrdú com este regulamento 
e não tenham sido por elle implicita ou eXJp!lcitamente revogadas. 

TABELL A B 

'UXA DEJV!lJA NO~ ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPER!Oh. 

I - Taxa de inscri'}Jção •Para exame vestibular ............ . 
II - Taxa de frequencia, por anno, paga em duas presta-

ções semestraes . . . . ..... . ............. .. .. . . . 
III - Taxa de matricula . . ................... . ..... . ... . 
IV - Taxa de exame do curso, por anno ou materla de um 

anno de que tenha ficado c!l:ependente o alumno ... . 
V - Taxa de cert!uão de exam& vestlb'll:lar .. . . .. . . . ....... . . 

VI - Taxa de certidão de exame por anno .......... . ...... . 
VII - Taxa de guia de transferencia ...... . ...... . . . ....... . 

VIII - Taxa de inscripção. e exame, em defesa de these ....... . 
IX- Taxa de certidão d~ approvação em defesa de 1hese .. .• 
X - Taxa de certidão de frequencia por anno ............. . 

XI - Taxa de certidão de approvação por anno ou materta 
dependente . . . . . . ........... .. ...• . .... . ...... 

XII - Taxa de certidão n ã o eapeclflcàda. .... .. ... ....• • . • • •• 
a) - Verbo ad verbttm . . . . . . . . ......... . ....... . 
b) - Em relatorio ............................ . 

XIII - Taxa de diploma de doutor ......... · .............. . .. . 
XIV - Taxa de diploma de medico, pharm.aceutico, dentista, 

engenheiro, e bacharel em sciencia.s juridicas e el)-
ciaes ................ . ....................... . 

XV - Taxa de inscri'J)ção em exame para habilitação de pro-
fissonaes estrangeiros, por materia . . ... . .... . ... .. . 

XVI Taxa de certidão de habilitação de profissional estran-
e;elro • . . . . . .... ... . . ... , .. ... . ...... ... .. . . . . . 

XVII - 'Taxa de titulo de livr e docen te ........ . ... . . .. ... . . . • 
XVIII - Taxa de concurso >para .professor ou livre-docente . .... . 

XIX - Taxa de titulo de assistente ou auxiliar de ensino . .. . 
XX - Ta)!;a de titulo de enfermeira-parteira . . . . ............ . 

] 20$000 

480$00\J 
100$000 

100$000 
20$000 
10 000 
50$000 

300$000 
60$00U 
5$000 

fi$000 

10 000 
<5$000 

200 000 

150$0011 

60$00!t 

200$00() 
100$000 
100$000 

30$00" 
50$006 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Vejamos agora, senhores, como o re• 
gime de segredo, o delibe rado mysterio na confecc:ão da lei. que tanto deve 

. reflectir a opinião nacional. contrasta ·com o exemplo de a lguns paize« sobre 
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cujas idéas 'COStumamos modelar o nosso pensamento Jitterario e scientUico. 
Vejamos como a França attrahe a cul'iosidade publica para as questões do 
ensino e como as sujeita á meétitação e criUca do paiz inteiro. 

As duas ultimas reformas do ensino secundaria francez datam de 1902 
e 1923, respectivamente sob os governos Loubet e Millerand, sendo Ministros 
d 1 Instrucção Pulhlica e Bellas Artes os Srs. Georges Leygues e Léon Bé
rarà . 

A' reforma de 1902 precedeu amplo inqu erito a que presidiu Ribot, e uo 
tal moela apaixonou a opi nHl.o rranceza o projecto ele reorganização de en
sino, que as opiniões sobre el!e publicadas deram materia para oito volumes. 

O SR. BoCAYUVA CUNHA : - E foi o que se deu aqui. Poder-se-hiam pu
bli~:.:ar mais de oito volumes a respeito. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Mas não foram publicados. As opiniões 
SJbre a reforma são totalmente ignoradas . A propria reforma aliás, por 
longo tempo, constituiu verdadeiro segredo de Estado . 

Nos cor·redores do Ministerio da Justiça, fallava-se vagamente em uma 
conspiração contra o enS'ino do paiz, através uma reforma . Os propr!os nomes 
do., seus autores,· sempre foram occultados . · 

0 SR. CLEME~TINO FRAGA: - V. Ex. OUVIU outra versão e inte!'pretou 
desse modo. 

u SR. HENRIQUE DooswoRTH: - VV. EJEx. verão, dentro em breve, que 
os a rtigos da reforma não deveriam ser indicados por numeros, mas por 
nomes, tanto sobresahe nella o intuito de beneficiar a determ!naaas pessoas, 
sobretudo ao a utor da .part e medica, o distlncto professor, Sr. Rocha Vaz. 

0 SR. CLEMENTINO FRAGA: - Isso seria diffici! de provar. ' 
o SR . BAPTISTA L uzARDo : - E' justamente o ponto mais facil de provar. 
o SI<. CLEMENTINO FRAGA: - Ha casos Isolados; havia de aproveitar a 

alguem. . ~ 
O Stt. ADoLPHo BERGAMINI: - A reforma não teve outro intuito sinão 

premiar os amigos e castigar os adversar!os. 
O SR. B ocAYUVA CuNHA: - E V. Ex. não terá a ingenuidade de prb·· 

trnder que fosse justamente o contrario, só para favore<cer os adversarios, e 
ca>tigar '>S amtgo:o. 

TABELLA B 

TAXA DEVIDA NOS ESTABELECIMENTOS DE 1 ENSINO SUPERIOR 

I - T axa de inscripção '!}ara exame vestibular ... . ..... . .. . 
II - Taxa de frequencia, por anno, paga em d uas pres ta -

ções semestraes . . . . .. .. .. .. . ...... . . . .. . .... . 
I II - Taxa de matricula . . ........ . .. . ...... . ........ . . 
IV - T axa de examé do curso, por anno ou materia de um 

anno de que tenha ficado dependente o alumno .. . . 
V - Taxa de certidão de exam13 vestibular .. . . .. . ... . ... . . . . 
VI - Taa;a de certidão de exame por awno ... . . .... .. .. . .. . 

VII - Taxa de guia de transferen'Cia ........ .. ........ .. ... . 
VIII - Taxa de ln scripção e exame, em defesa de these ..... .. . 

IX - T axa de certidão de approvação em defesa de these ... . 
X - T axa ele certidão ele frequencia por anno .... .... ... .. . 

XI - T axa de ·cer tidão de a pprovação pot· anno ou m a terla 
dependen te . . . . . . ......... . ........... .. .... . . 

XII - Taxa de certidão não especificada ....... . ........ .. . . 
a) - Vt:rbo ad verbum . ........... . ....... . 

120$000 

480$00u 
100$000 

100 000 
20$000 
5 000 

50$000 
300$000 

50. o• 
5$000 

5$000 

10$000 
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b) - Em relatorio . . ... . . ....... . ....... . . . ... . 
XIII - Taxa de diploma de doutor .. . . . . . . ...... . . . ......... . 
XIV - Taxa de diploma de medico, pharmaceutico, dentista, 

engenheiro, e bacharel e1n sciêncla~ jut·idicas e sv-
'Ciaes . . . . . . . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

XV - Taxa de inscripção em exame pat·a habilitação de pro-
fissonaes estrangeiros, por mate ria ......... . . . .... . 

XVI - Taxa de certidão de habilitação de profissional estran-
geiro . . . . . . . .... . .. . ..... ·. · · ·. · · · · · · · · · · · • · · · 

XVII - Taxa de titulo de livre docente ................... .. . . 
XVIII - Taxa de concurso para professor ou livre-docente ... .. . 

XIX - Taxa de titulo de assistente . ou auxiliar de ensino . .. . 
XX -Taxa de titulo de enfermeira-parteira . . . .. .......... . 

XXI - Taxa de trequencia de ntateria dependente, 1J01' anno 
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o SR. AooLPHo 'BERGAMINI: - Eu desejava que tivesse ·por flm <:> bem 
publico . 

o SR . BoCAYUVA CUNHA: - Foi esse o fim; proval-o-het da tribuna. 
o SR. AooLPRO BERGAMIN1; - E u G ouvirei com t oda a attenção e an 

samente eapero a demonstração. 
o SR. BocAYUVA CuNHA : - Basta lel-a para ver que é excellente a 

reforma. 
o SR. AooLPHo BElRGAMINr : - Basta lel-a para verificar que teve por 

fim castigar os adversarios e proteger o~ an1igos. 
o SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Dizia eu que certos paizes, sempre pro· 

curam attrahir sobre a questão do ensino a curiosidade e a attenção pu 
blica. Citava o caso de França .. . 

O SR. BocAYUVA CuNHA: - V. Ex. pôde citar tambem o nosso cast> 
O dossier é collossa1. 

0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Mas é desconhecido. 
O SR. BoCAYUVA CuNHA : - O Dia1·io Ofjicia,l tem feito a publicação da 

c"llaboraçào levada ao Governo. 
O SR . NICANOR rASCIMENTO: E a presumpção é que os Deputado• 

leram o Dia1•io. 
O SR. HENRIQUE D')oswoRTH: VV. EEx. estão equivocados. Nun~ 

essas publicações foram feitas. 
O Sn . BocAYUVA CuNHA: - Pois não. Recor do-me att: de um l~portant& 

trabalho da lavra de um illustre •Professor de Santa Catharlna, e cuja PU· 
blicação foi feita no Dia1io Officic~. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - O nome desse professor? 
O SR. BocAYUVA CUNHA: - Não me occorre no momento. 
O SR . HE'NRIQUE DoDSwoRTH: - Ora, ahi está! . . . O trabalho era tão 

importante que V. Ex . nem siquer lhe sabe o nome do autor. (Riso). 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: -Mas a inserção desse trabalho prova o apre~o 

em. qu., o Gover nt~ teve a s contribuições que r ecebeu de toda a parte. 
O Sn. HENRIQUE DooswoRTH: - Proseguinõo, devo dizer, Sr. Presidente, 

que na reforma. de 1923, na França, outra que não a de 1902, foi o rumo oJ;e
decido . E' o que está explicado nos varlos tra.obalhos do Sr. Léon Bérar<!. 
cujo pensam,(\nto procurarei interpretar tanto quanto possível com as suas 
expressões textuaes. O desenvolvimento do e~pirito de associação e a sua 
pratica perlnittira.m, em 1923, haurir-se em grupos organizados as opiniões 
eolhidas em 1902 <!e autoridades esparsas. Conseguiu, assim, o Sr. Léor. Bé
rard associar ao seu trabalho quer os metos aC!minist ra.ttvos, quer 0 p nr· 
lamento, q uer a,. itssoclações (!Jl'Oflssion ae:~.; 
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Perante o Conselho Superior de Instrucçã.o Publlca, assim se externou 
o ministro francez: 

"Faz dous annos que vos apresentei o problema do ensino se
cundaria"... ":Pelo methodo seguido no estudo desta reforma pe
dagogica, não se poderá dizer que ella seja clandestina e autoritaria, 
propicia a moveis accultos, fertil em iniciativas bruscas e resoluções 
subitas". 

"A Camara dos Deputados manifestou o desejo de co !laborar em 
obra que interessa no mais alto grão o futuro da educação nacio
nal. Embora fosse da estricta logica das instituições não lhe sub
metter ao exame sinão decisões regulamentares definitivamente as
sentadas e juridicamente executarias, considerei que melhor proce
dri:nénto seria a<iuelle que assegurasse a maior liberdade de dis
cussão e dos direitos de critica. Acceitei, pois, ser fiscalizado antes 
de agir, desde que assim associava o Parlamento ao meu traba,!ho." 

"As reformas de ensino não podem dispensar a adhesão e 'Con
curso dos que as vão executar. Os interessados no seu exito lhes 
devem indicp.r as direcções essenciaes. " 

Verifica-se, dest'arte, Sr. Presidente, que a reforma foi longo tempo 
liscutida, quer nos cE:ntros scientificos, quer no Parlamento, em cujos de

r.ates interveio decisiva e concludentemente o Ministro Lêon Bêrard, depois 
ele renovada consulta· aos membros do Departamento de Instrucção. 

Esta foi, Sr. Presidente, a patriotica e liberal orientação do governo 
francez, ao reformar, por duas vezes, o ensino publico. 

Outro ponto da recente reforma cujo estudo se enquadra no aspecto 
moral della: ê o art. 301. 

Estou certo de que ·o Governo da Republica, a 'Cuja frente se encontra 
homem de inatacada ;probidade pessoal (A1JOiados), não ha de consentir que 
,;se artigo tenha execução, que se me afigura muito duvidosa, pela ma

neira por que poderá ser interpretado. O art. 301 diz: (Lê). 
"O GoverriÓ auxiliará, de accõrdo com as consignações que fo

rem incluídas no orçamento do Ministerio da Justiça e Negocios In
teriores, a publicação ele livros de ensino uperior, destinados a for
mar uma bibliotheca scientifica brasileira, mediante a concessão de 
premios por volume publicado, de accôrdo com um programma que 
será prêviamente approvado. 

Paragrapho unico. O Governo designará tres cidadãos de no
tavel competencia em questões scientificas e de ensino, para orga
nizarem e dirigirem a publicação, pelo prazo de seis annos." 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Tem-se em vista o livro do Sr. Pontes de Mi
randa. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Não sei com quem se entende. Si ê, 
porém, com o Sr. Pontes de J.Vfiranda, como V. Ex. affirma, ãcredito que 
terá execução li'Cita, e então o artigo da reforma estará, assim, ao abrigo de 
qua.qluer applicação suspeita. (Apoiados) . 

Contra este artigo da reforma, porém, ha muito tempo ' se vem levan
tando justa critica pela maneira estr:anha, confusa, por que está redigido. 
1 'ão ha, pois, inconveniente absolutamente nenhum em se chamar a atten
~ão do Governo, que considero, re.pjto, honrado em materia de gestão dos 
dinheiros publicos, .para que em cauda orçamentaria ou por outros m'eio~ 
não se autorizem publicações, conforme por alguns ê affirmado, a 50:000$000 
por volume. 
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o SR. JoAQUIM DEl SALLms: - Então, é uma nova ed ição da revista do 
Supremo Tribunal ... 

0 SR. AGAMEMNON DEl MAGALHÃEJS: - Acho que O Sr. Ministro AffODSG 
Penna é insuspeito para fazer applicação deste artigo. 

o SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Apoiado. V. Ex. vem ao encontro d.;, 
minhas convi'Cções, e é exactamente pela confiança na acção do Sr. MI
nistro da Jusliça neS'te sentido, que lhe estou chamando <~. attençrw, sem o 
que me dispensaria de fazel-o. 

Do ponto de vista legal a reforma duplamente exhorbita ela autoriza,ção 
legislativa: exhorbita pela ,parte financeira e exhorbita pelas nomeações sem 
concurso. 

A autorizaçúo se contem no art. 3° n. VIII, ela lei n. 4. 793, de 7 d•3 
Janeiro de 1924, pags. 608 do Diar'io 0!1-icictl de 8 de Janeiro ele 1924, reno
vada no art. 4• da lei n. 4. 911, de 12 ge Janeiro de 1925, pags. 1.114, c1 

Dia1·io Oftic-ial ele 13 de Janeiro de 1925. 
E' a seguinte: 
"E' o Presidente da Republica a,utorizado a reorganizar o ensino secun

daria e superior, attendenclo â.s necessiclades reconhecidas pela ~ratica, po
dendo: 

a) crear o Departamento Nacional de IEstru,~ção Publica com a ne· 
cessaria acção para resolver os assumptos peculiares ao ensino e dirigir os 
serviço:> a elle relativos; 

b) remodelar o Conselho Superior elo Ensino e o Conselho Universit:a.n~ 

e crear o Conselho Nacional de Instrucção como orga.o de fiscalização ~ 

superintendencia do mesmo e de consulta, nas materias a e lle attintlntes 
mantendo·, nos termos da lei, a autonomia didactica dos Institutos de en 
sino superior e secunda,rio; 

c) estabele'Cer o concurso de provas como meio exclusivo para as no
meações de professores dos cursos superiores e secundarias; 

d) sup,primlr os car·gos de 'J}rofessores substitutos respeitados os direito; 
adquiridos; 

e) suppr!mir o regimen de· exames parcellados e instituir o de seriação 
obrlgatoria do çurso secundaria; 

f) dividir, f undir, supprimir e crear cadeiras IlUl:l institutos de ensino SU· 
perior e secundaria; 

g) restringir a equiparação aos officiaes dos institutos de ensino su· 
perior, estabelecendo 110rmas rigorosas para eE:se fim e em nenhuma bypo
these podendo gosar regalias de equi'[Jaração institutos de ensino que se 
filiem a cor1POrac:õe:; estrangeiras ou dependa de autoridades estranhas ao 
Brasil; 

h) oifl'Cializar institutos de ensino superior nos Estados, desde que este5 
os subvencionem convenientemente e que os institutos possuam patrimonlo 
julgado sufficiente e corpo docente de competencia reconhecida pelo Con
selho Superior de Instru.cção; 

i) creai" bancas -examinadoras para nos institutos de ensint. secundaria 
da Crupital Federwl ·e dos Estados e nos quaes fôr concedida essa regalia, pro· 
cederem ao exame por série dos alumnos matri'Culados que cursarem os 
mesmos institutos; 

j) crea1· no CoUegio Pedro II um curso que será denominado Faculdade 
de Lettras, conferindo aos nelle formad'os o grâo ele bacharel em lettras. 

k) conferir aos directores elos institutos íederaes de ensino superior b 

secundaria os Qtlaes serão sempre escolhidos d ntre os professores cathedra· 
ticos effectivos em disponibilidade ou jubilados todas as funcções adminfs, 
trativas e as inherentes â. regularidade doR serviços escolare, havendo ele sua~ 
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Jccisõcs neste partil::ulat· recurso pa ra o Ministro da Justiça c N egocios In
teriores . 

§ 1. .Para a execução desta reforma o Governo fará a necessaria revi· 
são das consignações votadas no orçame nto das subvenções e das rendas 
escolares, e rpoàerá abrir credilos até 300:000$000. 

§ 2. 0 O Governo organizará e executará um plano de ensino primaria nos 
Estados directamente ou ,por accôrdo .com os respectivos Governos, podendo 
abrir creditas até á 1mportancia de 500 :000 000. " 

O SR. BocAYUVA UNHA: - Mas não foi baseado nessa autorização que 
o Governo decretou a reforma . 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Registro, então, Sr. Presidente, o tes. 
t mun ho valioso do nobre Deputado: ou foi esta a autorizac;ão, ou o Go· 
verno fez a r eforma do ensino sem autorizac;ão do Congresso. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Sem essCL autorização . 
O SR. 'B'ocAYUVA CuNHA: - Digo que a a utorização não foi essa a qu& 

Y . Ex. se refere. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTII: - Como são interessantes os equívocos do5 

""bres D eputados! A autorização para a reforma foi, na integra, a ctue tive 
, ·casião de lê r, ha pouco. 

Os Srs. Nicanor Nascim nto e Bocayuv3. Cunha, tão empenhados em 
r fenderem a acção elo ex-Ministro da Jusli<;a, desconhecem entretanto, que 

autorização que tive ensejo ele lêr e que SS. EEx. tão nervosamente sup· 
puzeram illegitima, é méra reproducGão, exacta, e completa, da autorização 
incluicla na cauda orGamentaria de 1924. 

O ::iR. NrcANoR NAsc.'I~dENTo: - Ma$ :)orquc V . Ex. não citou a outra'/ 
O Stl. BocAYUVA CuNHA: - Os dispositivos podem ser identicos. Mas 

V . Ex. citou errado. Não é nessa lei que está a autorização e s im na ,1~ 

n25. 
O SR. HENRIQUE DooswoR'l'H: - Citei o .Dicwio OCficial de 13 de J aneiro 

10 1925, c dizem os nobt·es Deputados que niio estou citando devidamente a 
au torizaç:ão ! 

O Sn . BocAYUVA CuNHA: ~ Qual a lei que vigora? E' a mais re'Cente 
0 SR. NICANOH NASCJME !TO' - E' justamente a de 1925 e n ão a que 

o nobre Deputado leu. 
0 SR. HENRIQUE DODSWOR'rH: - Não POSSO crêr que OS nob1·es DepU· 

nclos deliberadamente qu eiram confundir os debates . Si o intuito é o Je 
Jlt'rturbar a explica<;ãa mais s imples, então é inutil insistirmos em qual· 
quer explicação . . 

O SR. NICANOR NASCIMEN'ro: - V. Ex. sabe que estamos em plena my
thologia . Isso seria possível. E a lei está perf itamente redigi ela: foi re
rligida pelo Senador rPau lo ele Frontin. 

O SR. llENRIQUEl Dooswoa~· 11: - E' estran ho que o nob1·e Dctjutado diga 
que estamos no capitulo ela mythologia, quando S. Ex. está tão vivament.<' 
inte resf'ado no elogio do Sr. .João Luiz Alves. Não sei que aspecto my
ih<llogico possa ter a intervenção de S. Ex. em favor do ex-Ministro d:a 
.Tustl~a . (Riso). 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Eslou defendenc1o OS de u se~. . . (Riso). 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Sr. Presidente, as duns autoriza<;Õ€'' 

sã~ as seguintes: a d 1924, art. 3°, n. VIII, da lei n. 4.793, de 7 cl<' .Ja
neiro, pags. 608 do Jl ia?•;o Official de ele Janeiro de 1924 é reprocluzicla a 
pags . 1.114 elo Diarrio 0/ficia.z ele 13 de .Janeiro el e 1 D25, no art. 4° da lei 
n. 4.911, de 12 de Janeiro à 1925. 

E' autorização ele cauda orçamentnria. 
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Os nobres Deputados estão inteiramente equivocados, quando suppõem 
que haja engano n esta citação. SS. EEx. devem reconhecer o equivoco. 

0 SR. BOCAYUVA CUNHA: - Si a autorização é a mesma, a lei é OUL• 
O SR. HlDNruQUE DooswoRTH: - A de 1925 é reproclucção da de 1924. 

Os nobres Deputados 'Contestam que os termos sejam perfeitamente 
iguaes? 

O SR . OscAR SoAREB: - O orçamento iJara 1925 r evigorou a lei de 19 24, 
que deu autorização ampla para o Governo· fazer a reforma. 

O SR . SA FILHO: - Essa questão não tem importancia. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Dizia eu que essa era a autorização 

dada ao Governo para reorganizar o ensino secundaria e superior, confor· 
me o testemunho do nobre representante da Parahyba, Sr. Oscar Soares. 

A reforma attenta contra essa autorização: primeiro, lJela despeza, qua 
excede á autorizada; segundo, Pelas nomeações feitas sem a exigencia de 
concurso. 

Pela despeza, pois só a parte que toca á União na diffusão do ensino 
primaria nos Estados acarreta despeza superior aos 300 contos votados. 

O SR. Al'oLPHo BERGA.MINI: - Contra o estabelecido na lei. 
O SR. HENHIQUE DooswoRTH: - Do ponto de vista financeiro, não ha 

duvida, portanto, que a reforma exorbita da autorização . 
Do ponto de vista das nomeações sem concurso tambem attenta contra 

ella, porque a lettra da autorização diz : "c) , estabelecer o concurso de pro
vas como meio exclusivo para as nomeações de professores dos cursos' su
periores e secundarias". 

, 'O Sn. CLEMENTINo FRAGA: - O Governo disse, em nota official, que 
.J o nao nomear1a sem concurso. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - O Governo declarou que não nomearia 
mas o nobre Deputao o terá a fineza de me declarar: o Dr. Carlos Chaga!f 
foi ou não nomeado sem concurso? 

O SR. BocAYUVA CUNHA: - Elle já era professor de diversas faculdade;; 
brasileiras. 

0 SR. CLEMENTmo FRAGA: - E estrangeiras . 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Pergurtto si era professor da Facnl

dade de Medicina do ruo de Janeiro. Não era. Foi nomeado sem concurso? 
Foi. 

O Sn. BoCAYUVA CuNHA: - Abriu-se uma excepção, em attenção aos 
grandes serviços prestados pelo Sr. Dr. Carlos Chagas. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - ·o nobre e brilhante .collega, Sr. Dr. Cle
mentino Fraga, foi transferido da Faculdade de Medicina da Bahia, !Para a 
do Rio de Janeiro e para a Escola Polytechnica oo Rio foi nomeado o Sr. 
Dr. Octaciolio Novaes da Silva. 

O SR. ADoLPHo BERGA.MINI: - Tambem sem concurso. 
0 SR. CLEMENTINO FRAGA: - 0 caso da ES'CO!a Polytechnica não CO• 

nheço bem; quanto ao do Sr. Dr. Carlos Chagas, direi depois. 
O SR . HENRIQUE DonswoRTH: - Faço empenho em declarar que a no

meação do Sr. Carlos Chagas e a do Sr. Clementino Fraga constituem opti
mas acquisições para a Faculdade de Medicina do Rio de J aneiro. tAmbos 
poderiam fazer parte de qualquer corporação docente brasileira, pois delle~ 

diria Pulido serem sabias na sciencia, sacerdotes no comportamento e ar· 
tis tas na execução." 

Lamento, porém, Sr. P .Tesidente, que tenham ingressado as portas da 
Faculdade por meio que não me parece o devidamente autorizado rpeias 
Casas do Congresso. 

0 SR. CLEMEKTINO l<~RAGA: - Ao Sr. Carlos Chagas cabem os conceit03 
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e!ugiosos feitos por V. Ex. Quanto a mim, a'Penas V. Ex. os fez por ge
nerosidade . 

o SR. HENRIQUE DonswoRTH: Quer em relação a um, quer em re-
lação a outro, considero-lhes as nomeações como excellentes e por ellafl 
felicito a FBJCuldade de Medicina. Relevem-n1e, todavia, acreditar que haja 
sido desobedecida á lettra expressa da autorização legal. 

Passemos, agora, ao aspecto propriamente pedagogico da reforma. 
O GoverlJ.O, não attendendo ás grandes falhas do ensino secundaria, man

tendo-as e aggravando-as, •Comprometteu a organização do plano da refor
ma, sacrif1>cando-lhe, de todo em todo, o objectivo. 

Sabem os Srs. Deputados que. nos paizes cultos é tri•P.li'Ce a finalidade dos 
cursos de ensino secundaria : pó de o ensino se destinar á continuação dos 
estudos elementares, póde-se pro'Pôr ao preparo dos estudos superiores, e 
fina lmente, 'Póde visar a formação de uma élite. A essas tres correntes se 
filiam. respectivamente, a França, o Brasil e a Inglaterra. No curso se
cundaria se dá, em França, extraordinario relevo, pois, "o colle.gio e o lyceu 
são o centro vital da in;;tituição escolar", e a "formação dos futuros mes
tres, o ensino superior, a producção Utte1:aria e scientifi'ca, toda activitlade 
intellectuaL em ·summa, é commandada pelo ensino secundaria. Nelle se pr ... -
para, sobre base fornecida velo ensino primaria, tudo o que dentre vinte ou 
trmta annos entrará no julgamento do mundo sobre a intelligencia fran
ceza" . Assim o dü:;ia Léon Bérarcl no Parlamento Francez, ao discutir a 
reforma de ensino, accrescentando : "Creio que o resultado mais feliz de uma 
boa formação secundaria é deixar naquelle que bem a aproveitou o ensino e 
meio de viver intellectua.lmente toda a vida". Mais ainda. "A boa cultura 
deixa hab!tos quasi ill'conscientes que se confundem com o proprio evolver 

, do pensamento e mantém a intelligencia sempre desperta e sempre susce
ptlvel". 

Boutmy já doutrinava: "O fim do ensino secundaria "não é obter o ren 
dimento maximo do alumno emquanto lhe é ministrado o -ensino, e sim no 
periodo de trabalho util, que é o de toda sua vida. Mede-se, assim, o valor 
da educação, não pelo que sabe o alumno no momento em que a educaçao 
acaba, inas pelo que ella deixa de iniciativa, gosto, e aptidão para o trabalho 
ininterrupto . " 

Vêem, pois, os Srs. Deputados, que no espirito francez, quer nos meios 
sciPntificos, quer nos ,parlamentares, domina a crença de que o ensino se
cundaria sensibiliza a intelligencia . 

A reforma de 1902, no Governo Loubet, sendo Mini:;tro o Sr. Georges 
Leygues, instituiu um curso de sete annos, dividido em dous cyclos: o pri
meiro de quatro annos de clucação, comportando duas se'Cções: uma, com 
obrlgatoriedade do estudo do latim e ensino faCultativo do grego independen
temente do estudo de ma terias communs ás duas secções . Outra, em que 
maior desenvolvimento ê dado ao francez, sciencias, desenho, aos conheci
mentos posittvos que devem esboçar as divisões elas classes superiores. 

Aos "mais a'Pressados e menos capazes", ao fim desse primeiro cyclo, 
Pôde ser fornecido um "certifi'Caclo de estudos secundarias do primeiro grã o". 

No segundo cyclo, quatro grupos de estudos são o:Cferecidos á opção dos 
estudantes: o grupo comprehendendo o estudo do latim e do grego, o el o 
latim, e das linguas vivas, o do latim e de sciencias, e o ele sciencias e lin
gu:~s . Quaesquer desses grupos exigem frequencia ele um anno, sendo o 
terceiro anno do cyclo as classes ele philosophi<t e mathematicas elementares. 

Já tive ensejo de reproduzir a critica c1ue sobre esse ensino differencial 
fez o Sr. Gastinel, Inspector Geral da Instrucção Publica Franceza. Per
rn.itta-me a Camara que della eu extraia os trechos culJninantes . 
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E' uma especialização progressiva e divergente conciliada com 
uma cultura geral, senão identica, equivalente para todos . 

A uniformidade do ensino na França poderia ser acceita quando se 
c uidava simplesmente, •como se dizia outr'ora, de '·formar o espírito 
e o coração ·• da mocidade; hoje, o Lyceu deve iniciar á vida social 
e a carreiras differentes. 

E' necessario introduzir a diverstdade, e :si se 11ão quizer di
versificar, entt•e elles, os estabelecimentos, é preciso diversificar os 
estudos m cada estabelecimento. 

Vae haver quatro secu1os que a Fra,nça desconfia do espírito de 
especialização; ao temPo da Renascença erudita. o seu ideal er<J. ~ 

huma.11lista preso ela mais vasta, da mais realista das curiosidades ; 
na época dos salões, era o homem honesto, especie de gentle'l'nan mais 
cultivado, mais desejoso de agra,dar, qui ne se piqu~ ele Tien, mas 
tem claridades de tudo; no XVIII seculo é o '·Philosopho" que p.cr
ticipa e contribue ao "IJrog;resso das luzes", do qual espera a me
lioração ela vida; mais tarde, durante a expansão do lyrismo roman
tico, é o poeta-pensador. que encontra sob a emoção individual e fu
gitiva o sentimento conectivo, a verdade universal; honlem, hnje 
mesmo, é o sabia que procura na descoberta, com o bem material, •tm 
ensino philosophico para toda a especie. •·nomo sum", a velha lP.a
vra de Terencio, poderia ser a divisa commum de Rabelais, de I'ilS

cal. de Diderot, le Lamartine e de Claude Bernarcl, como a de J..lun
taigne, Moliére, Voltaire, Victor Hugo e Pasteur. Querer-se-hia, en
tão, que a d mocracia franceza instruindo a sua é lite, desertasse de 
taes exemplos? Sem duvida, ella não se propõe de nenhum modo a 
esboçar no adolescente "o homem universal" elo XVII seculo, ot o 
encyclopedista do :'\.'"VIII, mas quer, ao menos, que cada qual tle,_ 
perte ao sentimento da humanidade e descubra, através das var n
tes individuaes, a ampla unidade que os reune todos. 

O systema secundaria da França, prosegue o Sr. Gastinel no 'l' 

estudo, embora procure estimu lar um largo desenvolvimento e.-pi· 
ritual, orienta os moços pat·a quatro àirecções bem definidas; a .;e
cção A fira nitidamente litteraria; os estudos desinteressados ele cul
tura intellectual e esthelica, apoiados sobre um conhecimento <·X

tenso da Historia, guardam predominan·cia que se affirma, cada ,-ez 
mais, no seguimento dos annos escolm·es; a secção B moderniza o 
ensino classico .por amplo comp<lemento ele aptidões linguisticas titi
lizaveis; é uma secção mLxta, e tantbem menos coherenle e viavcl : " 
secção C caracteriza-se pelo exercício simultaneo do espírito geome· 
trfco e do espírito de finura, reparte o tempo, igualmente, entre c ~eR 
dous esforços; a secção D, que elimina o latim. mas que pro,ura 
suppril-o com o desenvolvim nto do estudo do francez, cultiva co
nhecimentos praticas que servem na industria e no commercio. B' a 
mais utilitaria ele todas. 

Um caracter corrunum ás quatro . ecções elos Jyceus, diz aindli o 
Sr. GastineL é um eq.uilibrio eslabele.ciclo entre as duas ou tres ma
terias prilrcipaes. Emquanto em alguns paizes os regulamentos es
colares fazem predominar um estudo particular, o das malhemauras. 
por exemplo, ou ela physica, ou do latim, ou elas !inguas vivas, pa
rece que a pedagogia franceza tenha tido medo de canalizar o "'P•
rito dos jovens estudantes, de subjugai-o por uma disciplina, e por 
isso convida-os a experimenta r direcções differen tes, seja afim de 
variar as suas aptidões e multiplicat· os seus gostos, s ja afim de 
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lhes fazet' conhecer experimentat· todos attuelles que elles poderr. 
possuir. Agrada-lhe que o futueo engenheieo t enha conhecido o attra
'Ctivo da gmnde poesia; que o futuro negociante tenha tido contacto 
com o :nethodo das sciencias naturaes. Em uma palavra. ella cultiva 
a p ssoa humana, para desabrochai-a muito mais inda do qu para 
u tilizal-a. 

Muito embor:t o Sr. Gastinel accentuasse a::;sim; na instruc<;ã.o [ranceza 
caracter idealh;ta, igualitario e logico . .. idealista por orientar a mocidade para 
um typo superior da humanidarlc, logico, pe·la pre<lominancia desse objeoctivo, 
igualitario pelo desejo de offerecer a todos cultura igual'', a refot·ma de 1902 
não resistiu á critica sinão até o governo Milleranrl . Em 1923. o l\liuist.:-o 
JJt'on Berarcl, mostrava, perante o Conselho Superior da InstnJCção Publie.t, 
que no programmas do ensino francez havta '· ::;obrecarga encyclopedica'', 
-·ombatendo aincht "as opções incertas seguidas de prematuras especializa
rões" que a reforma de 1n02 acauetava. 

Qual o plano, eu tão, ela reforma Léon 'D'em.rd? Elle noJ-o diz tns seus 
traba.lhos, sobretudo no que compenclia os rliscuesos proferidos na C:.v:nara 
ranceza: unificar os estudos secundarias em torno daR disciplinas classicas, 

adiar para a conclusão dos estudos toda t'furc:u;ã.o entee o ensino litt;•rario 
p o s~"ientüi'Co, pondo termo, "á rivalidade dessas duas culturas e ás tt·ans
'~ções lnstaveis rem que sempre as procurara•11 httrmom:oar• ·. dualismo que 

a 'ica mesma da instrucc;ã.o franceza, 90i nella residiu, por mais ele 6C 
nnos, o ponto litigioso de toda as refol·mas . 

A reforma ele 1902, diz o Sr. Léon Bérarcl, instituia, nr,. facto, Jous t>n· 
sinos secundarias, distinctos e dífferentes, dotados, embora, de sancções ju
ridicamente eguaes, um de typo litterario trad5cional, outro de tY•Po sc:ienli 
fico moderno, destinado um, exclusivamente, á \>uli:ura do espirito, outro com 
c-copo confessadamente utilitario, cleslinado a preparar o individuo .. para a 
'ida economica e para a acção ''. Duas élites poderiam surgir desse processo 
e·lucau'vo : ·a élite elas carreiras Iiberaes, os "aristocratas elo espírito., que 
s~·gundo o Ministro G€orges Leygues "deveriam pairar acima elo realismo 
u illtario e se dedicarem ás pesquizas desinteressadas, ás altas especulações, 
salvaguardando os inte-resses ,permanentes e superiores do paiz .. e a élite da.; 
c·,rreiras a'Ctivas e economicas. 

A reforma de 1923 aboliu a opção inicial da reforma ele 1902 e o qua
druplo seccionamento do segundo cyclo; estimulou o estudo das disciplinas 
<mtigas, isto é, a cultura humanista "pelo ;eu valor especifico'' propic!a, 
e~sencialmente ao desenvolvimento do espirito de analyse, de precisão e de 
rln.reza do racio'Cinio; desenvolveu o ensino pratico do 2° gráo. i to é o cur.5ú 
tc·chnico, que facilita. o accesso ás profissões industriaes e agricolas . ~ o curso 
f! imario superior, que orienta os moc:os para os e~tabelecimentos do co;n
h1l':lrr.io . 

Convencido de que "o maior problema do ensino é approximar bons pro 
f ~sores de bons alumnos, por isso que programmas, planos ele estudo, hora
rios, não são o todo do ensino como a Constituição não é o todo da politica", 
o Sr. Léon Béranl aperf<içoou a. seleocção elos estudant~s. pelo merito e p.;>la 
cn pacidade. organiza•ndo um ensino secundaria ·'destinado a formar pela 
acção lenta de cursos prolongados homens capo.zes de se interessarem pe::Js 
creaçõe::; do espirito e da industria humana, qualquer que lhes ReJa o rm:1o 
~a vida pratica." 

São as linhas directrizes ela reforma de 1.923, que, á semelhança da cte 
1902. determinou amplo movimento de opinião publica, na qual collahoraram 
no!'lles como os ele Henri Poincaré, Henri Le Catelier. Anatole France, Emile 
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B11ntroux, Henri Bergson, Emil Faguet, Richepin, Painlevé, Enüle Pi~;ard , 

Tiibot e muitos outro . 
si·. Presidente, entre 116s, qual a orien):ação seguida pelo Governo, em 

materia de reforma na instrucção secuncbria? Pediria ao nobt·e Deput<:tdo, 
pe!o Estado do Rio. Sr. Bocayuva. Cunha que m'a indicasse, tão accentuada-
n.ente está S. Ex. no conhecimento dos pormenores da reforma. . 

O SR. BocAYUVA CuNHA: - Os ponto~ de vista são complexos e indic:trnt 
E·m discurso a V. Ex . 

O Sa. HENRIQUE DooswoaTn: - Diz S. Ex. que os pontos de vista são 
complexos e que os indicará em discursos. 

Isso demonstra que S. Ex . , desde já, não póde definir o rumo que t 
Governo seguiu em materia ele reorganização elo ensino se•cundario. 

O SR. BocAYUVA CuNHA: - •Po .. o, perfeilamentP, mas se ria improprio 
fazel -o em a')Jartc . 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Acabo de mostrar o que se fez na Fran
ça; a.cabo de mostrar o alto espírito de intelligencia que dominou a elabora· 
ção dos projecto que tanto deviam dizer com o futuro e a grandeza daquelle 
paiz. 

No BrasiL nenhum Deputado é capaz de indicar qual o rumo oLP.decidu 
pelo Governo, em uma reforma d ensino secundaria! 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' tleso!adol. 
O SR. HENRIQUE DooswoF<'rH: - Foi um e unico, Sr. Presidente, o objc

ctivo da reforma: o favoritismo pessoal, como daqui a pouco demonstrar~; 

lendo e confrontando artigos ela Reforma . 
A Reforma é falha. Por que? Vejamos . 
Mantém cadeiras fwcultativas. Não se concebe mais nos tempos de hoj" 

o ensino secundaria com cadeiras facultativas. Ou a cadeira é necessaria á 
formação espiritu::i.J e intellectual do individuo, ou não é. Logo, ou é obriga. 
to ria, ou não existe. 

O SR. BocAYUVA CuNHA : - E' tradicional a existencia de:o;sas cadeiras 
O SR. HENRIQUE Donswo!UH: -Si é tradicwnaL é tradicionalmente erra

do. Nestas condições, não deviam os adaptar o automovel, pois o carro de 
boi é tradi'Cional. (Riso) . 

Repito: a Ref01·ma mantém cadeiras facultativas, com g-rave damno para 
c ensino, porque elos dous professores clessa.s cadeiras, que são a de hespanhul. 
e a de italiano, um é excellente professor de portuguez e outro esple~.dido 

r .~·of~gsor de mathematica. (Riso). 
O SP.. CLEMEN'fiNO FRAGA : - O que não impede que lambem o sejam d~ 

llf'S)Jartilol e de itaJiano. 
(J SP.. HENRIQUE I'ooswoRTH: - Não contesto a autoridade des~e:; pro

ft: ssot '· s , nas cadeiras que regem. O que digo tão sómen te é que elles são, de 
facto, <·xcellentes profe. sares, um de portuguez e outro de mathemrü;c,. e 
tantn a~sim é, Sr. Fresiclente, que a propria reforma, no § 1 do seu ar :. . "'· 
dec1ã.la: "o professor da cadeira de htspanhol poderá ser transferlclo par,, 
uma ~ e.;ur;cla r:adeira de portuguez. iic·mdo então extin'Cta aquella cadt-i ra e 
contln:1:1ndo .acultarivo o estudo ã.:t !lnt;uf~ it.:.liana, no quarto anno ''. 

A Camara vê, pela (F.lura do proprh' ;·,;xto da lei . como é intere;~·:d11e 

e curiosa. essa ·,·nf:-rma de ensiuo: ccnsen•a uma cacl<>irs facultativa de no. 
panhoJ. t um de~0''n'linar1'1 11rofPssür qu · e;1:t rnestn~ reconhece tnais ap~ ·., ~.J :l 'it 

f•ns::·,1) 1· portugue7' 
0 SR. BoCAYl'VA CUNHA: - E S. Ex. está ele accôrdo . 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Não ha duvida. Mas Porque não se fez 

logo o desdobramen te• da cadeira óe portuguc7., aproveitando-se o professor 
d~. l()ad!'ira c'e hespanhol? Porque vem a 1 F> forma agitando essa promes~a 
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vaga de ser desdob'raua uma cadeira e aproveitado esse proCessar em outra, 
que actualme1:te tem professor ubslituto, o qual está curtindo os horrores 
do estado de s1tio, ao certo não se sabe onde, si na Detenção, na Correcção 
ou na Ilha Haza, - o professor Jo:;;; Oiticica - mas que fatalmente terá de 
ser nomeado cathedratico, preenchendo qualqu r vaga que venha a occorror'? 

Além de manter as cadeiras facultativas, a reforma nada diz de apr<>
veltavel em relação aos programmas do ensino secundaria, o que na m1nha 
opinião constitue materia essen'Cial para qualquer reforma. 

O SR . CLEMRNTINo FRAGA: - Foi deixdo ao criterio das congregações 
de que V. Ex . dignamente faz parte. 

O SR. HENRJQUE DooswoR'l'H: - Sobt·e programmas, encontramos o 
a:t. 43, que assim diz: •·serão formulados pelos respectivos professores cJ.
thedraticos e approvaclos pelas congregações". 

Sr. Presidente, sou francamente favoravel á adopção, nas reformas de 
ensino, de modelo official de programmas para o curso secundaria. 

O SR. BoCAYUVA CUNHA : - 'l'irando das congregações essa faculdade'? 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Permitta V. Ex. que COJnp!ete o meu 

penfamento . Não, pro.pl'iamente, tirando essa faculdade das •congregações. 
mas orientando-a. E' muito diCferente a maneira como as congregações das 
e.;colas superiores e as dos cursos secundarias julgam os programmas. No 
curso Se'Cundario, o professor de philoso;phia póde perfeita e honestamente des
conhecer a algebra, como o professor de linguas não saber sciencias, como 
a physica, a chimi'Ca e a historiá natural. Nestas circumstancias, ao pro
gramma sempre se iniprime feitio muito particular e pessoal do professor 
que o elabora e sua 01pinião, por mais exaggerada, nunca deixa de ser homo
logada. A congregação sempre respeita a opinião do cathedratico e o se u 
programma. 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - Porque quer; póde deixar de homologar. 
0 SR. HENRIQUE DooSWORTH : - Perfeitamente. Attente, porém, V. Ex. 

para o facto de não <predo'minar nas congregações dos estabelecimentos de 
curso secundaria a mesma impressão de harmonia, que transparece nas con
gregações das escolas superiores. 

Em medicina, por exemplo, V. Ex., professor· de 'Clinica medica, conhece 
anatomia, anatomia pathol9gica, conhece physica e chimica, ao passo que no 
curso secundaria a instrucção é differencial: ha maior esrpe cialização dos 
a.;sumptos, de tal fórma que, para obviar a esse inconveniente, na França, 
as reformas adaptam rprogramma para servir ele molde e ser r,bedecido ell'l 
todo o paiz. E' programma ampliavel e nunca restringivel. 

Para provar a influencia pessoa l do professor, no preparo do program
mn, vou 'Citar caso concreto. Sabe a Camara que no Collegio Pedro II, para 
cada materia ha clous professores cathedraticos: um no externato e outro no 
internato, além do substituto da cadeira. 

Omittlrei, in tencionalmente, no episodio que vou narrar, a indicação d& 
nomes, a menos que disso faça questão algum dos Srs . Deputados para me
lhor comprovação elo qu affirmo. 

o~ catheclr aticos de uma. cleterminacla cadeira elaborar!tm, sepaclaramt:nte, 
o 'Programma do curso. Dos dous program mas apresentados á Cong,regação, 
é evidente um foi o escolhido, dando lagar á rlval!dade e desintE'>Iligencia do~ 

m~smos professores. 
Afim de evitar attr!tos e novas lutas, no anno seguinte a Congregaçao 

confiou a terceiro professor a incumbenc!a de harmonizar as idéas antago
nic.as dos se'us do us co I legas e de apresentar, entl!.o, programma concil!ador. 

Redigido o prograrr.ma, adaptou-o a Congregação. Os dons cathedraticos 
rivaes coll lgaram-se. porém, para combater o mediador do conflicto c suas 
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theorias, o que deu em resultado ser o mesmo Programma causa para os 
tres brigarem .. . (Riso). 

Passa-se o anno e a novo professor é entregue a redacção do pr ogran1 -

ma, para derimlr a contenda. Trata-se, porem, ae um proles or positlvtsta. 
Os outros tres logo impugnaram o programnu por obedecer a convicções se
atarias ! (Riso) . 

Esta é, na realidade, a absoluta anarchia que rema em materia de pro
grammas. 

0 SR. CLEMl!lNTINo FRAGA. -· V. Ex. indiCa O mel(J de corl"igin 
O SR. HENRIQrE Do o. WORTH: - Estou indicando : é adoptar-se um mol

de, sendo o professor obrigado a lecclonar, no rr-inimo, o que a reforma viesso 
a estipular. 

O SR. CLEMENTINc. FRAGA: -· Acredito que seria anti-pedagogico. 
O SR. BoCAYU\"A CUNHA : - Abi, appareceria a censura á reforma, alle

gando-se que coarctava a liberdade do professor e das congregações! 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - St o Governo declarasse, na reforma, qun 

o professor era obrigado a dar o curso deste ou de tal outro modo, o quo 
lmplh::aria interferencla na orientação pessoal <'f c:. mesmo professor, bem; m~s 
o Governo diria apenas que nos cursos secundarios o mínimo a leccionar seria 
este, ou aquellt;, estab&lecendú, &ssim. a uniformidade, dos programmas. 

Estou citando exemplos. Não posso argumentar com suppostas censura> 
á reforma. lllostro o que se passa e poderia apontar mals: programma.s all· 
surdos e alguns errados . 

.Já em 1907, em fundamentado es tudo dizia o Sr. Pinheiro GuimarãC>": 
"Cada lente é urr: especialista, cada um encara o problema geral pelo 

prisma do problema especial. N1Lo ha uu, curso de humanidades sel'iado c 
compacto. Ha muitas ma terias e muitos methodos, tantos methodos e tant s 
materias qua ntos são os professores, e a virtude do mestre consiste em d. r 
rebrilho á, fa'C<> que para elle olha com prejuízo dos restantes. •· 

Nos programmas do curso secundario, actualmente, não se attende n em ~ 
idade nem á capacidade do estudante. 

Nelles se divisa, tão s6mente a tendencia para exteriorizar a erudição uO 

professor . A reforma deveria ter limitado a faculõade do professor cathed!'"
tico em redigil-o ... 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Sempre foi assim . 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Sempre foi assim! .. . Mas quando , 

reforma I! para fazer cousa nova. Nunca se reforma para fazer a mesn a 
cousa. 

O SR. CLEMENTINo FRAGA: - Resta sabe1· si convinha innovação no ca,u. 
O SR. BocAYUVA C-uNHA: - Não convinha. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTB: - Respeito inteiramente a opmmo le 

VV. EEx. Mas tenho sobre o assumpto juizo IJessoal. personallssimo. 
O SR. BocAYUVA CUNHA: - V. Ex. dá licenca para um aparte? 
o SR . HENRIQUE DooswoRTH : - Pois não. Aliás V. Ex. tem dado tantos 

sem minha li'Cença . . . (Riso). 
O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Tenho uaclo muitos l'<em autorfização, mas 

agora quero dar com autorização. E' mais commodo para V . Ex. e po. a 
mim. Si o Governo tiYesse feito o que V. Ex. quer, V. Ex. viria aqui p; ·;1 
a Camara dizer que tinham sido mutiladas as congregações, a autonomia 
didactica, etc. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Sr. Presidente, esvero que, 11ublicado o 
meu discurso, lido, consiga eu ser mais claro do que estou gendo na tri
buna ... 

0 SR. CLEJ\fENTINO FRAGA: -V. Ex. está senclo muito claro. 
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o SR. HENRIQwE DonswoR1'H : - Os nobres Deputados não perceberam de 
nenhum modo o que eu disse. Não desejo que o professor seja obrigado a. 
teccionar programma elaborado pelo Governo . Peço a penas que o Governo 
indique o molde e sobre o molde o professor elabore o seu prog1·amma. 

Toda a autonomia é assegurada ao professor, apezar do molde ser fo• 
neciéto pelo Governo . Não h a nada mais evidentemente claro . 

O SR. BocAYUVA CtrNHA: - As congregações começariam a protestar. 
o SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Isto é d!scutir com o que aconteceria 

si a reforma fosse outra . E' discutir com hy.potheses e desprezar as actuaes 
lacunas da reforma.. 

o SR. BoCAYUVA CUNHA: - Mas é uma h~~pothest• muito previsível. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Sr . Presidente, para comprovar o qu!O 

affirmo e esclare~r o meu ponto ele vista, consideremos, ao acaso, um ponto 
ão programrna do ensino secundaria, nos ultimo. annos do cu1·so. Vejamos, 
por exemplo, o seguinte ponto de Historia Natural, no programma do 4" 
anno: 

"Papel trophico dos nervos. Theoria dos reflexos: reflexos sim
ples, reflexos conscientes~ Mobilidade e sensibilidade. Funcc;ões da 
medulla e élo bulbo. Funcções dos orgãos encephalicos. Séde dos mo
vimentos." 

T enho para mim, respeitando, embora, a competencia dos professores 
que assignam ta,! programma, que se trata de exaggero nocivo e imperdoaveL 
(Apoiados. J 

Para evita i-o, o systema f rancez assim procede em relação. por exemplu, 
au estudo da physica: adopta um programma, o.ue servirá de ba.se ao pro• 
gramma do professor, e indica ent ter.mos ueraes. como deve1·á ser Jeccionado. 

"O profes<or contentar-se-ha com expôr os factos taes ocomo nós 
os comprehendeJnos hoje, sem se preoccupar da ordem historica. Pe
de -se-lhe para. desembaraçar o ensino de multas velharias, que a tra
dição conservou: appareihoa antiqua,c1o~. theorias sem inter•esse e 
cal cu los sem realidade. Não entrará na descri•PGão minuciosa de appa
relhos nem sobre os modos de operar. O fim não é de fazer dos 
a lumnos physicos de profissão. mas de lhes da1· a conhecer as gran
aes leis da natureza e pol-os em 'Condições de poder apreciar o que 
se passa em torno delles. Com este intuito, o ensino deve ser, ao 
m esmo tempo muito elevado, muito s imples e muito prati•co, Evitando 
os desenvolvimentos mathematil)os sempre deve estar fundado sobre 
experiencias. Para as suas demonstrações experimentaes, o •Profes
sor empregará o menos possível apparelhos complicados; procurará 
realizai-os com os meios mais simples, prendendo-se muito mais ap 
espírito dos methodos do que ás minucias tE'chnicas da execução. 
Utilizará frequentemente as representações grapbicas, não s6mente 
para melhor mostrar aos a lumnos a marcha dos phenmnenos, como 
para fazer 'penetrar nos seus espíritos as idéas tão importantes de 
funocções '9 continuidade; emfim, por ap.plicações numericas sempre 
emprest.P.qas á realidade e rf'duzidas :1s f61·mas mais accessiveis ha
bituará os a lumno.s a conhecerem a ordem de grandeza dos pheno
menos e a disc!C'rnir em quP limites df· prl'risão uma mesma corre
cção é nécessaria ou absm·cla. 

A recommendação feita ao professor de não se preoccupar 
orderr, historlca nas eX']Josições de uma questão, não implica o es
queocimento dos grandes nomes que illustraram a sclencia. 

Opportunamente e sob fôrma de digressão, fará conhecer a vida 
de alguns grandes homens. Galileu, Descartes, Pascal, Newton. L:1-
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voisier. Ampére, Fresnel, realçando a irnportancia dos seus traba
lhos, e sobretudo, a gr<~~ndeza moral do seu devotamento á sciencia. 

Em relação á chimica, "o fim dos exercícios praticas é habituar 
os alumnos a observar com 'Cuidado algun1as reacções chimicas e não 
obrigai-os a construir ·apipaJrelhos de manejo difücil. Para isso jLll
gou-se que ba.stàva um material simples e que e1·a mesmo vantajoso 
prescrever dos exercícios praticas apparelhos embaraçosos e frageis, 
como fornos, retortas, frascos de tubulura, etc. O tubo de ensaio, 
de dhnensões variaveis, de uso constante nos laboratorios, serviri:L 
obter precitados, a fazer analyses; os gazes q_ue se obtêm, quer a 
quente, quer a frio, poderão ser preparados em um tubo de ensaio 
munido de um tubo aductor e recolhidos em um tubo ele ensaio func
ciona·ndo como provéte. Uma lampaih de alcool ou um bico Bunsen 
bastarão ·amplamente para o aquecimento. Um funil, uma capsula de 
por~ellana. alguns agitadores completarão um material bastante suf
ficif'-nte para o:; exerci elos prp_ticos. ,. 

Não vejo 'COmo semelhante systema possa attentar contr·a a liberdade 
a e ensino e a autonomia c1idactica. Protege, sim os alumnos, contra exi
gencias absurdas e especializações prematm·as e descabidas. 

Outro inconvenient~ dos actuaes programmas, quando não os sobrecar
r<>ga a preoccupação ela theoria e da erudição, G o falso espírito de ensino te
chnico, que se lhes nota na parte prati'Ca. 

Chatelier já censurou, com justü:a, essa feição impropria do ensino, ab
servido no af<~~n inutil de descrever factos particulares, elos quaes se pócle ape
nas ter noção succinta . Deve-se, diz elle, tornar o ensino verdadeiramente 
scientifi.co, eJnprestanclo-se á palaV1·a scie??cia a ua mais alta accepção teo
rica, a ele sciencia geral da natureza ou o que os inglezes chamam de Philo
sophia Natural. 

Deve-se incrustar no espírito as grandes leis scientificas, utilizaveis 
todas as vezes que se apresenta occasião para resolver um facto particular, 
pois a comprehensão de idéa geral é visão distincta e simultanea de todos os 
factos particulares dilfferentes, que el!a g1·upa, approximando-os pelas faces 
COillJJll uns . 

Sr. Presidente, outro grave defeito da a·ctual reforma é a constituição 
elas juntas examinadoras. Pela lei antiga, os collegios particulares, situados 
fôra do Districto Federal, podiam requerer ao Conselho Superior do Ensmo 
a concessão de bancas examinadoras. Essas bancas eram organizadas pelo 
presidente do Conselho, sujeitos á approvação do Conselho, e fiscalizados por 
inspector de livre nomeação do Governo, por intermedio do Ministerio da 
.Justiç-a. 

A recente reforma adaptou cri teria diverso. As bancas passaram a se 
denominar juntas e poderão ser concedidas, não só aos collegios .particulares 
nos Estados, como aos estabelecimentos ele ensino do Districto FederaL 
Creio ter-se tido em vista precaver os alumnos contra a seriedade e rigor das 
mesas examinadoras 'Clo Coliegio Pedro II, instituto official, padrão! (Apoia· 
dos.) 

O Sa. BOCAYUVA CuNHA: - Este não foi o intuito da reforma. 
O SR. HENRIQUE DoosWORTH:- Diz o art. 270: 

Art . 270. Aos estabelecimentos ele ensino particular, qualquer 
que seja a sua séde, pocle1·á ser concedida a faculdade ele obterem 
juntas exami;nacloras para os diflferentes annos do curso secundaria. 
desde que sejam observadas as seguintes condições: 

I. Ser a concessão proposta pelo director geral elo Depru,tamen
to Nacional de Ensino e deferida pelo ;\l[inistro da Justiça e Nego
cios Interiores. 
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II. Provar o estabelecimento de que dispõe de corpo docente ido
neo e ob~ervar nos seus cursos programma igual ao do Collegio Pe
dro II. 

III. Depositar a •quantia necessaria para a remuneração elo!! 
membros das juntas examinadoras e do respectivo fiscal. 

IV. Observar as prescripções constantes do regimento interno cto 
Departamento Na-cional do Ensino. 

Ora, Sr . Presidente, quaes os examinadores que deverão funccionar nes
sas bancas? Diz a reforma ... 

O •SR. iBOCAYUVA CUNHA: - Esse methodo é original no Brasil; é muito 
interessante. 

O SR . HENRIQUEJ DoosWORTH: - Na parte de correcção das provas é cópia 
do art . 6° da reforma franceza de 3 de Maio de 1923 ... 

0 SR. BOCAYUVA CUNHA : - Original no IJ3rasil! 
0 SR. HEJNIUQUEJ DODSWORTH : - (Lendo) - "Art. 271. As juntas exa.mi

uadoras compor-se-hão de tres membros de reconhecida competencia (lida
etica nas materias que tiverem de examinar, e serão nomeados pelo clirector 
(]O Departamento Nacional de Ensino na fôrma do respeqtivo · regimento in
terno." 

Ora, Senhor Presidente, desde logo accõde á Camara esta pergunta: Onde 
se preparam, então, esses examinadores, onde se formam os nossos professo
res de ensino secundaria? Poderia o nobre Depu<tado pelo Estado do Rio, Sr. 
Bocayuva Cunha, dizer-nos qual a parte, na reforma do ensino, que se de
dica ao preparo dos pÍ·ofessores -ele ensino secundaria? 

0 SR. BOCAYUVA •CUNHA : -Não temos. 
O SR . HENRIQUE DooswoRTH: - Não <temos. Eis ahi o testemunho vauo .. 

so de S. Ex. A reforma não cuidou dessa ma teria essencial. A.o. nomeações 
~e faZ<em por escolha arbitraria sujf'ita ao conhecido processo do patronato 
po!itico . 

Não precisaria eu dizer á Camara & aos Srs. Deputados como se fazem 
as nomeações, porque a prop_ria Camara tem contribuído e continuarâ a cal
laborar vantajosamente na nomeação desses professores. As recommenda
~ões, !!irão apenas: "E' moço muito distincto, muito competen<te, muio sym
pahico, se:--."to annista de medicina, terceiro annista ele pharmacia, pediria a sua 
tJomeação ... u 

O SR . OscAR SOARES: - Que experiencia tem V. Ex.! 
O SR. ;HENRIQUEJ DonswoRTH: - Tenho experiencia, porque já fui varias 

vezes inspector. A m aior difficuldade para constituir ás mesas é a nomea
ção do presidente del!as. o presidente não examina. . . de maneira que todos 
ns nomeados querem ser presidel1'tes... (Risos). Ha verdadeiro conflicto na 
f'X hibição de títulos scientificos, permanente invocação a numerosos serviços 
11Ub!icos, que porventura possam dar direito á presidencia da banca! O gran
<1e e principal motivo ê este: o presidente tem funcção de presença; concorda 
com as notas dadas pelos examinadores não faz mais nada sinão presidir a 
mesa . Ora, a reforma determina o registro de examinaC.ores, sem idoneidade 
scientifica para o cargo. 

Diz o art. 27·2, ~~ 2°. 
"terão direi<to á matricula desde que a requeiram e nada haja que os 

àPSabone, os professores de estabelecimentos ele ensino particular, que hajam 
obtido bancas de exame até 31 de Dezembro de 1924." 

Trata-se do registro de professores no Departamento de Ensino . O re
gisto é em si ·mesmo uma burla, pois nada exige do que delles se servem. 

VV. E Ex. veem, por ahi, a lacuna gravíssima da reforma, permittindo 
a concessão illimitaela ele bancas examinadoras a todos os collegios particula
res . Não sei. Senhor Presidente, que resentimentos pe::;soaes induziram o 



-506 

Governo a cassar ao •Co!legio lPedro II a faculdade de, como instituto offi
cial, padrão de ensino secundaria, sUperintender o ensino desse gráo, e f azer 
a·ealizar perante os membros do seu corpo docente, as provas de exames . 
.Agora, qualquer collegio ])articular, poderá requerer ao Conselho a concessão 
dessas bancas .. . 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - Mas, para quem ficou a attribuição de con
ceder as juntas? P ara o technico do Governo. 

O SR. HENRIQUE DonswORTH: - Para o technico do Governo, l embrou bem 
V. Ex. Agradeço-lhe o feliz aparte que me vai permlttlr o estudo de como se 
entende, no actu al Governo, o desempenho das commissões technicas. 

Os principaes •cargos na nova lei de ensino são os seguintes: professor 
cathedratico, director de uma das faculdades superiores, reitor da Universl· 
dade do Rio de Janeiro e director do Departamento Nacional de Ensino. Es
ses quatro cargos sã<> no actual Governo, cumulativamente exercidos pela 
mesma pessoa, o Sr. Rocha Vaz. 

0 SR. CLEMEN1l'INO FRAGA : - Transitoriamente. 
o SR. HENRIQUE DonswORTH:- Não import;;:t. Temos a natural divisão das 

funcções das responsabilidades, que impedem a simultaneidade do exercício 
dellas. 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - Não se assu ste o nobre Deputado porque 
'; Dr. Rocha Vaz não Eoe deterá nesses cargos. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - O n obre Deputado m e tranquiliza, Sr. 
Presidente, dizendo-me 0 que não me assuste .porque nas mãos do Sr. Rocha 
Vaz não ficarão os cargos de prcxfessor cathedratico, dii·ector da Faculdade de 
Medicina, reitor da Universidade e director do :Qepartamento Nacional de En
sino. T ranquilliza-me, porque é preciso acrescer essa cireumstancia de rele
vo: O Sr. Rocha Vaz ainda é director da Hygiene Municipal e de quando 
em vez a autoridade publica determina qu e S. Ex. vá examinar no organis
mo dos prezos politicos os ef!eito do estado de sitio ... 

0 BR. CLEMENTINO FRAGA: -E' má vontade de V. Ex. contra o Dr. Ro
cha Vaz. 

0 Sr. HENRIQUE DODSWORTH : - Não tenho O menor proposito ... 
O SR. AzElVEDo LIMA: - Os presos não teem si quer a liberdade de esco

lher o seu m edico. 
O SR. BOCAYUVA CUNHA : - Com r eferencia ao Sr. Mauricio de L acerda, 

posso dizer a V. Ex. que teve a liberdade, de escolher os medicos que quiz . 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: --Devo dizer ao nobre Deputado pela Bahia, 

não tenho o :;nenor proposito ele envolver as paixões politicas em debate 
dessa natureza . 

Tenho pelo professor Rocha Vaz, emquanto professor da Faculdade de 
Medicina, toda a deferencia. S . Ex . incontestavelmente, é uma capacidade PO 

nosso me io medico. 
O SR. ÜLEMENTINO FRAGA: E nlnguem está. fazendo favor em lhe 

reconhecer essa capacidac1v 
O SR. Hmo.'lUQUE DonswoRTH: -Agora, entre a justiça que faço a S. Ex ., 

de o considerar um bom professor e a de ap])laudir a sua nomeação p ara 
quatro cargos importantíssimos, todos creados na reforma, 'Vae di!l'ferença 
sensi vel . Não h a duvida que um dos gt·andes fundamentos da recente refor
ma foi a preoccupação do Governo em nomear o Sr. Rocha Vaz para todos 
os cargos . E' o regimen das responsabil idades interinas, como acontece mt 
Camara em que o leacler é Senador por Minas e não D eputado ... 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - As nomeações foram feitas, de accórdo com 
21 lel, o que V . Ex. não ignora! 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Acceito o debate que me propõe o nobre 
representante da Bahia. 
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A lei <tem sido fraudada . A propria lei do e ns ino, decretada ha dias ... 
o art. 3° da r eforma diz que o cargo de director geral do Departam ento 

<~e Ensino "é incompatível com o exer cício de qualquer outra funcção pu
llica federal, estadual ou muaicipal". 

O SR . 'B OCAYUVA CuNHA : '- Nesse ponto, V. Ex. tem toda razão. 
0 SR. HElNRIQUEl DODSWORTH: -Vê V. Ex., Sr. Presidente, qu e o nobre 

Deputado m e dá toda razão. 
o SR. ADoLPHO RElRGAMINI: - Louvo-lhe a lealdade. 
O SR. HElNRIQUEl DooswoRTH : -A lei diz que o cargo de directo:r geral e

incompatível com qualquer funcção publica fedet·al, esta<'!.ua l ou municipal. 
Ora., o professor Rocha Vaz . .. 

0 SR. AGAMElMNON DE :;\lfAGALHÃES: - No caso de provimento effectivo. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - "V. Ex., que tambem é professor, não 

!•6de fazer essa distincção imponderavel. 
'.rrata-se, sr. Presidente, effect ivamente, de uma typica desorganização 

do ensino . Não é só infringindo os ·termos expressos da lei que o Governo 
e~Lá combatendo a reforma ·que ellc m esmo vem de cecretar. O proprio pro
f ssor Rocha Vaz, director simultaneo da Universidade . . . 

0 SR. AGAMElMNON DE MAGALHÃES: - 0 nobre Deputado sabe perfeita
rown te a que se limita a interinidade. 

O SR. H ElNRIQUE DooswORTH: - Insisto, Sr. Presidente, em que h a na
t•,ral divisão de responsabilidace e de funcções. O profel>sor Rocha Vaz não 
J•<'•de ser concomitantemente tudo quanto elle é, sem prejudicar ao ensino. 

O SR. ADOLPHO BlllROA.J.'V!INI: - E como contra-peso, é director da Assis-
nc ia Municipal. 

0 SR. 0\.ElMElNTINO FRAGA: - Cargo que está a deixar. 
O SR . ADoLPHO BElRGAMINr: - ro !futuro. Ainda não o deixou. 
O SR. HElNRIQUE DooswoRTH: - Sr. Presidente, desejo apenas realçar que 

r nobre professor Sr. Clementino Fraga confirm a que o Sr. Rocha Va.z é 
&imultaneamente tu<'!.o na reforma vigente. 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Inclusive parente do Sr . Presidente da R pu-
bl:ca . 

0 SR. CLEME ~'INO FRAGA: -Isso V. Ex. tambem me attribue? 
O SR . AzEJVEDO LIMA: - Não. Ao Sr. P..ocha Vaz. 
O SR . HElNRIQUE DooSWORTH: - A reforma, no artigo 204, cllz: "A fre 

q :1encia ás aulas é obrigatoria ., . 
-o art. 296, paragrapho unico, diz : "ser-lhes-hão applicaveis as exi

gencias des te regulamento quanto á frequencia e exame''. 
Referem -se artigo e paragrapho aos estudantes, dizendo que ser-lhe-hão 

a'lplicaveis as exigencias elo regulamento quanto á frequencia e exames; por 
cnnseguinte, a obrigatoriedade da frequencia é taxativa na reforma. 

O illustre director e professor da Faculdade de Medicina, reitor da Uni 
\' 'Sidade e director do Departamento Nacional de Instrucção Publica, o Sr. Dr. 
Rocha Vaz, para mostrar quanto é precario o valor dos termos da lei, resol
Y<•u soberaname nte dispensar os estudantes da obrigatoriedade da frequen
cia. Saliento o !facto não porque eu queira me insurgir contra a medida, mas 
r-ara mostrar como se despresa a lei. 

O SR . JOAQUThi DE SALLEs: - Elle não fez isso por si; consultou primei-
ro o director do D epartamento de Ensino. 

VozES: - Oh! ma.s si é elle proprio ! ! (Risos). 
O SR. JoAQUIM DE SALLES: -Como? 
0 SR. HElNRIQUEl DODSWORTH: - E' a mesma. pessoa . (Risos) . 
A. reforma desprezou a questão da frequencia escolar. No Collegio Pe

dro II, ha dois corpos docentes parallelos. no externato e no internato. Em-
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quanto no externato se dá insl'rucção a mil e tantos a lumnos, no internato 
dá..,se instrucção a duzentos e poucos. E' disparidade que se não justiJfica, 
dada a nossa população escolar e o grande numero de candidatos ao ensino 
secundaria, sacrid'icados pela falta de matricula . Nestas condições, o Governo 
poderia ter feito do internato do Collegio Pedro li um estabelecimento mixto, 
de modo a acceitar a lé1n dos duzentos e cincoenta alumno,s, internos, alumnos 
outros, externos, tantos 'quantos fosse possível admitt:ir sem prejuízo do en
sino. (Apoia4os. M'U!i,to bmn) . 

o SR. OSCAR SoARES: - A relforma melhorou es.sa si tuação, porque m an
dou nomear commissões de exames gymnasiaes nos collegios particulares do 
Districto Federal, de modo que compensa essa exigencia que V. Ex. e >t<.t 

frizando não existir . 
O ISR. HENRIQUE DoDSWORTH: - V . Ex. está laborando em equivoco. O 

facto de crear .bancas examinadoras e o de •facilitar a ifrequencia no estabe
lecimento-padrão do ensino secundaria, são duas coisas pe11feitamente dis-
tinctas. · 

O SR. OscAR •SOARES: - Futuramente serão augmentadas . 
O SR. BoCAYffi'A CuNHA : - ISei que o Governo cogitou de crear succur

saes do Co!legio Pedro li em todos os bairros do Rio de Janeiro, mas recuou 
desse proposito, em vista das despezas que a medida acarretaria. 

O SR. HElNRIQUEJ DooswoRTH : - Para concluir essa rapida apreciação sobre 
o nosso ensino secundaria, direi, ISr. Presidente, (JUe nem siquer da par' e 
material do Collegio Pedro li cogitou o Governo. Uma das alas do seu edifí
cio está em ruínas! At agora, têm sido inuteis todos os esforços para rc
construil-a, pois o proprio Governo a is.so tem criado emharaços! A emenda 
que apresentei ao orçamento elo Interior, o anno pasado. concedendo verl,a 
para a reconstrucção teve parecer contrario, mão grado a inadiavel nece~sl 

dade de termo , ao menos, um editficio habitavel para séde do estabelPcimen,o 
modelo de instrucç:ão secundaria. 

E' de lamenta1· ainda, Sr. Pre'.sidente, que o Governo não tenha crea•lo 
e incorporado á Universidade do Rio de Janeir<' a Faculdade ele Sciencias e 
Lettras, que deve completar a organização pedagogica do Collegio !Pedro II. 

Ainda em 1920, as congregações reunidas da UniversidadP vota!·am, por 
unanimidade, a seguinte moção: 

'·As Congregações dos Institutos de Ensino Superior, reunid~ par&- a 
elaboração do projecto do Regimento Interno da Universidade do Rio de Ja
neiro, aca'bam de organizar esse projecto, nos termos restrictos da iegislario 
vigente do ensino, com o maior cal'inho e desejando assim cooperar cOn' o 
Governo Federal no seu alto e patriotico intuito de crea!' e: In titut:o Uni-
versitario. ' 

Lamentando que a legislação vigente não permittisse ampliar 0 [n5ll
tuto Universit:ario, pedem venia as Congregações reunidas aos poderes pu
blicas para lembrar-lhes a conv niencia de ser modificado o Regulamento do 
C:o!legio PP.dro II, dP. modo que, 1nantendo- se o c1n-so secunda,·io ura e:r;s
tente. seja esse tradicional estabelecimento de ensino adaptado aos moldes de 
mna Facttlclarle ele Sciencias e LeU?·as, prestigiada pelas velhas e nobres tra
dições daquelle antigo e reputado instituto oíificial, 11odenclo assi-m se1• in cor• 
1JOTado á Uni'L·e?·sidrule do Rio de JaneiTo. co?npl.etanclo o seu objectivo nu 
pt·oblema da ínstrurc;ão no Brasil". (Seguem -se 90 assignatura~. de cath~ 
dt·atic'os 1la E cola Polytechnica, Faculdade de Medicina e Faculdade de 
Direito). 
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o \SR . .A.GAMEJMNON DEl MAGALHÃES : - Eu desejaria saber qual o· cur~u 
que o nobre collega prefere: o seriado ou o parcellado? 

o \SR. HENRIQUEJ DooswORTH: - Respondo, immediatamente, á pergunt" 
do nobre Deputado por Pernambuco, meu muito prezado amigo Sr. Agamem
non de Magalhães . 

Na reforma, 1ha dois ponto,s francamente elogiaveis: o da seriação do" 
estudos, em substituição aos exames parcellados, e o relativo ao ensino pri
mario. 

O 'SR. BoCAYUVA CUNHA : - Em todo caso, V. Ex. acha alguma co usa u" 
oom na reforn1a. 

O ·tSR. H!EJNRIQUE DooswoRTH : - Sou imparci<>.!. lln .. ontestavelmente, u 
systema da .seriação - nã.o con!fundir com a seriação feita - é muito supe
r or ao regimen antigo, dos. exames parcellados. 

E', <forçoso, porém, reconhecer, que a reforma sob o ponto de vista pt:
dagogico é contraproducente. 

O SR. BOCAYUVA CUNHA: - ~fenos na questão do systema de exames 
s ·cundarios. 

O SR. HEJNRIQUEJ .DooswoRT:ii: - V. Ex. sabe que, me,mo ahi, embora 
·u não deseje fazer restricções ao elogio, ha o inconveniente de serem cun

r<;didas juntas examinadoras aos collegios particulares do Districto Federal. 
• \ io sei si, p t·aticamente, a reforma neste ponto dará resultados satis· 
fac to rios . 

Em compensação lfoi feliz a actuação do Governo em materia de ensino 
J."imario, pot· ter abandonado o campo esteril de certos melindres constitu
,. waes que empeciam a diffusão do ensino publico. 

A este respeito a;bem os Srs. Deputados que dois criterios têm sido a.J. 

u·ados, até agora: o criterio financeiro ou orçamentario que consi te em 
rem os Estados subvencionados pela União, desde que dlspendam certa e 

1 "efixada quantia com o ensino prirnatio, e o da percentagem da população 
II>l antil indicando a nece sidade da creação de escolas sob bases det'erminadas, 
isto é, pelos proprios Estado subvencionados ou pela União, como preceitua 
a actual reforma . 

Como exemplo da primeira hypotbese temos o art . 7° ua lei n. 1 . 617, 
d1 30 de Dezembro de 1906: "Ao Estados que dispenderem annualmente 
com a vet'ba - Vencimentos de professores, incumbidos de ministrarem 
lns trucção publica primaria, leiga e gratuita, pelo menos 10 o/o de sua receita 
- poderá a T7nião conceder a subvenção annual correspondente a 25 o/o da
quella dotação orçamentaria. 

Paragrapho unico. IPat·a conceder tal subvenção o Presidente da Re
publica entrará em prévio accôrdo com os governos dos Estados, fixando as 
br,es e condições q ue reputar convenientes e podendo abrlr os necessar!Oe 
creditos." 

Yê-se, pois, que a recente red'oTma não <foi original em materia de ensino 
primario . Teve, porém. o meril'o da iniciativa pratica . 

O professor Pinheiro Guimarães, no seu fundamentado estudo sobre c, 

"Ensino Publico", commenta o inconvenientes do m·iterio financeiro nestes 
tetmo : "A situação oscillará fatalmente prisioneira nas pontas de um di
lemma : ou os Estados pequenos e pobr continuarão sem instrucção prima
ria. abandonados pela União sobrecarrega{!a com o custeio proporcional do 
en~ino rudiment'ar naquelles que a gorte faYoreceu, ou coagidos pela neces

sidade inflexível atirar-se-hão ao labor de forja r tabellas fanta~tt<·:~s ... 
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Enconüamos exemplo do segundo criterio na recente reforma. Diz o 

artigo: 

Art. 24. O Governo ela União, com o intuito ele animar e promo
ver a diffusão do ensino primaria nos Estaclos, entrará em accôrd0 
com estes para o estabelecimento e manutenção de escolas do referido 
ensino nos respectivos territorios. 

Paragra pho unico. Estes accõrdos serão celebrados nos limlte!o 
das dotações consignadas pelo Congresso Nacional no orçamento da 
clespeza do IMini.~terio ela Justiça e Negocias Interiores. 

Art. 25. Os accôrclos obedecerão ás seguintes bases: 

a) a União obriga-se a pagar directament'e os vencimentos UU> 

professores prima rios, até o maximo ele 2:400$000 annuaes, ~ os Ji:b
taclos a fornecer-Ih s casa par aresidencia e es<'ola, r,s.;;im como o 
necessario m a terial escolar; 

b) as escolas subvencionadas serão ele natureza rural; 
c) os Estados obrigar-se-hão a não reduzir o numero de escolas 

existentes no seu territorio ao tempo ela celebração elo accõrclo. "' 
applicar 10 o/e, no mínimo. ele sua receita na instrucção primaria ~ 

normal, a permittir que a União ifiscali7.e o efectivo funccionam en to 
elas escolas poJ' elles mantidas e a adaptar nas respectiva!< escolas o 
mesmo programma organiza do pela União; 

à) a d'6rma elas nomeações e as garantias e deveres dos profe -
sares serão pre'vistos nos termos do accõrdo, tendo em vista a legis 
lacão local e os principias deste regulamento em relação ao vrotCe~

sorado; 
e) o.. ]Jrofesores serão tirados de entre os diplomados pur e"-

colas normacs recon1hecidas officialmente pelo ministro da Justiça e 
::-Jegocios Interiores e, só na falta de diplomados que acceitem a no
meacão. poderão ser nomeados não diplomados. mediant.. exame de 
habilitação, que será regulado no accõrdo; 

f) a inspec<;ão superior das escolas subvencionadas será ifeita em 
cada Estado por um ·fiscal geral, nomeado pelo ministro da Justk.< 
e Negocias Interiores, e remunerado pela União, com vencimen!'os 
nunca superiores a 18:000$ annuaes, considera.clo o cargo como simplee 
commtssões; 

g) para cada município em que houver escola subvencionada, o 
director geral do Departamento nomeará, sob proposta do fis~al es
tadoa1. pessoR ic!'onea para exerer<'!r o cargo de fiscal municipal, cu ia~ 
fllllCGÕe!'< ~erão gnutuitas e consideradas como de r elevante servlGo 
publico; 

71) ao fiscal muni C'ipal incumbirâ informar ao estadoal e e<te 
:o~o Conselho elo Ensino iPrimario e Profissional, por intermedio do 
Departamento Nacional elo tEnsino, ~obre todas as occorrenclas que 
interessem á regularidad e do ensino nas escolas suhvencionadas; d. r 
aos professores o attestado mensal ele exercício, para o recebimento 
de vencimentos, c pror>ôr ao fiscal Pstadoal a applicaçã0 das penall 
dades previstas na legislação. ou no termo de accôrdo. 

Art. 26. A creação e a situação de escola subvencionadas obe-
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decerão ás mais urgentes necessidades da população, tendo em vist.l.l. 
a estatística dos menores em idade e·colar (8 a 11 annos de idaãe). 

Art. 27. Poderão ser e1·eadas escolas nocturnas, do mesmo ca
racter, para adultos, obedecendo ás mesmas conclições do art. 25. 

A União subve11ciona directament& os Estado:,, ma.s ella mesma ê qUI.:rn 

'iscaliza a applicação das subvenções. 

0 ISR. AGAMEMNON DEl M!AGALHÃES: - IE' O melhor ,gystema. 

O ISR. HeNRIQUE DoDSWORTH: - Os dois processos implicam, entretan~u. 
:1 intenferencia da União na dit'ifusão do ensino primario, o que const'ituo, 
justamente, nos meios parlamentares e jurídicos, o ponto de controverda 
constitucional. 

Adeptos e oppositores dessa intervenção, esteiados na indecisão dos gu• 
yernos passados em adoptar um ou outro desses alvitres, estudaram minu 
ciosamente o assumpto, que pela. sua relevancia e interesBe perrmtttrà. a Ca
mara que eu renove nos aspectos principaes, através de discursos e parecere::~ 
que accusam as duas tendencias predominantes. 

o tSR. (BoOAYUVA CuNHA: - Todos visando o mesmo fim. 
O SR. H.EJNRIQUEJ DoDSWORTH: - 'l'emo a opinião do tSr. Miguel Calmo,., 

tua!. Ministro da Agricultura, em discurso pronunciado na Camara em 17 
d~ Setembro de 1922. tDelle d staco o seguinte trecho: 

"A concessão de sub ·idios pecuniarios aos Estados seria medida recom 
ntenclavel, dadas certas pl"ecauções, para chegarmo· a esse resultado. se não 
xoJ,bitasse do disposto na Constituição de 24 de Fevereiro. 

Esta no seu art . 5° prevê aux:Jios aos Estados, mas quando estes o 
solicitem em casos de calamidade publica, a que o Poder Executivo Federal 
(1 u exacta delimitação desde 189í. A disposição do art. 7°, § 3°, ainda; meno~:~ 
f:ll'orece aquella hypot:hese. porque a materia não pôde ser objecto de lei ou 
a~ to federal. visto constituir attribu!ção p1·ivativa dos Estados. !Senão, qual 
a clausula explícita ou implícita que autorize outra interpretação? A de 
n . 3, rlo art . 35? !Mas, foi justamente na discussão deste artigo ·que o legis
lador constitu!nte procurou firmar rle modo inilludivP.l a discriminação rle 
poderes em ma teria ele instrucção publica . Duas vezes neste mesmo artigo 
definiu elle a sua norma . Primeiro, quando fez modilficar a redacção que tinha 
o Citado numero no projecto do Governo Provisorio . - Animar no pa!z o 
d''senvolvimento da t>ducação publica, etc., para adoptar os termos vigente:; . 
Animar no paiz o desenvolvimento das Jettras, artes e sciencias, etc. Segundo, 
mandando que no n: 4 do mesmo artigo se conservasse a redacção do pr< •
j~cto do Governo iProvisorio, supprimida, porém, a palavra primaria, ãe moCio 
que ficasse - Prover a instrucção secundaria do Districto Fe::teral. em vez 
àe: Prover a instrucção p1·imaria e secundaria do Di'stricto Fed:ral. 

Deante elos termos precisos desses emendas, é de rigor concordar con, 
:\fllton e João Barbalho, quando declaram a instrucção primaria fóra da a1-
~ada do Congresso Nacional e 'que carece a União de competencla para In
tervir na especie. 

Ha um caso comparavel ao nosso que convém ser referido, para se ver 
como proc-ede um povo que préza a sua Constituição, e não a quiz nem de 
le\•e sacrificada, ôustamente quando ~e trata de lforTnar gerações novas, nas 
quaes é preciso incutir, primeiro que tudo o respeito â lei bas1ca.. 

Na Suissa, o art. 27 da Constituição de 1874 dispun ha: 
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'·Os cantões provêm a in. trucção primaria, que aeve ser suflficiente e 
colloca<Ia sob <L direcção da autot·idade ClVlJ. 

E' obrigatoria e n as escolas publicas, gratuita." 
Pois bem, a despeito de clausula tão explícita e da n ecessida de cada ve.o 

mai. sensível de auxiliar a Confederação, certos cantões que nã o tinlham. o~ 
recursos precisos para distri,buir insl"rucção primaria su'f.ficiente nos termod 
do artigo cita do, s6 m ediante emenda á ConstituJçiw é qu e o povo sulssu 

r atilficou em 190•2 a conce\ssão de subvenções, approvando o novn art. 27 1 is, 
assim concebido : 

"ISão con cedidas su,bvenções aos cantões afim de os ajudar a preenCiheretl\ 
suas obrigações no domínio da inst~:ucção primariu. . 

Essa di.sposição será regulada por ·lei especiai. 
A organização, a direcção e a !fiscalização da escola primaria continuan. 

ob a competencia dos can tões, respeitadas as disposições do art. 27 da Con~·· 

tituição". 
Essa é a lição de um povo que considera, na phrase de Guex, ''a instrUL· 

c;ão e a educação como o mais solido patrimonio nacional" . 
IMai vehementes a inda são as razões q u e se oppõem á idéa aventada m. 

crear o Governo da •União escolas primariàs nos Estados. quer de orOelll 
constitucional, quer decorrentes de circurnstancias peculiare~ ao nosso meio . 

Deixando de parte os ergumentos já eXJpendidos. 0 simples facto de con
ferir o 'Il . 3 do a1·t . 35 competen cia ao !Con gresso para crear instituições d" 
ensino secundaria e superior nos E stados, exclue a faculdade de crear ss de 
ensino 11rilpario, pela conhecida regra de direito - Incvus-i.o unius est exclustu 
ctlteriu.s; q~ti clicit eLe ~t.no negat àe alte1·o. 

Aliás, os que procuram, animados das melhores intenções, dar sent!Ou 
mais Jato ao disposto no n. 2 do referido artigo, são o::; primeiros a reconhe .. 
cer que, no usar da atl'ri'buição nova que lhe conlferem, tem a União de s u 
bordinaT-Se ãs legislaçõ dos respectivos Estados. Basta essa r estricçáu 
para Invalidar, quanto a mim, qualquer tentativa ern tal sentido; pois, sobre 
a inconveniencia da inver.são da hierarchia constitucional v iria a ficar a 
União na depedencia dos Estados para nomear os mestres das escolas publl 
cas que fundasse, não podendo escolhel-os .senão entre os diplomad os no~ 

institutos normaes mantidos por aquelles, sob pena de não cumprir as ex!· 
gencias legaes. 

Em summa, pelas con clusões do parecer do Dr. Araripe Junior , cuj~ 

perda tanto deploram as lettras patrias, chegaríamos ao seguinte contrasenso 
a União n'lanteria escolas primarias nos E\3tados. mas <>s~es s·• ineumhiriam 
de superintender os actos que ella prat'icasse, e tfornecer mestres para as e~· 
colas, isto é - o ensino secundaria !ficaria a cargo exc)u sivo dos E stados " 
o primaria nas mãos do Governo da União! 

!Entretanto, vimos rque, no proprio Districto Federal, cuja a.clm!nistraçâl• 
se acha estreitamente vinculada áJquelle, não consentiu o Jegisladur consU· 
t'uinte que concorresse o Congresso Nacional na provisão do ensino primaria, 
a utorizando s6mente a a cção conjun cta quanto ao secundar! o . Occoüe, d~
mals, que seria de e1lfeito desastroso, entrometter-se r. Governv Federal e;r, 
serviços que vão m erecendo cer to desvelo dos Estados; pois, poderia matar
lhes o es timulo desde que se torna obra commum e favorecer a tendencia, jlt 

verif icada de a brirem mão de!les, sem que a União clispuzesse de recurao~. 
nem meios de. acção para os executar completa e elflf!cazmente. 

Attente-se no que vae su cceclendo em materia ele v iação f errea. Durantb 
a mona rahla e no começo da R epublica, era corrente con truirem as IProvín· 
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cias e os Estados á sua custa estradas de ferro, até de longo percurso, no, 
ultimos tempos, o que se tem visto é, com excepção de S. Paulo, venderem 
05 •Estados á União as linhas promovidas em épocas anteriores, e il'icarem 
,~m construir al5 estradas de int•eresse local, a não ser {). custa daque lla contra 
0 disposto na Constituição Federal. 

Accresce, em>fim, estar hoje verificado, em toda parte, que não pôde 
\'ingar a instrucção popular sem a constante solicitude da acção loca'- As 
palavras do i!lust:rado escriptor portuguez, professor Agostinho Campos, cujas 
obras mereciam ser mais lida~ entre nó s. exprimem esas observaçilo com 
y~rdade irreprimível. 

•·se ha rarr.o da administração publica , diz elle, que nos proprios 
paizes cen1Jralistas careça mais do influxo viriücante da loca lidade, e della 
r»ceba em incitame,nto, carinho e vigilancia, o alento indispensavel á sua 
conservação e ao seu progresso - esse é certamente a educação do povo. 
Só a inspecção directa, o interesse lom11l intelligente, a observação proxima 
das necessidades de cada região, o amor áas tradições e do futuro da propria 
terra, só esse completo conjun'Cto de forças de acção immediata, continua e 
incorruptível, pôde grurantir a uma instituição, entre todas melindrosa, cuí
da.lo incessante que a mãe dispensa ao filho, e sem o qual o fructo preciso 
cahirá da arvore antes -de attingír o amadurecimento." 

Nos tres paizes que disputam a supremacia em todos os departamentos 
do ensino publico - Estados Unidos, Allemanha e Suissa, - é preoccupaçãu 
incessante não perturbar a iniciativa loca l, a que 'COnfiam o dever do Es
tado de educar o povo. Este a aprecia tanto que proçura defendei-a aas 
tenclencias cen1Jralizadoras, como succede na Suissa, onde já contam victoria~ 
como as du Codigo Federal das Obrigações do Codigo Civil e da Legislação 
das Aguas, mas em materia de instrucção tem s ido repellidas todas as pro
posi~:;ões, sujeitas ao ?'eterenclurrt, que visavam dilatar a esphera de acções 
do Conselho Federal . 

Não ha 'Concluir dahi que não pôde nem veve a União interessar-se pe1a 
educação do povo. E' muito diverso o meu pE·nsamento. Acho que precisa
mos de concentrar toda. a attenção no problema, mas com o proposito de
liberado de •respeitar a Constituição e não _comprometter a acção local". 

Dentre os favores á. intervenção sempre figurou em Jogar de destaque o 
3r . José Augusto, de cuja lavra é o seguinte trecho de •Parecer sobre o as
sumpto : 

"Mas evidentemente tal não acontece, e a. evolu ção de todos os povos, 
mesmo os mais avançados, mesmo aquelles tradicional e historicamente iH
dh idualistas, 'Como a Ing laterra, está seguindo um caminho de crescente in
~crvencionismo escolar, certos os seus governos de que rubandonar prob1erHa. 
~ão fundamental a uma hypothetica iniciativa privada é deservir aos supre
mos interesses collectivos que Ihes ·cumpre resg>uardar e que teeni na disse
minação da cultura o seu mais firme SUl~porte. 

Por esta razão é que o Estado moderno, quando bem orientado e dirigido, 
não es quece um só instante, pondo na primeira linha dos problemas a resol
ver, o da instrucção publica, situação que Menotti de J!'rancesco caracteriza 
com segurança nas seguintes palavras: O Estado, pôde dizer-se hoje, é entre 
!~das as nações civilizadas: o maior e o mais poderoso orgao para o des
envolvimento da vida intellectua] do •Povo. 

Um facto é preciso destacar na actividade educativa dos governos mo
Jernos : é que, ao contrario do que succedia em oui:Jras épocas, a immiscuição 
do poder publico procura preferentemente o ensino .popular por eX'Cellenc!a, 
nos seus aspectos primaria e profissional, confiando a educação das élites, pelo 
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ment-s quanto á manutenção financeira dos cursos em que ella é ministrada 
(ensino secundaria e superior), aos recursos paa"ticulare;;. 

Isso se explica facilmente: é que a instrucção secundaria e superior é 
procuraaa pelas camadas so•ciaes de maiores e mais fartos recrursos, emquanto 
a :primaria e profissional tem que caber a todos e com ella deve contentar-se 
a grande maioria dos cidadãos, todos os que ;;. fortuna não favoreceu ." 

o SR. BocAYUVA CUNHA: - Jncontestavelmente o Sr . J osé Áugusto ê um 
úos campeões do ensino ;p·r"imario no Brasil. 

o SR. HENRIQUE DonswoRTH : - Temos agora a opinião do Sr. Barbosa 
f..ima: 

"Não penso que o legislador constituinte tivesse, siquer implicitamente, 
consentido em arrancar do poder central, á União, ao governo nacional, a 
discreta e suprema superintenden~ia sobre o ensiwJ 

O Sr . E>rico Coelho affirmava: 
"Na hypothes'l que os Estados careçam de rendas para liberalizar com a 

instrucção primaria, a qual deve ser gratuita e o'brigatoria, porque é o ali
cerce do engra.ndecimento :Social, mas exclusivamente palra este fim, os 
cofres federaes devem concorrer com os seus subsidias necessarios . 

Sobre a competencia federal e estadu al em materia de ensino, ha parcer 
que en~ontrei citado pelo Sr. Pinheiro Guimarães, apresentado ao Congresso 
de Instrucção e assigmado, dentre outros, pelos Srs. J ames Darcy, Juvenal 
Lamartine, Euzebio de Andrade e Mello Franco. 

Diz o. con~lusão do parecer: 
'Mediante bases de a ntemão lembradas e suggerldas, com a urgenc!a 

necessaria, pela União aos governos e ás legislaturas dos E stados , promo· 
verá aquella ajuste ou convenio com estes, afim de combinarem conjuntu
mente nos meios legítimos e pertinentes de faz-er-se ao 'Brasil uma reforma 
ae ensino, desde o grão primaria até ao superior, de modo a constituir um 
torte e seguro eJemento de progresso e um laço poderoso e efficaz de soli-
<lfl.riedade naciona:}. " · 

Ainda recentemente o nobre Deputa.do Sr. Eurico Valle assim se ex
primia em parecer unanunemente assignado pela Commissão de Instrucção 
Publica: "Somos de opinião q•ue impro<cedem de todo ponto as orazões em 
\l.Ue se estribam os que se enchem de injustificaveis zelos para impedir que a 
Republica cumpra o maior dos seus deveres - o de instruir seu .povo . " 

. Ha, finalmente, o extenso parecer do Sr. .&rarine Junior, para m lm con
cludente. (A1JO·iaáos.) 

Eis o parecer: 
"As disposições da Con,;tituição da Republica, que se referem ã instruccao 

publica, vedam a intervenção do Governo Federal no aue entende com 11 

diffusão do ensino prima r io'! 
Commentando o aTt. 30 daquella Constituição, diz o Dr. J. Barbaiho 

o seguinte: "Niio é o ensino uma funcção prúpria do Estado, absolutamente 
essenciwl a elle. Mas si é preciso banir a idéa do Estado-professor, força é 
tambem reconhecer que o Estado não pôde ser indifferente ao desenvolvi
mento da instrucção publica, um dos grandes elementos da prosperidade das 
nações. Si lhes quadra en caJrregar-se do ensino e impor aos particulares a 
sua direcção, nem lhe é licito' p.rescrever condições restrictivas que emba
racem ou onerem o exercício da liberdade individual nesta esphera, cabe-ihe, 
entretanto, contribuir para o aperfeiçoamento E' diffusão geral da in'Strucção. 
indo em auxilio da iniciativa priva.da, ou supprindo-a onde ella nãú appa
recer, e agindo com ·efficacia para que ella surja. Concurso, auxilio, contn
buição, eis ao que se deve lim itar a acção official, sem monopolio nem prl
vilegios. H 
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'·Tal sendo a tarefa do Estado em geral, Ctuanto ao ensino publico. qua. 
everá. ser no Estado Federativo a da União"! Si o Estado não ba de ser 

professor, tambem não ê possível admittir-se a União docente, e si a funcçã" 
do Estado quanto ao ensino aeve ser simplesmente cooperativa e supp!emen
tar ela acçã.o individual, não se poderia pretender mais para a União pot 
mais preciosas que sejam as vantagens da instrucção publica, ê certo que em 
absoluto não ê ella interesse directo e immediatr. da naçã.o, neste sentido não 
é assento nacional e escapa por isso ao Governo Federal. Toca-lhe , porl'm, 
incontestavelmente, a attli'buição de 'Crear e manter institutos .technicos par" 
o preparo de pesssoal destinado ao serviço militar de t erra e marinha, porque 
esse serviço ê inteiramente nacional. Sem desconhecer a autoridade do illn!:i
tre constitucionalista e o va.lor das idêas ·por elle emittidas, penso flU" .. 
seu liberalismo em materia de instrucção ultrapassm1clo o espírito dos con
stituintes. leva-o a tê ao esquecimento do § 1 , n. 2, d '"' art. 70, da Consti
tuição, que exclue do direito de votar o analpbabeto, e que portant<;>. faz 
dcpenc~e1· da cntltm·a tJrimaria, o ea;ercicio da tuncção tJOlitica. 

Na sua opinião o ensino em qualquer dos seus grãos não está na e~

pbera da União, salvo o que respeita á instrucc.,ão militar e á fruculdade que 
lhe foi outorgada de crea.r instituiç:ões de ensino superior e Rt>ennrl:nio nos 
Estados (art. 35, n. 2), ê um favor apenas concedido nos Estados mal a.,. 
tados de recursos ,para seus encargos. 

Em tudo isso se af:U;utra excesso na limitacão dos •Poderes da União. em 
ma teria de ensino . 

E' verdade, como pondera o Dr. J. Barba.lho, que a Constituição, qun.11·· 
do se refere ás attribuições do Congresso, relativas á instituições de ensino 
superior e secundaria, usa dos termos "crear ·•, "prover", mas taes voca
bulos não são tão antagonicos á expressão "animar o desenvolvimento" , 
usada no n. 3, do citado art. 35, que produzam uma verdadeira inhibic;ão 
":J. f aculdade de que se trata. 

O terto integral desse numero está re(iigido da fôrma seguinte: "An1m~r. 
P.O paiz, o desenvolvimento das lettras, artes e scien'Cias, bem como a immi
gração, a agricultura, a industria e o commercio sem prviilegios que tnlham 
,. acção dos governos locaes. " 

O commentador ê o primeiro a reconhecer que as materlas enumerada;: 
no a rt. 35 constituem assumpto de jurisdicção concurrente ,isto ê. assumpto 
obre os quaes o Congresso pôde legislar, comtanto que não crie embar31~o;; 

ao livre exerci'Cio da acção governamental dos Estados. 
Eis o limite que a Constituiçãn em garantia ao regimen federativo jul 

gou necessario, oppOtr á possível perturbação da jurisdicc:ão exercida .pelos 
Estados em materia de instrucção. Em vista ela lettra. poi-s. do nosso Pacto 
P ttndmnental a União não está inhibiàa. de exercit.a.r actos Tegisla~vos con
cryrnenetes a instrzwção Jl1"i.?na1·ia nos Estados. co1ntanto qt~e esses actns 1·es
pcitem a autononLia estad!wl e não contravenha.nL ao q1Le as legi.slat1tras res-
1Jectivas tenhwm estabeleciclo. Funcção suppletoria, bem caracterizada pel , 
Constituiç:ão, ella ·Pôde ser exercida com aquella amplitude compatível com 
a dualidade de jurisdicç:ões e na conformídnJ19 dC' regimen escolar adaptado 
por cada E stado . 

Em contraposição a esse modo de vetr, allega-se o regimP.n obset·vado nos 
Estados Unidos, onde exceptuando a criação do Bureau of Education e a11. 
dotações em terras destinadas ao custeio de e,;colas publicas e de estabeleci
mentos universitarios (Gourd, 111, 472), nenhum act0 apparece de interfe
rencia -directa dos poderes federaes; mas. essa moderação legislativa não in

-dica. que os americanos não reputem a diffusão da instrucção primaria objecto 
nacional e o supponham estranho á jurisdicc;ão federal. A escassez da legislá 
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ção fede.ral nes1;e ponto significa apenas a pletora dos Esta~os, eu.io interess• 
pela instrucç;ão surgiu desde os primeiros tempos e contmuando em uma 
progrPssão assom'brosa em grande parte devida aos instinctos daquelle povo, 
tem dispensado qualquer iniciativa dos poderes centraes. 

o self governement, no qual as antigas colonias se haviam educaao e 
que se tornaria completo depois da revolução. attraiu á vida publica ClS ho
mens mais intelligentes e instruidos das 'Comparativamente pequenas e bomo
~eneas communidad s primitivas e foi legal a convicção de que todo o exltt. 
~o ystema representativo e a sua manutenção dependia da diffusã.o da in 
strucção. 

Essa tendencia, conforme observa, Eduarcl Cary, já bastante vislvtl 
quando a população dos Estados Unidos mal se destacava do vasto _terrt· 
torio m qu e 0 europeu agia. tornou-se um facto intenso logo que a Jmm'
graçilo appareceu em larga escala. Pertencendo os immigrantes a n_acion <
lida le diversas. a competencia eleitoral Coré;ou-os a levarem o mvel u;J. 

intell!gencia das mrusas, e as scolas publicas livres foram o instrumento 
âe -sa campanha de assimilação. 

Deste modo, os americanos do norte podem hoje assegurar que possue n 
um regimen <le es colas QJublicas firmado em bases tão solidas, alimenta· o 
por um sentimento publico tão in telligente e activos, que o d1spensa de 
cogltar em leis oriundas do gt·ancle centro leg!slativo, porque as innuencla.s 
ele ungem particular graças ao seu vigor, disputam de mais em mais a ini
ciativa official a funcçã.o educativa, transformando-a quasi em um mo·
menta inconsciente e parallelo aos serviços crganicos da Naçao, sem cr o 
concur o, e lia não poderia dar um .passo na linha elo progres;,u. 

Niio ha alli Con tituiç;ão de Estado oue não se tenna nreO\;cuuaJo c"•u 
o uroblema da instrucção primaria como uma questão vital. Todas ellas e•
guem a escola publica como estandarte nacional , como elemento de essenc .,_ 
politic:.:.. 1-. general difusion of the avatage of education peenig essential .e 
the presen·ation of the rights and libertaes of th t people, eis as cxpressi ·s 
que com pequenas variantes se nos deparam nas Constituições de Mas~·,. 

chusse t, Rhode. Island, Arkansas, Maine, Indiana, etc. 
"A estabilidade da fôrma ele governo republicano, enuncia a do Mlssissi)Je 

depende •Principalmente da intelllgen-cia c virtudes do povo, l'aZc'i.o 'POI' q ,, 
eleve >L legislatura empregar todos os meios conclur"'nte!' ao desenvolvimen o 
das sciencias. ela moral e da agricultura, pela ·c reação de escolas e out ,, 
estabelecimentos congeneres." 

A concepção pra tica de que a presen·ação dos direito e liben'lades ao 
povo não pa"'saria ele uma chimera sem a cliffusão do ensino foi !'Uffici<"lte 
nos E . tados Unidos para rtcspertar em tortas as classes a amhição da rul
tura da intelli~encia, como primeiro degráo da fortuna publica c particul 

As condiçõe do povoamento elo Brasil fm·am differcntes. A vastidão as 
tenas e a pouca densidade da população nas regiões mais ru!t!vaclas, tr~"• 

impedido a formação de sentimento diverso de um absentelsmo até certo 
.Ponto justificado pela pobréza ele alguns Estados e pela >relur.tanC'ia <1:1~ 

cla,ses infPriores em manterem-se na lgnorancia. 
Occorre ainda que nem a variedade de >confissões rellgio as, nem a Jl ~

rallda de particu!::u- entraram, como se verificou, no Estados Unidos, '!il 

concurrencia com os Estudo · de municipalidade., offerecendiJ ·eur: e.lul'Çú• " 
recursos pecuniarlos para a obra da educat;ão dú povo. 

Raro serã o Estado d.o Brasil que possa f:tzer race ao custelo ae escota" 
na proporção das ne>Cessidades do ensino sem a ruína total ctos seus or "
mentos, porque esse sErviço. hO!<tilizado pPla c1ifCiculclacle de fl·equE'ncla ,pe!os 
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€mbaragoE; de circulação não encontra sinão em parcella quaai lm)")flrceptl
vel o a~poio de que se chama iniciat!va individual. 

o ab enteismo em materia de instrucção primaria ém muil<m Emaoos, 
póde-se, •PQis, considerar, sem exaggero, uma difficuldade irresoluvel, d~ 
que a União deixe inertes as faculdades de que foi investida pelo êUsposto <o 
citado artigo 35, n . 2, da Constituição da Republica. 

Conforme disse anteriormente, a acção dos poderes federaell, no ~ 
desse artigo, é de natureza suppletoria, e importando no exercício de urna jtl
r isdicç'-t.o concurrente não deve ficar sem applicação, nem. se <.onceoo que 
permaneça l~mitada a actos theoricos ou :puramente legislativos. • J Congresa--<> 
póde e deve Cl·ear attribuições de natureza administrativa par3. o fim W, 
tornar e:Efect.ivos os seus intuitos na esphera do ensino primaria. 

E' preciso ·não per.der de vista que se trata da diffusão desse ensino em 
lodo o ter.ritorio da Republica. 

Qual o processo de que a União se servirá para animar essa diffusão e 
combater o analphabetismo? 

Indo ao encontro, CLizem os interpretes mais rigorosos, da. lniciatJva 
particulares ou ' dos Estados. Como? Concedendo subsidias, não em terras. 
eomo se fez nos Estados Unidos, porque a Constituição do Brasil entregou 
as ter.ras devolut11s .'1.os Estados, mas em di;nheill'o. 

Não 'Creio que esta providencia dê resultado satisfactorio. E' indisr..en
sosel que a União custeie directamente escolas e escolha ou nomeie os :;eu, 
profes,;ores. Esse ciiTeito não é razoavel que 8e lhe n.e_q1~e qtw,nào se conceae 
a'nplamente o seu exeTcicio a associações e a ·me1·os 11articulwres. 

A União assim poderá agir não só por meio ele functaçoes, mas tambem, 
entrando em accor-do com os Estados para a localização das escolas que pre
tenda manter nas regiões menos favorecidas pela diffusão .do ensino. 

A oppos!gão constitucional, a meu ver. deSapparecerá inteiramente aesa.,. 
que a União, cingindo-se a direcção de taes e.scoJas pelos seus -prepostos na. 
parte ecor:omi•ca, convenha: em s ubmettel-as ao regimen que o Estado houyer 
por lei estabelecido para as escolas livres. 

Todavia, essa distnibuição de instrucção não se tornaPá efficaz emquanto 
o Governo Federal não estive~· munido de claàos estatísticos, •:ntormaç6es que 
mostrem o estado 1'eal ào Cinsino primaria no pa"z. 

Para esse fim, é intuitiva a necessidade da creação de uma repurtlça(J 
sf'gundo os moldes .do Bureau of Education dos E stados Unidos, de uma di
reataria annexa ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, que tenha por 
exclusivo objecto co.Jigir os elementos precisos para a organização desse ser-
vi~o escolar." 

Do ponto de vista administrativo, a reforma é 'Cahot1ca. Basta attenta..r 
p•1ra este facto: a desigual e injusta renumeração do funccionalismo da rues.
ma categoria. Examinando a tabella de vencimentos dos funccionados das 
varias escolas, encontraremos o seguinte: Director da Faculdade ele Direito. 
gratificação, 6 :000$000; porteiro do Deprurtamer..to Nacional de Ensino, .-e -
cimentos, 6:000$; gratificação, 3:000$, total, 9 :000$000. 

O ;porteiro do Departamento ele Ensino, portanto, recebe mais do que o. 
tli re'Ctor da Faculdade. 

O Sn. BocAYUVA CUNHA: -V. Ex. sabe que o director já é lente. 
O :SR. AzEVEDo LIMA: - Porve~tura, o •porteiro não será tambem pru-en 

<la família reinante? ... 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Os secretarias dos estabelecim~nLOS """ 

ensino secundaria e superior ga,nham, respectivamente, 7:200$000 . 
Pois bem, o primeiro official do De,partamento _ acional de Enslnc:. r-e 

cebe 9:600 000. Assim. poderia eu considerar, um a um, cargos' e •-
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mentos, e mostrar a dJsparidade absoluta ~ a iniquidade que existe a este 
respeno. 

Os inspectores do Collegio Pedro II, que constituem caso unlco na vlcta 
aJdministrativa do paiz - nunoca foram augmentados em seu vsencimentou 
- percebem menos que os serventes do Departamento de Ensino! 

,A,presentarei .projecto de lei com o 1ntuJto de evitar essas differenças 
absurdas, mas desejo realçar, desde já, que, si concluo discurso sobre ensin" 
com projecto de tabella de vencimentos é porque só do ponto de vista finan
ceiro ha necessidade ele intervenção do Congresso, estando o Governo lt<t 

~ossi'bilidade de fazer as demais alterações que bem lhe rupprouverem. 
Do ponto de vista social, Sr. Presidente, a. reforma é iniqua. . Infringe as 

,bôas normas da justiça democratica que facilita o ensino a todas as classes 
sociaes. ~ 1• ,11! 'I ~ ~ , I . 

A sensível elevação das taxas de matricula, frequencia de these e outra.~. 

vrue operar a selecção da riqueza .... 
0 SR. ADOLPHO IBERGAMINI E .ALBERICO DE MoRAES: -Apoiado. Multo bem . 
O SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - . . . excluindo das Faculdades superiores 

e do curso secumtarlo os estudantes das famílias pobres, justamente os <! t.a" 
mais necessitam do trabalho e elo ensmt>. 

O SR. BocAYUVA CUNIT.A: - Qual o augmento pro·Porclonal, em relação ás 
taxas anteriores? 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Não tenho calculo feito, mas afflrmo a 
V. Ex. que o augmento é g~·ande, tanto assim que elle já foi objecto de re
clamações dos estudantes, que se vêem forçados a dispender quantia multo 
maior para receber instrucção, quer no curso secundaria, quer no curso s u
perior, nas Jilscolas de Direito, Medicina, Polytechnica, etc . 

O SR . .ALBERICo DE MoRAPS: - As reclamações já foram mng1úas, u.té ;,. 
.Camara, e devem estar na Secretaria . 

O SR . IIENRIQUEJ DoDSWORTH: - O Congresso, ali>Ls, nao autonzou o au
gntento das taxas. 

As grandes falhas existentes no en~ino secundaria lmpJicam, ::;r. .l:'rb~!

.de-m~. o sa'Crltlclo da organizaçá<- do ensino superluL· . 
Alguns dos S(';US dispositivos reclamam analyse immediata, como u:< '1"" 

se referem, á livre docencia. 
Ella é totalmente annullada por uma série de entraves. 

Os livres docentes si derem cursos privados não .poderão attestar a fr -
.quencia de seus ~ lumnos (art. -232), nem ·poderão fazer parte das ba.nc!ls 
examinadoras, e por não terem direito a cousa alguma, são obrigados a dar 
ao;; cofres da Faculdade 20 % do que cobrarem de seus alumnos partlcuJare.>. 

Esses cursos particulares dos docentes não satisfazem ás exigencias regu
Ja.mentares de freq uf'ncia, nem de exames. Mais vale não ser livre docent~o~, 

.conservar-se estranho á organização do ensino, porque não serâ. descon ta\lo 
de 1/5 de sua r emúneração ·particular. 

Em outra hypothese, si os docentes derem curso equiparado ao official, 
nã.o poderão cobrar taxa alguma e receberão apenas 50 % da taxa de ~rc-

1.1Uencia paga por cada alumno de seu curso aos 'COfres da Faculdade, isto ~. 

lDIHlOS de 20 % a-:1nualmente por a lumno. 
No emtanto a actual lei do ensino exige para obtenção da livre doc·Jn.:ia 

as mesmas provas que para a ascenção ao logar de lente cathedratico: 
ú concursG, pelo mesmo systema tl e média, e grâ.os adOjptado em Coim

b!·a a.ntes da r ed'ormn. do Marquez de Pombal. 
Como, porém, em todos os paizes ha a •livre docencia nos instituto!! su·· 

periores. os reformadores, para ludibriar a G'Pir.ião dos leigos mal enfronha-
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dos na materia, conservam-n'a na actual lei, mas de braços amarrados e
sem a salutar efficiencia. 

A livre du(•encia, como está. na lei, s6 será. exercida por abnegados, que 
por amor ao sacrifício, queiram perder o tempo e a actividade em ensinar 
sem nenhum proveito immediato ou longínquo. 

A lei não con~ere nenhum direito, nem regalia aos livres do~entes, ao 
contrario, esforça· se E>ll" excluil-os do seu exercício. 

Em seus termos gerae~. SJ:". Presidente, est.a.s eram as conside!"ações que 
eu d·~sejq.va fazer sobre a reforma do ensino. 

Releve-me a Camara o tempo que puz em debatel-a. Que Clutros de 
maior D.utorddade no a.ssumpto (não apOiados) o façam, igualmente, em be
neficio da intelligencia e da cultura brasileira. (Mul.to bem; btti'to 7HJm. o
orador é mvament?. cumprirnentado). 

NA SESSÃO DE 29 DE MATO DE 1925 

O Sr. Bocayp_va Cunha, em explicação pessoal, traz as .ponderações se-
~uintcs: .. 

Sr. Presidente sinto· me 'ãup.Jamente á v ontade ao tomar a pa!lavra para 
c;Jntesta r varias affinnações feitas, em dis··.· :r::.0 ar!~enor, ):elo nobr~ coll,ga. 
S:. Henrique DcdswortJ,, porque, em primeiro Joga,·, m " liga m a. s. Ex. 
la~; os de lenga e bõa arnisaê. ~ ... 

O Sn. H;,Nr<IQUE Dor·:'VI'cm•H: - Que m e, ãesvanecem. 
O SR. BocAYUVA CUNHA: - .' .. e, em segundo Jogar, porque S. Ex. nc. 

rPfer ido discurO<o. ata\ lll<ào e:!lÜ' Ora de maneira ru•J<? f', _, m eu ver, rr.:uitOo 
injusta, a nova lei que rt~r.t·gan.i!:.-:t: o erikiho supedor e !-~<-:cundario {!a Ht:
J1U!Jlica e reg-ulot: a it• t ervi~ll\.É>.C' da União no t·n sino prün1.r! l. resa. L•·uu, gen· 
tiimente, a pessoa do ex-Ministro da Justiça, a que me prendem tambem liames. 
notorios. 

Deixarei de parte as quest9e;:> pessoaes agitadas neste recinto durante 
a discussão, pOTque o nobre collegá, illustre representante da Bahia, Sr. Cle
mentino Fraga, já expli'Cou O f procurou explicar esses ,Pontos. 

O SEi. HENRIQUE DooswoRTH: - Aliás, não' houve questão ·Pessoal susc1 .. 
tada nú debat.,; houve -uma critica a r.omeações f eitas sem concurso. 

O SR. BocAYUVA CuNHA: - Quanto a esse ponto, responderei a V. Ex. 
Dividirei minha oração em duas partes . Na primeira, analysarei e re

rutarei as asserções de S. Ex. e, na segunda, darei ligeira idéa da reforma, 
lendo alguns topi'Cos da exposição do ex-Ministro da Justiça. 

A p:nimeira accusação do nobre Deputado versou sobre a data. da pu
l>i!caàCJ do decreto . A Camara sabe que a nova lei foi baseada em autoriza
ção que vigorava em 1924 e foi revigorada par 1925. Qunto á publicação, <i 
decreto estaria perfeito, sob o Ponto de vista legal, desc1e que tal publict~.·· 

çào se désse no correr do exercício de 1925. T endo sido, como foi, publicado 
~m Abril, não vejo onde se possa apontar illegalidaãe . 

S. Ex., para provar o seu asserto, lançou mão do discurso de despedictb,o 
proferido pelo ex-Ministro da Justiça, ao transmittir a - pasta ao titular inte
rino, Sr. Dr. Anniball Freire. 

Mas, S. Ex. não citou, 'Com exactidão, os termos desa oração. 
Para provai-o, vou ler á Camara o que consta do ú Paiz, de 22 de Janeira 

de 1925, pagina 4", columna. P: 
"Deixo organizada, em mã.os do Sr. Presidente da Republ!ca, a 

reforma do ensino superior e secundaria e a organização inicial de 
uma collaboração da União na difusão do ensino primario, conforme 
a. exposição d e motivos já publicada.,. 
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O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Logo, não estava. assignada. a ~eforma , 

deixou apenas organizada; por consequencia, a. reforma foi feita por decreto 
antedatado . 

O <SR. BoCAYUVA CuN:Fa:- V. Ex . disse que o Ministro deixou a reforma 
"em est1tdos". Pois bem, S. Ex. deixou a reforma organizada, referendada. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Deixa.,J.· organizada. não é deixar assignada 
Logo, a reforma. foi ante·da.tada.. E V. Ex. teve outro ponto de divergencia 
<'ommigo, quando ~eclarou que a autorização legislativa n ão tinha sido a. que 
citei da tribuna. 

O SR. BOCAYUVA CTJNHA: -Liquidamos a materia na occasião. 
0 SR . HENRIQUE DODSWORTH: -Então, V. Ex. me dá razão hoje , a )J0 S

teriOTi; mas na occasião contestou. 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: -E contestei muito bem, dizendo que a reJ'orma 

tinha sido a utorilmda em 1025. Foi V. Ex. quem citou a autorização de 1924. 
O SR. HENRTQUE DooswoRTH: - A autorização de 1925 é a de 192±. revi

gorada . 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: -Não ha duvida. (E' uma questão de lana ea

JJrina, que f oi , repito, liquidada no momento. 
Agora, V. Ex. disse no seu discurso, que tenho em mão, que o Sr. Jo 'i.0 

Luiz Alves, ao sa,hir do Minis terio, tinha deixado a refonna. em estudos - e 
V. Ex. gryphou essas palavras- "em estudos" , q u a ndo n ão h a tal, e O Pa'z 
do dia segu inte publicou as palavras que acabei de ler, em que o Sr. João 
J,uiz Alves declarava tet· deixado organizada em mãos do S r . Presiden~c à'l 
R e publica, a reforma. Quer dizer : deixou organizada, feit."'., referendada, e •> 
Chefe do Estado. quando quiz, quando julgou conveniente aos r.ltos inter,.,ss<>;; 
do paiz. deu publiciila d e ao act:o. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Dep ois de ter o S r. João Luiz Alvas RIJ~<n
C.onado o :i\'l:inisterio da Justiça, a. refol'rrta continuou em estudos e fo i ~ntr&
gue a varias ·pessoas •q u e estavam inc umbidas de sua elaboração . 

O SR. BocAYUVA CUNHA : - Duvido que V. Ex. prove isso . Eu, pelo m-
nos, n ão tenho conhecimento· desse facto. 

O SR. fuNRIQUEJ DooswoRTH: - V. Ex. pôde não ter conhecime nto ,lo 

facto, mas <>lle é verdadeiro. 
O .SR . BoCAYUVA CUNHA: - V. Ex., no seu discurso, fez a comp ua~;iio 

entre as duas publicações. De facto, ha algumas alteraçõeE. 
O SR. HENRIQUE! DouswoRTH: - Algumas, não. Só eu citei trinta "' 'l'io 

tenho certeza de t e r citado todas. 

O SR. BocAYUVA CuNHA: -Mas as alterações que V. Ex. citou sao toc<as 
com relação ao Instituto Oswaldo Cruz, que mudou de nome passo11 a. S!'f 

chamado Institu to Official, e a outras questões de minúcia, de lechnica mP-
dica. · 

O SR . HEJNRIQUEJ DooswoRTH: - Não apoiado. Ha a questão da labello. 
O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Na tabella só houve uma alteraçã o. 
0 SR. HENRIQUE! DoDSWORTH: -Perdão, duas. 
O SR. BocAYUVA CuNHA: - Ou duas. ambas sem va1o1 . 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Sem valor?! creavam taxas novas! 
O 'SR . ADoLPHo BERGAMINI: - Permitta o orador: o deC'reto estavn. a!'<'li

gnado e re·ferendadn pelo ex-IM:inistro? 
O SR. BoCAYUVA CUNHA: - ·Estava . conforme disse. 
0 SR. ADDLPRO BblRGAMINI: -'E' muito grave alterar e manter a fVSSi.!\"II tt

tura de S. Ex. 
O SR. BocAYUVA CuNHA: -V. Ex. saJbe que Y• e ntrou em nossos har ltos 

e normas fazer essas a lterações. 
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O SR. limNJUQUEl DooswoRTH: - Mesmo que a primeira publicação venna. 
lepois do Ministro ter deixado a Secretaria da Justiça? 

O SR. BocAYUVA CUNHA: - Amlbas as publicações foram •feitas quanl!o o 
<>x-Ministro já deixara a pasta. A reforma já estava referendada. 

O :SR. ADoLPHo BmwA:r:IINI: - Então, depois de assignado por ::; . ]';x. 
um documento, houve quem s& atrevesse a alterai-o? E' muito sério. O o,·a 

<lar está dando margem a accusações pesadíssimas. 
O SR . l'lElNRIQUE DooswoRTH: - O orador está justificando a attltu,;o d 

ex-Ministro da Justiça na p r imeira phase da elaboração da reforma e faz :nult.o 
bem. Agora, •h ouve tambem a segun da phase da elaboração e, presentem'>utc, 
retá havendo a terceira, porque, secretamente, se prepara nova edição, subdi-
•idindo cadeiras e uma porção de ou tras causas. 

O SR . BocAYUVA CuNHA: - Tambem não tenho conhecimento desses fa
•·tos que VV. EEx . allegam. 

Sr. Presidente. quanto á publi<:ação. na occasião em que foi r .itfl, o 
.Tornal elo Go•mme?·cio inseriu a seguinte "varia'": 

\ 

"O Di011"io OfficiaZ deverá publi<:ar hoje o decr eto de 13 de Janeiro 
deste anno, que- reorganiza o ensino publico a cargo do Minister•o da 
J ustiça e Negocias I nteriores. 

Organizada a reforma pelo ex-Ministro, De João Luiz AlvC'~, fvl 
s.ubmettida. em meiados de Dezembro do anno findo, ao exame e 1 ,_ 

solução do ·Sr. Presidente da Republica. 
Com a:; modificações e ampliações por ·S. Ex. assen tadas 110 C'M· 

tudo a que proce-deu foi o re<ferido decreto, em vista da prorogaçií.o, 
para este anno, da autorização legislativa para a reforma do ensino, 
assignado pelo Sr . Pre!jidente da Republica e refe-rendado ainà« pe'lb 
mesmo Ministro . 

Razões e converúeYtCÜI." varia:!. de ordem aél.mi"histr.atlva, entre n, 
quaes a de não alterar desde logo o regimen dos exames de 2' épo.:!:t , 
do~ exarrte~; vestiiJ'-!lared e das matriculas no inicio do anno :e"tlVtJ . 
!ize"ram adiat' a publica<;ão. agora orde-nada, por :i2' estarem flbprlo, 
o;, cursos". 

\ u •!$te HENRIQUE DooswORTH: - Argumento improcedente, ·xpUcar:ito do 
.:Joverno. que. naturalmen te, havia de justificar seu acto . . . 

0 SR. ADOLPHo BEJROAMINI: - Ou procu rar j u sti!ficar. 
ú 8 t<. HENRIQU E! DoDS>VOR'l'H: - .. . seu acto condemnavel de puh lll•a.r o 

'"ereto com uma data falsa. 
O SR. AooLPHo BEROAMINI: - O orador pôde prestar uma informação? O 

.\Iini,.tro elaborou a reforma e a deixou ass!gnada com o Sr. Presid<;~nt·' 0"

Republica? 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: - Sim, senhor. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMIN1:: -E as alterações :toram feit<t.S! 
O SR. BocAYUVA CuNHA: - De accordo com S. Ex. 
ú SR . .'\.DOLPHo BERGAMINI: -Mas, quando 5a não era ma:s :.lofínislru <' e~:~

~va no Supremo Tribunal? 
O >E'R . .EsoCAYlNA CuNHA: - •Foram feitas pelo Sr . .Presidente da H.epu

hlir:a, antes ela publicação . 
0 SR . ADOLPHO BERGAMINI: - l\llantendp a assignat ura no dOCUIDL"TltO, 

""!l!hindo este alterado con servan do a responsabilidade de quem 0 'tSSI.t\"nara 
O SR. BocAYUVA "CUNHA: - Estava em mão do Sr. Presidente õa Repu

b lica. 
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o SH. ADOLPHO BlilRGAMJNI: - Então, V. Ex. assigna um documento em. 
elaboração? )l'ã0 é po~si v e! ; assigna -se depois de cone! ui da essa elaboraçao. 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: -Já tinha sido publicado. 
o SR. ADOLPHO BERGA.MINI: - Os membros da maioda se incumbem de fa

zer c provar as maiores aceusaçõe:.; á probidade do Governo. 
O SR. BocA.YU\'A CusHA: - onsideremos o seguinte : que n ec:es<hla:..e 

tiuha o Governo de antedatar o decreto? 
o SR . A.DoLPHo BEJRGAMINI: - Para collocat· os enxertos a que se t'eferru 

v . Ex . mesmo e com esta ci!'cumstancia: deixando a re·sponsabilidade :J. u m 
Ministt·o demissionario, que, occupa ndo uma cadeira d e juiz, já não podi!'l. vi r 
defender-se das criticas que fossem feitas á reforma. E' uma circumst:Lncia 
gmvissima . . _ 

o SR. BoCAYUVA CU:!\ H A: - Evident mente, .Sr. Presulente. o Gov.,•·n.l tu o 
póde subordinar o crHe1·io rrue tem quanto á publicac;ão de seus actos ao cr,l
terio individual dos membros da minoria desta Casa. Passo, portanto, 'l <' "! 

gunda accusação. ' 
0 SR. A.DoLPHO BEl GAMINI: - A primeil·a permancc de pt:. 
O SR. BocA.YUV.t CuNHA : - Na opinião ele Y. Ex . ~ão n a minha, nom 'l 

da. r;;a~c:::iaAooLPHo BElRGAl\!INI : - Com a compt:ovaçã.o das palavras ele V. t~x. 
mesmo. 

O SR . HENRIQG'E DooswoRTH: - O orador. invocando a opm1ao da m~l r i. 
ronira. a da minoria estf1 estudando a reforma, quer· dizer, uma quest,i .o d. 
ensino, sob o aspecto pol1tico. Tomarei, então, a palavra, e tambem a di :~cdi-

r ei sob esse aspecto. I 
O SR. BoCAYUVA CUNEA: -A segunda accusação de S. Ex. é que la re 

forma é clandestina, teve elaboração clandestina, sem a udiencia dos cc mpe-
tentes. I 

Ora, Sr. Presidente, de todas as a ccusações !foi essa a que mais m•k sur
PI ehendeu, porquanto nunca assisti a uma elrubora.ção de reforma de ~ci tão· 
amplamente discutida e com 1mblicidade tão vasta. ' 

O SR. HENRIQUE DooswoR.TH: -A publlciO:ade é tal que, depois· de· l ccrP
tada a reforma, concedi uma entre•ista a determinado jornal desta Capital 
e a policia prohibiu que fosse publicada. Por ahi se pôde ver como, no e!!
tado de sitio, o Governo permitte a discussão de uma reforma d"" •m~ino ~. 
depois de decretada impede que seja apreciada, lflUanto mais quando aind:. 
estava sendo elaborada. 

O SR. BoBAYUVA OuNHA: 
do, quasi doze mezes antes 
jecto ... 

- O Dicvrio Otficial de 8 de Abril do anno passa
da publicação da reforma, estampou o ante pro-

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Para receber as suggestões dentro d 
quantos dias? 

O SR. BocAYUVA Cuxr-u: - Dentro de mais de um mez; de 8 de Abril, ., 
10 de Maio. Mais de um mez para receber suggestões dos competentes e do& 
i n teressados. 

· O SR. HENRIQUE! DooswoRTH : - Uma reforma de ensino que nesse c-m·to 
prazo deveria ser conhecida e estudada no paiz inteiro! 

O SR. BoCAYUVA CuNHA: - Posso informar á amara que essas S!J).;'gff;

tões foram feitas e levadas ao conhecimento do Governo e em granl:ss• n~> 
numero constam de àossie1·s abundantissimos. 

O SR. H.ENRIQUE DoEswoRTH: - Dossiers ignorados, desconhecidos, secre
tos. 

O SR. BoCAYm'A CuNIIA: - O Governo apreciou e selle<:cionou essa colla 
boração, essa documentaçfto, que foi publicada em grande parte; - trag.:> tr.·>" 
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publicações: a do ~nte-projecto, do Conselho l:;upet·ior do Ensino, insena r.o
Dicwio OfticiaZ, e ·para o qual se pediram suggestões, a. das suggestões do pro
fessor Orestes Guimarães, inspector federal das escolas subvencionadas de 
Santa Ca.1Jharina, e ainda. o parecer sobre o ensino juridico do Dr. Edmundo 
~lareira, promotor tambem em •Santa. Ca.tharina e não professor, como figura 
no discurso de V. Ex . (di~·igindo - se ao Sr. Hentriq·tte noasworth). 

O SR. ADoLPHO BmRGAMINI: - Umas suggestões foram publicadas, outn\s 
JláO. 

O ,SR. BoCAYUVA CUNHA : - Em grande numero foram publicadas. 
o SR. I-IIDNRIQlm DonswoRTH: - O oradot· trouxe duas, para. uma. rerol"ma 

,1ue se diz ter sido amplamentt- discutida, com publicações no Dicuio Ofticial 
O •SR. BoCAYUVA CUNHA: - Trouxe tres. Foram até publicados livros e o 

ante-projecto sa.hiu no orgão officia.l e quem não colla.borou nessa ela.bw·açi!,.,. 
·oi porque não o quiz. 

O •Su.. HENRIQUE DooswoRTH: - O que accusei foi o facto de não ~e t,~r 

: oerto, em torno da re!forma, um debate amplo. O prazo de 8 de Abril a 10 
d<> Maio para. receber suggestões sobre a reforma foi insufficiente para 
~ discussrw . 

O SR BocAYUVA CUNHA: - O Governo ·teve dous annos autodzado a 
azer a reforma.. Recebeu. opiniões de· varios pontos do paiz, enviou C'ircul:L-

1\oS ás congregações das escolas superiores, e della.s especialmente das ms·:Glas 
ue Recife e do .Estado elo llio, r cebe·u muitas suggbstões. Como, agora. v~n• 
o nobre Deputado dizer que foi clandestina. a. reforma, quando o a.ntc-projeC'to 
consta. do Diario Ofjiaictl , e idéas outras foram publicadas até em liv.ro, como
< cabei de mostrar á Camara? 

Assim, Sr. Presidente, de todas as accusações de S. Ex., a que mais rae· 
·urprehendeu, pelo seu desaccordo com a. verdade, foi justame-nte essa. . 

A terceira foi a de ter excedida a autorização legislativa em dous ponto~: 
na questão financeira. e na da-s nomeações sem concurso. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Nisso é indefensa.vel O Governo· 
o SR.· BoCAYUVA CUNHA: - Ora., na. parte financeira., o orador não trouxe 

1m calculo, mas comtudo, S. Ex. acha provavel que as despeza.s com a retm
como Sr . Deputado Doclworth nesse pa.Ttícular. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mas V. Ex. acha. que as despezas fir.am 
o entro do limite fixado na. lei? 

O SR. BocAYUVA CUNHA : - Acn'! clito que não eÀ"'Ceclerao. 
O SR. AooLPHo BERGAMINI: - •Sinão acha., então V. Ex. estã de accord(} 

com o Sr . Deputado Dodsworth nesse particular. 
O SR. 'BoCAYUVA CUNHA: -Julgo que não excede, não posso a;f'firma:· m:ot

Uwmaticamente, porljue não tenho feito o calculo. 
0 SR. HENRIQUID DODSWORTH: - Logo, V. Ex. não pó de me combabr pcrr 

n:i.o ter feito o calculv. 
O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Não o combato, por isso, mas affirmr 

Governo tem feito esse calculo. 
O SR. ADoLPHo oBERGAMINI: - O calculo está na gaveta. do ex-Ministro. 

Não veiu a lumt>. 
O Sn: BoCAYUVA CUNHA: - Mesmo- que ~s despezas exce·da.m a a.utoriza

çao Jegislativ"-, o Governo previu o facto e fez o argumento proveniente da
revisão das taxas. O Governo fez e·ssa. revisão, augmentando, na.turalm<mte 
por~ue em direito fiscal, !quando se autoriza o Governo a. revêr, fica sut.en~ 
ten<Udo que é para. augmentar. Tem siclo sempre essa a interpretação dos po
dPres constitui dos. 

0 SH. ADOLPHO BERGAMINI: -E' sempre para ~scorchar. 
O Sn. BoCAYUVA CuNHA: - Ora, tendo •havido augmento de taxas, a ali-
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"torizacão não foi eoxcedida, finance·irnmente. pot·qu o uugnwntu dará, CPrl n.
ment .. para cob1·ir as pequenas despeza;; creadas. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Ma · o Governo dispensou a,g taxa~-
0 SR. BoCAYUVA CuNHA: - Não apoiado. O Governo não dispensou tal, 

apenas permittiu qu para este anno fossem ellas cobrttcl:ts pela tabe!1:t rt n
terior. 

ú SR. 1-illNRIQUE DooswoRTH: - 'JJ::,·identemente, este anno a de-spe7.;l. r-um 
·a re·forma ser excedida. São 300 contos com o ensino secundario superl01· e 
500 com o nsino primario. 

O SR. ·BOCAYt:\'A CUNH ,I: V. Ex. nüo re?. c. ca!culo, e. portan~c n :L, 
llócle. ,;aber 

O SR. HEJNRIQU~~ DonswoRTH: Cada cadeira crea~la importa em mni;s 011 

m~nos a ck•speza ele 28 ;:>.. 30 contos, e o Governo está ainda. conspira~1il o " 
creação de outras . 

O SR. BoCAYUVA CuNHA: - O que é facto. Sr . Pl'esidente, é que a r<>rnrma 
não excedeu á autorização legislativa, porque. quando o Gove1·no fez '\ l'l)·.d ~iío 
das taxas, foi de- accorclo com aquella autorização, e essa revisão presuppr.~ 
augmento consideravel que cobrirt•, taJvez com excesso. o limite ele tr3!;ent.o~ 

contos pe1·mittidos ao Governo. 
O SR. ADOLPHO Rt~ROAMINI: - •F.::ntiio. m ']Ue Eir:a \'. Ex.: não t'i:Ccde- o 

limitA ele tresentos contos. ou excede e será coberto? 
O Sa. BOCAYUVA CuNHA: - Não ~xcede porque R<?rá coberto com o n.u

gmento das taxas que 0 Govel'no estSJbeleceu . 
O SR. I-illNRIQUE DooswoRTH: - Sob o aspecto social a reforma e ; nic!lm 

porque vae busca•· no bolso dos estudantes cerca ele t l'OSentos conto~ nrtra 
<'obrir o excesso. 

O SR. BOCAYUVA CuNHA: -.Não é iníqua, porque esse exc"sso set·á, si c, 
houver. muito pequeno. poderá SE'·l· ele u m conto de r~is ou clp quinhei"'Os m 11 
réis ... 

0 SR. ADOLPHO BElRQAMINl : -V. Ex. fez O calculo . .. 
O SR. BoCAYU•'A CUNHA: - .L ão 0 fiz. 
O SR . ADoi,PHo •BE>RGAMIN I : - ... clü Pxcesso quE' vil·,:, desse augmPr..'" d; 

ta.xas. de tal ârte que cobri1·[l a despeza com a re-forma? 
O SR. BoCAYUVA CUNHA : -- O Governo fez 0 calculo, eRtú certo ile que 

não excedeu á autorizac:f.io l€'gislativa, por clous motivo!>: prímelrü. pon[1:"' t• ''•l•· 
gastar até tresentos contos; segundo porque o augmento das taxas ~ohrii' ÍI o 
exceRso por ve11tu r a existente ... 

· O SR. AooLPE.o BElRGAMINl : -Por ven tu ra, não; -por azar. 
O SR. BocAYUVA CuNHA: - ... que- não sel'F< gTancle. pois a rcfonna 1,>\e 

em vista a situação financeira do Governo Federal. 
O SR. AooT.PRo BF.RGAliHNT: - V. Ex. me perdõe; Y. Ex . vem clefenllet• a 

reforma e, portanto, esUi a.pparel11ado para me responder: qual o cnleu!r. f e"o 
pelo Governo? 

0 SR . BOCAYUVA CUNHA: - 0 QUE' poSO dizet· a Y. Ex . p que o Govel'nt• 
fez o calculo E' acredita não ter excedido autorização legislativa; agora, o 
nobre Deputado h a de convir que não é possível dar o calculo exacto. 

O SR. A.OOLPHO BElRGAMINI : - E o calculo ap.proxim.ado V. Ex. poderá 
dizel-o? 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Sr . Presidente, o outro ponto E'·rn q u e 0 orador 
·clJz qu~ o Governo exceden ú autorização legislativa é o .que se· reJere ao~ roll 
-cursos. N€sse ponto, ha uma questão de fa:cto que não o posso encobrir com 
a minha modesta palavr<J. . (lh~o atJDiados). 

O SR. rillNlUQUEl DooswoRTH: - V. Ex., é bastante comp tente parn. lra
tar do a~sumpto. 
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o 1SR. BoCAYUVA CUNHA:·- O Governo r.omeou um vro[essor pal< t 't ~<s-

"'ola a e Medicina ... 
o SR. HmNRIQ'tJE DooswoRTH: - Dous. 

o SR . BOCAYUVA CuNHA: - ... ·e um pa1·a a .E scola ,Polytechnica. 
o SR. FLElNRlQUE DooswORTH : - Dois para a tle Medicina e um para a 

Polytechnica. 
o SR. BocAYUVA CuNHA: - O ;;egundo para a Escola de Medicina nã.o foi 

nomeado, e sim transferido da Bahia; ifoi o nosso illustl'e co!lega, Sr . Cle
rr.entino Fraga. 

Dizia eu que não posso encobrir uma queslão de facto; mas, o Poder 
Fxecutivo explicou á Nação, em nota of!ficial, porque n.bria xcepção pa.,·a 
esses dois nomes. 

O SR. HENRIQUE DonsWOR'l'H: - Tres excepções. Aliás, fui o pl'imeiro a 
.,Jogiar a escolha desses nomes, mas acho que a nomeação é illegal. 

O ISR. BoCAYUVA CUNHA: - Folgo em vêr •q ue o nobre ora-dor que atacou 
r<' Em·ma ::enha elogiado essas nomeações. 

O SR HENRIQUE DooswORTH: - MJas nii.o deixo de considerai-as illegaes. 
O SR. BoCAYUVA CUNHA: - São nomes. por assim dizer, internacionaes, 

Carlos hagas e Novaes. 
O !SR. HENRIQUE DoosHORTH: - Quanto á parte pessoal, subscrevo todos 

""elogios de V. Ex. aos professores Clementino Fraga e Carlos Chagas. aos 
QUfH'S .fui o primeiro a e logiar desta tribuna. Entretanto, acho que, do ponto 
de vista legal, 1SIS . EEx. não podiam a;bsolutamente ser nomeados, 0 Governo 
exm'bitou da autorização legislativa quando os nomeou. e nese ponto r('pto 
\ . Ex. a que me •prove o contraria. , 

O SR. BoCAYUVA ICUNHA: - A Camara sabe q ue em todas as reformas 
administrativSJs a praxe tem sido invariavelmente no sentido de que, embora 
a lei prescreva que as nomeações sejam feitas mediante concurso, não só 

'lllanto ao ~m,o;ino <:omo tambem quanto ás demais repartições, se fl'lr;'tm :.s pri
meiras nomeações sem essa <formalidade. 

O SR. ADOLPHO BmRGAMINr: - Bravo! Aprecio muito essa conlfissão de 
que os goverrios têm sempre infl-ingido a lei. Valha a sinceridade da a.fiJ'
maP,ão do orador. 

O SR. (BoCAYUVA CUNHA: - O Governo. porém, que dado o actuat mo
mento politico deveria ter necessidade de grangear sympathias e ele premiar 

-cerca de trinta amigos, !])reenchendo trinta cargos que resultam e resultarão 
· ela reforma do ensino, limitou-se, a nomear, a seu ar-bítrio, apenas o S'1·. 

Carlos Chagas, para a cadeira de Medicina 'l'ropical, de que é S. Ex. e>"pt• 
<:ialista, e o Sr. P r-Oifessor Novaes. 

O ·s~. l:1JEN11liQUJi1 DoDSWYRTH: - A escolhas são felict si mas, mas sii.o 
illegaes. V. Ex. não conifunda: os ISrs. Clementino Fraga e Carlos Chagas 
nwreccm todos os elogios (?tMI-ito bem.), mas a nom eac;ão de ambos é exp1·es>~a 

e ca tegoricamente illegal. 
O ISR. •BoCAYUVA CUNHA : - O Governo que poderá premiar dcdicac;õ<>s 

nbri u mão dessas nomeações e apenas em beneficio ele duas dellas, •Jue abso
lutarmmte não são àP favoritismo, nonueou ess<o>s d<Ji~ prove ':!t<Js p•·of~s:•;orçs. 

Agora, pergunto á Camara si é passível de censura um governo que não 
•e aproveita da refo:rma, e submette a concurso o preenchin1':l11to de c.·erca. 
·Je t rinta cargos novos? 

O iSR. if-IENRIQUE DoDSWORTH: - iEvidentemnte. Rasl'a -qu e h ruja uma só 
nomeação i1legal para que seja passível de censura. 
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O ISR. AMERICO PEixOTo: - Mas, si o Governo estava autorizado a re-
formar! ! •Si essa autorização não limitava a acção do Governo! ! ! 

O ISR. J:-!ENRIQUE DooswoRTH: - V . Ex. é capaz de citar essa autorização ? 
0 SR. AMERICO PEIXOTO: -Repto V. Ex. tambem a negai-a. 
O ISR. CHENRIQUE DODSWORTH: -E eu repto V. ·Ex. a citar a autorização; 

vv. EEx. estão dando apartes litera.rios em materia de reforma de ensino. 
Querem defender, a todo o transe, o Governo. 

o. ISR. AME!l.ICO PEixoTO: - O Gover:no podia fazer essas nomeações, de 
accôrdo com a praxe anterior. 

O ISR. ['~"ENRIQUE DoDSWORTH: - Praxe anterior não é lei. A lei está es
cripta. Infeli=ente, todos os governos que exorbitam, no Brasil, encontram 
maioria que os apoie. 

O 'SR. JosÉ 030NIFAOIO: - O Governo estava autorizado a fazer as nomea
ções, independentemeni:e de concurso. : para 3JS cadeiras novas. 

O SR. A.DOLPHO BEilGAMINI: - Não estava autorizado, não ha essa auto
rização na lei . 

O ISR. [J'IiENRIQUE DODSWORTH: - Fazer rffiorma ·não é nomear sem con
curso. E' um acto escandaloso do Governo, como escandaloso foi falsificar a 
data do decreto. (Trocam-se violentos apartes. O Sr. Presidente chama a 
n.ttenção dos Srs . Deputados). 

O SR. BocAYUVA CUNHA: - Sr. !Presidente, depois desta celeuma, levan
tada pelo, nobre collega pelo Districto Federal, vou lêr o artigo da reforma 
que autoriza as nomeações sem concurso. 

0 ISR. HENRIQUE DODSWORTH: - Vamos a vêr. 
0 SR. BOCAYUVA CUNHA: - Diz o artigo 288: "O Governo poderá faz~~ 

livremente o provimento d3JS cadeiras nova;s, dentro do prazo de 90 dias a 
contar da data da publicação deste decreto. 

Paragrapho uni co. Poderá egualmente nomear ou conceder transferen
cias de prOifessores cathedraticos, do mesmo ou de outro insi'ituto otfficiall. 
congenere, para as cadeiras novas, ou para as vagas resultantes das mesma;s 
transferencias. " 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Artigo da reforma, não da autorização . 
V. E:x. está lendo a reforma. E' um argumento capcioso. Peço para lê r a 
autorização do Congresso. O nobre :Deputado por !Minas não conhece nem a 
autorização . 

· O SR. AwLPHO BERGAMINI : - iM:as essa disposição, que é do Executivo, 
collide com a lei emanada do Congresso. 

O !SR. IfuNRIQUE DovswORTH: - E' um artigo da reforma, citação, por
tanto, capc!osa, porque exactamente esse artigo da lei do ensino inlfrlnge a. 
autorização legislativa. 

O ISR. BoCAYUVA CUNHA: - Sr. Presidente, proseguindo na analyse do 
discurso do nabre Deputado, direi que IS. Ex. cáe numa grande contradicção 
quando, ao mesmo tempo que ruffirma que o Governo não acceitou a colla
boração elos competentes, assevera que a reforma, quanto á Escola JPoly
technica, foi elaborada pelo Professor ICantanhede e, com relação á Facul
dade de Medicina, pelo !Professor Rocha Vaz . 

De duas uma: ou o Governo acceitou a collaboração desses competentes 
que S. Ex. declarou terem elruborado essa parte da reforma, ou não a accel
iou, e, portanto, o argumento de S. Ex. é contraditorio. 

O ISR, HENRIQUE DovswoRTH: - Pois, então, eu proponho um debate amplo, 
nncional a respeito elo ensino e V. Elx. cita os Drs . Cantanbede e Roch:;,. 
Vaz?! 
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[Este ultimo a primeira cousa que fez foi inventar cinco empregos para 
elle mesmo! Notavel collaboração! 

O SR. BoCAYUVA CUNHA : - Respondi, portanto, ás o'bjecções de S. Ex. 
quanto ao pretendido excesso do Governo sobre a autorização legislativo. 

Outra critica do illulstre Deputa do é que a reforma é falha e o unico 
argumento que apresenta para affirmar isso é o de que a reforma manteve 
duas cadeiras !facultativas no Collegio Pedro II ... 

O ISR. HENRIQUE DonswORTH: - Eu aconselharia v. Ex. a lêr o resto do 
meu discurso . 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Outra censura é não ter o Governo feito 
moldes de progr<Lmma para as escolas. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH : - Q~ escolas?! 
0 SR . BOCAYUVA Ct:NHA: - 0 Collegio Pedro LI e outros. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Nunca falei em escolas ... 
O SR. BocAYUVA !CUNHA: - Poderia lêr esse ponto do discurso do Sr. 

Dodsworth, mas não o faço, para não fatigar a Camara. 
O ISR. AooLPHO BEHGAMINI: -A Camara ouve V. Ex. com muito prazer. 

(Ap oiados) . 

O Sn. BocAYffi'A CUNHA : - Agradeço ao nobre Deputado. 

Como dizia, •Sr. Presidente, segundo S. Ex., o Governo devia ter elabo
rado moldes geraes, uma especie de ;programma mínimo, se assim comrret:endi 
0 argumento de S . Ex., para as disciplinas do Collegio !Pedro II. Neste ponto, 
respeito a analyse de rS. Ex. : S. E x. é professor, tem mais competencia do 
que eu no assumpto. 

0 SR. HEJNRIQUEJ DODSWOHTH: - Não apoiac1o. 
O SR. BOCAYVA CUNHA: - E' um ponto de vista doutrinaria, qufl o Go

verno não adoptou ; mas, si o Gove.rno houvesse adoptado a opinião de S. Ex., 
as congregações se levantariam em massa, para protestar contra o que se 
chama a invasão da autonomia didactica dals congregações, porque está esta
belecido. desde a lei Rivadavia, passando pela lei !Maximiliano, pela lei actual, 
quo as co11gregações têm plena autonomia em ma teria de ensino . 

rE' um grande principio que parece assentado pelos pedagogos, pelos 
.competentes na materia, !POrque nem sempre se attribue ao Governo o conhe
dmento perú'eito de todos os detalhes da questão pedagogica. 

O SR. HEJNRIQUEJ DooswoRTH: - Essa parte do discurso de V . Ex. deve 
ser gryphada. V. Ex . e!5tá dizendo, por outras palavras, que o Governo 
não entende de ensino ... 

O SR. BOCAYUVA CUNHA: - Essa parte do discurso de >S. Ex., como ac
centuei, eu respeito, porque é opinião pessoal de tS. Ex., embora não parti
lhada pela maioria dos competentes no assumpto. 

. A sexta accusação consiste no ofacto do Governo ter concedido bancas 
{]e exame para o Districto Federal. 

Ora, quanto ás bancas de ex=e ·para o Districto F1ederal, que S. Ex. 
Pensa que vão diminuir ele qual{!Uer maneira a importancia do collegio em 
<JUe é digno professor, essa parte está incluída na emenda da a utorização e 
foi o Sr. 1Senador Paulo de Frontin quem a e laborou. S. Ex., portanto, 
{]eve se queixar não do Governo, mas do Sr. Senador !Paulo de Frontin. que, 
com a sua grande autoridade de velho director da Escola, com a sua enorme 
capacidade que ninguem contesta, elaborou a a ut orização nesse sentido. 

0 !SR. HENRIQUE DODSWORTH : - Si é exacto que foi o Sr. ·paulo de FrOntin 
quem elaborou a autorização para a reforma nesse ponto - e IS. Ex. póde 
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suppor que isso dê muito bom resultado para o ensino saiba, V. Ex. qu& 
penso diametralm ente de modo contrario . 

Em mat'eria de ensino, o Sr . Paulo de Frontin póde pensar de um modo. 
e eu de outro. 

0 SR. BOCAYUVA CUNHA: - Mas, jlffi politica, não ... 
A setima accusação foi quanto ao m odo de constituir as •ban cas . 

Sr . Presidente, o modo de constituição das bancas de exames de prepa
ra to rios pela reforma póde não ser bom . 

0 •SR. ÀDOLPHO iBERGAMINI: - V. Ex . admitle, tambem, a possi1bilidade 
de não ser bom ... 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Sim, o Governo não estando autorizado a 
crear uma ·Escola Normal .Superior no Disl:ricto Federal. .. 

O SR. HENRiiQUEJ DoDSWORTH: - Estava autoriz1:1do a crear a Facul~ade de 
Lettras no Pedro II. 

o ·SR. BoCAYUVA !CUNHA : - ·Mas a l~'ac u ldade de Letras não ê 'Escola N or
mal Superior. 

0 SR. !-lENRIQUE DODSWORTII : -- Podia ser adaptada. 
OSR. JOAQUilVl IMEJLLO: -.Seria exceder a autorização legislativa . 

o SR. ADOLPHO IBERGAMINI : - Ahi, o Governo não podia exceder, m as, 
no que concerne á despeza e nomeações, não teve esse receio .... 

o SR . BOCAYUVA CuNHA: - Já provei que o Governo podia nomear 30 

professores, e não o lfez . 
O SR. •AI){)J...PHO iBElRGAMINI: V. Ex. poderia informar quanto cada cadeira 

dessas custa por anno? 
0 SR. BOCAYUVA .CUNHA : -Está na lei. V. Ex. poderá lel-a . 
0 SR. ADOLPHO BERGAMIN1 : - V . Ex. !faça o calculo, mesmo ele C3.beça, 

e verificará que essa clespeza quasi attinge, senão excede. os 300:000$000, 
autorizados na lei. 

Ahi está: só essas cadeiras conduzem a uma clespeza de 300 contos. 
O ·SR. HENRIQUE DonSWORTH: - O Governo devia ter aproveitado a 'luto

rização para crear á Escola Normal •Superior. Hoje, V. Ex . acha que não 
tenho razão. 

O !SR. BOCAYUVA CuNHA: Como se vê, não lha motivo para ~e a tacar 
o Governo por isso. 

O SR . ADOLPHO BmRGAMINr: - Acho mesmo que o nobre Deputado está 
de accôrdo com o Sr. Henrique Dodsworth. 

O SR. BOCAYUVA CUNHA : - •Sr. Presidente, o honrado Deputado pelo 
Districto Federal alimenta, ha mui to tempo, a velha · a~piração de ser pro
fessor da Universidade elo Rio ele Janeiro, pela elevação do <Collegio Pedro I1 
a escola superior de lettras . 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - E' mais uma face elo talento de V. Ex., 
a capacidade de advjnhar. 

O ISR. BOCAYUV~\ CUN11A : - V. Ex. me tem lfeito declarações nesse 
sentido. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não é posssivcl que o orador se utili ~e de 
conifidencias. 

O SR. 'BOCAYUVA CuNHA : - Finalmente, S. Ex. ataca a reforma com 
relação ao instituto ela livrc;l ilocencia. Dei-me ao trabalho de lêr as duas 

leis anteriores sobre o ensino: a lf'i Rivadavia, que- a creou e a lei Maximiliano, 
que a li~tou. 

Comoparando-as com a lei nctual. pdsso dizer á Camara , que foram li-
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r. f• iras as modificações da reforma, que aiiás, em lillJhas geraes, é no sentido 
,. 11nsenzador ao estabelecer a livre docencia. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Sacriiicou int iramente a livre docencia. 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: - Em prime ir o Jogar, a r eforma exige um con

curso mais rigoroso para a livre docencia; e n:nguem de bõa ·fé pôde atacar 
urna relforma que exige maior -selecção do professorado, com lJt·ovas mais ri
;:urosas do que as anteriores estabelecidas e m lei. 

O SR. I-IENJUQUE DooswoRTH: - O concurso já existia ; não é innovação 
tht refo rma . 

O SR . BoCAYUVA CuNHA: - Mas era muito mais facil . Na lei Rivadavia 
<h pe ndia de uma simplfls apresentação de traba lho de valor á congregação. 

O SR. HENJUQUE DooswoR~·H:- Não apoiado. V. Ex. então não sabe como 
~··1 feito o concurso. A prova era sen1elhante ao concurso para professor 
t' thedratico, com prelecção, defesa ele these e prova pratica. Nesse ponto 
" reforma não innovou c~usa alguma. 

O SR. BOCAYUVA CUNHA : - Na lei Rivadavia bastava a prova de idonei
rlade e a a]Jp rovaç;ão da cong regação elo traballho original publicado pelo can 
tl!dato á docencia livre . 

Nestas condições, como ata:car a refm·ma, só porque teve m a iores exi-
1-• ncias para a insti tuição ela livre docencia?! 

O SR. HENJUQUE DoosWORTH: - Porque cercea a livre docencia. 

o ISR. BOCAYUVA .CUNHA: - Agora, .Sr. Presidente, outro ponto em que a 
re orma altero u a livre clocencia foi con1 relação á percentagem que os livres 
docentes tinham que dar á escola, passando ele 10 para 20. Quando tudo 
, m•arece neste e em outros paizes, com o tambem não encarecer o material 
do ensino '? 

O SR. HENIUQ UE DooswoRTH: - O professor ensina e não tem a m e nor
n 1ríbuição . 

O SR. BocAYUVA CUNHA: - A lém disso, Sr. Presidente. foram mantidas 
to<las as r egalias dos docentes livres e lbes !oi concedida. com a suppressão 
do~ substitutos, uma grande vantagem : a do accesso ás vagas dos cathe
llroticos . Têm sido e·tas as ligeiras alterações feitas pela reforma: o que em 
g-lobo só traz vantagens para o e nsino e para os docentes lívt·es. 

0 SR. I-IENJUQUE DODSWORTH : - Profundas . 
O Sn. BoCAYUVA ICUNHA : - Julg o •que nesse ponto, tambem, as accusa

r:i•,s do nobre Deputado n ão .são procedentes. Penso, portanto, ter respondido 
ao discurso de S. Ex., relativamente ás criticas injustas que fez á reforma. 

AntP-s, .pori'm, confessarei a minha surpresa ao Yêr' o illustre collega, ao 
in és de concluir por um projecto de ordem doutrinaria e pedagogica que 
>'•'las ~e os males en contrados pela s u a critica na reforma do ensino, con
t'luisse o seu trabalho por um proj ecto mandando augmentar os vencimentos 
<lc pessoal admin istra tivo elo Collegio P edro II e das escolas superiores. 

Sr. PresidE'nte - o Sr. H enrique Dodsworth quiz indagar quaes os 
intuitos ela r e!orma; e eu disse em aparte que os intuitos de uma reforma 
<l< ensino são sempre e necessatiamente complexos, e de facto reaffirmo. 
':lfas, como a minha palavra é fabha (Não apoia<l.os), vou lêr alguns topicos 
rlrt exposição de motivos com que o Ministro ju tificou essa reforma. 
])j"- S. Ex.: 

"Devo accentuar m·eliminarmente que . não tive o vaidoso e 
reprova.vel intuito de insinuações radicaes, na Yã esperan ça de fazer
surgir, como ao toque de vara mae:ica - uma organização capaz de 
transformar, por si só. em bE'nE'fic ios dE' sabedoria e d e cultura, os 
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males e defeitos da instrucção publica entre nôs. Qt~id Zeges, sine ?M 

riõus? . ... 
:Procurei, sim, prescrutar os males mais graves, os decfeitos mais 

perniciosos, ouvindo - em vasto inquerito - os competentes na mn.
teria." 

Vê a Camara que o Ministro de então fez largo inquerito entre os com-
,:.etentes. 

".Devo ainda confessar a V . Ex . que, deante do formidavel ar
chivo de relatorios, pareceres, a lvitres e suggestões que recebi, me 
senti tomado doe uma especie de .terror sagrado . . . " 

O SR. HENRIQUE DonswoRTR: - Mas dpois que ninguem teve mais o 
<:error sagrado, sô o Sr. Rooha Vaz arrar(iou cinco empregos. 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - (continuando): 
... "por ousar tocar nas pedras do edifício e procurar, reparal-o, 
em'bora de principio, disposto a não lhe mudar a tradicional archi
tectura. 

Venci as resistencias do meu receio, embora não haja vencido 
todas as difficuldades que se me antolharam 

O .SR. BoCAYUVA CuNnA: - Vê, pois, a Camara, que não pôde haver mais 
.-sinceridade, mais -clareza do que aquella de que usou o Ministro. 

Diz ainda S. Ex. na exposição de motivos: 

"Quem cogita de reforma do ensino tem de enfrentar todos os 
seus aspectos e procurar inprimir-lhes u=a sô direcção geral e uma 
sô orientação. 

!Essa unidade não podia ser conseguida, como seria conveniente, 
porque nem todos os ramos do ensino estão subordinados a este mi
aisterio. E' uma das anomalias da nossa organização administrati, a. 

!Sem falar nos institutos militares de ensino, ahi estão subordina
dos ao Ministerio da Agricul.tura varios estabelecimentos, que b m 
ficariam sob uma sô direcção superior: a E scola de Minas, de Ouro 
Preto, as escolas de commercio e de agricultura, os institutos de f·n
sino profissional, etc. 

A:!lsim, pois, a unidade de d.irecção e de orientação do em,no 
constante desta reforma, tinha de ficar como ficou, restricta aos es
tabelecimentos subordinados ao Ministerio da Justiça e Negocias In
teriores." 

"Embora pareça um retrocesso, não era possível manter o ex
cesso de autonomia do ensino, consagrado, em. anteriores refo rmas, 
comquanto attenuado na •que actualmente vigora . 

.Autonomia do ensino não é independencia, nem soberania do en
sino. E' liberdade de acção, sob uma superintendencia geral e or~a
nica. Nem de outra forma se pôde concebel-a desde que é o poder 
publico que custeia, com a receita dos impostos, a manutenção dos 
institutos e desde que, no estado actual da nossa civilização, é dever 
elementar do Estado fiscalizar a idoneidade teabnica para o exercício 
de certas profissões. 

Por esse motivo, e convencido de que um dos males do ensino 
estava naquelle excesso, se.Jn controle, entendi que devia separar a 
autonomia didactica da autonomia administrativa, submettendo-as a 
preceitos diversos. 

A autonomia didactica .é mantida nas congregações subordinada,; 
a o Conselho Nacional do Ensino, como orgão consultivo, de alta a11 · 
toridade e competen cia. 

A autonomia administrativa é confiada ao d.irector de cada insti
tuto, sujeitos certos dos seus actos á revisão do Ministro da Justiça 
e Nego cios Interiores." 
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.-- Essa ê a orientação da reforma quanto ás relações du Estado com o 
;mslno. (Lê, ainàa): 

"A creação do Departamento Nacional do Ensino, como centro 
coorclenador, era uma necessidade evlden lt: . 

.Prestam-lhe auxilio e orientação, sob o ponto de vista didactico, 
as congregações dos institutos de instrucção e o Conselho Nacional 
do Ensino, e superintende-o o l'vllirnistro da Justiça. e Negocias Inte
riores. 

Fi•cam-lhe affectos os assump.tos que se referem ao ensino pn
mario, ao ensino secundaria, a:~ ensino artistico e ao ensino superior." 
.A:hi fica o nucleo de onda sa..loJir-.1, mais tarde, o futuro M!nisterio da 
Instrucção publica, que será i·ndispensa.vel. 

O SR. SA' FILHo: -Mais um para augmen.tar a despeza. 
O Pad.z do dia em que foi publicada a reforma diz o seguinte, em synthest, 

a preciando essa obra do Governo: 
"O ensino, em geral, inclusive o superior, serâ., mais efficiente, 

porque o professor será obrigado a ensinar e o alumno obrigado a 
estudar, elimi·nando-se U~ts e outros que não cumprirem esse dever 
primordial . " 

O SR. SA' FILHo: -Essa é ur<•:t das vantagens da reforma. 
0 SR. BoCAYUVA CUNHA: -Agradeço O aparte de V. Ex . (Lê): 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH : - Essa ê a orientação do Sr. João Luiz 

Alves. Mas, depois que 1S . Ex . sruhiu do ministerio, o Governo entregou a re
forma a varias pessoas, qu~ ·1!teraram o pla.no de S. Ex. 

O SR. BoCAYUVA CUnHA: - iN este ponto V. Elx. já. teve a resposta do 
Sr. Clementino Fraga. Neste momento, apenas estou expond·o a Camara o~ 
m otivos doutrinarias que dictar-am a reforma. 

Com relação ao ensino secundaria diz a exposição: 
"O ensino secundaria, com a sua organização dupla de ensino 

gymnasial e ensino de preparatorios, não poderia permanecer, 
Neste ensino o que se observa ê o desejo <de um preparo rapido 

e cada vez mais superficial nas materias que habilitam para a ma
tricula nos cursos superiores . 

Esse, porém, não pôde nem deve continuar a ser o objectivo do 
ensino secundaria. 

Base indispensavel, se-.n duvida, para a ma.tricula nos cursos su
periores, o ensino secundaria deve ser encarado como um preparo 
fundamental e geral para a vida, qualquer que seja a profissão a 
que se dedicar o individuo. 

Sem grandes innovações na sua organização, o ensino secundaria, 
segundo o projecto, será obrigatoriamente sêriado, concluido pelo es
tudo da philosophia. 

A remodelação teve por principal intuito uma sêrlação mais ra
cional das materias a. ensinar, com programmas e horarios conve
nientes. 

Para isso se estabeleceu que o curso será feito em seis annos, 
prazo que não é excessivo, pois é de sete annos na França, Belgica 
e Inglaterra, de oito, no Italia, e de nov~ na Suissa e AJlemanha. 

A preconizada divisão do ensino secundaria em dous cyclos e a 
consequente bifurcação . para melhor preparo de materias mais recom
mendaveis a tal ou qual prO'fissão, adaptadas por alguns paizes, ori
ginam-se do presupposto de que é preciso attender, desde cedo, sem 
perda de tempo, ás variadas aptidões dos adolescentes. 

A critica ped<~~gogica tem entretanto, salientado que as vocações 
só muito raramente se revelam, de modo apreciavel, antes de certa 
idade, não sendo, pois, conveniente assentar a base elo ensino no que 
ê hypobherico ou precoce. 
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Nas actuaes cll·cumstancias, as condições mais ou menos difficeis
ou morosas da irrl!P·lantação daquella divisão, quando acceitavel, tra
riam embaraços prejudiciaes á efficacia e movimento desta reforma . 

::\Ta verdade, a reforma do ensino secundario, diante dos males 
verificados, para operar desde lgo, não ])Odla ter n. preoccupação d<: 
tentar novidades sobre as quaes se tenha de manifestar a experiencia . 

Accresce que os estudos littcra.rios não são incompatíveis com 
os sc!entificos, nem os impulsos de uma actividade accentuadamente· 
pratica com as especulações de um espit·ito bem formado. 

As materias constantes do ensino ·Secundaria são rigorosamente· 
nec.essarias .como conjuncto inseparavel, que allie á culotura classica 
os subsidies intellectuaes exigidos da mocidade pelas necessidades da 
vida moderna. 

Quer no r egimen gymnasial, quer no de exames parcellados, agora 
abolidos, variam as exigencias para a matricula nos cursus superioreR. 

Os de pharmacia e odontolgia exigem, actualmente, um preparo· 
menor; o estu~o do latim tem sido dispensado no curso de engenharia: 
nada justifica essa differença, a não ser a erronea concepção dos fin5 
do ensino secundario. 

Nada justifica, em vista das necessidades da cult u ra .do espil'ito, 
qualquer que seja o curso superior ou a carreira a que se destine 
o estudante. " 

"Abolidos os exames de preparatorios, en1quanto não disseminR
dos os institutos gymnasiaes identicos ao oCollegio Pedro LI na indis
pensavel prova á sua deficiencia, tend·o em attenção o ,numero de es
tudantes do cur so secundario em todo o paiz e as odifficuldades de 
communicação. 

Vê-se, .Sr. Presidente, que a reforllla teve o intuito humanista e conser
vador. Em um paiz •de immigração, como o nosso, a reforma quiz nacionalizai 
o ensino por meio do estudo do latim, língua da nossa raça, e do estudo pro
longado do portuguez. 

Quanto ao ensi'llo superior, a reforma teve por fim maior e n1elhor espe
cialização, creando certo numero de cadeiras nas Escolas de Medicina, Enge
nharia e Direito. 

O SR. SA' FILHo: -Na Escola de Direito a seriação não ficou boa. 
O SR. BoCAYUVA OuNHA: Na Escola de Medicina, creou-se a cadeira 

de medicina tropical. E eu tive o pra:l'er de ler, em um dos orgãos concei
tuados desta Capital, um artigo de medico illustre, que se cobria com pseu
donymo, dizendo que a simples 01·eação dessa cadeira ... 

O SR. I-IENJUQUE DooswoRTH: - Le.mbrada ha muitos annos em emenda 
ao orçamento. 

o SR. - GALDINo VALLEJ: - Antiga aspiração da medicina nacional. 
I() SR. BocAYUVA CuNHA: -Nem por já ter s ido lembrada, deixa de ser bôa . 
. . . equivalia á nossa verdadeira emancipação, á independencia scientifica 

da nossa medicina. 
O SR. PLINio MARQUES: - Principalmente quando vai occupal-a o es

pírito de Carlos Ohagas. 
O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Antes da m·eação genial de Oswaldo Cruz, 

nós outros, brasileiros, eramos obrigados a estudar a medicina nos tratauos 
estrangeiros exclusivamente. Depois, essa lacuna sensivel ficou sanada com a 
ft:•r-dação do instituto que hoje tem justamente o seu nome, e que ê uma d'1S 

me)hores, das maiores e das mais ex.traordinaa·ias escolas de medicina e ela 
sciencia experimental do mundo. (Jlh~ito bent.) 

Assim justifica a expos ição a m·eação dessa cadeira: 

.. A organização <1a cadeira, complementar ode medicina tropical 
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do estudo especial de hygiene publica. traduz um alto aperfeiçoamento 
no ensino medico. 

Paiz de clima quente, onde se verificam as condiçõe mais pro
prias para o desenvolvimento e diffusão de algumas doenças trans
missíveis; onde, por outro lado, existem problemas nosologicos, que 
escapam á actividade ele pesquizadores estrangeiros e se offerecem 
ao esforço e a intelligencia de nossos r>roifissionaes, não deveríamos 
prescindir por mais tempo de proporcionar aos nossos medicos uma 
educação especializada, capaz de h abilitai-os, não só ao ex.,J:cicio con
sequente e proveitoso da medicina clinica, mas ainda a interpre.tar 
factos novos da nos.sa pathologia, dos quaes não lhes é dado conhe
cimento amplo em lhcros didacticos, quasi em rubsoluto de autoria 
estrangeira. 

Era, pois, acertado cogitar do ensino da pabhologia regional. Para 
isso podemos, felizmente, aproveitar a activiclade technica do Instituto 
Oswaldo Cruz e de suas filiaes. 

Cumpre accentuar que, para actuarnios com effica.cia .no terreno 
da pratica e podermos combater as principaes endemias ruraes, que 
difficultam o trabalho em vastas extensões do nosso territorio, se tor
nava necessario habilitar o medico, que se destina ao exercício da 
profissão no interior do paiz, a constituir-se, pelo conhecimehto exacto 
das molestias ruraes e dos methodos de combatel-as, em poderoso 
factor do saneamento do nosso hinterlancl. 

On30U ta-m,bcnn o cn~rso de hygiene 1J1lblicn 

No que respeik'L ao ensino especial da hygiene publica não será 
menor o alcance da reforma . 

Não seria possível, em uma só cadeira ele hygiene elas faculdades 
de medicina, ed ucar o technico para o exercício amplo e complexo da 
funcção de hygienista moderno. 

Não se pócle contestar a alta valia do ensino de hygiene nas 
nossas Faculdades, nem a notoria .pro!ficiencia dos seus docentes. 

Nelle, porém, só poderão ser consideradas as grandes questões de 
doukrina, seguramente proveitosas aos medicos que se destinam ao 
exercício da clínica, mas de todo o ponto tnsu1lficientes para os que 
pretendam executar funcções sanitarias. 

Estes não mais IJOdem pre.scindir de conhecimentos especiaes, que 
exigem estudos e experiencias que escar>a.m ás possil1ilidades technicas 
de uma cadeira, por mais alta que seja a capacidade do professor e 
por mais que se imponha o seu methodo didactico. 

'l'al é o criterio actual dos paizes que mais zelam a saude da colle
ctiYidade, nos quaes o ensino da hygiene e da saude publica. é regulari
zado em escolas especiaes, com amplos elementos de aj}l·endizagem . 

Basta-nos, para justificar a reforma, o exemplo dos Estados Uni
dos, paiz que se con tituiu modelo em organizações sanitarias e em 
methodos de hygiene pt·eventiva . 

:IDx..istem alli actualmente diversas escolas especiaes de saude pu
blica, annexas ás Faculdades de Medicina, nas quaes alguns dos nossos 
profissionaes adquiriram valioso preparo technico, hoje aproveitado 
nos serviços sanita.rios do Brasil. 

No comitê de I-Iygif'ne da Sociedade das Nac;ões este assumpto 
acaba de merecer demorada attenção dos grandes especialistas, que alli 
se esf<JrÇam pelo aperfeiçoamento da saucle publica em todo o mundo. 

Não houve divergencia no conceito formulado, de que a hygiene 
publica, pela complexidade dos as, umptos nella consiclet·ados e pela 
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muLtiplicidade de conhecimentos que 3 . sua pratica requer, não póde 
prescindir de ensino especializado. 

Além disso, · cumpre não esquecer que as nossas questões de hy
giene publica differem das estudadas e resolvidas pela actividade de 
hygienistas estrangeiros. !Possuímos problemas que exigem dos nossos 
technicos educação e~pecial e adaptada ás condições do nosso ambiente 
climaterico e social. 

Já at'tingimos, no que respeita á nossa administração sanitaria, sa
tisfatorio aperfeiçoamento, que se traduz em resultados dos mais 
apreclaveis, reconhecidos pelos paizes mais cultos do. mundo. 

Dahi nos advêm maiores respO'IlSllibiliclades, entre as quaes a da 
necessidade de constituirmos um cor,po de hygienistas modernos, com 
instrucção technica que corr sponda á complexidade e relevancia de 
suas funcções. 

O Brasil é paiz inter-tropical, no qual os problemas de saude pu
blica .devem ser considerados de II}Odo especial, para o que se torna in
dispensavel o preparo especial de profissionaes samitarios. " 

":Claro está que o ensino não 'POderá. ter desde logo o desenYol
vimento amplo que exige, mas é de esperar que, htnçaclas as. bases da 
reforma, o seu apenfeiçoamento e ampliação possam ser realizados pelos 
futuros governos; 

B) No curso jurídico, onde muitas foram as innovações sugge
ridas, o projecto manteve o seu espírito conservador, qua,nto ás mate
rias a ensinar. 

fundiu as C.'l.deü-as de theoria e pratica do processo, creou a de 
{]ireito 'Penal militar e transpoz para o ultimo anno a cadeira de philo
sophia do direito, ensinada no primeiro. 

(f-louve opiniões pela creação das cadeiras ele direito industrial, de 
direito internaJCional privado, de psydhillitria .forense, te., e pela sup
pressão da de direito romano, que deveria ser ensinado conóuncta
mente com o direito civil. 

O direito industrial ainda não adquiriu uma autonomia tal, que 
justifique no momento a creação de uma cllideira especial, que sobre
{!U.!Tegaria o cur o . 

10 direito romano 'POderia ser supprimido, mas seria l])reciso dilatar 
o curso de direito civil, já sobrecarregado, como parece mais conve
niente, com o exame, parallelo ao estudo de caoa um elos nossos insti
tutos jurídicos, dos princípios de direito internacional privado e de le
gislação comparada. 

A psychiatria forense póde e deve ser ensinada na cadeira de me
dicina publica e anthropologia criminal. 

C) No estudo da engenharia, manteve-se o curso fundamental, com
mum aos tres cm·sos especiaes de engenharia civil, engenharia electri
cista e engenharia industrial, e supprimiu-se o curso de eng-enheiros 
geographos. 

As principaes innovações no ensino ministrado na Escola P olyte
chnica são as seguintes: 

a) cursos de seis annos, em Jogar de cinco anr\.os dos cm·sos actuaes. 
A estatística dos cinco ultimas annos mostra que ap nas uma percen
tagem de 15 % dos a lumnos matriculados no primeiro anno consegue 
completar o curso no período normal ·de cinco annos; um novo pro
gramma de estudos obriga o desenvolvimento de certos assumptos 
e assim não é possível organizar cursos senão com seis annos; e, 
aliás, esse é o periodo de temJJ)o utilizado por 85 .% dos a-lnmnos 
que frequentam a Escola Polytechnica; 

bl cadeira de Electrotechnica é eliminada do curso civil e con
servaJda no curso ele electricistas, que é da especialidade, com o 
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estudo de tres cadeiras de electl"icidade, uma em cada um dos tres 
annos; 

c) no curso de engenharia ·civil, as tres cadeiras de Res istencia, 
Materiaes e Estradas são distribuídas em quatro cad'eir as, creando-se 
a crudeira de :E ·tabilida de d>JS Construcções e Pontes e Viaductos, cuja 
independen cia ê beije uma necessidade, mesmo na mais modesta or
ganização; 

cl) ê creada, em todos o~ ultimas annos dos tres cursos espe
ciaes, umá nova cadeira, que se destinará propriamente á Enge
nharia Economica, <fazendo o estudo da ovganização e trafego das 
industrias e de contabilida!de publica e industrial. Essa cadeira en
sinará a os engenheira ndos o modo efficien te de sua futura colla
boração no desenvolvimento economico do paiz, estudando a orgà
nização e e3eploração das '[)rincipaes industrias, como a de trans
portes (estradas de ferro e de rodrugem, portos, navegação marítima, 
fluvia l e aerea) , a de .sE'rviços p ublicas collectivos (aguas, esgotos, 
illuminação, distribuição de energia electrica, carr.is electricos, etc·.), 
as fabris manufactureiras (dive1·sas industrias nacionaes) e as 
extractivas (mineração, madeiras, etc.) . N o estado ruotua l d:o nosso 
desenvolvimento economi co e diamte da sua rapida evo~ução, ê in
d1spen savel desde .iã ensinar aos f uturos operadores dessa evolução 
o m ellbor aproveitamento do seu tempo, em seu proprio beneficio e 
no do paiz; 

1 f) o curso de engenh eiros e lectricistas ê verdadeiramente espe
cializado, com assumptos de electJ'icidade ou de construcção, que os 
interessam; 

g) o curso de engenheiros imdustriaes ê elevado á mesma digni
dade technica que os outros dous cursos especiaes e póde preparar 
os futuros industriaes efficlentes do Brasil. E' creada nelle a cadeira 
de Cbimica Analytica, cuja necessidade ê intuitiva; 

h) são, pois, em resumo, creadas quatro cadeiras novas, nos 
tres ·curs os: uma de E lectricidade, com ma terias retiradas das duas 
já existentes, podendo ser assim as tres mais desenvol'Vidas e es
p ecia lizadas; uma de Chimica Analytica; uma de Estabilidade e Pon-

. tes, e uma de Engenharia Economica". 

"Tornou-se mais severa a exigencia da frequencia dos professo
res e a obrigatoriedade dos trabalhos praticas. 

Deu-se aos professores cathedraticos, como ê n atural e logico, o 
direito d:e esco!Oler os seu s assistentes e auxiliares." 

"Mianteve-se ás •congregaçõe a sua autonomia na organização 
de programmas, nos concursos e exames, dando-se-lhes voto con
sultivo m ou tros assum•ptos . 

Deu-se aos direotores a attribuição de orga,nizar os '()rçamentos, 
de .nomear e demittir os funccionarios e de velar pela d1scipl:ina e or
dem dos institutos . " 

"No r egim en escolar, creou-se a li!ln.itaçéLo àas rna-trimüas, como 
era justamente reclamado pela opinião dos competentes e imposto 
p ela necessidade de tornar efficiente e pratico o ensino, fazendo ao 
mesmo t empo uma selecção dos mais capazes, de modo que outras 
profissões possam a:ttrahir intelligencias que dellas hoje, inexplica
velmente, se desviam . " 

"Mantiveram-se, para os institutos de ensino secundaria e su
perior, as taxas que actualmente lhes pertencem como renda para 
o seu custeio, inclusive o pagamento das novas cadeiras. 

Augm;entarO/In-se, porém, as i?1-,p01·tamoiCDs. dessas taa;a.s, como 
era n ecessario, àaào o enca1·ecinnento do ma;terial indispen.savel ao 
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ensino c a necessidade de melhor al)JJrU lhamei1to pa.nz, os estabele
ci-rnentos. 

As Laxas que rmm arrecadada-s pelo Gonsell10 Superim· de 11-J
.sino passam a sel-o pelo Departan<ento Nacional do E11sino, como 
1·enda da União, para fazer face ás despezas noYas. 

Com estas proYidencias, aSseguro a V . Ex . que a 1·ejonna n<.o 
esqlCeceu. os enca-rgos que poderiann provir 1Jara o Theso~tro, e não 
podia escapar-me essa face do problema, de vez que não ignoro as 
difficul>dades :financeiras, que nos assoberbam e o lf.irme proposito de 
V. Ex. em diminuil-as e removei-as." 

"Entre as n ecessidades mais urgentes, a que cumpre provêr logo 
.que seja possível, ainda com sacrifício, estão a instal~ação do hospital 
de clinica da F a culdade ele Medicina e a mudança e melhor installaçào 
da Escola Polytechnica, em local e edificio mais apropriados. 

Estas ligeiras explic:.t<;ões, que a simples leitura elo projecco 
completará, me autorizam a dizer que alguma cousa se melhorou. 

Para conseguil-o, segui os pro·~eS90~ que me permittem repetir a 
phrase de Léon Bérard. que já citei alhures : 

'·De la mêthode suivie pour l'étucle de cette réforme pédago.;i· 
que. on ne pourra pas dire qu'elle ait té lanclestine et autolitai e, 
[Jropice aux cles~eins cachés, fertiles en brnsques entreprises et ré
solutions ~oudaines ... 

Procurei ir ao encontro dos males do ensino e •Para removei-os 
.procurei ouvir os doutos os praticas na matoria ... 

o SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Apenas censurei a refol·ma quanto llb 

curso secundaria. O assumpto sa presta, no emtanto, a que V. Ex. o encM-e 
sob outros aspectos. Is·o é até muito necessario. 

O SR. BocAYUVA CUNHA : -V. Ex. atacou a reforma em globo . 
O SR. HE, RIQUE DooswoRTH: - Restringi a minha: critica ao ensino se

cundaria . E' ncccssnrio que V. Ex. aborde outros pontos, porque, franca
mente, considero a reforma inteiramente falha do com ço ao fim: . 

O SR. BocAYUVA CUNHA: -Na opinião isolada de V. Ex. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH : - Na minha só, não, porque a Faculd: de 

de Medicina protestou, o mesmo fazendo os estudantes <Ia PoJy.technica. 
O SR . BocAYUVA CuNrrA: - Não conheço nenhum protesto da Faculdade 

de Medicina. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - O Sr. p1 ofessor Pinheiro Guimarães, 

protestou, e p6rle fazel-o porque conhece amplamente o assumpto. 
O SR. 'BoCAYUVA CuNHA: - O professor Pinheiro Guimarães protest. rã 

contra todas as reformas de ensino, pois, S . Ex . é um dos autores da r ef •r
ma Rivadavia, que desorganizou o ensino. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - S. Ex. conhece perfeitamente as ques
tões de ensino e pôde manifestar a sua opinião. 

Com relação aos estudantes, foi dito aqui que a reforma os prej udi
cava ... 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Granclemen te. Bastava ter augmen ta<lE_ 
as taxas. 

O SR. BoCAYUVA CUNUA: - ... porque augmentou as taxas . 
Esse augmento se ju ·tifica plenamente, porque o ensino' nas escolas ~u

periores era e ainda é barato. si compararmos com o cobrado pelos estabelP.ci· 
mentos •ParticularE!s . 

O SR . HENRIQUE DooswoR1'H: - E' uma these muito ingrata e-ssa de 
defender-se o encarecimento do e11slno. 

O SR. BocAYUVA CUNHA: - Não defendo: digo que e justifica em prl· 
meiro Jogar, porque ha o encarecimento geral das ocousas e, depois, porqu .. 
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0 ensino official era baratissimo, comparado com as taxa:; cobradas pela. 
instituições particulares. 

Aliás, si na reforma, o Governo fez esse pequeno augmento ... 
O SR. HENRIQUTil DooswoRTH: Aliás. não autorizado; foi um augmento. 

·gal. 
O SR. BocAYUVA CuNHA: - fel-o de accôrdo com a emenda do Sr. 

Paulo de Frontin ... 
O SR. HE~RIQUTil DooswoRTH: -Não apoiado. O proprio Senador Frontln 

protestou contra esse augmento, da tribuna. do Senado. 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: - que autorizava o Governo a fazer a re-

isão das taxas. 
O SR. HENRIQUE DouswoRTH: • unca autorizou o Go,·erno a augment~ 

xas. 
O Sn. BÕCAYUVA C!:NHA: - Vou ler a autorização dada pelo Congresso. 

l.IJê) o 

•· Art. a•, n. 8, leltra k, § 1.• Para execução desta reforma o Governo 
f! 'á a necessaria revisão das consignações votadas no orçamento, etc."" 
Portanto, si o Governo está autorizado a rever as taxas, E>stá. tambem logl
" mente autorizado a nugmental-as. 

O SR. SA FILHo: - Mas o augmento foi excessivo. 
O SR . HENRIQUE DooswoRTH: - O augmento é injustificavel. 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: - ão quero voltar a este ponto, já por mim 

cJ ·cu tido. Não vale a pena estar repisando. 
Proseguindo na analyse da reforma, direi que, com relação aos estudan

t ~. nunca o Governo foi tão longe em seus beneficios. 
O SR. HENRIQl:E DooswoRTH: - Sim, pm·que os estudantes reclamaram e 

o Governo recuou. 
O SR. BoCAYUVA C17NHA: - O Go,·e:-no. pela primeira ,·ez, reconhece as 

a;"oeiações de estudantes. No meu tempo, ellas nada valiam, para a adml
n!straç;ão. 

o SR. HENRIQUE DonswoR1'H: - :\'ão apoiado; sempre valeram muito. 
o SR. 'BoCAYUVA CuNHA: - Os estudantes sempre valeram muito, mas 

e • suas associações não e ram reconhecidas oificialmente. 
Na nova lei, o Governo, tomando em consideração essas assO'Ciações, 

manda conceder-lhes 5 % da renda da taxa das respectivas escolas para 
a · ~ istencia escolar, etc. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Augmenta as taxas aos estudantes e ma• 
da .dar ãs as:;;ociações 5 %. Bella generosidade! 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Procedendo por essa fórma, af!irmo sem con
t~, ação, o Governo foi generoso para com os estudantes. 

O SR. HENRIQ'CE DooswoRTH: -E' uma generosidade S!Li gener!s. 
O SR. BoCAYUVA CUN·HA : - O Governo, Sr. Pres.idente, foi ainda além. 

a u.,.mentou o numero de alumnos gratuitos nas escolas. Em cada s!'rie h<• 
verã cinco alumnos gratuitos, tres eleitos pelos proprios estudantes .. 

O Sa. HENRIQUTil DooswoaTH: - Como V. Ex. está 'Commovido ante a 
generosidade do Governo! 

O SR. BoCAYUVA CuNHA: - Quer dizer que pela. primeira vez, os estu
dan tes vão ter o prazer de votar em collegas os mais desprotegidos de mefOl!O 
ll<·cuniario para proseguirem gratuitamente em seus estudos. Elles poderãc.. 
<)Om conhecimento directo, no trato diuturno de seus collegas, saber quaes ~ 
que necesssitam uma matricula gratuita. Para outrL vaga, a escolha sera. 
feita pelo alumno que tiYer a melhor nota " um outro será escolhido pe~u 
-Coverno. 

O SR. HElNRIQUE Doo. woRTH: - Era mais facil da r matricula gra'tuit<> 
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aO'.! que della necessitassem, como -e faz no Collegio Pedro li, mediante a 
apresentação de documentos que provassem essa n ecessidade. 

O SR. BocAYUVA CUNHA: - A reforma entregou ás mãos dos pro.prios 
e!ltudantes a escolha dos m a is dignos, quer pelos dotes morae5 e intel!('
ctuaes, quer pela falta de r ecursos, para gosarem da matricula nas P.scola" 
lluperiores. 

O SR. HENRIQUE DooswoR'l'H: -O que se vae dar é uma discussão esterlf 
e anUpathica em torno da pobreza alheia . O que se devia, como disse, <lra 
permittir a matricula aos que della necessitassem, sem essa pompa de as. 
sembléas para verificar a pobr za dos estudantes, o que se torna até gro· 
tesco. 

O SR. BoCAYUVA CuNHA: - A escolha será feita em escrutínio secreto. 
O SR . ALVARO RoCEA: -A pobreza não ê vergonha. 
O SR . HENRIQUE DonswoRTH: - O pro'Cesso devia ser o do Collegio p ". 

dro II. 
O ·SR. BoDAYUVA CUNHA: -V. Ex. queria que os estudantes trouxessem. 

attestados de pobreza assignados pela Policia? 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - E V. Ex. desconfia da Policia? 
O SR. BocAYUVA CuNiiA: - Não, mas ê que auho mais nobre a escolha 

feita pelos proprios estudantes. V . Ex. quer tirar a matricula aos estudan
tes pobres? 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Ao contrario, quero dar a matricu la g ra
tuita a todos que della precisem. 

0 SR. BoCAYUVA CUNHA: - E que faz a reforma? 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - A reforma quer solemnidades, ele .. 

cções, etc . 
O SR . BoCAYUVA CUNHA: - A eleição será <>m escrutínio secreto. 
O SR . HENRIQUE DooswoR'l'H! - Será a innovação o voto secreto nas aca

demias. . . Eis a sua primeira apPli'Cação ... 
O SR. BoCAYUVA CUNHA : - Proseguindo, cürei que felizmente o illustre 

representante do Disüicto Federa] fez um elogio e meio á reforma. 
O SR. HENmQUE DooswoRTH: - Dois. 
O SR. BOCAYUVA CUNHA: - S. Ex . , em primeiro Jogar, elogiou ampla. 

completamente, a solução dada pelo Executivo á questão do ensino prima
rio; depois, fez um meio elogio com relação á seriação das ma terias do ensino
secundario. S. Ex. fez varias resalvas, inclusive quanto á criação das ball
cas do Districto Federal, etc . 

Mas, Sr. Presidente, jft que estou com a palavt·a e já que estou a:po· 
ciando a reforma do ensino de 1925, não posso esconder 0 meu contentamen.o 
ctv.rco e a minha satisfação patt·ioti'Ca, por ver o Governo ... 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH : - ExorbitandC' da lei. 
O SR. BocAYUVA CUNHA: - ... resalvando um problema quasi secuJa~. 

qual seja o do ensh;w primario em nosso .paiz. (AzJoiCLdos.) O Governo de'J 
um golpe, cortou c nó gordio das questões bisantinas de interpretações con
stitucionaes com referencia á faculdade ou não do Governo Federal intervir 
em m a te ria do ensino m·imario. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Neste ponto, applaudo a int<-rpretação 
de V. Ex. 

O SR . BocAYUVA CVNRA: - Nestas condições, bastaria essa medida be
nemerita do actual Governo para que sagrassernos a reforma, não como uma 
cousa "iniqua", "cahotica'', "clandestina", "ma1efica'', ' · deficiente"~ em
fim .. . 

O SR. HENRIQUE DooswoHTH: Emfim, e~candalosa - póde dizer. 
O SR. BocAYUVA CuNHA: - urna série de adjectivos vasios como os 
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que empregou o nobre representante do Districto Federal; mas para qtJ.e a 
sagrassemos como uma obra digna da approvação da Camara. (Apoiados). 

sr. Presidente, t nho o prazer de communicar á Camara que o actual 
Ministro da J ustiça, ,sr. Alfffonso Penna, imme.diatam.ente depois de entrar 
em vigor a reforma, iniciou uma acção rigorosa no sentido de reaJizar a 
intervenção da União no ensino primario dos Estados. Foi assim que S. Ex. 
telegrapl'\ou aos Governadores e Presidentes àos l!Jstados, tendo j(t. recebidc 
de sete delles a a.dhesão corrupleta, plena, aos propositos salutars da lei com 
at•inencia á. diffusão do ensino primario. 

o SR. ALVARO RocHA: - E com certeza r<-'Ceberá igual adhesão de todos 
os outros Governos estaduaes. 

0 Sn'. BoCAYUVA CUNHA: - 0 Estado do Rio Grande do Norte, ora dirigido 
po1· um campeão do ensino primario, o Sr. José Augusto (alJO&ados), fol 0 
primeiro que, pressuroso, accorreu ao appello do Governo Federal . Em se
guida, vieram os Estados do Pará, Maranhão, Ceará, Ser.glpe, Paraná e Rio 
de Janeiro. To elos os Governos respectivos declararam a S. Ex . 0 Sr. Mi
nistro da Justiça que estavam de accõrdo com a intervenção da União, prom
ptificando-se a collabora:r com ella no sentido de propagar o ensino pelo 
Interior do palz . 

Como rePresentante do Estado do Rio de Janeiro, eu não poderia deixar 
de assignaJar o facto da adhesão do illustre presidente Fel!ciano Sod<ré a 
e ·~e nobre emprehendimento; e não é sem proposito que peço licença para 
a{:crescentar que o Estado do Rio de Janeiro, no exercício corrente, vae 
gastar cerca de 6. 500 contos com a instrucção do seu povo. 

O 'sn. !IEJNRIQUE DooswonTH: - E ' uma iniciativa progressista que cabe 
muito bem ao governo do Sr. Sodré. 

O SH. BoCAYUVA CUNHA: - ST. Presidente, para não alongar a minha 
oração, já de si longa, deixarei de ler varias suggestões interessantíssimas, 
enviactas ao ex-Ministro da, Justiça pelo professor Oreste~ Guimarães, lnspe
ctor federal das escolas subvencionadas de Santa Cathanna. Certo e,;tou, en
tretanto, de que taes s uggestões serão tomadsa. na devida consideração pelo 
actual Ministro da Justiça, tão empenhado oo acha S. :Hlx. na solução do 
magno problema e tão acertadas e praticas me parecem ellas. 

Os 'CaPítulos I , "A educação poP'Ular; VIII, "~ases para o accôrd.os 
entre a União e os Estados"; X, ".As escolas subvencionadas"; J-..'1:, "Escola~!> 
subvencionadas" - Classiflcaçlw, localizaçaú e vencimento,; com os seus qua
dros an.nnexos; J...'TI, "Provimento das escolas ruraes - ;F>rofessores o., 
emergencia"; Xlii . "Elstagio escolar - Obrigatoriedade. Idade escolar. om,. 
g~.toriedade relativa - Programmas e hora rios - Gratuidade. Sopa escolar", 
À.v, ·'Conclusões finaes ., - devem ser meditados Pelos nossos Clrigentes, por
que partem de um technico que alUa Q 'COnhecimento concreto dos nossvJ 
problemas pedagogicos reaes ao estudo doutrinario dos pedagogo!> dout.rl
n&.rios e que tanto escrevendo como aglndo sabe se adaptar ás noss"'" n,. 
cessidades vivas, sem desviar os seus olhos para as fantasias engauadora:., 
bebida~ nos livros estrangeiros. 

Terminando, Sr. Presidente, eu poderia dizer que esta reforma, synthe 
\icamente, quanto ao ensino secundario, teve por fim nacionallzal.-o e dar 
uma base mais solida de cultura geral a todos aquelles que queiram ingre11- · 
sar nas escolas supe.rlores, pro,porcionando ao mesmo tempo um curso inte· 
gml de humanidades áque11es outros que nã.c forem aJém desse mesm~ 
ensino secundari-o. 

Quanto ao ensino superior, a reforma teve por escopo a especialização o

a intensificação dos cursos profissionaes. E q uanto ao ensino primario visou 
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a intervenção da União para 01·eação de escola:J exclu s1 vamente ruraes , no 
interior elo pa!!l. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Logare~ que só lhe 1lii.o trabalhu . 
O SR . BoCAYUVA CUNHA: - Antes de concluir, peço licença á Cam: 

para invocar os nomes dos Deputados r1ue trataram mms directamente d• 
questão do ensino primaria neste recinto: Os Srs . .Passos de Minmda, n .te 
parece, foi o primeiro a lembrar os accórdos c:m materia de ensino prirn.aru 
entre a União e os Estados; José Bonifacio, Augusto de Lima. Barbosa L it'" 
J osé Augusto, Octavio Mangabeira, Monteiro dt: Souza, Ramiro Braga, l<'elix 
Pacheco e Eur~co Valle. O Sr. Miguel 'Calmon tambem merece menção esp~ 
cial, se bem que sua orientação não tenha sido adaptada: S. Ex. querü:t c,,~ 
o Governo Federal, contornando a questão constituciona t. creasse nos Es 
tados escolas normaes em vez de escolas primarias. 

l!~ól'!l. da Camara, tamlbern. muito tra.balharam por essa idéa os Plll>i>

cistas Victor Vianna, Mario Pinto Serpa, Carneiro Leão, Georgino Avel!no 
é u proprio modesto orador que occupa a tribuna, ao jusUricar na Assemblé" 
Legislativa Fluminense no annno de 1917, o :t:·rojecto de ensino profiRslon,d 
gue é hoje lei do Estado do Rio, teve oc·casião de abordar a questão con.~tJ. 

tucional e emittir sua opinião favoravel á intervenção da União nessa ma
teria. Antes de terminar lerei á Camara as conclusões do relatorio ap"~ 
sentado ao Ministro Ferreira Chaves, .pelos >':rs. Mello e Souza e úrest<l• 
Guimarães, sobr,e a diffusão do ensino primario e que muito eselarecem 
caminho que vae percorre r o Poder Executivo com relação ao assumpto: 

"Da estatística feita em 1920 resulta o seguinte: 
1 •, que no nosso paiz existem 16.401 escolas primarias isolad· ~. 

sendo: 
10.449 mantidas pelos cofres estaduaes. 21351 pelos município> b 

3.421 mantidas por particulares. Ha, 3inda 573 grupos escolares co111 
4. 638 classes; 47 escolas modelo e 128 complementares. 

Tendo em vi-sta o nume.ro de escolas estaduaes, municipaes u 
particulares; o numero de classes dos grupos escolares, e dando·s~ 
a média de- quatro classes a cada escola reunida e modelo, poderemo~ 
dizer que existem 16. 897 escolas primarias no Brasil. 

2°, que ha, mais ou menos, uma escola primaria isolada estadual 
para cada 861 kilometros quadrados; ha uma municipal para cada 
3. 359 e uma ,Particular para cada 2. 484; 

a•, que ha, mais ou menos, uma escola isolada estadual para 
2. 863 habitantes, uma municipal para 2 . 863 hwbitantes, uma munici 
pai para 11.858 habitantes e uma {}articular para cada 8. 769, dandc• 
ao paiz 30.000.000 de habitantes. 

4°, que os Estados que apresentam maior percentagem de cri
anças em escolas são: Districto Federal; 59 %; Santa Catharina, 
57 %; Rio Grande do Sul, 5•6 %; S. Paulo. 44 %: e Minas. 36 % 

5°, que os Estados que mais despendem com ensino priro11.riv, 
são: Sanü•, C!l.tharina, 20 %; Districto Federal, 17 %; Ceará, 17 '(,, 
S. Paulo, 16 %, e Minas, 15 %; 

6°, que os Estados que possuem maior numero de escola~ prim;, 
rias mantidas pelos 'Cofres municipaes, são : Pernambuco, 600; u:,, 
Grande do Sul, 540; Minas, 571; S. Paulo, 423, e Bahia 18ó; 

7•, que o;; Estados que possuem rt'!aior numero de escolas ,par 
ticulares, são: S. Paulo, 1.129; Minas, 883; Rio Grande do Sul, 427; 
Pernambuco, 660, e Santa Catharina, 168. 

8 , que os Estados que não prestaram informações sobre o nu 
mero das suas esC'olas municipaes, são: Amazonas, Pará, l\1aranhãu, 
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(Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Alago,as, Rio de Janeiro ~ 

Goyaz; 
9°, que os Estados que não prestaram informações sobre o nu. 

mero de suas escolas particulares, são: Amazonas, Pará, Maranhão. 
Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio de Janeiro e 
Districto Federal; 

10, que os Estados que menos despendem com a instrucç~o p:r>l 
maria são: Pernambuco, 3 % ; Bahia, 5 %; Goyaz, 7 %; Mara
nhão, 8 %; 

11, que a taxa de l2 %, tomada scbre o total da população, para 
se tirar a percentagem de crianças em idade escolar, sendo a mais 
baixa possível, deve por isso mesmo ser mais exacta, porquanto é 
IProvavel que o numero de es'Colas municipaes e particulares seja 
maior de que o que consta dos dados· fornecidos pelos Estados. 

Ooncíuindo,_ rogamos a V. Ex. relevar-nos as lacunas que ne
cessariamente se encontrarão no presente trabalho e data venia, res
peitosamente, ponderamos a V. Elx. a conveniencia <[e, caso mereça 
ap.l}rovação, ser o quadro incluso appenso aos Ll.nnaes da Confer'en
cra Interestadual de Ensino, de modo a permittir que se conheça da 
instrucção primaria no Brasil, após cem annos de independencia, dos 
qua.es a terça parte sob o regimen republi'Cano. 

Rio de Janeiro, 2 de Janeiro ~e 1922. -J. B .. Mello e Souza. -
Orestes GWitntarães. " 
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ESTADOS 

~
\.~;.~o~a~ . . . . . ..... : : : : : : : : : : : : : : 
Jaranhão ................ . 
iauhy ... . . .. ........ ... .. . 

R~~·[~r.{nâc . cl~. ':N~~-i~:::::::::: 
':>arahyba. . ............ . 
.>ernambuco. . ... . ....... . 
,\lagôas. . . .. .......... .. 

'

Set·gipe . ....... . .......... . 
T3ahia. . . . ................. . 
gspirito Ran to. . . . ......... . 
fllslricto Jrederal . . . . ....... . 
Bio de .Jancit·o ............. . 
São Paulo ........... . ..... . 
Pnranfl . ... .... ............ . 
Santa Cftthat1na . . . ........ . 
11io Grande do Sul . ..... ...... . 
:\li nas C eracs. . . . ......... . 
i\ Jn.tto GrosHo. . ........... . 
Goyaz ....... . ............ . 

Escolas 
isolaflas 

74 
347 
159 
79 

422 
80 

1·95 
280 
274 
266 
607 
259 
402 
463 

l. 794 
554 
·455 

1.981 
l . 566 

154 
123 

10.482 I 

Qt-ADHO CO.;IfPAlL\ '1'1\'0 DA DTI"FUI:>ÃO 

Escolas 
1·euni.àas 

Não ha 
1 

Não ha 
» » 
» » 
» » 

3 
4 

Nilo ha 
» » 
)) » 
» » 
» » 
» » 

52 
12 
6 

Não ha 
» • 
» )) 

» )) 

78 I 

Gntpos 
escolcvres 

14 
14 
10 
3 

lO 
31 
6 
3 
2 
6 
7 
2 

Não ha 
50 

194 
26 
11 
9 

171 
4 
1 

47 I 

.Escolas 
modelo 

Não ha 
1 
1 
1 

Não ha 
» » 
» » 

12 
1 
1 
4 
1 

Não ha 
» » 

24 
Não ha. 

» )) 

» l) 

» » 
1 

Nüo h.a 

47 

(1) Para ~ada grupo iiP escolas de um districto, ha os "cursos complemelnares". 
(2) Tem nome ele "collegio". 

I 

.Escola-s canl!
Jllenwnta7·es 

Não ha 
24 

Não ha 
1 

Não ha 
» )) 

» » 
» » 
» » 

1 
15 
1 

83 (1) 
Não h.n 

10 
2 
7 
1 

Não ha 
)) » 
7 (2) 

--~ 

152 

(3) O modo de tirar a frequencia escolar no Estado de Minas diff<>t·e ilo dos outros ERtnclos. 

Rio d<' .Tnnciro, 2 de .Janeiro de 1!122.- J . B. !Jlf"llo e So1tza.- Orestes Ouimarães. 

Escolas 
11w nici1Jaes 

Fallam dados 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

56 
699 

Faltam dados 
2 

185 
29 
-

Faltam dados 
413 
35 
79 
540 
571 
11 

Faltam dados 

-
2.531 I 

I 
E scolas I 

particuta1·e, 

23 
138 

Faltam dad 
» » 

60 
Faltam clncl 

50 
260 

Faltam <lad 
2 

14:1 
34 

Faltam clml 
» » 

1. 1 on 
63 

168 
427 
8R 3 
41 

Faltam ctncl 

3.421 
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~A SESSÃO DE 29 DE ~1AIO DE 1925 

O Sr . Henrique Dodsworth (em explicação pes oal)) expõe o seguinte: 
- Sr. Presidente, lamento que o nobre Deputado pelo !Estado do Rio de Ja
neiro, .Sr . Ranulpho Bocayuva Cunha, tenha. occupado a tribuna da camara, 
para defender a obra do Governo em materia de reorganização do ensino l:JU
blico . Lamento-o tanto mais, quanto estava S. Ex. duplamente inhibido de 
0 .''lzer pela sua cultura ... 

0 SR. BoCAYUVA CUNHA: - Não apoiado. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - ... que lhe vedava applauso á reforma 

que deveria ser obra de intelligencia e que apenas teve caracter accentuada
mente burocratico; pela condição personalissima de S. Ex., ligado por es
;reitos laços de parente-sco ao ex-Ministro da Justiça, Sr . João Luiz Alves, a 
cuja capacidade- de acção e scintillação de espírito deve ser accintosa a i n~is
tencia com que se lhe procura attribuir a autoria do decreto, falso na data. 
mt<liocre no texto, escandaloso em alguns de seus dispositivos. 

O SR . BoCAYUVA CUNIÚ: - J a1 demonstrei que V. Ex. não tem razão . 
s:;o aà.Jeclivos balofos ... 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - A questão, Sr. Presidente, nunca esteve 
coll cada no terreno em que a debate-u o nobre Deputado: no terreno politico. 
prrpicio ao deflagar das paixões que incenderam a brilhante oração de S. Ex. 
e dP que, en tretanto, ficou extreme o discurso que ha dias proferi neste re
einto . 

Si se trata de ajustar á discussão a affirmativa de Michelet, de que o 
primeiro dever da politica é a educação. o segundo, a e-ducação e o terceiro, 
a e 1ucação, ainda, acredito que em nada será prejudicado o aspecto doutri 
naria de!la . Si o de que se trata, porém, é de oppôr á critica fundada e im
parcial de um dos membros da maioria -desta Casa, as formulas sediças da po
Wic:t partidaria em defesa do Governo, o que presuppõe a estereotypia do ap
plau"o e elogio incondicional, direi, então, em sYnthese, que é vão o esforço do 
nob•·e Deputado; o Governo Teconhece e proclama a propria incompetencia nas 
~uP"tõe-s de ensino. 

F az poucos dias, o professor cathedratico da Faculdade de Medicina e, 
cun'ltlativamen te, director da F aculdade, dit·ector do Departamento ~aci.?n'lel 

]c Ensino, reitor r1a Universidade do Rio de Janeiro e director de Hygi<>ne 
~I··•·icipal, o famigerado Dr. Rocha Vaz ... 

YoZES- Oh! oh! (Protesto). 
O SR. HIDNRIQUEJ Don~WORTH: - Sr. Presidente diante dos protestos da 

m. 'oria da Camara devo dizer que jamais attentei contra as b'oas norma:> da 
~thica. parlamentar. Trata-se de elogio do illustre Sr. Austregesilo ao Sr. 
Ro1 ha Vaz. ... 

O SR. BoC'.AYUVA CUNHA: -V. Ex. então está elogiando o Sr. Rocha Vaz. 
n SR. HI'L"'RRQT'E DoDSWOR'I'H: - Estou elogiando, quando o chamo d~ fa

mL ·rado. Kiio se me pócle emprestar intuito pejorativo, senão de dar ao 
>o nhulo a sua lidima accep<;ão ve-rnacula. Em banquete oÚerecido [1.0 Sr. 
R• •'ha Yaz, foi orador o eminente professor Austregesilo, digno e illu~:rado 
InPT"bro desta Casa, a cuja competencia todos rendem homenagem merecida. 

S . Ex. teve occasião de, como orador, proferir este conceito a respe-ito 
c~o homenageado: "O tino clinico, a alma de professor, que logo revehste, 
for~m os prenuncias do nome acatado que sôa hoje como um dos grandes 
ffi·'RtrPs da medicina indígena e de clinico famigerado". De tal fórma. que 
~·iin comprehendo absolutamente as exclamações de de-sagrado do~ nohrPs De-
1JU''ldos. 

Dizia eu que o famigerado Sr. Rocha Yaz ... 
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o SR. PWNm l\1A.RQUEJs: - V. Ex. continua a empregar· ·'famigerado'' n~ 
sentido e com os intuitos que empi·egou o professor Austregesilo, não é? 

o 1SR. HElNRIQUlll DoDSWORTB: - Perfeitamente. Com os intUitOti no 
sentido . Nem eu seria ca]Jaz de desentranhar p-hrase do discurso do Sr. Au~
tregesilo para applical-a de ifórma pejorativa a c1uem uue1: que fo_:;se. . . 

o famigerado Sr. Rocha Vaz, dizia eu, e repito, em mstrucçoes ~xpeu1· 
das ao director da .Faculclade de Medicina, que é ellé mesmo, ao rellor· da 
Universidade do Rio d .Janeiro, que ·continua a ser elle l}roprio, e a varias 
directores e inspectores de institutos 'federaes ele ensino cogitou de tres üos 
principaes aspectos renovadores c1o recente de-creto sobre o ensino: frequen
cia, seriação e ta;xas escolares . 

Já tive ensejo de mostrar á Camara que a reforma estatuiua no decrPtO 
n. 16. 7•8~ A, .suppostamente de 1•3 ele Janeiro de 1925, augmentou considera
velmente as taxas e·sCola.res, o que, sem duvida, é contrario aos bons pt·hwi· 
pios ela justiça democratica. Ao inv z de estabelecer a selecção dos estuclan
tes pela capacidade, pelo me·rito e pela intelligencia, determinou tão sómente 
a selecção pela riqueza. 

o Sa. BoCAYUVA CuNHA: - Não apoiado. Demonstrei o contrario: o alum· 
no que tiver melhor nota será mantido gratuitamente no ensino todos os 
annos. 

o SR. HElN!UQUil DonswowrH: -IsSo pelo complicado processo que V . Ex. 
descreveu. 

O Sn. BoCAYUVA CUNIIA: - Processo automatico: quem tive,- m~lhor 
nota será gratuito toclos os annos. 

O Sn. HmNRIQUE DonswoRTH: - Como pode 'ter a melhor nota o que 
ainda não entrou para a escola? 

O SR. BocAYUVA CUKHA: - Depois de entrar. 
O 'SR. H.EJNRJQUB D DSWOR'l'H: - Depois de entrar, ji'l pagou as taxao, 

que são elevadas. 
O SR. BoCAYUVA CuNHA: -V. Ex. est~< sophismando. Esses mio i•·lnm 

pagar o resto do curso? 
O SR. HElNRIQUEl DonswoRTII: - Pois l;lem; quer quanto á questão das 

taxas, quer· quanto á questão essencial da seriação do curso, quer quanto ã. 
frequencia obrigatoria, são as seguintes as instrucções expedidas pelo dire
ctor do Departamento Nacional de Ensino: 

"•Sobre o e11sino sectmdario. Ao direetor do Collegio Pedro li e 
aos 'fiscaes dos gymnasios equiparados, circular <1eterminando qu" a 
nova seriação do curso secundaria, estabelecida no art. 47, elo do>c•·~to 

n. 16.782 A, de 13 de Janeil·o ultimo, é n.pplicavel só mente aos ai um· 
nos matriculados no p1imeiro anuo elo curso". 

Portanto, em materia de curso secundaria, só ao !primeiro anno é appli· 
cavel a nova reforma do ensino . 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Isso act ualmente. 
O SR. AMNPJCO PEIXOTO: - E' preciso esclarecer esse ponto: a pa"tir do 

pl'im ir o anno . Naturalmente, a lei não póde ter effeito retl'oacti'vo, p re·:'ll"· 
cerá sómente para a quelles que se matriculem no primeiro anno. 

O SR. HEJN'RIQUE DoD!fWOR'rH: - V. Ex. está equivocado. 
O SR. AMERICO PmxoTO: - V. Ex. é que está interpretando mal. Xào 

póde, de ll'údo algum, ser outra cousa. Os que se matricularem agora terão 
que pagar as novas taxa s. sujeitar-se em tudo á reforma. Serão exc!ui•los os 
matriculado~ a nteriormente. que concluirão o curso de accõrdo cum n ]ei 
an1t.:dO!". 
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EslJE'I'O assim, que y. Ex. atlenda, agora, ao repto, que ~he lancei, de 
provar que a aulorizaçã.o não dava ao Governo o direito de prover Lo da,; as 
cadeiras - quand:J a v rda.de é •que dá, pol'CJ.Uanlo diz: ·· podendo prov~~ a_s 
ul.dE'il'as independenlemente de concurso". Para ouvir a palavn:. elegantlss:
nu ele \'. Ex., que muito me agrada E' apraz (apoiados), con••> ;1ara a eluCI-
dação da qu~stâo das nomeações sem concurso foi qu ~.qui pc! . tnaneci. . 

o SJL HrnNRIQU€ Doi)S'\VORTH: - O decreto do ensino diz qU•; o proVJ
mentCJ porJE>rá se·r independente de concurso; mas a autorizll.<;â') legislaliv:l 
p~>.ra ser reorganizado o ensino veda o provimento de cadeira~ ,;en: concurso. 

El.:l ~lV'<JtH'. ~r. Presidente, ha equivoco na longa arg,mt":Jtn.c;a•J elo uv)JJ'e 
l'"putado. Quan(u ~. seriação do Pedro II. declara expressamente a dr-•ular 
.10 director do Departamento Nacional de Ensino que a nova lei só é applica
vúl aos alumnos do primeiro anno. 

O SR. A.Meruco PmrxOTo: - Aos que se matt·icularem agora, no príme1rc 
nno, é o que todos entendemos. 

o SR. HENRIQUe DooswoJITH:- V. Ex. permitta: leio o que está escript:">, 
não C! interpretação minha. 

o SR. AMEJruco P:EL-xoTo: - E eu dig0 o que todos nós entendemos; níio 
"' póde entender outra cousa. 

o SR. HENRIQUE DooswonTH: - ::-lesse caso, V. Ex. entende errado pot·
e a applicação dessa seriação em outras Faculdades. legitima, de todo modo 

n r1ue affirmo ã Camara. 

Com relação aos alumnos (lo Collegio Pedro li, dos seis annos, C'ineo fo
r m clispensauo · de obedecer á nova seriac:ão. e só ao primeiro anno é appli
C3tla essa nova seriação, ao contrario do que suppõe o nobre Deputado pelo 
Estado do Rio . 

O SR. AM.Elruco PEIXOTO: - E' applica vf'l aos que se matricularem agora, 
depois da reforma ... 

O Sn. Hm."RrQue DooswoRTH: - :\Ias si já estão matriculados! 
O SR. AMI1lRICO P!iliXD'l'o: - ... para não se e-ntender que se applica aos 

1e ~e matricularam de accõrdo com. o regulamento anterior. 
O SR. BocAYUVA CuNHA: - E é applicada do primeiro anno em diante. 

0u então. la,;timo não comprebender bem o pensamento do orador·. 
O SR. IlE"NJUQUEl DooswoRTH: - Sou eu quem lastima ter de desfazer en

f!Pnos em materia comesinha do e-nsino secundaria. 

Quando foi publicada a reforma do en!:!ino, já Iunccionavam as aul::ts do 
Collegío Pedro II, de tal forma que ao Oovei'TJO approuve dispensar cinC'u 
annos do curso da applicação da lei e apenas applical-a aos alumnos já ma
•rJc ulados no primeiro anno. A reforma foi publicada em 7 de Abril, quando 
j;\ funccionavam os cursos de ensino secundaria e superior. 

O SR. BoCAYUVA CUNHA: - Mas, afinal, V. Ex. concorda con. a c1rcular 
o 1 üella discorda? 

O SR. HE:NRlQUEl DooswoRTH: - Não posso responder ao mesmo tempo 
aus nobres Deputados. Permitta V. Ex. que eu primeiro replique ao seu tl 
lustre companheit·0 de bancada. Sr. Americo Peixoto, e depois a V. Ex. 

Trata-se, e'identement~. de um equivoco. 
O SR. _'\:MERICo PEnXOTo: - Equivoco de V. Ex. 
O SR. HENRJQt:E DooswoRTH: - Os alumnos já estavam matriculado~ e 

·quentavam o curso quando a lei foi decretada. O Governo dispensou todos 
~~ {'s no Collegio Pedro 11, de proseguirem seus estudos com a eriação act ua I 
e 3JJ€nas aos do primeiro anno applicou a reforma do ensino. 

O SR. AMeRrco PEliXoTo: - Perfeitamente. 
0 SR. HEJNRlQUE DODSWORTH: - Si é perfeitamente, então, V. Ex. ectá 

<lc aecordo commigo. Por que manifesta discordancia? 



O Sr.. AliiERJCo PErxo•ro: - Xão ha, <1:1 parte de quem expediu essa CH 
cular, sinão o objectivo de respeitar 0 principio da irretroactividade da le1. 

O SR. HENRIQUE DooswoR•rH: -Ma a lei retroage da me·sma fôrma, r-o•
que, do mesmo modo que os outros anno , os alumnos do primeiro (IJlD<> do 
Pedro II estavam matriculados quando foi decretada a reforma . 

O SR. AMERrco PEIXOTo: -A lei sõ deve prevalecer para os que 3e m a
tricularam agora . E' o que quer a drcular. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Sr. Presràente, certos pontos de vista € 

certos equ ivocas são de tal forma bstinadamente· defendidos que é difficil ' 
desfazel-os, tal a in istente má vontade dos que os esposam em reconhecer 
a procedencia da critica sensata. O nobre Deputado está evidentemente 
comprehendendo que a reforma foi decr tada depois ele rubertos os cur~o., llP 
ensino do paiz, e si se applicar essa le·i ... 

O SR. AMERICo PEIXOTO: -A data da reforma é dé 13 dé Janei>·o, f\ (l)dos 
os que se matricularam posteriormente teem de obedecer aos dispositiv:Js da 
reforma. Aos anteriores, e lia não se applica. ;E' o que esclarece a circular. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - A re·forma tem data de 13, mas foi pu 
blicada em Abril, com os cursos aberto ·, e, como as leis valem da daLa ·]a 
publicação, si esta for imposta aos alumnos do pr\rnerro anno, haverá r etro
actividade. 

O SR . MANOEL DUARTE: - Quando fCJi publicada a reforma? 
O SR. HENRIQUE DooswoR'rH: - A 7 de Abril seis dias depois ela ab~rtura 

<los cursoss. 
Espero, pois, Sr. Pre·sidente, que, a leitura serena e attenta, calma e re 

flectida do texto da lei informe ao nobre Deputado da completa procedenda 
do que affirmo da tribuna lendo, aliás, documento official, que é a cir~u J· r 
do director do Departame·nto do Ensino. 

O SR. BocAYUVA CuNHA: - V. Ex. não disse si está ou não de acco!'do 
com a medida.· 

O SR. ·HENRIQUE DoDSWORTH : - Respondo agora a V . J~x . Acho rtue !'eria 
beneficio extraordinario si o Governo dispensasse inteirame·nte os estud~ntr·s 

da applicação da reforma. 
O SR. BoCAYUVA C1!KHA: - Então V. Ex. entende que beneficio s~•ia 

não haver reforma? 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: E' c laro . E tanto seria benefico não 

applicar a reforma, que 0 Governo iá o reconheceu, deixando de applical-a a 
innumeros estudantes. 

O SR. AMERICo PEIX01'0 : - E' preciso que- fique bem consignado: para 
que a lei não tenha effeito retroactivo. 

O SR. HENRIQUE DoosWORTH : - Acho que o Governo deveria dispensar da 
reforma todos os estudante·s já matriculados ao ser el1a decretada e não 
escolher, como fez determinados anno de determinados cursos para applical-a 
o que demonstra criterio parcial. 

O SR. AMEJRICO PEIXOTO: - Não escolhe·u determinados annos. 
O SR. HENIUQUF. DooswoRTH: - O nobre Deputado permittirá que eu 

prosiga na démonstração que me propuz fazer, sem o que ter mos <]e noti 
alongar em relação a ponto absolutamente secundaria, firmado, a liás, em <10-

cumento official, sobre o qual não ha contestação possiveL 

O SR. AMEJRICO PEixoTo: - S6 se contesta a interpretação que V. Ex . 
está dando e que consideramos errada, como V. Ex. tem o dire-ito de consi
uerar errada a aue eu dou. 

O 'SR. HEJNIUQUE DouswoRTH: - Estou procedendo, digo-o novamente, 1i 
leitura de documento official. 
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Nelle se c,:tabel ce que, ao Collegio Pedro II e demais estabele-cimentos 
de curso s cundario, a reforma s6 se applica aos alumnos do primeiro anno. 

Vejamos. quanto aos demais cursos: 

"Snbre o curso medico: 

a) aos directores {los institutos federaes ele ensino medico e aos 
inspectore;s das Faculdades de ~1edicina equiparadas, declarando que 
o curso medico eleve obedecer nas suas tres primeiras series a seria
ção estatuída no decreto n. 16.782 A, de 1a de Janeiro ultimo. rnan
tida oa.ra as demais series a seriação anterior com 0 accrescimo das 
no,·as cadeiras, sendo em tudo o mais applicaveis todos os prece:tos 
cnntidos na nova reforma do ensino. 

Snhre os cursos de phannacia e odontologia: 

a ) recommendando que o no,·o plano de ensino contido no >J(
ereto n. 16.782 A, de 1a de Janeiro ultimo, seja applicado s6mente 
1\0S demais estudant s que se matricularem no proximo anno". 

Quer dizer: tooos os estudantes dos annos actuaes, dos cursos d>J phar
mucia e odontologia estão dispensados da nova seriação. 

SOBRE O CURSO JURlDICO 

·t) recommenclando que nas faculdades de direito oflicia&.l o 
P.quiparada<s se observe o seguinte regimen: 

Primeiro anno" - Os alumnos matriculados farão o curso rlc oc
.-,ordo com a seriação do decreto n. 16. 7 2 A, devendo, portanto, fre
JJuentar as aulas de Direito Constitucional, 1" cadeira: Direito Ro
mano, 2" cadeira; Direito Civil, parte geral; e Direito da :Família em 
"!ommum com os alumnos do 2• anno. 

Segundo annn - Os alumnos matriculados seguirão o cursn pela 
seriação do decreto n. 11.5ao, de 1915, devendo assim frequentar as 
aulas de Direito Internacional Publico, a• cadeira; Economia Politira 
e Sciencia das Finanças, 2• cadeira, e Direito Civil, ·a• cadeira Parte 
Geral, em commum com os do 1" anno. 

Terceiro anno - Os actuaes alumnos do a• anno farão o curso 
pelo decreto n . . 11.530, de 18 de L"Iarço de 1915. 

Quarto anno - Para o actual 4° anno será adoptarla a mesma 
seriação do decreto n. 11.530, excepto quanto á cadeira de Theoria 
de Processo Civil e Commercial (1" cadeira) que será substituída pela 
de Direito Judiciario Civil. Theoria e Pratica do Processo Civil e 
Commercial. 

Quinto anno - Os alumnos farão o curso desta série na confor
midarle do decreto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, {!ispensados, 
porém, das aulas de Direito Penal ~Iilitar e do respectivo Processe, 
por já terem completado o estudo de Direito Penal. 

SOBREJ O ENSINO DE ENGENHARIA 

Cm·so de engenha1·ia civil 

Os estudantes do curso de enge-nharia civil já approvado3 no 1• 
anno ou em algumas cadeiras delle, poderão concluir os estudos de 
accordo com a seriação actual, attendiclas as seguinte disposições: 
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a) no 4° annú, estudarão as materias que comp~nham as J.:. e 4' 
cooeiras de Resistencia dos Materiaes e graphoestatJCa; Establ,Jdade 
das -construcções e technologia do constructor mecanico - Pontes e 
viaductos - Projectos e orçan"lentos de estradas de rodagem e de 
ferro - Construcção - Projectos e orçam ntos; 

b) no 5" ann•J estudarão a cadeira de Organização e Trafego U'is 
Industrias - Contabilidade publica e industrial - Direito adminis
trativo, s6mente na .parte de organização e "trafego das industrias e 
as duas cadeiras de electrotechnica Geral e de Medidas Magnetrca~ 
Electricas - Producção e transmissão de energta electrica. 

Projectos e orçamentos. 

C11A"SO ele en genlba?"ia mecanica e de electdcidaàe 

Os estudantes deste curso já approvados no 1" anno ou em a•· 
gumas cadeiras delle, poderão concluir os estudos de accôrdo com a 
seriação actual, recebendo ao terminar o cúrso 0 diploma de enge
nheiro mecanico e electrlcista altendidas as seguintes disposiçôbs: 

a) estudarão a cadeira de Organização e trafego das Industrius 
- Contabilidade publica e Industrial. Direito administrativo no õ' 
anno, s6ménte rfa parte de Orgánização e trafego das Industrias : 

b) estudarão nas tres cade-iras de electricidade do novo CU ILO 

de engenheiros elect1·icistas as materias que constituiram as dua, 
cadeiras de electricidade do curso de engenharia mecanica e de ~ie· 
ctricidade, distribuída e nas tres cadeiras pelo 3°, 4" e 5" anno~; 

o) estudarãu no 4" n.nno as matarias da 1• cadeira, em cnrsos da 
cadeira de Resistet1cia dos Ma(eriaes graphoestat!ctt. e da <:adeíra de 
Estabilidade das construcções. Technologia do constructor mecanico . 

Pontes e Viaductos - Projecto se orçamentos. 

Cttrso ind.tt8tria7 

Os estudantes do curso industrial jú approvados no l" a:Pr(, , ou 
en. algumas cadeiras delle. poderão concluh· os estudos de aceo•·do 
com a seriação actual, attendidas as seguintes disposições. 

a) estudarão no 3" anno a cadeira de Electrotecbnlca gerai e s 
cadeira de Medidas magneticas e electricas - Producção e transm·s. 
são de ene-rgia electricas - Projectos e orçamentos e no 4" anno a 
cadeira de App!icações industriaes de clectricidade. Projectos e or
çamentos; 

b) estudarão no .J.• anno a cadeira. de Organização e Tr!l.f<-6(; de 
Inl1ustrias - Contabilidade Publica e industrial. Direito administ•a· 
t!vo, s6mente na parte de Organização e Trafego das Industrias. 

O ensino da pa1·te g:ra.phica de cada cadeira será organizado de 
accõrdo com o § 4. 0 do art. Z92 e nos pa_~:-~;.g,.avn.os do decreto nu
mero 16. 7·82 A, de 13 de janeiro de 1925, para todos OE eStud}Ln, ·:. 
de todos os cursos, quer pela seriação anterior, quer pela non 
seriação. 

Finalmente: 
SOBRE TAXAS ESCOLARES 

DeclaJ·ando ao· direc'tores dos institutos federaes de ensino ~u 

perior que, nos termos do aviso n. 99. de 23 de abril ultimo. ex;-.e· 
dido pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, os actu~es 

alumnos dos institutos federaes de ensino superior continuR.m o' 
respectivOE· cursos no corrente anno mediante as taxas que vigor•·v 



-551-

vam antes da publicação do decreto numero 16.782 A~ de 13 dt 
janeiro ultimo. 

Assim,· em virtude dessa importante deliberação do reitor da Universi
dade," director do Depa~·tamento Nacional de En.:::ino, director da Faculdade de. 
~1edicina. do Rio de Janeiro, prD'fessor catiheratico da Faculdade de Medi
cina do Rio de Jru1eiro, director de Hygiime Municipal, medico representante 
do Go-verno junto á Casa de Correcção e Casa de Detenção, ·para examinar 
os presos politicoE·, o illustre Sr . Juvenil da Rocha Vaz, cincluimos qu{) a 
r• {arma é tão feliz, tão uteis os seus principias renovadores que o proprio 
Governo julgou .pre-ferivel dispensar da seriação nova a maiori..'l. dos estudan• 
tcs dos cursos secundaria e superior, dispenEou-os, igualmente das taxM 
e~colru·es e ruboliu a frequencia. obriga;toria, tres pontos culminantes do pro
jecto offlcial . 

O SR . AMERICO PEIXOTo: - Dis]){ln8ou, ·para esse e.t'felto. Porque a re
forma não tem effeito retroactivo. l\'ão f'€ pôde esta,belecer que uma refor
m" actua1 vá prevalecer para a.quelle:; que se mwtrlcularam ha dons e tres 
annos. 

V. Ex. censura o Governo, quando elle pratica acto de absoluta justi
ça, que nem se percebe com<J põde ser atacado. 

O SR. I'IENRIQ1:E DooswoR'rH : - O nobre Deputad<J é amante do para
doxo : S. Ex. se refere a estudantes matriculadoE· ha dous, tres e quatro 
n.nnos. 

Pois bem, a Faculdade ele Medicina tem seis .ann<Js de curso. O Governo 
rli~pensou da reforma o;; alumnofj do 4•, 5" e 6" anno, mas a rupplicou ao3 
do 1", 2°, e 3" que de accôrdo com elementar noção de arithmetica, estãc 
m ·lriculado~. ha um. dOUI! e •tres annos, respectivamente. 

0 SR. AMElRICO PEIXOTO : - E' como V. Ex. interpreta . 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Estou na tribuna, naturalmente, para 

dizel:' o que penso e não o que o nobre [[)eputado tal'Vez desejasse que eu 
dissesse . . . 

O •SR. AMERICO PEIXOTO : - Mas, nós interpretamos de outra maneira: 
o Governo quiz fazer sentir que a lei não póde retroagir. E eu fico ness:, 
opmião, e della não me afasto. 

O SR. HEl\'lliQUE •DonswoRTH: - Nestas condições, Sr. IPreeidente, s6 
m( cabe :otgradecer ao nobre representante do Estado do Rio de Janeiro, 
Rr. Bocayuva Cunha, o desej_o que S. Ex. me offerecu para reaffirmar 
~er a reforma illegal, contraproducente, ca'hotlca, suspeita e iniqua. (M1tito 
tem; m.1tít0 'bem •. O orador é cwmprtmentado). 

O Sr. Clementino Fraga (pa.ra uma ea:pl ·icação pessoal): - Sr. Presi
dente, resalvada no meu proposito a idéa de responder, ponto por ponto, ás 
considerações que acabam ele ser feitas pelo illustre Deputado, eu queria. desde 
logo, ~ignificar á Camara todo o meu apreço pelas vantagens do orador .. . 

O SR. H:El."<RIQUE DooswoRTH: - E' extrema boncl.ade de V. Ex. 
O SR . CLEMENTINo FRAGA: - .•• Que trouxe ao debate, o brilho de ver

dadeira contribuição, dando-no o prazer i•ntellectual de ouvir e acatru· uma 
palavra autorizada, porque feita e clareada na intimidade das causas elo en
sino . Não h a negar que a cultura do nobre Deputado, o ascendente de seus 
estudos .... 

O SR. HENRJQUE DooswoRTH : -V. ·Ex. é excessivamente generoso para 
COmmigo. 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - . . . em a sumptos de ensino secundaria, 
quo S . Ex. brilhantemente professa, nos fez sentir que não h a questões ari
das. quando drenadas por palavra fluente ao servjço de grande competencia. 

Ditas estas palavras, que eu penso de simples justiça, e que cabem a 
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proposito, devo a,ccrescentar que não me animaria a responder a S. E x., 
arriscando-me leviamamente a tratar, de improviso, de um assumpto, que 
S. Ex. cuidou nas pausas de luminoso estudo. Entretanto, éllqui presente, 
forçado a ·contrariar com alguns apartes a oração de S. Ex:., e por S. Ex. 
attend'ido com toda a gentileza, teniho por dever im:plicito explicar-me mais 
de es~aço, embora im:prudentemente, talvez me ,prevaleça da oi:>:portunidade 
que me offerecem estes ultin:Jos instantes de sessão. 

E t' claro que não venho tratar da questão de doutrina, mesm·o porque na 
doutri11a estou em grande parte, de inteiro accôrdo com S. Ex.; mau grado 
meu venho 3!CUdir •na questão ao aspecto mai.s avesso á minha índole : ao 
aspecto pessoal. 

O .SR. HENR!QUlil DonSWORTR: - Não ha, no caso, questão pessoal. 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - Trouxeram-no a can1po, lha pouco, como 
benefidario da reforma do ensino. 

O SR. HENRIQUlil DonswoRTII : - A Faculdade de Me<!icina do Rio de 
Janeiro é que se beneficiou enormemente com a entrada de V . IDx. 

O .SR . CLEMENTINO FRAGA: - Através da generosidade de V. Ex. todo 
o mundo sente que se trata de alguem contemplado por um beneficio, e, longe 
de minJ contestar, senão tranquilla.mente affirmar que, na minha transfe
rencia para a F31Culdade de Medicina do Rio de Janeiro, houve apenas uma 
vantagem pessoal, e esta, como algumas outvas que me têm sorrido na vida, 
confesso, '<:atalogada a meu favor, á revelia do merecimento, pela só m ercê 
de um destino complacente. 

O SR. HEJNRIQUlil DonswoRTH: -Este é o ponto de vista em que V. Ex. 
se colloca mas toda a Camara e especialmente os cirçulos medicas do Rio de 
Janeiro, ~pplaudiram inteiramente a escolha de V. Ex. 

VoZES: - Perfeitamente. 

O iSR. CLEMEJNTINO FRAGA: - E' muito mais simples, até porque muito 
mais gr3!to para mim, acceitar como verdadeiro o conceito benevolo, que 
V. Ex . diz tambem ser de toda a Camara. I-nclino-me commovi.do, mas devo 
referir, de passagem, que o professor da Faculdade da Bahia transferido 
para a do Rio de Janeiro, o foi por effeito de uma disposição clara e taxa
tiva da actual lei, disposição essa que a reforma sabiamente houve de outras 
legislações, codificadas em todas as organiza,ções de docencia superior do 
mundo cul·to. Invoco o exemplo da França, que V. E'K. trouxe a cptejo 
muitas vezes; e na Franca, como na Allemanha, na Inglaterra, como na 
Ainerica do Norte, é veliho e o mesmo o preceito legal, acastellado na as
.cendencia de suas vantagens para o ensino. E' certo, poré1n, que não vale 
invocar o caso concreto para justificar, e aind'a menos para louvar o acto 
do Governo. Mas, que quer a disposição legal ? Que o professor, que co
meça o seu tirocínio, o fàça pelas faculdades humildes, pelas universidades 
das provincias, onde vae mostrar ou apurar, em provas successivas de apti
dão technica, a sua capacidade especial para o magistrado, para a sciencia e 
para a materia que lecciona . 

.A.ssim, na Allemanha, o professor começa fóra de Berlim, para depois 
chegar a Berlim; bem vezes na França é accidentado e cheio de vol·tas o ca
minho de Paris. Tambem a lei actual reflectiu taes estimulos, adopta,ndo dis
posições pares que só podem merecer applauso. E' humana e natural a aspl
ra,ção do centro; poderá não ser vantajosa do ponto de vista scienttfico, mas 
o é de referencia ao lado social; a capital do paiz é, ou deve ser. tambem 
a meti·opole intellectual. 

O 'SR. l-IiENRIQUE DonswoRTII: - Quando critiquei a refoxma, eu visava 
evttar que· o Governo, de agora em deante, continuasse a nomear, para as 
faculdades, professores sem concurso, porque alguns dos indicados como fu-
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turos nomeados não tinham a necessaria idoneidade scienlifica para fazer 
parte das nossas corporações docentes. 

UM SR. DElPUTADo: - Mas e>:.ses não foram nomeados. 
O SR. 1SA' FILHO: - Seria apenas o clelicto da intenção. 
O >SR . HENRIQUE DooswoRTn: - Sob a ameaça de pode1· o Governo no

mear quem entendesse ou quizesse para as escolas superiores, foi que en
carei a questão. As.sim como foi supremamente feliz com as nomeações de 
V. Ex ., dos Srs. Carlos Chagas e Octacilio Novaes e !Silva, é pos.sivel qua 
houvesse de nomear para as escolas elo Districto Federal ou tros que não 
estivessem n as mesmas condições. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: -Não tem razão; se V. Ex. acaba ele citar 
tc-es exemplos que são de franco aJ]Jplauso ao Governo, porque ha ele tirar 
uma conclusão absurda de que nomeará gente .que não seja boa? 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - Sr. Preside-nte, vinha eu dizendo tu e por 
uma disposição clara e formal da reforma, o Governo foi buscar na Bahia 
um professor, e este, para não fallar de si, tanto conhece a deselegancia do 
gesto, na conformidade de conselho autorizado, causa que até falta á de
cencia, este, forçado, pelo ,Imperativo categorico elas circumstancias, apenrt>í 
g, limita a dizer qu!'l o era de uma escola tambem official e della, 110r coHcurso, 
de todos o menor . 

O Sn, HENRIQUE DoDSWORTH: - Bri1hantissimo. (Muito be-rn.) 
O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Foi apenas uma transferencia. 
O 1SR . CLElMENTINO FRAGA: - Nada mais que isto. 
O SR. HElNRIQUE DoDSWORTn: - Mas o Gover•no nomeou o Sr. Carla& 

Chagas, que não era lente de facu ldade a lguma do Brasil . 
0 SR. JoAQU IM DE SALLBS: - E' um sabia . 
O SR. HmNRIQUB DoDSWORTH: - Nomeação que tambem a•pplaudo sem 

restricções. 
O SR. CLEMEKTINO FRAGA - Nomeação que tem o justo applauso do meu 

nobre collega, mesmo porque, o Sr. Carlos Chagas é positivamente um sabia. 
E se es.sa qualidade ostensiva não fos.se bastante para indicar o seu nome ás 
n•·• ·ft>rencias do Governo, qualquer que fosse a situação; se as provas abso
lutas da sua capacidade não fossem sufficientes para a utorizar a sua nomea
~:'o , bastaria dizer que sobre a materia para cujo ensino foi nomeado, es
cnweu elle um grande capitulo, o maior que a sciencia contemporanea co
nhece, sobre a descoberta de uma nova entidade morbida, que o Sr. Carla~ 
Ohagas e.studou exhaustiva o completamente em todos os seus aspectos: e 
se ihe não bastasse o apoio da sciencia brasileira, pelos orgãos de maior au
toridade, poderia invocar o apoio integral da sciencia do momento, em todos 
os centros cultos estrangeiros, 

Além disso, o Sr. Carlos Chlllgas tambcm é professor em diversas fa
ruldades nacionaes e estrangeiras. E' professor honorario da Faculdade ds 
}f'ldicina da Bahia e, de industria, friso este ponto para dizer quanto signi
ficam taes honras naquelle glorioso instituto de ensino superior. Tem a 
faculdade em tanta conta os requisitos para um professor honorario, que, 
a ·é hoje, só dous homens, fóra dos meios docentes, os tiveram nesle paiz; 
Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. 

Um terceiro, que foi alli professor por concurso, é tambem um grande 
nome merecidamente acatado; é o Sr. Juliano Moreira, que lá foi conser
Yado, porque de lá sahiu como professor, não como eu, por um accidentál 
beneficio em acto de reforma, mas por ter sido requestada sua competenci::~ 
especial para o lagar de dLreetor do Hospital Nacional ele Alienados. 

O professor honorario, portanto, para que o possa ser, dispensadas as 
Provas de concur o, nos moldes por que os concursos são fe itos ainda hoje, 
o o_ eram pela lei reformada, precisa ele títulos que possam compensar, vi
carJar essa.s provas. Taes títulos trazidos ao julgamento da Congregaçãn 
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são enviados a uma commissão, que durante um mez os examina, detendo-se 
no apuro de severa analyse. Assim foi professor, á vista de seus excepcionae~ 
titulos de fé scientifica, o Sr. Carlos ihagas, e o foi por unanimidade, em 
numeroso suffragio da Congregação. 

S. E:x., é, portanto, profe sor de um instituto, que para outro instituto 
é chamado, sem nenhuma intervenção pessoal, directa ou ind'irecta, no seu
tido desse acto, de pura, livre e honrosa iniciativa do Governo. Não será 
o caso claro, typico de um professor effectivo tra·nsferldo de uma faculdade 
para outra, para a mesma cadeira que leccionava, como é o meu pessoal. 
E', ·porém, o do professor honorario de uma faculdade que o é tambem da de 
Bello Horizonte e de algumas estrangeiras. Acaba de ter a venia àece1uli 
das universida.des de Harwal'd, na America do Norte, e da de Madrid. );;• esse 
homem, em condições assim singulares de capacidade scientifica, ainda n:J.a 
attingida entre nós, na especialidade que elle cultiva, por nenhum outro, 
que o Governo, com o applauso geral do paiz, acaba de nomear, excepcion~l
mente para a Facu]{!ade de Medicina do Rio de Janeiro, na cadeira recetu· 
creada de medicina tropical. 

Ha ainda um caso '))essoal, para o qual solicito da Camara a indulgenc'a 
de sua attenção. 

O Sn. HENRIQUE Doo wonTII: -Estamos ouvindo a V. Ex . com o malm 
acatamento. 

o Sn . CLEMEJNTINO FRAGA: - E '' o caso do illustrado professor Rocha V a~ 

Nomeado director da Faculdade do R io de Janeiro, o reiterado da Uni
versidade lhe é funcção connexa , e, como é natural, os reitores são reques
tados no professorado superior do paiz . 

o ·Sn. HENRIQ1TEJ DooswoR'l'H : - Podiam ser, pela lei, professores cathe· 
draticos de qualquer das Faculdades. 

O Sn. CLEMENTINO FRAGA: - Perf itamen:te. Do Departamento Nacional 
do Ensino é apenas interino Clhefe numa época de transição. E' detentor ape
nas desses cargos, emquanto o Governo escolhe o funccionario em tiio 
a ltas condições de capacidade technica. E é preciso que se diga, - se a 
questão é pessoal, personalizemo-la o mais possível, franca, resolutamente -
o professor Rocha Vaz não tem desses cargos senão os trabalhos, nenhuma 
vantagem material accumulada se verifica em seu proveito pessoal 

(J SR . HENRIQUE DODSWORTH: - P erfeitamente. Mas O ensino. é pre· 
judicado. Meu ponto não são as vantagens que se possa ter e, sim, os pre· 
juizos do ensino, porque S. Ex. não póde exercer, com competencia e pro
veito para a instrucção, os quatro cargos ao mesmo tempo. Pessoalme·me, 

. considero-o muito. 
0 ISR. CLEMENTINO FRAGA: - V . Ex. lhe faz apenas justiça. 
O SR. HEJ),'lUQUE DboswoRTH: - O meu ponto de vista é que é absurdo 

nomear o mesmo individuo para quatro cargos, sobretudo na phase <le tran
sição, que é a de m aior actividade de applicação de reforma, por is~o mesu10 
que - desconhecida e nunca foi executada. 

O SR. CLEMEJNTINO FRAcA: -Mas attenda V. Elx. que se trata de quPru 
mais de perto trabalhou na reforma junto ao Governo; portanto melhor 
póde conhecei-a, sendo no caso precioso auxiliar do Governo, exactament6 
n ssa época de transição, em que a actividade burocratica cria cabellos bran
cos, na interpretação casuística deste ou daque!Je artigo, desta ou daquel!a 
alinea 

Agora, e por final, tratemos da. docencla livre . 
Um dos aspectos sympathicos ela reforma é exactamente esse que pres

tigia a docencia livre, e o faz do mod·o mais significativo, como nenhuma lei 
de ensino até hoje , inclusive aquella que a creou e que foi a chamada lei or· 
ganica do ensino, publicada em 1911 . 

O prestigio sOiberano logrado a favor da docencia livre se verifica na 
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extincção dos cargos, realmente inuteís, de substitutos das escolas superiores. 
Para que? Para dar largas ã docencia; IJara permittir que ella se exerça a.m, 
plo ?noào nas faculdades; para que os docentes venham a trabalhar e de
monstrar suas aptidões, vinham creal-as, <OU !fortalecei-as, porque é ensinando 
que se aprende . 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTU : - Tant<O mais DO Brasil, "onde não h a 
r~eolaa de professores. O professor é improvizado. 

O SR. CLEMEJNTINO FRAGA: - A docencia é o v iveiro do professorado. ~ 
l.txas devidas ã Faculdade não são entraves, como 'liisse o nobre Deputado, 

110rque o ensino se exerce dentro das Faculdades no proprio ambito de suas 
B~las e amphitheat1·os; são a! um nos que aliza.m os mesmos bancos, que se 
~·'rvem dos mesmos laboratorios, que penetrrun as mesmas clinicas," que se 
e<lücam pelos mesmo!j appare1hos technicos, relativos á cada disciplina, appa
relhos esses que se oonsomeJn, que se estra.gam pelo uso e a Faculc1ade não 
póde deixar de haver desse .Professor uma parte dos lucros materiaes para 
q11" possa restaur·al-os, tão depressa sejam inutilizados pelo .uso. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTlr: - Nesse ponto até a 1·eforma attentou con· 
tra direitos adquiridos, porq ue os livres docentes nomeados, de accôrdo com a. 
IPI dt. 1 Ull, terão de revalidar seus ti tu los. 

A maioria terã de prestar concurso, apezar de· uma nomeaç;.ão normal e 
le"ql anterior. Veja V. Ex . quanto ha a 'dizer em relação ã livre docencia ... 

O SR. Cr-EMENTINO FRAGA: - Vou terminar, Sr. Pr•esidente, e já não é 
~~m tempo . 

O SR . HENRIQUE DooswoRTH: -Não apoiado. V. Ex . estã sendo ouvido 
rum todo o prazer pela Camara. (Apoiculos.) 

O ISR. CLEMENTINo FRAGA: - Ha pouco, na profusão de aparte!! que 
el'trecortru·am os discursos, sobretudo em certos assumptos, mesmo naquelles 
que não são de natureza essencinlm~nte politlca, ou antes de política secta
ri; mas que podem ser publicados, em accessos intermittentes de trepida
~õo Otpposiciunista, como no caso do meu collega e antigo, Sr. Deputado 
Dorlsworth, em que com o auxilio estrepitoso dos seus companheiros de oppo-
~<ao ... · 

O SR. AZEV!WO LIMA: - Não precisava desse auxilio. 
O SR. CLEMENTINO FRAOA! - Convenho que não precisava; mas teve. 
H a pouco, dizia, ouvi ele um dos meus nobres collegas, que a reforma 

r!P\"h transitar pelo Congresso. Seria realmente o processo mais regular. 
O SR. ALBERICO DE MoRAES: - O aparte foi meu. O grande mal é haver 

uma critica tardia a todas as reformas, quando o que o Congresso devia fazer 
en reivindicar o seu direito de legislar, porque para isso ifomos eleitos. 

O SR. CLEJMENTINo FRAGA: - De quem a culpa? Sõmante do Congresso, 
porque dá autorização, ao invés de fazer a lei . Pergunto a V. Ex. : qual a 
iniciativa do Congresso em assumpto ele instrucção 

O SR . AzEVEIDo LIMA: - E' sempre perturbadora. 
O -8R. CLEM&JNTINO FRAGA : - E' sempre perturbadora, diz V. Ex. com 

muita sinceridade; é francamente perturbadora, não ha duvida. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - V . Ex. devia dizer que é excessivamente 

go1·ernamental. O Congresso só faz o que o Governo quer. 
O SR, AzEvEDo LIMA : - E' sempre perturbadora, porque o Congressp per

deu a pratica da sua funcç;ão. Atrophiou-se. 
O SR. ALBERICO DE MoRAEs: -Esperava esse final do aparte do ISr. Aze

Vedo Lima; é porque o Congresso perdeu a pratica ele sua funcção. 
0 SR . HENRIQUE DoDSWORTH: - AlJsolutamente! 

. O SR. CLEMENTINO FRAGA: -Refiro-me ao que con!heço, que é muito res
tnrto : longe dos assumptos de instrucção e de hygiene. tambem estou longe. 
~uanto á instrucção no Congresso, a não ser em lprojecto que conse-guiu tran
Zltar pela Camara com icléas aproveitaveis e sadias, aqui apresentado e de-
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fendido brilhantemente pelo Sr. Azevedo Sodré, sobre a orgamização dos cor
pos docentes, a não ser esse, todos os mais têm ficado em tentat ivas, em 
bEfllos discursos ou formosas iniciativas natimortas, que, em meu tempo, 
partiram entre outros dos Srs. Azevedo Sodré, José Augusto e de um aqui 
presente, o Sr. Deputado Tavares Cavalcanti, que me owve no apreço da sua 
attenção . Não me soffre o animo repetir, não as palavras, mas o pensamento . 
já aqui extermado a primeira vez que desta tribuna tive que fallar ; a obra 
do Congresso, em assumptos de instrucção, é de facto fragmentaria e· es
cassa, verdadeira contribuição clandestina de caracter pessoal, em favores á 
sombra da lei, que á lei injuriam, desservindo ao paiz .. . 

(Mui to bem; ?1M~ito bem . O orador é cunn.rprimentaào.) 
Votação do requerimento n. 2, de 1925 (sessão de 2 de Junho) , C.o Sr . 

Henrique Dodsworth, sobre a reforma do e.nsino (dispussão unica). 

O St·. Henrique Dodsworth (1Jara encamA.nha1· a votação): - Sr. Pre
sidente, por duas vezes, tive occasião de occupa; a tribuna da Camara, para 
commentar o decreto que reorganizou o en i no secundaria e superior. Da 
primeira, expondo considerações doutrinarias sobre o que se me afigurava 
ded'iciente ou fálho na reforma do ensino; da segunda, para replkar ao il'
lustre representante do Estado do Rio, Sr . Bocayuva Cunha, a quem ap
prouve vir em defesa do governo, respondendo á minha critica, como ante
riormente, aliás, já o fizera, com €gual proficiencia e brilho, o illustre re
presentante da Bahia, o Sr . Clementino Fraga. Pondo termo a este de
bate, que sem·pre reflectiu o exclusivo intuito, de bem servir aos interesses 
do paiz, deixei sobre a Mesa da Camara o requerimento ora em discussão, 
no qual resumi os aspectos principaes do assumpto, &obretudo aquelles sobre 
os quaes mais detidamente me oocupei. 

Desapprovado esse requerimento, Sr. Presidente, a Camara determi
nará uma como que intangibilidade do Governo á critica serena e imparcial 
dos seus actos, intangibilidade contraria á índole das nossas instituições; e, 
mais ainda, permittirá interpretação de m enospreço ás prerogativas parla
mentares, controvertida, como foi, no debate, a exorbitancia, por parte do 
Governo, das normas que para a reforma lhe prescrevera a autorização le
gislativa. 

Sei, Sr. Presidente, que foi firmada a -praxe, quando leaàer o eminente 
representante de Minas, o Sr. Antonio Carlos, de serem approvaclos os pe
didos de informações ao Governo, sempre que S. Ex. não tenha occupado a 
tribuna da Camara para dar á mesma as explicações solicitadas. iPor que as
sim -pense, não me move, e ntretanto, uma exagerada confiança nas virtudes 
esclarecedoras destes req uerimentos, porquanto, Sr. Presidente, com a praxe 
da app11ovação clelles, tem coincidido a praxe do mais obstinado silencio ad
ministran:ivo. 

Como quer que seja, accusador neste debate, creio de boa ethica poli•lca 
tomar a iniciativa de ofiferecer ao G:overno o meio mais amplo e apropriado 
para a justificativa de seus actos. 

Neste caracter, submetto á consideraç:ão da Camara o meu requerimento . 
(lli~aw bent; mwito bem.) 

O Sr. Antonio Carlo (pa1·a encaminhar a votação): - Sr. Presidente, 
eu me mantenho na antiga attitucle de, em regra, pronunciar-me no sentido 
da approvação dos requerimentos de informação, apresentados pelos mrus 
i! lustres collegas da Camara . E não será a proposito da questão do ensino, 
que desejo ver amplamente debatida, que revogarei essa attitude coherente
mente seguida até aqui. 

A approvação desse requerimento Yae deixar bem o governo, porque lbe 
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permittirá mostrar cabalmente ao nobre Deputado pelo Districto Federal que 
0 Sr. Presidente da Republica agiu rigorosamente dentro das autorizações, 
quando expediu a reforma do ensino. E vae proporcionar ao nobre Depu
tado a adopção do alvitre, que aliás S. Ex. poderia ter adaptado, indepen
dentemente desse requerimento, de apresentar á Camara dos Deputados um 
projecto de lei corrigindo a reforma, na parte em que ella vae merecendo a 
critica de S. Ex . 

O SR HElNRIQUE DonswoRTH: -- .Já apresentei um projecto que se rela
ciona com a questão das despezas, unica autorização de que ca r ece o Go
verno. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Quando se trata de uma reforma c1e ensino o 
essencial é o modo de dispõr a respeito do ensino, a parte technica, e não a 
relat iva á despeza . 

O SR. HElNRIQUE DoDSWORTH: - Para o mais está o Governo autorizado, 
independente da autorização do Congresso. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Assim, Sr. Presidente, por todos os meti vos, 
eu tenho C.e aconselhar á C<t-mara a approvação do requerimento; e o ! a ço 
gost osamente po11que, como disse , c1e um lado, estou certo de que o Go
;Prno mostrará ao nobre DeJ)utado pelo Districto F ederal, que não se afas~ 
tou da lei; e, de outro lado, permittirá a S. Ex. suscitar perante a Caroara 
e~sa questão vital para a vida presente e futura da nossa terra, desviando 
seguramente o seu espírito dessas outras tantas questões que por vezes tem 
trazido S. Ex . á tribuna e que, como esta do ensino, ao envez de preparar 
para os destinos da nossa J>atria melhores exitos, apenas concorrem para o 
prejuízo do Brasil. (Muito be7n; 7rMtito bem.) 

O Sr. Presidente : - Vou submetter a votos o requerimento. 

Approvado o seguinte 
REQUERIMENTO 

N. 2- 1925 

Requeiro que o Governo informe, por intermedio do Ministerio da Jus
tiça e Negocias Interiores : 

a ) qual a autorização legislativa que permittiu a neforma do Ensino su
perior e Secundaria; 

b ) em quanto foi calculada a despeza para execução da reforma , na par-
te r elativa ao ensino superior; 

c) idem quanto ao ensino secundaria; 
d ) idem qua:Il!to á diffusão do ensino primario nos Esta dos; 
e ) em que dispositivo legal se apoiou o Governo para preencher, sem 

concurso, cadeiras da Faculdade é!e Medictna e da Escola Polytechnica do Rio 
de J aneiro; 

f ) _qual o dispositivo legal que permitte ao profes or cathedratico da Fa
culdade de Medicina Dr. .Juvenal da Rocha Vaz exercer cumulativamente 
os cargos de direotor da Faculdade de Medicina do P,io C.e .Janeiro, r e itor da 
Universidade do Rio de .Ja neiro, director C.o Departamento Nacional do Ensi-
no e director de Hygiene Municipal; · 

g ) si os directores dos instituto f ederaes de ensino, superior e secunda
rio, foram escolhidos dentre os prafessores cathedraticos effectivos, em dis
ponibilidade, ou jubilados, dos mesmo institutos, como de termina expressa
men te a lettra k do art. 3°, n. VII, da lei n. 4. 793. de 7 de Janeiro de 192.4. 
reVigorada no art. 4• da lei n. 4. 011, de 12 de .Janeiro de 1925; 
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h) qual a autorização dada ao Governo para revisão e augmento de ta
xas escolares . 

Sala das sessões, 29 de Maio de 1925. Henriqtte Dods~oorth. 

O Sr Bocayuva Cunha (]Jela oulem.) : P diria a V. Ex . , Sr . Pt·esid"n · 
te, que fizesse constar ela acta que votei a favor do requerim nto de informa
ções do nobre Deputado pelo Districto Federal. 

O Sr. Presidente: - Y. Ex. queira mandar, pot· escripto, sua declara
ção de ·voto, á Mesa. 

Vem á Mesa e ê lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DID VOTO 

Decla,-o ter votado pela approvac;ão do requerimento n. 2, de 1925. 
Sala das sessões, 1 de .Junho ele 1925. - Boooy1wa Cunlta. 

Na sessão ele 3 de Julho o Sr. Azevedo Lima (*) em explicação pessoal 
disse: 

Sr. Presidente. mais de uma vez foi objecto de critica, ora acerba, ora 
piltoresca, o actual director da Faculdade ele Medicina, que ê ao mesmo 
tempo, como já aqui se disse, reitorar da Universidade, <lirector do Depat-ta
mento ele Assistencia Publica, presidente elo Conselho Superior de Ensino, 
medico e cirurgião-mór das prisões elo Estado, o Sr. Juvenil da Rocha Y ·1z. 

O Srt. iBAPTISTA LUZAJIDO: - V . Ex. esqueceu-se de accrescentar que 
tambem é medico do Cattete. 

O SR. AZEIVEJDO LIMA: - Os jornae mesmo. Sr. Presidente, entre elle o 
Jornal do Brasil, e, depois, o Correio ela Jlfanhéi, transcreveram, a titulo de 
curiosidade, um trecho do discurso com que elle respondeu á oração com rue· 
se lhe offerecia um banquete, no dia 19 ou 20 do mez de Maio proxiJ,JO 
passa<lo. 

Esse trecho está r digido em estylo de tal ordem comico que me sinto na 
necessidade de lhe dar guari<la imperecedora nos Annaes elo Congresso ~-a

cionai. 
O SR. ADOLPHO BEJRGAMINJ: - Discurso peonunciaclo em um agape offe

recido ao Sr. Juvenil pela classe rne<lica, no momento em que se ia executar 
a reforma da instrucção publica. 

O SR. AzEJVEDO LIMA: - Foi um discurso, como acaba de ouvir V. Ex., 
Sr. Presidente, proferido em acto solemne, a que estavam presentes os re· 
pl:'esentantes ela mais legitima intellectualida.cJe da classe medica, o que resalta 
ainda mais a inconveniencia e a improprie<lade dos termos. 

V011 lel-o: 
·'Meus amigos . 
Bem abeis que não sou revolucionaria; sou in transigente 1 ga

lista como o meu muito apreciado marechal Fontoura; detesto os 
moldes classicos do protocollo, entretanto, sou grande apreciador dos 
classicos portuguezes. Enthusiasta elo padre Manoel Bernarcles, a 
quem julgo pela harmonia ele estylo superior a Vieira, estou ce ac
côrdo com frei Fernando de Abreu, que acha que as suas palavns 
são como ·'a prata fina que brilha muito e sõa bem .. ; admiro An· 
tonio Vieira, a quem hem cabe a ponc?eração de Ca tilho, que a Vieira 
a gente o ama. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Digo mais, comecei a apreciar Solidonio Leite quándo iniciou a 
divulg-ação dos classicos esquecidos. Mas, d·etesto o classico proto
collo . Eu que sou paciente, por conseguinte almo e a tê mesmo de 
temperam nto apparentemen le frio, irrito-me facilmente com a eti
queta e com as convenções. Não comprehendo mais um reitor de 
capa vermelha e de sobrecasa,ca e cartola; gosto do paletot sacco e 
no <verão do "palm-beach" e do chapéo de palha . 

Sou commodista, portanto, embora a minha actividaee não me 
permitta o gozo do conforto . 

Como esperar -durante longa hora, emocionado, o discurso do of
fertante deste almoço, apezar de ser elle meu amigo e muito apre
ciado? 

Inda me lembro de Clementino Fraga, no Capacabana, descre
vendo as torturas do homenageado e por isso mesmo as não quero 
tolerar e não as tolero tambem porque sou medico e por saber que 
as emoções pervertem as funcções do vago e dahi sensações desa
grada v eis e incommodas. 

Eis por qu e eu antecipo os agradecimentos ]Jara me sentir bem 
ao vosso lado. recebendo sincera prov de amizade. sim, prova de ami
zade, porque pensa o meu amigo Alvaro osorio de Almeida, physiolo
gista notavel, que não ha prova de maior consideração que esta, a 
do almoço ou do jantar, prova <.'sta que nunca esquecerei, mesnoo 
porque não tive a preoccupação do agradecimento final embora pu
desse vir no bolso, escripto com calma e reflexão." 

O SR. A DOLPHO BERGAMINI: - Que capacidade extraordinaria. possue o 
Sr . Juvenil! Realmente, com esse valÓr, não podia deixar de ter cinco cargos 
aJ mesmo tempo. . . (Riso.) 

O SR. lBAPTISTA LUZARJJO: - Si não fos~e a declaração do digno secretario 
do Correio ela Mwnhã, que affirma a authenticidade da peça, eu diria que isso 
n,lo é discurso. 

O SR. AzEVEDO LIMA: - Quanto á veracidade dessa peça hilaria.nte nem 
duvida h a . Foi tambem publicada no JornfLl elo Bt·asil, orgão evidentemente 
in:uspeito ao Governo, e seu autor nfto ousou desmentil-a. 

O S. ADOLPHO BERGAMINI: - Posso dizer mais: só !foi publicada no Oor, 
rcio rla Manhã depois que o Jornal do BrasiZ inseriu. Agora, não tive outro 
I J .. ar para incluil-a senão na secção humorística. 

0 SR . BAPTISTA LUZARDO: - O "Para lêr no bonde" ... (RisO.) 
O SR. AzEVBDO LIMA: - Posso accrescenta1·, que muitos dos participan

t% desse banquete, illustrado e celebrizado pelo discurso do Sr. Rocha Vaz, 
J{l me trouxeram ao conhecimenlo o panico ele que se sentiram apoderaxios 
no momento em que o homenageado pronu nciou essas pa1avras destem 
[J€radas. 

0 SR . ADOLPHO BERGAMINI: - Não era para menos! 
O SR. AzEVEDO LIMA: - Si não bastassem os termos da oração que aca

bei de lêr, para cara.cterizar es e cavalheiro a quem o Governo confiou a di
r cção ela Universidade. da Facu1dacle ele Medicina e ele outro~ estabelecimen
tos de grande responsabilidade . . . 

O SR. AooLPHO BERGAMINI: - E' a protecç:ão aos Bocha Vaz, Juvenil da 
Rocha Vaz, L ibanio ela Rocha Vaz, aquelle outro menino, sodo de Caxias 
aos Santos ... 

o SR . AZElVEDO r_,rMA : - ... eu ainda poderia adduzir outros factos que 
veem confirmar ele todo ponto os desmandos e os actos de irreflexão prati
cados por esse administrador, ha pouco tempo empossado nos cargos que aca
bei de enumerar. 
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Por hoje, porem, limito-me a fazer que se Insira tambem nos Annacs aa 
Camara o recurso interPQsto, de um acto seu, pelo Dr. Violantino dos Santos, 
que, de passagem declaro a V. Ex., e um elos mais conspícuos facultati vos 
desta cidade, membro do magisterio superior, sobre set· ainda um cavalheiro 
das mais apreciaveis qualidades moraes e intellectuaeo,. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Um notavel hygienista, deve V. Ex. ac. 
crescentar. 

O SR . .ADoLPHO BERGAMINI: -Um caracter de escól. Posso dizel·o porque 
o conheço desde mtmino, ê meu conterraneo. 

u ~K. A~EDO LIMA: - Um caracter de esc6l, illihado, diz bem o nobre 
Deput<lldo, e que foi estudante laureado ela gloriosa Faculdade ele Medicina do 
Rio de Janeiro. 

Diz esse recurso: 

Recurso interposto pelo Dr. Violentino dos Santos, livre docen e 
das cadeiras de Hygiene e Medicina Legal, na Faculdade de Medicina 
do Rio ele Janeiro, professor interino de Hygiene, ao Exmo. Sr. Mi
nistro da .Justiça, elo acto do Dr. Rocha Vaz que, exercendo as at
tribuic:ões de director da }õ'aculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o 
suspendeu por 30 dias de seus direitos de llvTe docente e pretendeu 
dispensai-o da regencia interina da cadeira de Hygiene. 

Exmo. Sr. l\linistro: 
Acabo de receber o officio n . 277, assig-nado Bocha Vaz, director, 

que diz: "O director da Faculdade de Medicina co Rio de Janeiro, 
usando das attribuições que lhe confere o art. 250, alínea 5 e para· 
g1·apho muco, resolve suspender por trinta dias o docente livre lJr. 
Violentino dos Santos e dispensai-o da regencia interina da cadeira 
de Hygiene." ' 

Ora, Sr . Ministro, como V. Ex. sabe, o art. 250, alinea 5 e ll"
ragrapho unico do decreto n. 16.782-A, de 13 de Janeiro de 1925 ( •a· 
turalmente ê a essa lei a que se refere o Dr. Rocha Vaz) não con
fere ao director da Faculda de o poder de dlspen&ar um professor in
terino . O art. 249 enumera as penas de que são passíveis os pro· 
fessores, livres docentes e demais auxiliares do ensino - advertencb, 
suSIJiensão e perda de cargo . A suspensão pôde ser imposta pelo di
rector até 30 dias aos membros elo corpo docente que lhe faltarem 
com o respeito devido e a perda do cargo só se darâ. por acto do Go
verno~ quando os docentes abandonarem suas funcções por mais de 
seis mezes, sem licença, ou dellas se afastarem por quatro anno~ s1 c
cesslvos para exercerem funcções extranhas ao magisterio, exc' > o 
as de eleição popular (art. 250 - IV). 

Pretender retirar-me a regencia interina da cadeira de Hygiene 
ê uma exorbitancia de que mexerce, neste momento, a direcção da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Os antecedentes do caso são os seguintes. Logo depois de me 
empossar na regencia interina da cadeira de Hygiene, em Maio do 
corrente anno, fallou-me o Dr. Rocha Vaz em retirar do gabin,•re 
de Hygiene alguns microscopios de que teriam precisão outros ~,a. 

blnetes. Fiz-lhe ver que tendo sido adquirido o material de gabinc· 
te de Hygiene com verba especial vot<llda para esse fim, não era po,. 
slvel retirar desse gabinete e passar para outro qualquer appa•·elho 
lá existente. O Dr. Rocha Vaz sustentou o ponto de vista que o m,t· 
teria! ê da Faculdade e não, determinadamente, deste ou daquelle 
gabinete. Nada ficando assentado, dirigi-lhe, dias dePQis, uma carta 
particular em que encarecU:lamente lhe pedia desistisse de seu in ten-
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to de prejudicar o gabinete de Hygiene; mostrei -lhe qu<:l isso era 
uma illegalidade pelo motivo acima referido, sem contar que os mi
croscopios, em nun1ero de vinte e poucos, eram lnsufficientes já para 
o ensino de minha ' cadeira. 

Na.da me respondeu o Dr. Rocha Vaz, atê o dia 16 de Junho, 
quando me enYlou o seguinte officio n. 269: "O Director da Facul
dade autoriza o Sr. pro!eJSSOr interino de Hygiene, Dr. ViolantinD 
dos Santos, a entregar ao almoxarifado, a titulo de ernprestimo, afim 
de serem utilizados temporariamente, em outros laboratorios, 16 mi · 
croscopios, dos exlsten tes no labora.torio da cadeira a vosso cargo. -
::>au<taçlles - P,J()cha Vaz." 

Procurei, sr. Ministro, estudar o Codigo de Corutabilídade e che
guei ã convicção que o dlrector da Faculdooe de Medicina não tinha 
poder para me autorizar a ceder bens nacionaes sob minha guarda. 
Essa convicção, entretanto, não communiquei a pessoa alguma e 
aguardei serenamente os acontecimentos. No dia 24 deste, em minha 
ausencia, e sem minha auêl!encia, :manda o Dr. Rocha Vaz retira,r 
os apparelhos do gabinete de Hygiene. 

Sabendo eu, a 25, desse facto, dirigi-ilhe immediatamente o se· 
guinte of.l'icio: "Ex.mo. Sr. director da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. 

"No dia 24 do corrente recebeu o conservador do gabinete de 
Hygiene um bilhete do Sr . secretario da Faculdade, onde se decla
ra: "De ordem do director queira entregar ao portador deste, o Sr. 
alrnoxarife, 16 m.1croscopios requisitados do gabinete de Hygiene" _,_ 
O conservador, em minha ausencia e sem me ouvir, mais ainda, con
tra ordens minhas anteriores, entregou os 16 microscopios. Requisi
ção não houve nenhuma: apenas no dia 16 de Junho me foi dirigido 
por V. Ex. o seguinte officio n. 269: "o director da Faculdade au
toriza o Sr. professor interino de Hygiene, Dr. Violantino dos San
tos, a entregar ao almoxarilfe, a titulo de emprestimo, afim de serem 
utilizados temporariamente em outros Jaboratorios 16 microscop1os dos 
existentes no laboratorio de cadeira a vosso cargo. Saudações. -
Hocha Vaz." 

A esse officio não dei resposta po1 não bE>r c~o disso, não ten.do 
pedido autorização que, perante a lei de contabilidade, não tem 
V. Ex . competencia para dar. 

Não posso crêr, Sr . director, que V. Ex. tenha dado ao Sr. 
secretario a ordem que elle transmittiu ao conservador, passando par 
cima do chefe do laboratorio e que queira V. Ex. assumir a res
ponsabilidade d& tamanho attentado á!> prerogativas do professor, 
sem fal!ar da sin!;'ular descortezia do procedimento . 

E1n nome da lei, pela dignidade de meu cargo, e o prestigio da 
autoridade que exerço neste laboratorio, reclamo de V. Ex. energi
cas providencias e a immediata reposição no laboratorto de hygiene 
dos apparelhos il!egal e criminosamente retirados de lã.. 

Communi<:o a V. Ex. que aca,bo de suspender o conservador da 
cadeira. 

Laboratorio de Hygiene da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janejro, 25 de Junho de 192-5. - Dr. Violantino dos Santos, profes<Jor 
interino". 

Foi ess., officio, Sr. ministro, que determinou o aéto do Dr. 
Rocha Vaz, do qual recorro para V . Ex. 

Sr. Ministro, posto que a actual reforma do ensino não tenha 
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restituído ás faculdades a autonomia administrativa completa de que 
ellas já gosaram, r eforçou, entretanto, se não estendeu bastante, os 
1privilegios dos docentes. Em face d.Q art. 148 e seus paragraphos, 
do decreto n . 16. 782 -A, de 13 de Janeiro de 1925, é-se forçado a 
reconhecer que o director da !faculdade não pôde intervir nos labo
ratorios sem a annuencia dos professores t·espectivos . 

Com retferencia aos bens nacionaes do gabinete de hygiene, meu 
ponto de vista se deduz do espírito dos artigos 219 e outros, do Co
digo de Contabilidade. · Ahi se estipula que as des;pezas da União 
se farão de accôrdo com as leis orçamentarias, as tabellas explica
tivas, etc.. ob pena de responsabilidade do Presidente da Republica, 
dos Ministros e dos funccionarios administrativos (art. 221) . Não 
é sophismar a lei comprar um rupparelho com a verba especificada 
e transferil -o depois para outro gabinete, tendo a lei declarado que 
a verba era para o gabinete de hygiene e devendo a execução do or
çamento ·' conformar-se integralmente com as instituições respe~ti

vas, alim de demonstrar perfeita execução do mesmo orçamento em 
todos os seus títulos, capítulos e especificações de receita e despeza ?" 
(Art . 53 do Codigo de Contabilidade) . 

Quanto ao emprestimo forçado desses ben , sem discutir agora 
a falta de competencia do Director para ordenai-o, não é esse outro 
meio de burlar as taxativas determinações da lei? 

Positivamente !Sr. Ministro, os bens do gabinete de hygiene, ad
quiridos com verl;a especial especificadamerite votada para esse fim, 
não podem ser transferidos ou emprestados por ordem do Director 
da Faculdade de Medicina. 

Assim, o que se passou no gabinete de hygiene constitue mani
festa violação da lei e, sendo i so materia da competencia do Tri
bunal de Contas, a elle darei conhecimento do facto. 

Foi, portanto, Sr. Ministro, em defesa das prerogativas co~lte

ridas aos professores pelà lei, foi em defesa do gabinete de hygiene, 
contfiado á minha guarda e que se pretende mutilar, foi em defesa 
da lê i de contabilidade que eu me oppuz ãs pretenções do Dr. R ocha 
Vaz . E havendo demonstrado o abuso de poder do Dr. Rocha Vaz, 
pretendo retirar-me da regencia interina da cadeira de bygiene e 
tendo tambem justilficado minha repulsa á directa intromissão do 
Dr . Rocha Vaz na economia interna do gabi11ete de hygiene, espero 
que V. Ex. reconhecendo a illegaildade do .:teto desse funccionario, 
me faça justiça. 

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 1925. - Violantino dos Santas. 

O 1SR. BAPTISTA LuzARDO: ~ Essa não é a ultima violencia praticada pelo 
Sr. Rocha Vaz na Faculdade de Medicina. Ha menos de cinco dias foi tam
bem suspenso o professor Vieira Romeiro, lente. de clínica medica. 

O SR. AZEVEOO LIMA: - Vej::t. V. Ex., Sr. Presidente, como esse "ho
mem•· da situac:ão política e producto da nossa anarchia mental pretende 
regenerar o ensino DUblico, perseguindo os mais authenticos e legítimos ex
poentes da classe medica e do magisterio publico . 

0 SR. AlloLPHO BERGAMINI: - E' feitio do Sr. Juvenil, por que, na As
sistencia Municipal, desconsidera os medicos a cada momento, por mais no
taveis que sejam. 

O 'R. AzEVElOO LIMA : - E para sub tituir o professor Violantino, assim 
esbulhado da sua cadeira, fo i nomeado, por acto do Sr. Rocha Vaz, o Dr. 
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Barros Barreto, que, segundo dizem, ha dous annos não prelecciona como 
livre docente nessa Faculdade, e, portanto, na fôrma do regulamento do 
ensino, estava impedido do exerdcio d3Jquella cadeira .. 

Ahi está. mais uma il!egalidade commettida pelÕ reformador do ensino 
medico alliada a uma violencia manifestamente levada a affeito contra o 
Dr . :Violantino dos Santos. 

O SR. AootPHO BERGAMrm: - Está anarchizando tudo: os programmas 
dos livres docentes de sua affeição acham-se em desaccôrdo com os dos pro
fessores cathedraticos das mesmas disciplinas . 

o SR. AZEVEDO LIMA: - Ha ainda um episodio de caracter exclusivamen
te profissional, em que fir;ura como personagem eminente o Dr. Rocha Vaz, 
e que desejo consignar para que, pelo menos os medicas fiquem capacitados 
da notoria incõmpetencia desse cavalheiro para gerir quaesquer negocias de 
caracter prolfissional, mormente faculdade de ensino medico. 

E' o seguinte: 

O SR. AooLPHO BERGAMINr: - E com accumulo de d'uncções, tanto que 
não ha recurso do acto do director sinão para o proprio Dr. Rocha Vaz, 
que é director do Conselho Superior de Ensino e reitor da Universidade. 

O SR. AZElVEDO LrMA: - .. . o Sr. Rocha Vaz entendeu de regularizar o 
seniço das enfermeiras da Maternidade do Rio de Janeiro, estabelecendo as 
condições mediante as q ua es de.-eriam ser ellas revesadas no trabalho . Para 
esse effeito, baixou uma circular, que não foi, felizmente, executada, porque 
a ella se oppoz, de maneira terminante, o chelfe dos serviços de gynecologia 
e obste trícia da Maternidade, o pl'eclal'o Pl'ofessor Fel'nando de Magalhães. 

Determinava a circular que as "mfermeiras encarregadas do ser-viço de 
llU<'I'peras infeccionadas da Maternidade fossem de <Sete em sete dias, sub
stituída s pelas enlfermeiras de outros serviços asapticos do estabelecimento 
e, em consequen cia, passassem as substituídas a funccionar nas dependen
cias onde não houvesse 'pacientes portadora;s de doenças infecto-contagiosas, 
providencia essa, Sr. Presidente, em contraposição a todos os conselhos mais 
rudimentares e embryonarios de hygiene hoS[litalar, que prohibe que os 
enfermeiros em exercício nas dependencias do h ospital onde estão recolhi
das doentes contaminadas possam transportar para outras serviços de doen
ças não transmissíveis, os germen s de que são vehiculo. 

Tão imperdoavel era o facto praticado pelo Director da Faculdade de 
lfedicina, medico que devia ser conhecedor de e lementos de hygiene, que 
o professor Fernando de Magalhães, sob a responsabilidade do qual é gerida 
a administração technica da Maternidade, se sentiu na contingencin. de se 
oppor a tal resolução . 

O Sr . Dr . Rocha Vaz, verificado o erro gravíssimo, em materia medica, 
que havia praticado, desculpou-se de]le, derlarando que corria por conta de 
uma inadvertencia do dactylographo a redacção da ordem, necessariamente 
emanada de S . S . 

O SR. AooLPHO BERG.•'.MINI: - E' •Pittoresco . .. 
O SR. AZEVEDO LrMA: - A Camara, naturalmente, constituída por ho

me-ns de bom senso e cultura intellectuai, comprehenderá que este pecc.ado 
palmar, commettido pelo Director <h Faculdade de Medicina não póde ser 
resvalado para os hombros do innocente redactor dactylographico da secre
taria da Faculdade, e o comprehendená, porque os outros actos e sobretudo 
o discurso por S. Ex. pronunciado, e cujos termos reproduzi ha' pouco sã~ 
sufficie ntes para caracterizar, pet'lfeitamente, o estado 'mental desse direct~r ... 

O SR. A.ooLPHO BERGAMINr: -- Director de tantas cousas a um tempo só ..• 
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O SR. AZEVEDO LIMA: - ... que, sobre ser dir ctor, é ainda portador de 
varios empregos que o Governo lhe entregou. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMIN1: - Saiba V. Ex. que a imprensa não pôde 
dizer nada a respeito do r. Juvenil da Rocha Vaz, porque e lle invocou a 
interti'erencia da c~nsura para impedir que os jornaes se refiram á multi
plicidade dos cargos que exerce. 

O SR. AZEVEDO lJIMA: - Ta nto melhor para mim. Isso vem justificar a. 
necessidade, que havia, da minha parte - medi o, que sou, nesta Capital, 
e conhecedor daiS grandes virtudes intellectuaes e moraes do Dr . Violantino 
dos Santos - de trazer ao conhecimento do paiz, atravez do unico orgão 
de publicidade que ainda hoje gosa de relativa liberdade, esses fa.ctos, que 
muito depõlem, não só contra a administração do Dr. Juvenil da Rocha 
Vaz, mas contra a proprià responsalbilidadé do Sr. Presidente da Republica, 
que coll!fiou a esse homem a administração de varios e illlJllortantes depar
tamentos do paiz. (Muito õe.m; ?rvnito bemJ) . 

O Sr. Baptista Luzardo (*) (Na mema sessão, em explicação pessoal}: 
- Sr. Presidente, começo por dedarar que, se estivesse presente quando a 
Camara a)JI})rovou, runda ha pouc o o parecer que mandava. a.rchivar a de
nuncia, offerecida. por um · official ' da Armada, contra o ISr. Presidente da 
RepU<blica, teria me manifestado c ontra o mesmo parecer. 

Dito isto, permitta-me V. Ex. que eu acompanhe o meu honrado col
lega de minoria, que com tanto brilho honra a represe<ntação do Districto 
Federal, nesta Casa, o Sr. Dr. Azevedo Lima (?Jwdto õem) . . . 

O .SR. AZEVEDO LIMA: - 'Muito agradecido a V. Ex. 
O ISll. iBAPTISTA LUZARDO: - . . . nas ponderações que houve por bem 

!amr a respeito da maneira como se vae conduzindo, na direcção da Fa
cu1dade de Medicina, desta capital, o ISr. Dr. Juvenil da Rocha Vaz. 

E' facto, por demais sabido e por demais criticado, estar o Sr. Juvenil 
da Rocha Vaz, na hora actual, como que servindo de ca,bide de empregos, 
sem poder dat· zeloso cumprimento, conforme devera l!'er e como exigia cada 
um desses cargos, ás diversas attribuições, que lhe pesam sobre os hombros . 

O Sr . Rocha Vaz é, segundo bem accentuou, ainda ha poucos instantes, 
o meu distincto collega, director da Faculdade de. Medicina, professor ca· 
thedratico, lente de uma das cadeiras de clínica medica, directoc da. .AJ!.. 
sistencia Publica, director da Universidade do Rio de Jan iro e presidente do 
Conselho Superior de Ensino. 

O SR. AzEVEDO LIMA: - V. Ex. se esqueceu de alludir tambem a outro 
emprt:go , ·qUé n ito consta do orçamento: - o de medico consultor dos pri· 
sioneiros politkos, recolhidos ás ,prisões do Sr. Arthur Bernardes . 

O SR. BAPTISTA ~uzARDO: - E ainda é o St·. Rocha Vaz, se me não r.tlha 
a memoria, medico official do Cattete . 

O ISR. Aoot.PHo BERGAMINI: - A religião catholica a dmltte tres pessoa! 
distinctas, em uma só verdadeira; presentem nte, admittem-se cinco diversas 
pe~oas administrativas, em uma só pessoa physica ... 

i() SR. BAPTISTA LUZARDO: - Vê iV. Ex., /Sr. Presidente, que a simpl~ 

enumeração dos loga;es, que presentemente occupa o Sr. Juvenil da Ro
cht.. Vaz ... 

O SR. AZEVEDO LIMA: - Bastariam elles para esmagar qualquer outro. 
O SR. BAPTISTA LuzAROO: - ... põe em evidencia a im:possibiildade ma

terlal de attender S. Ex. , convenientemente, a todos esses en cargos. 
Não sei porque. Sr. President , €· sa predilecç:ão do actual governo, r·;;a 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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anela de premiar com tanto carinho os serviços l])restados pelo Sr. Rocha 
vaz. Este professor, ha menos de cinco m ezes, er a ·um simples lente 
!UbStituto. 

o SR. AzEVEDO LIMA: Pouco conhecido proiissionat do Rio de Janeiro 
e medico sem clinica . 

o :S'R . BAPTISTA LuzARDO: - Com a reform;,. do ensino, que ainda não foi 
approvada . . . 

O SR, .• AZEVEDO LrMA: - Magoaram o Dr . Aloymo db Castro, para afas
tai-o da direcção da Faculdad de Medicina, t. alli collocat· em seu Jogar 
o Dr . Rocha Vaz. 

O .SR. BAPTISTA L UZA RDO: - e de cuja parte red'eren te aos institutos 
me;licos se nca n egou o Dr . R ocha Vaz. conseguiu elle, de de logo, galgar, 
ele ,imples proá'essor substituto, a sit uação de lente a theclratico e, dahi, a 
do d!re<' tor da Faculdade, e mais essas outras posições, que acabo de citar. 

Um simoples exame, na parte da reforma concernente aos estatutos da 
Escola de Medicina, põP á mos tt·a qual a intenção, qu a l a idéa predominan
te do actual director daq uelle estabe·tecimento . E' de se ver m, no novo 
regulamento, pelo qual actua1mente se guia a E scola de Medicina, os vari os 
artiKOS que en cen·a m , por assim dizer , feição draconiana, idéas rfi'acclonarias 
que, até hoje, eram estranhas âlquella casa ele ensino. 

Sr . Presidente, quando se discutir o vrojecto formulado p lo illustre 
coll ·ga Sr. Americo P eixoto, o qua l, felizmente, já m receu parec r favora
vel da Comm issão de l •nlotrucção Publica ... 

O SR. AooLPHO BEoRGAMINI: - Do qual foi Relator o SI'. Oc: tavio Ta
vares ... 

O SR. BAPTISTA L uzARDO: - ... tendo como R lator uma das grandes 
fignras da bancada Ide Perna,mbu co (apoicLclos) , illu ·tre jurista , mais do 
que isso, brilhante profes or cathedratico da velha Faculdade do R ecife, o 
Sr. Octavio Tavares ... 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - Cat·açter integeTrimo. 

O SR. BAPTISTA L u zARDO: - ... terei opportunidade de estudar os artigo!! 
ret• t~ntes a instrucção p-ublica, especialmente· na parte qu e diz com ás fa
cul<l:~des de medicina. 

0reio que, 'dentro de a lguns dias, virá a plenario o a lludido projecto, aCim 
de ue corrijamos a monstruosidade da refonna, approvand o o I'arecer, e 
san?.ndo, assim, de vez, ralhas sen\siveis, como a qu venho de apontat·. 

ssumo, desde já, o c ompromisso de mostt-ar, notadamente em relação 
ã~ fnculdades de medicina, qual foi o espirito, qual a idéa retrograda que 
preS<diu á organ[zação do· respectivoo · estatutos . 

.:Tão ha exemplo, tS~-. Presidente, nos codigos do ensino que tem servido 
de m elo, na vida republica na, ás nossas -escolas superiores, de dispo\<!itivos 
tão arbitraria , tão f6ra dos nossos habitos, como os que se encontram na 
u:tima reforma d e que. agora , me occuPQ. 

O SR. ADOLPHO BERG>IMI r: - Reflexo da mentalidade do Presidente da 
Rorublica . 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - Desejo, hoje, a;penas, secundaT, emprestar a 
minha so! idariedad ás palavras, aqui 'Proferidas con tra. o..o;; gestos de ver
rladeira tyrannia , de 'd spotismo sem nome, com que se tem conduzido o 
>lr. Juveni l da Rocha Vaz, na direcção da Faculdade de XUedicina desta 
(i!Jpital. 

S Ex ., ha poucos dials, ooix,ou uma 'POrtaria, suspendendo, por tt'inta 
dia•, do ex('rcrcio do magi terio naquella Faculdade, o eminente Professor 
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Víolantino dos Santos, que, -com ser um medico de rara competlencia, e 
ta.mbem, Se Presidente, um hygienista do mais alto valot· .(apoiados). 

Tanto assim que o alludido professor estava ~Substituindo o nosso collega, 
Sr. Afranio Peixoto, na r-egencia da cadeira de Hygiene. 

Sr. Preside-nte, mão satisfeHo com esta violencia, o Professor Rocha Vaz 
aca.ba de desencadear os seu\s odios contra .outro n<estre, de não menor va,or, 
e de não menor brilho, no exercício da cadeira que perluslra naquella Fu
culdade, o Professor Vieira Romeit·o, lente da caldeira de clinica. Eram, :::r. 
Presidente, tão raro~ os actos dessa na.tUl·eza, na vido1. daquêlle Instituto de 
Ensino, que, estão evidenciando a razão porque o Sr. Hocha Vaz incluiu 
aquelle artigo sobre a ex.pulsão de professores e de alumnos nos Estatu.os 
das Escolas Superiores. 

0 SR. AZEJVIIDO LIMA: - O:fil'icializou o chicote. 

0 Srr. BAPTIS~'A LUZARDO: -Diz muiLo bem O nobre Deputado. S. E x. o 
Sr. Rocha Vaz, al!ficializou o chicote na Faculdade de Medicina e não :;6 
para os discentes, sinão tambem para os docentes. tS. Ex . emprega o6 11 ~s 
mos processos na Assi.stencia PubJ.ica .•. 

O SR. AooLPao BhlRGAMINI: - Ahi S. Ex. timbra, todos os_ C!_iru:;, em 
descoritsiderru· os seus collegas ... 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - . .. não ldispensamdo aos illustr-.es m efu >~. 

que ali trabalham, as attenções a que elles, pelo'.s seus incontestaveis m et. os, 
fazem jús. 

0 SR. ADOLPRO BBRGAMINI: - Medicds que têm prestado reaes serVIÇOS 
ao Districto Federal. (M·t~ito bem; a1Joiado). 

O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Não sei, dizia ainda ha pouco, qual o m o,tvo 
por que o actual Gover;;_o persistle em premiar, C()lm tantas regalias, o Sr. 
Rocha Vaz. 

O SR. AzElVEIDO LIMA: - Si V. Ex. não sabe, eu posso infor:mal-o. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - Teria immenso prazer em ouvir. 
O R. AZEVEDO LIMA: ---=:E' porque é pat·ente do St·. Bernardes . 
O SR. BAPTISTA LuzARDo: - E continuo a não comprehender, assim m~s

mo, essa predilecçãO do Presidente da Republica ao collocar na\s m ão: de 
deternúna.do cavalheiro tantas funcções publicas, tantos cargos da m a is .,!ta 
relevamcia, compromettendo, dess'arte, o bO<In · andamento da administr·• ;.W 
nacional! 

O SR. LEloPOLDINO DE OLIVEIRA: - Com .certeza accumula tambem as re
muneea.ções respectivas. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO: - E, dahi não ser de eStranhar que venh~ nos 
em breve ouvir, tambem, algÜm ministro, ou outra qualquer grada. fil!W"a 
do Governo, affirmat· que a Faculdade de Medicina esteja simplesmente \1-
vendo tle uas glorias passa.das. · 

O SR. AooLPHO BERGAMINI: - Estou certo que esses desmandos " tão 
explicados pela pala-vra brilhante do nobre l.ea.deT da maioria, que n os ·~tá 

ouvindo com muita attenção, o que, aliás, agradecemos. 
O SR. VIANNA oo CASTELLO: - V. Ex. me permittirá que eu seja o juiz 

da opportunidade de vir á tribuna. 
O SR. BAPTISTA LuzARDO: - iNão ha muito tivemos noticia e a im pn·n•a 

do Rio lhe deu larga publicidade produzindo grande alarido, daquelle m• mo
ravel discurso proferido pelo Sr . Ministro da Agricul tu ra, Sr. Miguel Cal
mon, quand'o, paranympihando uma turma de eng-enheirandos, na Escola ,ra-

• dici()lnal de Ouro Preto. 
Revivendo S Ex. as tradições daquele velho instituto, os dias glor:iooos 

d..'llquella. tradicional Faculdade, S. Sx., referindo-se ao Instituto OSwaldo 
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L.-uz, disse que alJuelle instituto de Ouro Preto não teve a mesma sor·te da 
grande crea<,;ão de Oswaldo Cruz, que hoje vive exclusivamente das 1suas 
glodas passadas. 

Essas palavras, ~ronuncla'Clas por· um mem.br·o do Governo, por uma 
f,gura dP. responsabilidade, quaJ a do ~~·. ~linistro da .Agricultura, sobem 
d" ponto, têm alta Televancia, não pod ndo, ele nehuma 1t"Orma, ficar des
f{'lta!s pelas palavras imnocuas do Sr . Car·los Chagas, ainda ha poucos dias 
p~blicadas pela imJprensa. E ellas não podem deixar de ter significação 
pur(lue a accu;;ação formulada pelo Sr. Ministro da Agricultura foi lJOr de
m.lis categorica, ferindo os. creditas claqueJle instituto. 

E quando nos r&erimos aos credites do Lnstiluto Oswaldo Cruz, quere
mos fazer aJlusão ao 6-stabelecimento neste g nero mais notavel do conú
m•ute l:ml-americano, a ma.J.or gloria da medicina brasileira. A accusação 
du ::> r. :\lli1ish·o da Agric.tútura, feita a este Instituto, pela sua alta autori
uaue, não tem sómente repercuslsão dentro do nosso paiz, mas tambem, 
nMis forte ainda, deve ter no exterior . 

• ' inguem ignora que a sua frurna, tra.nspondo as nossas fronteiras, ecoou 
nu pro~Jrio Japão, a ponto 'do Pro'fessor Neguchi, vindo do Oriente, visitou 
0 .,.esmo, trazido. pela sua fama, que o !fazia o maior .Instituto que ao mundo 
e16 dado contemplar. (Mt~ito bem). 

Des1s'arte, Sr· . Presidente, parece-me que com uma simples carta do 
s. :VIinistro da Agricultura, o Sr. Ca.rlos Chagas não se devia contentar, 
po uanto sta missiva, con1o se diz na gíria populat·, não teve outro pro
Jl• .to senão tapea1· o melindi:e ... 

Pois bem, Sr. Presidente, com as vagas e cusclls Se conformou o ac tual 
dir' ctor daquelle instituto, o Sr. Carlos Chaga ! 

Br . Presidente, o Sr. Ca.rlos Ohagas tem grandes resp!om;abllicW.des. 
S. Ex . é, por a.s\.sim dizer, o legitimo herdeiro da grande obra scientifica e 
intellectual de Oswaldo Cr·uz. F,ez seu tirocínio acadernico :oaquelle instituto, 
g'llirtdo, dia por dia, hora por hora, pelo gra'Dde mestre, que via nelle o mais 
€~»erançoso continuador da sua obra. 

Vê a Camara, tportanto, qual .a responsabilidad que pesa sobre os seus 
hoLtbro , qual a estima que elle deve ter por aquelle instituto, qual o zelo 
qu · . Ex. devia ter pelas suas glorias passadas, e mais do QUe fsso, pelas 
ac uaes . 

O SR . .A.ooLPHO BERGAMINI: - E pela continuação des. as glorias . 
O SR. BAPTI. 'TA LuzARDO: - E pela continuação de'.ssas glorias, honrando 

e hgnlficando assim a rnemoria de Oswaldo Cruz. 
Dizia, ainda ha pouco, um <nobre collega, que o Sr. Carlos Chagas é 

ta.1 bem. usuiruidor de varios empregos. S. Ex. tem, sob ua r sponsabili
d.adc, a direcção do Instituto Oswaldo Cruz e a da Saúde Publica, sen® 
ac•ualmente professor cathedratico da cadeira de medicina tropical na noosa 
Faculdade de Medicina. 

O;·waldo Cruz, Sr . Pr sidente, tambem desempenhou iguaes funcç:ões: -
era director da Saúde Publica, no Governo Rodrigues A.lves, ao mesmo tem
po que fundava e dü·igia o Instituto de Manguinhos, que foi a sua he1·culea 
oba. 

,;\fas aquelle grande brasileiro era o primeiro funccionario que, logo ás 
~;ej,; horas da manhã, se apresentava no instituto, sem dispor, corno accen
tuou o Sr. Ministro da Agricultura, dos meios de locomoção que hoje des
fructam os medicas, os professores daque1la éstabelecimento. 

Oswaldo Cruz, quotidianamente, ás 5 e meia da manhã tomava uma lan
cha no Cães do Porto, indo desembarcar nas irnmediaçõe\s de i.\1anguinhos. 
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Era, ali, o primeiro a iniciar o trabalho, conservando-se infatigavelmen
te no instituto até uma hora da tarde, orientando, ensinando aqu ella pleiade de 
sabios que teve a fot·tuna inaudita de beber a. sciencia pura, jorrada da bocca 
do in!C'igne, cuja vida foi um exemplo de virtu des cívicas e privadas. 

<Era elle, quem em pe soa, ia construindo, <tdmini trando e guinado aquelle 
soberbo edificio onde se cultuava com amor e carinho as sciencias medicas . 

A uma hora dalli partia chegando á Saude Publica ás duas horas da tarde 
onde se conservava muitas vezes, até ás nove horas da noite, no exercício 
das suas fun.cções de director. 

Foi com esforços dessa natureza, com a compenetração nítida de seua 
deveres, com esse amot· á sciencia e essa incontida sêde ~e saber, que Os
waldo Cruz póde erigir o Instituto de Manguinhos. 

E com essa admiravel tenacidadE> o notavel hygienista conseguiu debr-lar 
a febre amarella no Rio de Janeiro e, quiçá, no resto do Brasil. 

Pois bem, é um patrimonio dessa ordem moral, intellectual e historico, 
que soffre tão rude golpe desferido pe!q Sr. Mlinistro da .Agricultura 1: o 
Sr. Carlos Chagas contenta-se, satisfaz-se com uma s imples declarapão de 
a.gua morna, por assim dizer, de pannos quentes, daquelle titular, para que 
tudo continue em harmonia . 

Tão. Sr. Presidente. Como brasileiro, como clinico e" pela grande ve· 
neração que tenho pela memoria daquelle sabio, a propria gloria da D<•>sa 
sciencia medica, e já não direi do Brasil, mas do mundo, pois a tanto tem 
direito pela obra por elle et·eada, não posso deLxar de protestar com vehemen· 
cia contra o conceito emittido pelo Sr. Ministro da AJgricultura, que tem 
as respensabilidades de ser Secretario de Estado. 

1Sr. Presidente, eram e tas as ponderações que precizaya adduzir á Ca· 
mara em uma dupla queixa,: - a primeira, contra o attentado levado a eff<>ito 
pelo Sr . 'Rocha Vaz aos dois professores da Faculdade de Medicina, ouas 
figura.s proeminentes da classe medica; a segunda, como medico, como pa· 
triota, pela censura acre, formulada pelo Sr. lVunistt·o da Agricultura co tra 
um instituto que multo merece, não direi apenas dos medicos, mas de todo.s 
nós, de todos os brasileiros, que ama.m o Bt·asil e querem ver a sua P atrla 
grande, na sua historia passada, e Lnaior, no seu futuro. (llh~ito bem.; m ito 
be-n~. O orador é cmnzn-imentad o . ) 

O Sr, Henric~ue Dodsworth na sessão de 29 de Julho disse: - Sr. Ire
sidente, minha 1presença na tribuna da Camara se justifica pela necel;sidade 
de set· commentado o acto do Governo, abusando da autorização que lhe 
conferiu ,poderes para reorg1j,Ilizar o ensino supel'ior e secunclarío do paiz. 

Consbrange-!ITle renovar de·bate sobr-e a reforma do ensino, não f,;;6 pei(L 
desestima em que este as.·umpto s encontra nas assembléas políticas, como 
ainda porque a importancia e a belleza ela materia deveriam despertar o en
thuslasmo de quem pude\sse tratai-a com pt stigio e a u toridade, que me 
fallecem. (Protestos). 

O SR. F'IDI'lLrs Rmrs: - Ninguem mais compel nte do q UP V. Ex. 
(Apoiados). 

O R. HJIJNRIQUE DoDSWOHTH: - E' bondade de V . Ex . 
Sou, Sr. Prel!idente, não ob tante, forç-ado a ex pender algumas consi

derações, da tribuna da Camara entre outros motivos porque, na terceira 
edição da reforma, foram, abusiva e escandalosamente, acorescidols 38 para
graphos novo , 12 lettras ele artigos, creados set cargos e alterado o texto 
d 15 O artigos. 

A Camara podetjá vêr, p lo enunciado dessas m<>Qificações fei'tas na 
ultima edição da refo1·ma, quanto é, co n·forme avancei, e\Scandaloso e abusivo 
o acto do Governo, servindo-se pela terceira vez da mesma autorizacã o le
gisl3Jtiva! 
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Sou forçado ainda, Sr. Presidente, a oocupar a tribuna, porque me en
volvi, nas discussões anteriores, em alguns incidentes 'IJ'311"lamentares sobre a 
reforma do Ensino, incidentes que determinaram a aprelsentação de reque
Iimento de informações ao Governo, que a Camara ap.provou, informações 
que, evidentemente, ainda não chegaram ... 

.Articulado com esse requerimento de informações, de13ejo igualmente 
tratar da attitude do honrado e illustre Sr. ministro da Jusliça, com referencia 
á. Instrucção Publica, porque acredito que o afastamente obstinado de S. EX.; 
nas delibe-rações do Governo a este respeito, não signifiquem que S. Ex. 
esteja desattento aos altos interesses do -ensino, mas que, por lamentavel 
proposito do Gove1' no, alguns ministros não são tidos no devido apreço ~lo 
Sr. Pret>ident da Repu'blica, que, em mais de um ministerio, fez desappa
recer a hierarchia administrativa, como no da Viação, determinando ao Sr. 
dlrec tor dos Telegraphos que não ouça o illustre titular dessa pasta, e no 
da Justiça, attribuindo ao dire<:tor do Departannento Nacional do En<lino a 
faculdade de tomar todas as iniciativas e d libera.ções, igualmente sem con
sultar o dignissimo Sr. Dr. Affonso Penna Junior. 

0 SR . ARMANDO BURLAMAQUI: - Acho que V. Ex. labora em grande 
equivoco. 

O SR. SA FILHO: - E' preciso provar essas affirmações. 
0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Lam-ento, p!•ofundamente, C[Ue O facto 

seja verídico; mas insisto em minha affirmação. 
O SR. BAPTISTA L uzARDO: - Acho que V. Ex. está com a verdade, e 

tenho dados que provam exu-berantemente a affimnativa de V. Ex. 
O SR. A FILHO: - E' bom que se tragam provas, para que a wffirma

tiva não passe, como simples recur ·o de opposição. 
O SR. GILBJ!IRTO AMADO: - Como se pôde verificar que o Sr. Presidente 

da Republica só se entende com o director dos Telegraphos, em relação a 
esses serviços? 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E' mera supposição. 

O SR. BAPTISTA LuZAROO: - São flag-rantes as divergencias ntre o actual 
director dos Telegraphos e o ministro da Viação; lerei, daqui da tribuna, 
um officio d!llquelle director, que outra solução não podia dar o Sr. min.iJStro 
da Viação sinão demittir o referido funccionario, a não ser que este estivesse 
amparado pelo Presidente da Republica. 

O SR. HEmRIQUE DooswORTH: - Sr. Presidente, a affirmativa que faço 
da. tribuna fundamenta-se inteiramente, até em a.lguns acon•tecimentos que 
se têm desenrolado nesta Caanara. 

~ão posso COlll!Prehende1· como o Governo actua1 de.sprestigie os seus 
auxiliares de immediata confiança, repito, como acontece nos Ministerios da 
Viação e Ju&tiça fazendo desapparecer a hieratx:hia administrativa e deter
minando que o director dos Teleg-raphos se entenda directamente CCJilil o 
Presidenfe, sem passar pelo gabinete do ministro, e que o S1·. Rocha Vaz, 
director do Departamento Nacional do Ensino, não ouça, sobre qualquer de 
suas deliberações, o titular da pasta da Justiça. VV. EEx. conh em tão 
bem quanto eu a capacidade do illustre Sr. Dr. Francisco Sá ... 

O SR. BAPTISTA LuzAROO: - Como toda a camara, como todo o paiz. 
(Apoiad-os geraes). 

O R. liEmRIQUE DoDSWORTH: - ... incontestavelmente uma das mais 
formosas intelllgencias do Brasil (apoiados), como VV. EEx. conhecem per
feitamente a honradoz tradicional do Sr. Affonso P nna e o desvelo e sin
ceridade com que S. Ex. serve ao Governo. 

Por que, então, essa innovação do Governo do Sr. Dr . .Arthur Bernar-
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des, de serem publicamente desconsiderados seus auxiliare~ de immediata 
confiança, e stabelecendo S. Ex. que, nas iniciativa~ e dehberações dessru; 
repartições •publicas, não sejam ouvidos os respectivos ministros dessas 
pastas? 

o SR. Gn.BERTO AMADO: - Tanto os ministros da Viação como o da Jus-
tiça agradecem a brilhante defesa que V. •Ex. faz ... 

o SR. HENRlQUE DonswoRTH: - Não poderia esperar outra co usa do Sr. 
Gilberto Amado sinão que S. Ex. pretendess.e defender, litterariamente, os 
Srs. ministros da Viação e Justiça. 

Ainda •hontem, foi apresentado á consideração da Camara um requeri-
mento de informações, sobre o andamento dos negoCios dos Telegraphos, e 
o illustre representante do Estado do Ceará, .Sr. Moreira da Rocha, deciarou, 
como consta dos A.nnaes, que, pela approvação do alludido requerimento se 
batia o director dos Telegraphos. 

O SR. Sá FILHo: - E o proprio :Ministro da Viação não se oppunha; a 
prova é que a maioria deu o seu assentimento ao requerin<ento. 

O SR. Gn.BERTO AMADO: - Não metti littera,tura nenhuma ahL Quando 
mette r, V . Ex. vae vêr, será outTa cousa. Ainda não comecei con< a litte
ratura, mas vou começar. 

O SR. ZoROASTRO DE ALVAREh'ÇGA: - E quando começar ha de fazel-o de 
cadeira. 

O R. HENRIQUE DonswORTH: - Faz bem o nobre D eputado, porque acr~

dito que certos aotos do Governo só possam ser defendidos litterariame~te. 

o SR. Sá Fn.HO: - O que não {Percebo é porque V. Ex., a proposito da 
instrucção, pretende faze r intriga contra o Ministro da Viação; não sei qual 
o motivo da hostilidade de V. Ex. 

0 SR. HlilNRIQUE DODSWORTH: - Intriga, não. Hostilidade'? Si estou defen
dendo e até elogiando o Ministro da Viação! .. . 

o SR. ZoROASTRO ALVAREJNGA: - V . Ex. o colloca em uma situação de in-
ferioridade. 

O R. HENRIQUE DonswonTH: - ... e o faço com absoluta sinceridadP 
O SR. A FILHO: - O Ministro dispensa essa defesa. 
O SR. HENRlQUE DonswoRTH: - Pôde dispensar, mas o facto é este: o 

director dos 'I'elegraphos não ouve, em nenhuma das suas deliberações, o 
Ministro da Viação, COill'lO o director do ])epartamento N31Cional do Ensino 
tambem não ouve, em nenhuma de suas deliberações, o 'Ministro da Ju!<':il:a. 

O SR. VIANNA oo CASTELLO: -V. Ex. ha de concordar co=igo, dPpo:s 
desses elogi06, muito merecidos, feitos, tanto ao Sr. Ministro da Just.ça, 
<:orno ao da Viação, que, homens de dignidade, si Se sentissem offendidos 
e desautorados por algum acto do Presidente da Republica, seriam os p~·

meiros a se retirar de suas pastas. (Apoiaclos). 
0 R. ZoROASTRO ALVARENGA:- Esta é que ê a bôa litteretura. (Riso). 
0 SR. Gn.BERTO AMADO: -Muito bem. 
O R. !IENRJQUE DooswoRTH: - Sr. Presidente, para provar á C'lmnra 

o meu es)}irito de imparcialidade ... 
O SR. SA FILHo: - Está se vendo . . . 
O SR. HENRIQUE DooswORTH: - ... ao tratar desta questão do -:nsino 

publico, desejo, preliminarmente, lfazer, da tribuna a leitura do officio que 
o Dr. Juvenil da Rocha Vaz dirigiu ao Ministro da Justiça e ... egocios In
teriores, a respeito de um incidente admilllistraJtivo occorrido com o Professor 
Viola.ntino dos Santos, incidente que já chegou, em parte, ao conhecim.mto 
da Ca.n'lara. 

Entendo que, tendo sido procedida, da mesma tribuna, a leitura do re-
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curso do Professor Violanotino dos Santos, é natural, é de ab~o.uta impar
cialidade de minha pal"te, a iniciativa, .que tomo, de lêr o officio que o Sr. 
Dr . Rocha Vaz enviou, a esse proposito, ao MJnistro da Justiç<t, tanto maia 
quanto esse offic:io não tem interesse restricto, por isso que de ::tlguma S,OI'te 
se refere ao andamento da instrucção publica •na Fac u:d<'de de Medicina, 
anteriormente á administração de S. ;mx. 

EU-Q: 

"Ex.mo. Sr. Ministro da Ju.stiça e Negocios Interio1·e;;. 
A Direotoria da Faculdade de Med~c·ina desta Capital teve ne

cessidade de fornecer com urgencia, a varios laboratorios c elinicas, 
alguns microscopios e, não os enco·ntrando á venda ~o momento, 
resolveu solicitai-os, a titulo precario, ao Laboratorio de Hygiene. 
Nesse sentido, a 16 do corrente, foi enviado ao Dr. Violantino dos 
Santos, livre docente que regia intedna.mente a cadeira de Hygiene, 
no impedimento do PrO'fe.ssor Afranio Peixoto, o officio datado de 
16 de Junho ultimo. 

Acontecia que a cadeira de Anatomia Mrcroscopica, fre.quentada 
por mais de 300 estudantes, dispunha de um só daquelles apparelhos; 
que a de Biologia Geral e Parasitologia, em que se acham m-atricula
dos cerca de 400 alumnos, não contava com os mesmos em quan
tidade proporcional ás suas exigencias e, finaJment'l, as aulas de 
Anatomia P!l(t<>logica, assistidas, approximadamente, !Por 500 discen
tes, eram servidas apenas por pequeno numero delles." 

P or ahi, a Camara vae vendo o que era o ensino em nO<lsa F'aculdade 
de Medicina. Aliás, recentemente tive occasião e o prazer rle ie ::.o Estado 
da Bahia e pude vêrificar como são excellentes os laboratorios ãa sua Fa
culade de Medicina e quão superior é aqueDa installação á da FacuMade 
do Rio de Janeiro. 

Continúa o officio: 

"Ora, não os encontrando a Directoria da Faculd<~de ao a.lcance 
de acquisição e, dispondo o laboratorio. de bygiene de muitos ainda 
intactos, embora !fi se encontrassem havia j:L t.·6,; f>rmo , segundo 
informação da eecretaria, resolveu, p .·emida pelas cll'eums tanclas 
acima e em €·xC!·uslvo ~neficio ct, ensino, soluci'Jr,:; r a difficuldade 
com os mei% existentes JlO proprio estabelecime nto. Desse ;..;eito, 
eoUcitou-os da secção que se deparavam os recursos carecidos pelas 
outras para o seu soffrivel aPQ>arelhamento . 

Esse o facto motivador do recurso ora em informação. 
E' allegação improcedente a que me nega autoridade para dis

tribuir •convenientemente o ma.terial dos g!ltbinetes, attendendo ás · 
necessidades de cada qual, quando o art. 38 do decreto de 13 de 
Janeiro e suas lettra,s {!oll!ferem aos directores dos institutos de en
sino secJllldario e superior a administração dos respectivos patri
monios, que são compostos desde os edifíCios até a ultima taxa even
tual. Si não basta.sse o que se encontra no artigo e lettras supra, 
o ponto de vista CO'lltrario ao recorrente, estaria ainda sustentado 
pelo para.grapho unico do art. •39 do mencionado decreto, que apenas 
veda aos directores a alienação de bens e o compromettimento de 
rendas patriomniaes sem permissão do lVIinistro da Justiça e audien
cia do Conselho de Ensino. 

Diz de !1'6rma textual o recorrente: "Em face do art. 148 e seus 
:paragra-phos do decreto n. 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1924, é-rue 
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forçoso reco11hecer que o clirector da Faculdade não pôde intervir 
nos laboratorios sem a a:nnuencia dos professut·es respectivos". 

,Succede, ,poré.rn, que o axt. 148, citado em falso pe.Jo recorrente, 
allude exclusivame nte á constituição do corpo docente dos institu
tos de ensino secu~ario e superior. :Pretendeu talvez o recorrente 
reportar-se á let tra 1n do art . 149, qu.e def in e as incumbencias do 
prOifessor cathedraüco: '·dispõr, como juigat· necessario ao ensino, 
da venba -orçamentaria de prolilj]:}to pagamento, que lhe couber, apre· 
sentando ao clirector, no fim ele cada a nno lec tivo, a escripturação 
das despezas realizadas, feitas em livro préviamente rubrtcado pelo 
m esmo director, a o qual serão entregu es os docun1entos comproba.
t orios dos gastos ileitos." 

Ainda ruqui o recorrente não encontraria apoio lá sua sempre 
equivocada h ermeneutica. A liber dade de acquisição permittida por 
esse a rtigo a todos os p<l'oifessores c.athed<raticos é periodicamente 
s uje ita a prestação de c ontas e ·entrega de documentos que denotam 
serem os direc tores os depositantes geraes da to•talidade dos elemen
tos integrantes dos patrirnonios dos institutos de ensino secundaria 
e superior, de c oruformidade com o a nterionme nte est atuido no art. 38 . 

Da re-suisição feita não r esultaria a o r ecor ren te a menor res
ponsa.bilidad!e, bastando que-, na época adequada, com a demon stra
ção de despeza e doctmtentação prescriptas na lettra 1n do art. 149, 
ap-resentasse •ta.mbem o p edido dos 16 microscopios solicitados pela 
directoria, para acudir necessidades de outros gabmetes. 

AUega o 1·ecorrente que o art. ~5 0 , alínea V e paragrapho unico 
do decreto n. 16 . 782-A, de . 3 de Janeiro ultimo, n i'Lo con!fere ao 
dire•ctor da F acu ldade o poder de dispensar um professor interino, e 
se apéga ao art. 249, do m esmo decreto, para o reduzir á ftPPlica
ç;.ão das penas ele que são passiveis os professores , livre docentes 
e auxiliares do ensino - advertencia, suspensão e peréLa do cargo, 
tentando :firmar-se n a alinea IV do art. 250. 

Occorre, entretanto, que este dispositivo invocado pe-lo r ecorren
te não aproveita á sua causa, porquanto diz respeito unicamente aos 
investidos n aquell s cargos, e nunca aos regentes interinos de curso 
escolhidos por livre designação (é o termo exacto •contido n a lettra i 
do art . 149 do decreto n. 16. 782-A) do clirector . Si o texto acima 
del-ega ao dil'igente de estabe-lecimento d e ensino secundaria ou su
perior, competencia para o provimento das substituições q·ue a e]le 
se aJustam , é obvio que lhe d efer e r eci·procamente a faculdade de 
tornal-as sem effeito ou d e modificai-as, a o julgar tae·s medidas con· 
ven i entes á. nonmalida de do f unccionamento do instituto . Ao r ecor
r ente não r esta s ig.uer a p.pellar para o art. 2·55, que se deve ter em 
vista sõmente quando os impedim·entos elos cath eclraticos não sejam 
excedeu ta-s de tres mezes . 

.A!quella a acção da dh·ectoria. Ag.ora, a conducta do recorrente . 

D€ixou elle deliberadamen-te sem resposta o ofct'icio sob n. 269, 
de 1'6 de .Junho proximo findo, como e· pontan eam ente affirma no 
seu datado de 25 do m esmo mez ; 

Ordenou a o conservador elo gabinete de hygieTLe f a ltar ao cum
primento ele quaesq·ue r outras dete rminações baixadas pela directo
ria no se11tido de effectivar a r equisição qne !lhe foi dirigida ; 

Suspe ndeu prepotm1temen•te- esse funccionario, pot·que não o se-
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c undou na manifestação de insdiciplina que lhe tentou iiUJPõr e que 
impoz a si proprio; 

Dirigiu, eiDJfi.m, ao director o oHicio de 24 do mez passado, re
produzido a d'h;. 3 do recm·so, em que taxa. de procedimenfo illegal 
e c:rillninoso a méra requk;ição de apparelhos destinados a auxiliar 
momentaneamente outros •gabinetes. 

Deante do ex•posto, Sr . Ministro, faltaria ao cum1Jrimento dos 
deveres que me in1lpõe a lettra h do artigo 199 do decreto· que rege 
o ensino, si homologasse o acto arbitrario do recorrente contra um 
funccionario acatador de ordens legaes. •Infringiria ainda tal dispo
sitivo, caso lhe permittisse impunemente incitar á indisciplina um 
subordinado á. clirectot·ía e insur.gir-se de fôrma acintosa contra 
acertada-5 resoluções superiores. !Renunciaria, !finalmente, em detri
mento do e n sino e da or dem na Faculdade, aos 1Joderes que me são 
outol'gados peloa arts. 215'5, 14·9, lettra j, e 199, lettra o, do decreto 
em vigor, dado que mantivesse a designação do recorrente na re
gencia pro·visoria da cadedra de hygiene, quando outro professor po
derá occupal-a com a serenidade im'[)rescindivel a todos os es•udos. 

Ao dar conta, Sr. Ministro, dos fundamentos do ar~:..:.o vriginario 
do presente recunso '·em nome da lei, pela dignididade do meu cargo 
e o prestigio da a u toridade que exerço para servir-me das propl'ias 
palavras desse livre docente, espero do elevado espírito de justiça 
de V. Ex., a lém da negação do provimento que lhe é rogado, neste 
~o f.lagrarrte de' insubordinação funccional, determine o cancella
mento da incontine·ncia de eXIJ)resão usada no officio de 25 de Junho 
a 1·eproduzido a 1:Ld. 3 do 1·ecut·so, a bem ·da manu tenção do principio 
da hierat'Chia administrativa e do polimento da linguagem ofoficial. 

E' o q ue j ulgo sufficiente informar a V. Ex. SO·bre o incluso 
recurso do Dr. José V iolantino dos Santos. 

Tenho a ·honra de reiterar a V. Ex. os meus protestos de alta 
estima e distincta consideração . " 

.Sr. Presidente, os in cidente-s par-lamentares em que me encontrei envol
vido e que deram em resultado a awwovação, por parte da Camara, de reque
rimento de informações ao Governo, motivaram, igualmente, entretivesse 
eu, nesta Casa, polemica com o illustrado representante do Estado do Rio, 
Sr. Americo Peixoto, que, ver:i•fi·cando a procedencia de minhas affirntações, 
feitas da tábuna, todas ellas, ali-ás, cornirmada.s, ponto por ponto, pelos actos 
ulteriores do Governo, apresentou á consideração da Camara •IH'<>jecto de lei 
dn. mais lncontestavel j ustiça, dispensando aos alumnos matriculados, quer 
nos cursos secundaria , quer nos cursos superiores, da obrigação da nova 
eriação esta;beleci!da .pelo decreto n u mero 16 . 7.82-A, projecto com que 0 Go
verno pretende ludibriar a bôa fé dos estudante , pois, não ·SÓ lha a d~lihera

ção assentada ele mantel-o preso ás Commissões da Camara, como ainda, si 
lhe vier a ser dado a;ndamento, de aP!Prova.l-o até segunda discussão e rtão 
mais tratar 'delle nesta sessão legislativa. 

Lamento a. a;usencia, neste instante·, do illustre re.presentante do Estado 
do Rio, porque desejava .pedir a S. Ex. consentisse que eu requeres e fo se 
lneluldo na ordem do dia de nossos trabalhos esse '[)rojecto, independente
mente de par-ecer, porquanto a protelação do parecer da Commlssão de Ins
trucção P u blica determinaná inevitavelmente que o projecto, dentro de um 
ou dois mezes, 'já n ão ten ha razão de set· a pprovado, [)Ol'C!Ue o anno lect!vo 

estará a se concluir e n estas condições, já não beneficiará os estudantes. 
As alterações introd uzidas pelo Governo, pela terceira vez, na reforma. 
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do ensino, usando ã a mesmis!lima autorização legislativa, constituem escan
dalo administrativo, que não acredito haja, nesta Camara, n enhum Deputado 
de bastante má fê que possa defender. 

E' 'POnto aasentado e indiscutivel que autorização legislativa, uma vtz 
usada pelo Governo, evidentemente se extingue, sem o que n unca haveria 
necessidade do Congresso renovar autorizações ao governo para reorganizar 
os serviços publicas, aada a faculdade que elle tel.'ia de usar, indefinidamente 
da mesma aut.ori:i:.a:ção. 

Não s i comú ... terceir:a edição da reforma está assignada pelo Sr. J oão 
Luiz Alves, que Se encontra na Ew·opa. E' ~vidente que· a assignatura de 
S. Ex., neste decreto, importa tambem em falsi1'icação. .l!,ui contestado 
quando, anteriormente, · af!firroei ter sido o decreto a;ntedatado, .peis traz,,. 
a assignatura do Sr . .JQão Luiz Alves e S. Ex . já não' era Ministro da .Tus
tiça. O facto Se repete com a mesma gravidade: S. Ex. se acha actualmente 
na Ew·opa, e a reforma ê alterada em pontos fundamentaes e mantêm a 
assignatura de 1S. Ex. ! ! ! 

0 SR. AzElVEDO LIMA: - Alterada em 55 poritos. 
O SR. HENRIQUE lJonswoR'rH: -Está V. Ex. fazendo granel~ a_batimento . 

Cento e cincoenta vou eu a'Pontar á Camara, confrontando artigo por artigo. 
O Governo, não podendo augmentar o numero de artigos da lei, pois o 

escandalo subiria, entao, a proporções extraor dinarias, usou do recurso Je 
enxertar paragraphos. Ha artigos, com dous, tres, quatro, seis e sete pa
ragraphos novos, que sommam ao todo 38 accrescidos, como accrescidas fo 
ram doze lettras ele artigos; supprimiram-se tres · parakraphos, crearam-;;e 
sete cargos novos! 

Finalmente, artigos ae fei alterados 11a sua redacção, importando, muitas 
vezes, na mudança completa da seu sentido, são cento e ·cincoenta. 

Passo. Sr. Presidente, a com.mentar os 38 .paragraphos accrescentados á 
reforma. 

Foi accrescido o § 2°, do art. 3 

"Ao director geral serão ubordinaclos immediatamente todos o:, 
directores de institutos ele en ino e reitores de universidade." 

A Camara vê, pela leitura deste artigo, que já ahi ha alteração radical 
na lei, porque os directores de ensino .e reitores de universidade, eram ex
clusivamente subordinudos. ao Ministro ela Justiça e Negocias Interiores. 

Pois bem; uma das mui tas attribuições do Ministro da Justiça arranca• 
das nesta terceira edição da reforma e entregue em absoluto ao director gera• 
do DE'p~rtamento de En~ino, é esta da subordinação dos directores de insti
titutos de ensino. 

O paragr~pho unico, do art. 7°, tambem foi accresciclo: 
'·A thesouraria do Collegio Pedro II, annexada á Secção de Ex

pediente e Contabilidade do Departamento, fica immediatamente sub
ordinada a esta, ;por cujo intermedio o director geral transmittdí 
suas ordens e instrucc:ões obre o serviço a seu cargo .. , 

Devo chamar a attenção da Camara para o seguinte facto: não só toda 
a seriação de estudos do Co!legio Pedro II, ê alterada, com.o todo o seu me
canismo administrativo, e isto se dá tão sómente por esta razão : está es ta
belex:ido conf]icto entre o Sr. Rocha Vaz, o Governo e o honrado direcror 
do Collegio Pedro II, Sr. Carlos de Laet. 

Pela leitura elo artigo, a Camara poderá verificar a enormidade desta 
in novação: a thesouraria do estabelecimento officia!, aliás, o uni co estabe
lecimento official de ensino secundaria, ficar annexada á Secção de E xpe
diente e Contabilidade do Departamento! 
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Esses artigos e outros, a cuja leitura e critica vou proceder, como, por 
exemplo, o referente á diminuição dos vencimentos do director do Collegio 
Pedro II, são introduzidos nesta nova ediçjio ·la reforma, pelo desejo evidente 
e 'Claro que tem o Sr. Rocha Vaz. de demittir de director do Collegio Pe
dro II. o Sr. Dr. Carlos de Laet. E um dos muitos motivos dessa demissão 
é o factQ de ter o Sr . Rocha Vaz nomeado, contra. a lei, professores interi
nos para o Collegio Pedro !I, e o senhor Dr. Carlos de Laet, impugnado 
essas nomeações. 

A lei, no art. 56, dizia, claramente que. na ausencia do ,professor ffe
ctivo, o Jogar de professor cathedratico seria ]:reenchido por nomeação inte
rina. quando não houvesse livre docente, nomeação do director do Collegio 
Pedro II. O Sr . Rocha Vaz entendeu que a nomeação ~~ão cabia ao director, 
ma;; a S. S. 

O Sr. Dr. Carlos de Laet impugnou mult'J justamente estas nomeações, 
e recorreu para o Ministro. 

A Camara vae vêr, pela solução dada ao confli'Cto, que o illustre Mi
nistro Sr. Affonso Penna Junior não deseja estar envolvido nestas questõe::! 
de ensino. Declaro, e já o fiz ·com absoluta sinceridad!e e impa,rcialidade, n!t<> 
acreditar que S·. Ex esteja desattento a estas. questões, mas, é innegavel 
p•·uposito do Governo, que o Sr. Rocha Vaz não se entenda com pessôa algu
n>~ a respeito do assumpto. 

Diz o officio . 

"Officio ao director interino do Externato elo Collegio Pedro ll: 
Em referencia ao officio n. 126, de 30 de Junho findo, scientifico

vos, para os devidos fins, que o Sr. Ministro, considerando que o 
decreto n. 16.782-A, de 13 de Janeiro ultimo, é omisso quanto ao 
provimento interino da cadeira vaga no Collegio Pedro II, visto que 
o art. 54 diz reS!]Jeito exclusivamente á hypothese de se achar im
pedido o cathedratico, resolveu ser attribuição . cleste departamento a 
nomeação do docente livre e na falta deste de pessôa estranha ac. 
instituto para a regencia interina da cadeira vaga, quando nã.o 
haja cathedratico effectivo a sulbstituir, ficando, deste modo, ma,.. 
tido o acto dest>e departamento quanto á nomeaçã:o do professor in
terino de bistoria universal daquelle estabelecimento. " 

Por conseguinte, Q Sr. Ministro da Justiça interpretou o motivo da o., 
verge.ncia 'COmo caso omisso, o que legitima. a duvida levantada pelo Sr. Carlos 
de Laet. 

Aliás. Sr. Presidente, já o Dr. Carlo de Laet, magoado com esse arbí
trio em torno da reforma e com essa:;; deliberaGões acintosas elo departamento, 
pediu demissão do ca,rgo, demissão que lhe foi negada, tanto •pelo Ministro 
Affonso Penna Junior, como pelo Sr. Presidente da Republica . 

Nestas condições, nãQ podendo o Sr. Rocha Vaz demittir o St·. Dr. Carlos 
di' Laet, porque S . Ex. está mantido no cargo pelo i\1inistro da Justiça e 
JWio Presidente da Repub1ica, introduziu na reforma uma gérie doe novas dis
po. iGões que. por com•Pleto, annullam a acç'ão administrativa do director ao 
Collegio Pedro II e muito ]}rejudicam ao ensino sectmdario. 

Foi a'Cct'E'scido. ainda, o paragrapho unico do art. 22: 
"O Conselho não poderá tomar conhecimento de assumpto algum 

extranho a suas attribuiçôes, sob qualquer fôrma." 
E'. igualmente, accrescido o · ~ 2" do art. 39:. 

"O patrimonio do Col1egio Pedro JI será administrado pelo 1'11-
rector do D epartam•ento Nacional do Ensino, por intermedio da se
cção de Contabilidaãe. " 
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Como vê a Camara, a tbesouraria fica annexada á secção de ,expedien t• 
e de contabilidade. Agora, é o proprio patrimonio do estabelectmento, facto 
11 nico na vida administrativa dos estabelecimentos de ensino - que será 
administrado pelo director do J)€partamento Na'Cional do Ensino, por inter· 
medio da secção de contabilidade. 

E' tambem accrescentado o § 1° do art . 58: 
"Haverá em cada secção do CoUegio Pedro II, dous professorell 

de desenho, e, no internato, dous professores de gymnastica." 
E o § 7• do art. 48: 

"A gymnastica será praticada, no Internato, . ob a dlrecçiio dos 
professores de que trata o § 1 , e de accôrclo com as pres-crlpções do 
regimento interno . " 

Foi accrescentado ainda o § l 0
, do art. 54: 

"Para os candidatos a. matricula na E scola Polytechnica have r., 
um curso de revisão e ampliação de mathematica, de accõrdo com 
exigencias de exame vestibular na referida escola . ·· 

Accrescentou-se ainda o paragrapho uni co do art. 56: 
"O professor cathedratico poderá, no caso de desdobramento Ot! 

cadeiras ela r<,spectiva di 'Ciplina, reger até duas turmas supplemen· 
tares, a lém das turmas effectivas pro.prias .. , 

E o paragrapho uni co do art. 141: 
·'O ensino de todas as cadeit·as, exceptuaclfls as d z pt·imeiras e ~<> 

de ns . XX, :X:XI, J...''CGI, J...'"XIII e XÀ.'VII, compt,eh•mclerá a elabm .;
ção de projectos. O das cadeiras ns. XI, XII, XIII, XIV, J...'VI. XVII, 
XVIII, XIX, XXIV, X..'-.'V, XÀ.'VIII e XXIX comprP.henderá tambem 
a organizac:ão ele or<;arnentos. O da cadeira n. XII envolvera, ai nda, 
a realização de en aios dos materiaes de construcção .. , 

O paragrapho unico do art. 148: 
'·Na Escola Polyte'Chnica, os tra!balhos ele ele enho, que const:

tuem a parte grapbica do ensino de cadeiras, f icarão a cargo dos :r;.,s. 
pectivos professores cathedraticos." 

Paragrapho uni co cão art. 149: 
"Para a inscripc:ão em concm·so no Collegio Pedro Il, é i ndt~

pensavel, tambem, que o candidato tenha o curso completo de huma
nidades ou diploma ele escola superior . ,. 

VV. EEx., poderão verifi'Ca,r, pela leitura desses artigos. leitura e cor•
! ronto necessario á boa intelligencia da rerorma, que até o processo ele con
curso é alterado na terceira edição da lei , 

Ao conhecimento dos institutos de ensino em todos os Estados havJa J<> 
chegado o texto da primeira e da segunda reformas. Agora, qua~i ao terminqr 
o anno lectívo, apparece a terceira edição della modificando tudo quanto ja. 
se havia estabelecido nas edições anteriores ! 

O § 2°, do art. 170: 
"Verificada a hypothese elo paragrapho 'anterio;·, no Colleg'io 

!Pedro II, caberá semPre a preferen'Cia ao bacharel diplomado p~lo 
mesmo collegio. " 

2", art. 174: 
'·Os cursos equiparados de doce11t~ livre poderli.o ser feitos nas 

lnstallaçõru. do instituto officiaes de ensino. cas0 os docente s niio 
disponham el-e installações congeneres. ,. 

Paragrapho ur.ico do art. 179: 
"Para a inscriPc:ão ao concurso de docPnte livre será inõispen

savel. nos in~titutos de ensino superior, que o candidato seja di
plomado no curso em que pretender a clO'Cenc!a livre, ~ no Collegw 
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Pedro II, é inclispensavel que tenha o curso de humanidades com
pleto, ou diploma de curso superior." 

Paragrapbo unico do art . 195: 
.. A congregação do Collegio Pedro II reunir-se-ba em sessão con

juncta para os fins constantes da alíneas c, à, e, f e g, deste artlgo, 
revezando -se, na presidencia, em annos alternados, os directores ao. 
Externato e do Internato e funccionará nos demais caso em secções 
saparadamente . " 

E' sentimento tradicional no Col!l:gio Ped•·o Il que não se faça a dlVl
!âo do corpo docente do Internato e do Externato, sendo mantida, indivisa a 
congregação . Pois bem: contrariando esse desejo, expresso reiteradamente, o 
director do Departamento ~ acionai do Ensino, na redacção da terceira r.. 
forma, creou, para determinados nns, as duas congregações no Collegio Pe
dro li . 

• ·o art. 217 foi a·ccrescentado e te paragrapho: 
"E' nulla a insm·ipção Cle matricula feita com docum nto fal!>v, 

assim como nullos serão todos os actos que a e lla se seguirem, ... 
aquelle qu<.., por esse melü, a pretender, Oll obtiver. além da perda 
da importancia das taxas pagas, fica sujeito ás dispo ições do Codigo 
P;mal e inhibido pelo tempo de dous <~.nno. de se matricular ou pres
tar exame em qualquer dos estabelecimentos de instrucção federae., 
ou a estes equiparados. ·· 

Foi, igualmente, accrescentado o § 2°: 
"Os documentos sobre os quaes recaiam su peitas de falsitlca

c;ão e o declaradamente falso deverão ser, immediatamente remet
tldos ao dlrector geral do Departamento :-<acionai do .l!;nslno. · 

Accrescentado, igualmente, foi o § 3°, do art. 222: 
•· .~:'ão poderão prestar exame os alumnos que ti\·et-em dado 

mais de trinta falta nos cursos de cadeiras que não comportarem 
realização àe trabalhos pt·aticos." 

Ahi, a innovação da reforma já diz respeito aos intet·~sses dos estudan
te~. qu., -,ão grandemente prejudicados com essa nova edição, inclusive, comv 
veril. a Camara, pela maior e levação das ta:">:as, que, já por i, eram elevada!>. 

Foi accrescentado a inda, Sr. Presidente, o para~rapho 2 elo art. 223: 
"1\0s in titutos equiparados de medicina, pharmacia e odonto

tologia haverá, tambem, além da prova pratica, a cadeiras que o 
comportarem, provas escripta e oral." 

Paragrapho 3° do art. 230: 
"Na segunda época pat·a os cursos uperiores, con iderar-se-ha 

approvado implesmente o alumno que obtivet· média geral igual ou 
superior a 5 até 7, exclusiva: plenamente quando a média fõr de 7 
a 10, e:xclusive, e com dlstincção quando obtiver média geral 10 . " 

Por conseguinte, o processo de julgamento da provas de exam é com
pl~tamente alterado, acarretando sério embaraco para o estudantes. 

Paragrapho 3° do art . 240: 

'·:-<o Collegio Peàro II a transferencia;; de alumnos. bem assim 
as dt> funccionarios de uma. para outra secção. serão feitas pelo di
rector geral do departamento. ·• 

Paragrapbo unico, do art. 242: 
"• o Collegio Pedro II o hora rio será submettido á approvac:ão uo 

director geral do d partamento ." 
Pergunto á Camara, Sr. President , si não é francamen te humorism0 ao 

direcror do Departamento 1\a'Cional de Ensino annexar á •ecção de contabl-
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!idade a thesouraria do Collegio Pedro II, e, ainda, mais, estabelecer que até 
os horat·ios sejam submettidos á sua approvação! 

E' evidente o proposito de magoar o director do Collegio Pedro li. Não 
ha razão ,para que o Dr . Rocha Vaz pretenda destruir o optimo funcciona
mento que até hoj tem tido o Collegio Pedro II. 

No art. 242 ... 
No art. 261 foi a crescentado o paragrapho unico: 

"Não será concedida a inspecção preliminar quando o directot 
geral do departamento ou o Conselho Nacional do Ensino tiverem in
formações fundadas da falta de idoneidade do d!re'Ctor ou de prt>
fessores do instituto . . , 

Isto interessa, Sr. Presidente, sobretudo, aos representantes dos Estados 
porque, si a inspecção preliminar aos institutos de ensino que desejat·em equi
paração depender, como, de facto, vae depender actualmente, de "informa
ções fm1dadas da falta de idoneidade do director ou de professores do insti
tuto" verifica-se quanto é [n·ecaria a situação desses estabelecimentos de 
ensino estaduaes entregues como vão ficar a informes que podem ser da.dos 
de má fé ao director do departan1ento e á parcialidade deste admittir como 
legitimas. 

Tambem foi accrescentando o paragrapho 2• do art. 265: 
"Essa inspecção especial será. tambem det erminada pêlo dl 

geral do departamento, sempre que a julgar conveniente para apurar 
irregularidades ou verificar a normalidade nos serviços de inspecção.' 

O paragrapho unico, do art. 271: 
"Os trai.Jalhos das juntas examinadoras em cada instituto s~rilo 

s uperintendidas por um inspector nom~oado pelo directo"r geral do de
ipa.rtarnento. na fôrma do Regimento Interno .. , 

A camara sabe pErfeitamente que esses inspectores, até hoje, eram no· 
meados pelo Ministro da Justiça: os collegios estaduaes requeriam ao Con
selho Superior de Ensino a conoossão das bancas examinadoras, estas erarr, 
concedidas pelo conselho e o inspector nomeado pelo Ministro da Justiça. 
Hoje tal não succede, segundo a disposição que acabei de ler . 

No art. 277, § 2•, lê-se : 
''Os institutos equiparados serão obrigados a adaptar o Regimen· 

to Interno do instituto official congenere, E-xcepto quanto á parti> 
economica." 

No art. 278 foram accrescidos quatro paragraphos novo:;: 
"Os institutos de ensino superior federae:;. officializados ou equl 

parado são obrigados a remetter ao departamento. dentro de 30 diaS\ 
contados da data da collação do respectivo grão, os diplomas ou cer
tificados dos que concluírem o 'Curso.·· 

§ .2.• Nos institutos equiparados a remessa será feita por intermedio dos 
respectivos ins.pectores, nos outros, por intermedio da directoria, acompa
nhando sempre o historico completo da vida escolar de cada diplomado . 

§ 3.• Só poderão ser registrados os dtplomas expedidos depois da data da 
equiparação verificada a regularidade do c:urso de cada diplomado. 

§ 4.• Os diplomas expedidos por institutos de ensino superior estran
geiro, só poderão ser revalidados em institutos federaes congeneres. 

Ao a rt. 279 foram accrescentados quatro paragrapllos: 

§ 1.• Nenhum membro do pessoal administrativo de instituto ou reparti 
ção subordinada ao departamento Poderá fazer part~ do corpo docente oc 
administrativo de qualquer estabelecimento que gose ou pretenda gosar das 
regalias de equiparação. 
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§ 2.• Perderã. o cargo que exercer no depru·taroento ou em quaesquer 
n~titutos ou repru·tição a elle subordinado o funccionario que collaborar em 
t' dquer fraude de certificados de exames ou de diplomas, o que se apurar"' 

TJ1ediante processo administrativo, por uma ::ommissão nomeada e presidida 
'P ·lo director geral do departamento. 

§ 3. 0 Nos institutos de ensino superior federal, officializados ou eqUJpo. 
rados, o cargo de secretario s6 poderã. ser exercido por cidadãos diplomaaos 
110r e tabelecimentos nacionaes no curso ministrado nos ditos institutos. 

A'o ru·t. 293, foram accrescentadm;: 
§ 2.• Ficam extensivos ao.s preparadores nomeados na vigencia da 1e1 

vi[l"anica do ensino os direitos reconhecidos aod assistentes nomeados na v!
~ ncia da dita lei, !'ela de u. 3. 654, de 7 de Janeiro de 1919. 

§ 3" O!> actuaes preparadores não yitalicios passam a denominar-se assi!'l 
tentes e a exercer as f un cçções destes. 

§ 4.0 Dentro do prazo ele dous annos, os actuaes preparadores e os as
sistentes nomeados antes da vigencia deste n;gulamento, poderão concorro• 
no lagar ele professor cathedraticó independentemente ele prévia. obtenção do 
tl ulo de livre docente. 

Ao art . 298: 
Pa.ragrapho unicc. . Os professores dr: •'U rsos secundarias, offic!aes ou 

equiparados não poderão fazer parte de banocas de que trata o § 2• desltl 
a 'go. em relação :í.s· disciplinas que proCessarem pn.rticularmentc. 

Devo chamar, agora a attenção da Camara para o noYo augmento das 
xas escolares e para a justificaç;ão que delle faz o clirector do departa . 

. to. 
A taxa de certidão de exa.mes, por anno foi alterada: era de 5 000 e 

;Jra vae custar o dCJbro; fui modiCic4da para 10 000 . A taxa do frequen
c no internato do Collegio Pedro li, que era de 900 ... foi augmentada para 
l: OQ 000. 

Sabe a Camara que o Collegio Pedro li não se destina aos estudantes 
ri<·o e, sim, por lei, aos filhos de funccionarios publicas. aos filhos de opera.
r!(ls e, até. mPsmo, pe1·mitte a matricula gratuita. 

P ois hem; a ta.."ta, que por si jã. era elevada, df' 900. annuaes 1'01 au
gmentada para 1:500 , como igualmente a do Externato do mesmo colleglo, 
qu!l tem frequc-ncm ele perto de J . 200 estudantes. passou de 172$ para 360$, 

b na terceira edi~ão da reforma. 
F oi tambem accrescida para exame de admissão. Es;;a taxa era de 15:S 

e hoje é de 20 000. Ao passo, entretanto, que o cllrectot· do departamento uu 
en•i'lo augmenta dessa fórma as ta..xas, o que prejudica aos estudantes, cria, 
por outro lado, cargos novos no departamento. 

\ ugmentou. assim, um cargo de cartographo, com os vencimentos an 
nu:leR de 3:600 ; um de ajudante de porteiro, perce be ndo 6:000 annuaes; nu 
Col'Pgio Pedro li, tres Jogares de repetidores, vencendo 6:000$ por anno: 

<n de correio, com os vencimentos de 3:000$ e, ainda os vencimentos de 
nro'eRsor, simplesmente - não é de professor cathedrat!eo- de 7:200$ pru·a 
íl: GC O $'O OU. 

Ora, Sr . Presidente. essas alterações Introduzidas na reforma são lus
t: C''lda!' de maneira. muito estranha pelo dlrector do departamento ... 

O SR. WENCESLÁO EscoB.\r<: - Tudo Isto, perante a lei, não t em valor 
nl:; m : quem recorrer ao Judiciario poder:í. annullar essas alterações. 

O SR. HE:r..'RIQUE DooswoRTH: - ... em discurso proferido na sessão ""
lemne da inaugura~:ão dos retratos do Presidente da Republicn e dos :\fi
nistros Affonso Penna e João Luiz Alves. o Dr. José Bernardino P:u·anhos 
d:J. f'li!va, um do. mais activos e prestadios funcdon:u·ios do Departamento 
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Nacional do En~ino, fallando em seu nome e 11a de todos os auxiliares dessa. 
repartição puhli'ca, por expressa determinação do Dr . I}ocha Vaz, declara; 

"A refOrma soffre a articulação de duas reclamações de todo 
improcedentes (e posso fallar assim, porque nunca estudant1,1 algum, 
onde que~' que ténha exel'Cido a minha actividade, seja no magist<,,, 
rio, seja na administração publica, jámais {l.eixou de encontrar na 
nünha parte o melhor acolhimento e o mais sincero amparo ás S u<t• 

·pretençÕes justas e r azoavei•s); a lesão causada á normalidade do 
proseguimento ele seus cursos e o exaggero das taxas estipulada... 

Nenhuma 1clessas reclamações ê ,procedente, por isso qua em 
relação ao ensino superior toda as P1'0videncias para a adaptaçaa 
normal e 'Conciliadora dos discentes á nova organização teeill s1do 
dadas com o melhor espírito equitat1vo pelo ncrbre Ministro da J us
tiça e pelo integro director elo Departamento. 

Quanto aos estu{l.antes do curso secundarlo, a re;forma foi tao 
liberal que, precisando estjrpar o processo fa\lw e irreg1llar de appa
rente habilitação no curso de humanidades. lhes garantiu todos o~ di
r 'eitos, porquanto assegurou a conclusão· dos estudos de ])'reparatmios 
a todos os que tivessem prestado um só exame . 

Entretanlto, si nos reportarmos ao passado, inquirindo o que 
consta dos fastos da administração federal, verificaremos que a cha
mada L ei Organica, ao contrario disso, praticou a mais indigna rlns 
espoliações, atê em relação aos que jâ. se achavam no ultimo anno do 
curso secundado, mesmo no Coliegio Pedro II, eostorquinclo-lhes o 
diploma de bacharel, que o codigo, até então em vigor, lhes assegu
rava em sua ,plenitude." 

O Sr. Ro'cl1a Vaz incumbe o Secretario do Departamento de comparar 
as taxas cobradas nos institutos de ensino secundario e nas faculdades supe
riores com as taxas exigidas nos collegios particulares! 

Aqui está, no discurso do activo Secretario elo Departamento, a justifica
ção absurda do augmento das taxas . 

"Será de fa:cto extraordinario o que 'dispõe o decreto da !eforma. 
nas taxas estipuladas? 

Peço licença para responder negativamente. 
Para comprovar a minha asserção, não preciso recorrer ao 

custo do ensino nos paizes estrangeiros, mesmo porq-ue sou em ex
tremo n acionalista e prefiro servir-me da prata de casa, como diz 
o vulgo, na sua s ingela expressão. 

Admittir-se-ha, porventura, que o curso superior, tão comple
xo, e que assegura aos que ultimam os seus estu{l.os vantagoens in
illudiveis em qualquer das profissões em que se encarreirem, poEsa 
ser menos dispendioso que o secundario? 

Certamente que não . 
A verdade da minha affirmativa resalta de simples cotejo das 

taxas de exame estipuladas 110 decreto de reforma e das contribui
çõe:; cobradas em alguns dos nosso!! mais 'Conceituados estabelecimen
tos de insuucção secundaria. 

Vou exemplificar. 
1Pela reforma, os alurnnos dos nossos cursos superiores pagarão 

ele taxas, a,nnualmente, no primeiro anno 830$ (incluídas ahi as dos 
exames de admissão e respectivos certificados); elo segundo ao quin· 
to anno, inclusive, 690$; e no sexto anno, sendo doutores, 890$ e, dis
pensando este titulo. 840$000. 
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Compar~mol-as agora com as ta.-..as cobradas por alguns dos 
{!Ollegios desta Capital, tomando como base sOmente os alumnos 
externos. no curso secundaria: Instituto Lafayette, alumnos exter
nos do ~::urso s cundario, annuahnente, 720$; Externato Santo Igna
,cio, idem, 700$; Aldridge College externos elo primeiro anno secun
daria, idem, 1:700 ; no ;;egundo 1:800 ; no primeiro anno de Prepa
ratorios, 1:900 ; no segundo, 1:900 e no terceiro. 2:100 000. Não con
;;ideremos o aspecto da questr1.0 em relação aos internQs, porqu~ 

do contrario, veríamos no Colllegio Paula Ft·eilas o inlet·no do curso 
secundaria pagando 3:000, annuaes, no Aldridge o inter no do ter
ceiro anno correspondente 2:600$ e para citar att: o instituto onde 
não p6de haver qualquer intuito de lucro, nenhum objectivo mer
cantil, o Collegio Diocesano S. Jo é (nota.e bem, é de uma. congre
ga<;ão religiosa). 'CObra 2:000$ para os internos .de curso secundaria .. , 

Ora, Sr. Pt·esidente, é edQ.entemente humorística e pilherica oe,.va <le 
fr a do augmento das taxas, porque não se p6de absolutamente justificar 
<l ,; os institutos particulares cobrem elevadíssimos preços, para instrucçiio 

;;eus alumnos, e que o Governo soe sinta na obrigação de imitai-os, equi
rando pouco a pouco. as taxas dos institutos officiaes a essas taxas dos 

1 i' rogios particulares. 
Em linha;; ger·aes, são estes o. commentario!' que eu desejava fazer, 

te ela reforma concernente aos paragraphos accreS~::idos na sua 3• edição. 
ui to bem; muito bem. O o1·adcrr é cum.zwiti!Cntaclo) . 

.N'u S<'ssão de 28 de Agosto o Sr. Henrique Dorlsworth fHz aR pondera
·s abaixo: c•) 

Sr Presidente na redacçã.o, para 3.• discussão -elo projecto que fixa as 
f, ·ts de terra para o exercício de ln2G, estão comprehendidos dispositivos 
q dizem respeito aos alumnos ela Escoi~L :\lilitar, inclu~:ive os do curso de 
l >U rato rio. 

E sses di>;positivos implicam, da minha part<>, commentarios que desejo 
r, de um ponto de vista gera) so1lr·e o ensino publico, visto como o as
pto não Sí" encontra absolutamente deslocado na mater·ia m debate, qu& 
le se t'Elfere nitida precisamente. 
F igura. igualment , na ordem do dia dos trabalhos da Camara um re
rimento meu de infot·maçõee. ao Governo, pedin<lo a explicação elo facto 

d Pl' encalhado lon~o tempo na pasta do ::.\Iinisterio dn. .Tustic;a a nomeação 
d ,_ .. José Oiticica .para profes or ca.thedrat'co do Collegio Pedro li. D 
n debate" de hoje, em aparte qup tive a honra de proferir, quan<lo orava 
" •obre representante do Rio Gr·ande elo Sul, St·. Daptista Lu7.ardo, ao apre-

•ar S. Ex. um requerimento, tambem de informaÇõ••s, relati\·o a um des
que no llfinisterio do E:-'i:erior, tive ensejo de incla!?:ar si R. Ex. ainda 

dltaYa na í.'ffieacia. desses peclldos. 
Tenho para mim, Sr. Presiclente, que os l'l'querimentos de inform.açõ?s, 

• a deelaraçã.o prévia de que "erão JH'o\·avelm<>nte desattendidos pelos go
ros como o actual, em]renhados no absoluto silencio em torno dos actos 

"< tinistratiYO~, importam em prova de ingenuidade incles culpayel. 
O Sn. ADOLPHO BBRG.HII-'t: - • ' e s e ponto, diseonlo de V. Ex. Penso 

q e Os requel'imen os •le infor·ma<:õe. tl>m ~empre algum Yalor, porque a 
~~ ':sa de .taes informa<;&•;; implit a a confis~ã{) ck que niio >'<' pôde dar, ~ 
• ' ;tO notiria exacta do Clll<' se lta~sa nos b:cstidor·es da administração 
P blka. 

(* ) • Tão foi reYislo p<:>lo orador. 
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E' aprova de que o GoYerno não pôde explicar os seus actos Usament\l 
á face da Nação. 

0 -8R. LElOPOLDINO DE 0LIVEIIU.: - E quando Ve€ll'l as informações, são 
como aquellas fornecidas pela Policia, no caso Conrado Niemeyer, que com
promettem ainda mais as autorida-des. 

O SJL HENRIQUE DonswoR'.rH: - Os nobres Deputados, quer o honrado 
collega do Districto Federal, quer o illustre ~·epresentante ·-do Estado <ie 
Minas, apenas estão anteópando o meu raciocínio, porquanto não dei p1·ov"' 
dessa ingenuidade quando apresentei e tive a honra de ver approvado peia 
Camara o requerimento de informações, a respeito das iniciativas illegaes 
do Governo em materia de ensino publico. Não a dei, igualmente, ·quando 
deixei sobre a Mesa da Camara o requerimento referente ·ao facto de naiJ 
>ter S·ido po'l' longo tempo preenchida a c.adeira vaga de portuguez no Collegio 
Pedro II, a que tinha incontestaveJ direito o professor Oiticica. Se existe, 
porém, a con'Vicção antecipada de que o requerimento '!lâo attinge o seu ol·
jectivo, nem por isso deixa de se justificar a sua aJJresentação. E' que o 
pedido de informações obriga o Governo ao silencio, :o:ilencio que legitin· 
exactamente as criticas que lhe são feitas; é •que podem representar, muitas 
vezes, um protesto, como o representava, no · caso do professor OiU.cica. 

Aliás Sr. \Presidente. é interessante a odysséa por que passou o honra'o 
e illustre vrofessor do Pedro II nas cadeias do Governo, p1·eso immediata 
mente após a decretli.ção do estado de sitio .. . 

0 SR. AD!JLPRO BERGAMrNI: - Antes da dE'cretação . 
O SR. HENRIQUE Dons-woRTH: - ... sem que contra elle se hou'l•esse ac

ticuJado a menor accusação de participar no:;: movimentos que perturbar~m 
a h·anuuilli-dade do Governo. E é curioso o confronto entre o anarchismo 
do Sr. Oiticica, que eu me permettirei chamar de academico, sem irreveren
cia ás suas convicções doutrinarias, e a formula da "ordem acima da 1 .. , 
em que se concretiza e esplende a sabedoria jurídica do actual Governo . 

O anarchista Oiticica. Sr. Presidente, é dos profes:o:ores do Collef!'io 
Pedro II, aquelle que, mais que nenhum outl·o cumpre com exacção os srus 
deveres; é, por conseguinte, um rigoroso obediente á lei; ao passo que o 
Governo da Republica, ctue deseja manter a ordem acima da lei, prendenno 
o professor Oiticica ao decretar o e·itio, corno medida de segurança pu
blica ... 

0 SR. ADOLPHO BERGAMI"-'1: - Transgride a lei. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - . . . O Governo, repito, depois de ter lo

mado contra esse suppo.sto anarchlsta a medida maxima de prevenção social 
que poderia tomar, .qual a da sua detenção, foi além na impiedade e r.os 
sentimentos de od1o Dolitico, porquanto privou o Sr. Oiticica dos seus ve'l
cimentos, providencia essa que influiu, não contra o professor preso, ~~ -
mentado na cadeia publica, sem necessi-dades imminentes de recursos por
que não os podeda dispender no Jogar onde se encontrava, mas atti,.,J.iu 
directamente a sua família, a qual, por largo 'Período, se viu na contingen~m 
de recorrer ã generosidade e aos impulsos humanitario:;:. dos amigos do seu 
chefe. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Expuz esse facto ã Camara, creio que no 
dia 5 -de Novembro. 

O SR. ALBERICO DE :[\IIORAEJS: -- Prenderam-n'o para depois soltarem-n'o, 
ficando provada a sua innocencia, e, portanto, que soffreu injustamPnte 
violencias. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas SÓ foi solto ao cabo de quatorze OU 

quinze mezes. 
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o SR. LEJOPOLDINo DE OLIVEJIRA: - Sem mais nem menos, deixou o Sr. Oitl
cica de ser perigoso. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Foi (!ito neste recinto, Sr. Presidente, 
certa vez em que eu tinha a honra de occupar a tribuna, que o factu do 
Governo não nomear o Sr. Oiticica pa1-a pTOfessor cathedratico do ICollegio 
Pedro 1J era uma das provas incontestaveis, era uma irretorquivel demon· 
·<tra~;ão da sua obediencia á lei. Não desejo citar nominalmente . os Depu
:ados que as~im se pronunciaram em defesa elo Governo, porque SS. EEx:., 
hoj&, haveriam evidentemente de modificar a sua opinião anterior e concor
dar ocmmigo em Que o facto da não nomeação daQuelle professor im·portava 
t:m uma flagrante desobediencia á lei, porque o decreto n. 16.782 A, no seu 
'lrt.igo 286, diz: 

.. São mantidos os direitos dos actuaes professores St1b~tituto;; 

'constantes da legislação ora revogada, sendo-lhes tambem conferi
dos os direito~ estrubelecidos por este regulamento para <is docen
tes livres ." 

E o art. 42 do decreto n. Wl.530, de 18 ele março de 1915, dispõe: 
"O Jogar · de professor cathedratico será preenchido mediante 

decreto, pelo substituto ela ~ecção em que se verificar a vaga." 
0 SR.· ADOLPHO BERGA:VIINI: - ",Será preenchido". E' imperativo . 
O SR. HENRIQUEJ DODSWORTH: - Quero referir-me, não como cornm.entario 

pnsthumo ao caso elo Dr. J o sê Oiticica, já nomeado professor catheclratico 
do Collegio Pedro II, e já em liberdade, mas, apenas, para mostrar que toda 
r~ào me assistia, Quando occupei a tribuna, para criticar e atacar o Gover
>.'0 por estar f lagrantemente desobedecendo á lei. 

O SR. GILBEJRTO AMADO: - V. Ex. permitta: Nesse ponto de nomeações, 
t.:...lvez tenha havido um motivo administt·ativo qualquer; porque, eu, por 
exemplo, .que sou amigo do Çl-overno, a inda não lfui •nomeado professo.r ca
thedratico, aDezru· de me encontrar em situação iclentica á do Dr . Oiticica. 
O officio de Pernamouco talvez ainda não tenha chegado; emlfim, 'ha uma 
complicação qualquer deste .departamento, que não e ntendo . 

O SR. HENRIQUE .DoiDSWOKTH: - D epartamento que ninguem entende., 
nao é só V. Ex. 

O ·SR. GILBE.<no AMADO: - TaJvez tives~e havido uma d!lação adminis
trativa . E este é o ponto qu~ 111ão entendo. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Sei que V . Ex. é amigo do Governo ... 
O SR. GILBERTO AMADO : - No caso, sou mais amigo do Governo elo que 

o Governo ê meu. . . (Riso) . 
0 SR. ADOLPRO BEROAMINI: - V. Eix. tem razão. 0 Departamento cio 

Ensino é muito complicado. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Na hyopothese do professor Oiticica, tra
f:n·a-se de omissão voluntaria, porque a vaga a que V. Ex. tem direito t 
muito mais recente do que a que tocava ao Dr. Oiticica. O que \houve fol 
Itl.Ü vontade. Mas o facto de ter sido poEto em liberdade esse professor, 
pr'va-me de f,-,ze.r commentarios ele outra natureza. 

O SR. PREsiDENTE: - Peço ao nobre Deputado que se restrinja ao as
sumpto, que f> o projecto de fixação de forças de terra. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - St·. Presidente, estou rigorosamente fa
lando sobre -o assumpto, porque neste projecto ba um clispo~-itivo que se 
refere aos estudantes na Escola Militar. E , si assim ê, não poss{) estar im
Pedido de fazer commentarios de c..·tracter geral ~.obre o ensino publico. 

Agot·a -Sr. Presidente, com a liberdade do Dr. Oiticica, coincide a prisão 
do Dr . Bruno Lobo . 
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o SR. AnoLPRO BERGAMINI: - J á é ogerisa pelo~ professores! .. · 
O SR. HIDNRlQUE DODSWORTH: - 0 Dr. Bruno Lobo acalbav.a de im pe· 

trar no Supremo Tribunal uma ordem de habea.s-cor1nts a favor dos estu
dantes da Faculdade de :yr.,dicina do Rio de .Janei ro. para que elles fossem 
di~pensados •]a applic.-::t.c;ão - não sei si possa dizer ~ da aclual, ou,_ m elhor, 
-clas actuaes leis de ensino, porque o Govern-o se julgou n a_ nece~srd~de ch• 
publicar prim~iro. um decreto. em parte bas~ado err~ autorizaçao legrslahva~ ": 
em grande parte, sem auto1·ização de especre alguma, a que. tambem J~l .,ov 
acertado fazer succeder uma serie- de ed ições. em numero de f!Uatl"o, s: m_~ 
não engano . E asE-im digo, porque, neste momento, em que occupo a t r,. 
buna, talvez t enhu sido publicada a 5." edição da. reforma. · 

o SR. ADOLPHO BERCAMINT : - São edições incorre.ctas e augmentad·-~;. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH': - A prisão -do professor Bruno Lobo ,> 

dessas que não exigem um com men tario mais accentuado por parte de quen1 
quer que seja, porquan to, contra elle não ha allegação que possa legitinwr 
0 acto do GoYerno: elle decorreu naturalmente do facto de haver aquel;,, 
professor impetrado o refer:do lwbeCLs-conms contrariando a opinião do G•>· 
verTia, contrarieda de quu ~e pôde facilmente verificar do decreto qu e o E .·•·· 
cutivo baixou no dia seguinte áquel!e em ctue h avia s ido pedida a ordc n 
e que é antecedido de urna justificação fornecida pela Secretaria do Palar·io 
do Cattete, justificação, a cujo commentario não me posso furtar. nor ··r 
muito inter essante. 

Nessa justificaç;ão, diz o Governo que, decretando a J'eforma do ensino 
(reforma que, além de ser feita por um decreto de data falsa., c.onti nu u 
posteriormente a Eer elaborada com falsidade , porque tJ·az a assignatu• a 
do oS r . .João Luiz Alves em e dições que appareceram quando S. E x . já es · 
va na Europa) declara o Governo que, dec~·etando essa reforma, procUJ Jll 

r,levar o nivel do ensino Não ha tal. E' preciso extraordinaria audacia de 
affirmação ou de poder affirmativo, para decÍarar ctue o Governo teve <'ITI 

mira elevar o nível do ensino, quando s6 as edições successivas da reforma 
por sua propria na tnreza, divergentes e contradictorias, eram de molde a 
estabelecer que o que de facto existe, é uma verdadeira desordem nos do
mínios do enstno secundado e superior. Diz ainda a justificação que o Go
verno procurou attende.r ás criticas dos compe.tentes. 

Sr. Presidente, V. Ex. melhor do que eu sabe porque a edição prinli· 
tiva é s uppostamente da autoria do Sr. João Luiz Alves, c1o segredo que 
cercou a elaborae;ão dessa refol'Illa e que o Governo sempre se furtou á "'1· 

dien ci.a dos competentes na m ateria, da quelles que lhe poderiam dar m ,u 
orien tação segura para a r eorganização de ens~no. Procurou, diz aind~t , t 
te11der aos clamores da opiniálo . Sr . Presidente, o Gove1·no actual, p ·o· 
c urando ouYir os clamm·e da opin ião publica, é f rancamentlo' . . . 

0 SR. AZEVEDO LIMA: - E' p.ara doxal. 
'O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - ... paradoxal não basta - é desa.ba a· 

dame nte humorístico! Nenihum Governo desconhece mais a opinião pulllic<~ 

do que o actual. E não ei meEmo si algum, mais do que o actual, a despre
za. 'Por conl"e,ouinte, a opinião •publica não entrou com a menor parcdla 
na Pla.boração da reforma do ensino. 

Accrescenta o Governo que teve o elevado intuito de moralização; nn
receu-lhe indispenEavel supprimit· a liberdade da frequencia, que vinha tl• · 

gcmerando cada vez mais em liberdade na ignorancia. A esse proposir.o, 
transcreYo da exposição de motivos do Sr. João Luiz Alves. este con cf: a 
profundamente r etrogrado, de que "a liberdade está em seguir, ou n ão, 1m 
çurso superior. Quem, porém, livremente o escolhe, tem de s ujeitar-sn f1 s ·;i -
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gencias que o poder publico est3ibelece, pa-ra que o ensino seja efficaz e para 
que o diploma de habilitação represente realmente um documento de idonei
dade assecuratoria dos interes.see. conectivos. 

O em:·ino livre fez fallencia. Q ensino sem tr-abalhos praticas é uma 
burla, e os trabalhos praticas obrigatorios, como passam a ser, exigem 
11 eq uencia. obrigatoria". 

Essa idéa de frequencia o.brigatoria é uma idéa obsoleta. P6dess per
fNtamente obrigar o alumno a frequentar as aulas, mas dessa obrigação não 
decorre logican1ente a o'trrigação de eEtudar. Estuda quem quer, é essa il 

g··altde verdade. De ma11eira que, em todo::; CJI> palzes onde essas questões 
são estudadas pelos governos, mas de maneira sincera, o que existe é 
.a selecção elas capacidades pelos processos do exame, ou outros quaesquer, 
nunc& peLa frequencia obrlgatoria. 

Diz o Governo que ado}Jtou medidas salutarmente rigorosas e moraliza. 
doras, como consequencia dos propositos de velar pelo progresso moral e 
P>aterial do Brasil. 

Não faço commentarios sobre a. phrase, porque é um i::havão que não 
of· deEprestigia . 

.N'ãa e uma phrase que pertença propriamente ao actual Governo, ma!~ 

a codos. V. Ex. sabe, Sr. Presidente, .que todos os governos, em det<s.nnina
d~.s épocas, e sobretudo em momentos dB- dif.ficuldacles para justificat· os 
~ us actos, usam cle'Ssas expressões mesmas. De. innocua, de anodyna, a 
pilrase não vale qualqw~r commentario. 

Mas, na justificação oriunda da Secretal'ia do Palacio do Cattete, cuja 
litteratura VV. EExs. estão vendo, si não se recommenda muito .pela pu 
re7.'l. do estylo, ao menos se recormnenda pela audac.ia do poder de affinnativa 
df> causas inexactas, consta mais que, na reforma, "as preoccupaçõeE· pes. 
soaes deyjam i::eder o passo ás conectivas". E' o unico ponto em que estou 
de accôrdo: Assim devia ser; mal:'· assim não <foi. Trata--Se de uma refonna 
que o proprio Governo destruiu parcelladamente, não só nas successivas ed.i-· 
çõc!' como no decreb .que estou co=entanclo, o decreto n. 17.016, de 24 
de agosto de 1925. 

Desde que o Governo reconheceu que era. illegaJ applicar aos estudante::. 
das Escolas •Superiores o n.O>Vo regimen scolar, e apenas não os dispensou 
das taxas, é claro, é logico, evidente e irretorqutvel, que o que subsiste 
ap<.enas nos celeberrim·os de-cretos da reforma do ensino é exactamente essa 
pane do int~m~sse pessoal multifoqne, ele tal sorte que artigO!:'· da reforma 
não deveriam te!: numeros mas, sim nomes, po1:1que não só attendem ás ne
ce,. idades actuaes. daquelle aos quaes pretende aproveitar, como ãs neces
sidades futuras. B:a artigos que se referem a preenchimentos futuros de ca
deiras, a direitos futuros de ele terminados professores cathedraticos. 

Assim, é francamen•te inconveniente e abusivo declarar que na actual re
forma do ensino "as preoccupações pesEoaes deviaJJn ceder o passo ás col
lec ivas ··. quando foi o contrario a orientação do Governo. 

l!'inalmente, Sr. Presidente, antes de concluir, diz o Governo- a phrase 
desejo transcrevel-a textualntente, porque é commovente - "Lastimando 
este 'mallogro de sua deliberação .que se inspirára no mais prudente espírito 
r.e pae de :família" - veja V. Ex., Sr. Presidente, como é enternecedor -
o Governo "pae de família" (riso) e no . mais sincero e puro fervor patrio
tieo, o Governo da Republica, empem·hado em que · uma. lei ele educação n.l\.o 
ofr'Teça enee:io a que se deseduque a juventude brasileira, acata integral
mente a decisão do 'Poder Judiciario .. . " - o contrario seria afastar-se d;;t.S 
boas normas administrativas .. . 
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0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E 'Paternaes . 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: 

ro 17.016." 

. . . "e faz publicar o decreto num 

o SR. ADOLPHO BERGAMINr: - E' a red.acção invertida, exactamente o 
opposto do que se pretende dizer . 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Assignala O Governo que "acatará 
integralmente as deliberações do Poder Judiciario", ~1ue E·Ua attitude "long'l 
de significar qualquer mal'querença ou c.oacção á mocidade das escolas, tra
duziu verdadeira, leal e bem entendida estima aos moços brasileiros'·. 

o SR. Ano'LPHo BERGAMrl'.rr: - Augmentando as taxas e difificultando O' 

ensino. 

o SR. HENRIQUE DoDSWDRTH: - O!·a, Sr. Presidente, a actual reforma 
do ensino, ao envez de crear facilidades pa11a os cargos dos institutos se
cundarias e superiores do Paiz, foi a que veiu trazer maiores impecilhos e
maiores embaraços aos estudantes. 

Ha, desde logo, a enormidade das taxas que attingiram a IH·oporções pru
hil;>itivas. 

O estudo, hoje, será um privilegio de moços ricos, e não o melo de 
se abrir todas as carreiras libera.es aos capazes e aptos de toda a ordem, 
qualquer que seja a sua condição social. 

O SR. ALiBERICO Dlil MoRAEs: Não é republicana nem democratica a 
reforma. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTFI: - Ainda mais, Sr . Presidente, para appa
rentar umas tantas tonalidades de sympathias pela causa dos estudantes, a 
reforma introduziu uma innovação que aberra até dos principias christãos : 
estabelece a gratuidade de frequencia por um ;procesEo que e ra difficil de 
se imaginar outro igual - pela eleição do mais pobre. E' a eleição da es
mola .Os estudantes se reunem pomposamente, sob a presidencia do dl
rector ou vice-director da Faculdade e, depois de acalorados debates .. . 

0 S'R . ADOLPFIO BERGAMINI: - Exposição de miseria. 

O tS'R. HENRIQUE DonsWDRTH: - . . . e depois de aprofundadas investiga
ções sobre a riqueza ou a pobreza de cada estudante, o que, provavelmente, 
irá distrahil-os fias suas tfuncções normaes de assiduidade e aproveitamento 
nos cursos, elege o mais pobre da turma e, e1n sessão solemne e magnlfica, 
proclama-se o mais pobre de entre e lles, quando a concessão de gratuidade 
devia ser feita. de maneira discreta, e obedec.er a normas que, aliás, enu·e 
nós não constituem uma in novação. 

Onde quPr que houvesse um individuo pobre, capaz de estudar, uma 
vez verificada essa pobreza, e lle teria dir-eito ao curso gratuito. 

O SR. ADOLPHO BERGAliHNr: - Feita a investigação discretamente sem 
melindrar ninguem. 

O tSR. HENRIQUE DonswoRTFI: - Por esse e outros motivos, Sr. P res!
dete, é que n clamor contra a reforma do ~nsino não se localizou no Dls
tricto Federal, que os honrados membros da maioria costumam sempre 
apontar como sendo o fóco da r eacçâo contra as medidas do Governo, quan
do a verdade é que, si por vezes, a população do Districto se insurge con
tra a orientação política elo Governo, é porque está •ba.seada nos mais sãos 
principios de moralidade e justiça . 

O SR. ALBERICO DE MORAEs: - A grande differença é que nos aqui apa
nhamos com o chicote e com o cabo d:o chicote, e aos que estão longe, ás 
·vezes, nem a ponta do cbicote attinge. 
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0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Bemdita reacção. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH : - Mas este clamor, Sr. ll?residente, tam

bem se ergue nos Estados onde houv~ protestos das faculdades, da Bah!a 
e de !Pernambuco . 

Quanto á. de Pernambuco, eu me referirei a declaração d~ voto, que, 
em reunião da congregação da Faculdade de Direito, fez o Sr. professor 
Amazonas, dizenao: 

"Acha-se em vigor, como lei do ensino no paiz, o decreto nume
ro 16.782 A, de 13 de Janeiro do corrente anno de 1925, infelizmente: 

O re.ferido decreto começa por não ter uma data verdadeira, 
que fi,gura ser de Janeiro, quando de facto é de Abril quando fo1 
pUJblicado referendado por quem já então não era Ministro. A pro
rpria designação do seu numero o prova, porquanto houvera o es
quecimento de deixar um numero vago em Janeiro, para quando o 
ex~Ministro assignasse o novo decreto; houve, por isto, a necessl
dade daquel!e a.ccrescimo de um -- A - ao numero escolhido. 

E , como nã9 tenha meio algum de me O•PPôr á ~xecução do re
ferido decreto, sinto-me na necessidade de salvaguardar a minha 
responsabilidade, !fazendo para constar da acta desta sessão da Con
gregação, a seguiu te declaração: 

Como funccionarlo publico, que sou, devo todo respeito e <>be
diencia ao mencionado decr~to n. 16.782 A, e desde que o seu texto 
ohegou a Recife, tenho cumprido e h ei de cumprir, emquanto não 
revogados, os seus dis·positivos, orno nel!es se contêm. 

Mas como professor desta ·. 'aC'Jüàaàe àe Direito elo R ecife, não 
posso deixar de manifestar a minha grande e profunda decepção, 
ao conhecer da reforma introduzida rpelo mencionado decreto. 

Para justicar esta decepção, bastar-me-ha apontar: 
a) o exame de admissão ao curso secundaria, estabelecido pelo 

artigo 55 e seus paragraphos; quantos Ministros ref01·madores do 
~nsino haverlá por ahi, ·capazes de o vencer? 

b) a inclusão do estudo da "Histeria Universa l" no primeiro anno 
do curso gymnasial, ao mesmo tempo em que se inicia o da ~o
graphia e dous annos antes do da "Histeria Patria". 

c) a exigencia de cinco an?'ljOs de curso gymnas1al de àesenho e 
gymnastica, como si se pretendesse transformar toda a população 
em desenhistas e acrobatas. 

à) a inconcebível seriação das materias do ·aurso J1wiàico, no 
qual, de certo para tornai-o mais 'pratico, se eliminou as cadeiras 
de p1·atica. 

e) a enormidade da taxa de trequenc!a, equivalente a um de
creto de fechamento das faculdades superiores do paiz. 

f) as tabellas de vencimentos annexas ao d!to decreto; das quaes 
se verifica que o portei?'O do Departamento Nacional do Ensino tem 
direito a maiores vencimentos que o àirecto1· de uma Faculdade de 
Direito ou da Polytechnica do Rio de Janeiro, e q-ue o servente do 
mesmo departamento os tem eguaes aos dos amanuenses das Fa
culdades de Direito, cargos que deverão ser sempr~ oc0upados por 

· bachareis em direito. 
D1r-se-ha que o director da Faculdade t em mais os vencimentos 

de professor; mas isto acontecerá s6mente quando acontecer que 
seja elle professor, o que nem sempre succedera permittindo o ci
tado decreto a nomeação de estranhos. 
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As t·ejonnas do ensino no Brasil Hepublica quando decretadas 
com o caracter de geraes ou integraes têm durado, em media, o 
tempo de dez rumos; a esta regra tendo feito excepção, unicamente, 
a t1a cha.:mada Lei Orgcmica, ou llivadavi.a, que teve apenas a ao 
Governo do Minio;t1·o seu referendaria. Esperemos que a actual r·;
torma, tanta será a desordem que trará ao ensino do paiz, venha a 
ter uma duração ainda mais ephemera. Dependerá isto de sua 'l.P· 
plicação rigorosamente feita, est1·iclissimamente feita. Por mim, H;. 

sim estou disposto a executar e cum.prl!-a, á risca, estando conven
cido de que ba~tará isto pa1·a demonstrar a sua imprestabilidad . 

Sala das ongregações, em 28 de Abril de 1925. - O profe~ or 
cathedratico, Dt·. J. I. de A. .A n,azonas . •· 

Como a manilfestação, Sr. Presidente, deste honrado professor da 1· .l· 
culdade de Direito de Hecill'e, muitos outros se lhe ,.ieram juntar, em um 
cõro de protesto, contra o acto abusivo do Governo, o qual usou por qua..ro 
vezes pa mesma autorização legislativa. 

O SR. AooLPHO BERCAMINI: - V. Ex. conhece o esboço da reforma 
reito pelo Ministro João Luiz Alves? 

O SR. HENRIQUE DooswOR'rH: - Conheço perfeitament~: é de todo di!· 
ferente daquillo que se fez mais tarde . 

O SR. AooLPHo BERCAMINI: - Eu tenho ~qualquer dia o lerei da tribuna. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Mas, como se não bastasse ao Governo 

essa desorientação em materia de ensino publico, agora toma a iniciativa 
de prend r, de maltratar aqueJies que recorrem aos tribunaes do paiz, em 
defesa . dos legítimos interesses dos estudantes das faculdades superio.es. 

Sr. Presidente, meu objectivo, occupando a tribuna, foi lavrar meu pro
testo contra arbitrariedade como essa de que acaba de ser civtima 0 il· 
lustre professor Bruno Lobo (.Muito bem; 'l'ltl~ito be~n. O orador é ClL'I'I~pri

'l'ltentado). 

O Sr . Adolpho Bergamini: - Sr. Presidente, o projecto, cuja discus· 
são se fére reaimente, trata da fixação das forças de terra para o exerc cio 
de 1926; mas contém dispositivo pertinente aos alumnos elas escolas mill .. t · 

res, o que quer dizer ensino e não infringirei o regimento se adduzir, como 
vou fazer, algumas considerações sobre o que vae occorrendo contra pro· 
fessor s e alumnos dos diversos estabelecimentos de ensino nacional. 

Entendeu o Governo, •Sr. Presid nte, de utilizar-!'c· de uma autoriz&.;ão 
legislath·a conferida com limitações expressas, para fazer a r forma do en· 
sino secundaria e superior da Hepublica . 

Sempre que se annuncia uma J'eforma, surge-me a suspeita de que ellla 
visa a collocação dos amigos e nepotes dos poderosos, com a:bsoluto e com
pleto desprezo pelo interesse collectivo, invocado como méro pretexto. 

Essa reforma, porém, excedeu a quaesquer espectativa. pois não \:Oili · 
mou outro objeclivo senão P~s!'e: profes.sore<: em massa, que se preoccupo 
vn.m e dedicavam toda 1<ua vida ao magisterio com amor e competenc;d, 
viram-se compellidos, pelú!' golpes reiterados qur, contra elles foram r.l l· 
culadamente desferidos, ?. requerer a jubilação para evitar lutas, abr 'lUO 

vagas que eram almejadas pelos homens do Governo, afim de subst.tuir 
aquelles que, desgostosos, desertavam ela actividade, por outros que fo ,c rm 
apaniguados dos que desíructam eventualmente o poder. 

Uma série dto desatinos foi praticada. Os queixumes, as re'Ciamações. os 
commentarios estrugiram de todo parte. até que os alumnos das diversas es
colas, mais directamente sacrificados, porque as exigencim<, não só da 'Jia· 
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jc'l •. ção das ta..xas, mas outras mais severas, incluídas nas publica<;õcs ullimas 
do decreto em questão. difficultavam, senão imposKibilitavam por completo, 
a ~ontinuação dos estudos iniciados pela mocidade, bradaram por justiça po~ 
t· ( s os meio~ ao seu n.lcanoce. 

Um collega nosso, mustre representante da população do. Estad? do Rio, 
r ujo nome declino com sympathia. o Sr. Deputado An1er1co Petxoto, at
H ~E'ndo aos elamores que se avolumavam, houv: por bem de formular um 

11 ~ iecto concilianor, que subrnetteu â. consideraçao da Camara e, na Com-
. l o tecbnica respectiva. mereceu, parecer favoravel, da lavra do Sr. Octa

~- Tavares, professor da Faculuade dE' Direito de Recife, nosso digno com
pa heiro, merecedor do mais subido a.preço pela sua cultura, pelo seu ta
lento, pelo seu caracter. 

~-ão tardou, porém, Sr. Presidente, que o S1·. Juwnil da Rocha Vaz, 
ho m que brotou, como que por encanto, como salvador do ensino, membro 
de nma família que estli. na intimidade do Presidente da Republi'Ca, nome 
qu se encontra em todos os negocios, em todas as operações,_ em todas as 
trar.<;;lcções, não só no Governo Municipal, como no Federal, nao tardou que 
int rviesse immediatamente no sentido de se obstar a marcha regular desse 
pn cto que não poude vir a plenario, a despeito de requerimento meu Pl'v 
w do deliberação definitiva sobre o caso. 

esesperados, os moços, que estavam compel!idos a resolvet· a sua si· 
tua~"lo perante as escolas, não cncontrando cordura no Executivo, nem am
pa ~ no Legislativo, dentro da lei e da ordem, bateram â.s portas do Su
per· ,r Tribunal de Justiça, impetrando um habeas-c01·pus. 

uem reclama seu direito não faz injuria a ninguem. Obtiveram tleferi
m• o ao primeiro pE'dido e, natm·almente, os ~;ollegas dos pt·imeiros agr.l.
cia.l ·' procurat·am, tambem, conseguir o mesmo remedio lega.l. Desprotegido, 
s:m um 0 rgão director. solicitaram o auxilio de um professot·, recaindo a e .. -
col sobre a figura inconfundível de homem combativo, erudito e bom. in 
tere ·ado sempre nas questões que entendem com a sociedade, o illustrb 
p !'t ssor Dr. Bruno Lobo. O lmpeterrito cidadão, attendendo aos appeiJo" 
do ·eus discipulos !Promptificou-se a encaminhn.l-os no novo pedido d~ 

lln~ -~-corpus, que affirmaria ns direitos dos estudantes da Fa'Culdade dt 
~~~ ina. 

1sse movimento ela mocidaded academica muito agastou o poderoso q ut 
se 1rontra no Governo, é eis que a falla do throno êcoou n Supremo 'l'rl
bun, '. pela voz do ,procut·ador geral d'l Republica. pleiteando o adiamento 
do rt lgamento elo haben -corpus para a sessão seguinte. sob a p1·omesRa de 
que informações novas, noYos esclareclmentos, traria que elucidassem " 
que ~iio . 

I•1ntrementes, appa.rece o novlsslmo decreto que o meu honrado collega, 
S1·. Henrique Dodsworth a'Cabou de IE'r. A reforma foi mutilada ainda uma 
Yez, não estaria em execução totalmente. estabelecer-se-hia o regimen da 
lei nterior para os a.lumnos matriculados este anno . 

( professor Bruno Lobo, não obstante, compareceu perante o Supremo 
Tril una! Federal e defendeu os seus amigos, o "eus discípulos. Fel-o con. 
ah<• .uta moderação; o seu discurso foi publicado no Jornal do Brasil, ln· 
'USP<'ito ao Governo. e por elle SE' obsr>rva que a sua allocução está vasada 
em inguagem discreta, sobri:J. e respeitosa. Nobre gesto que só poderia in T>• 
rar applausos e respeito. 

Mas o recúo a que o Governo fôra obrigado determinaYa, na menta 
Ildac.':! que domina este instante negregado da administração brasileira uma 
ving: n<:a immediata: era preciso punir-se o petulante que contJ·ariãra ~ von· 
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tade de Jupiter e, no mesmo dia em que se d~cidiu o habeas-corpt~s, o pro
fessor Bruno Lobo era preso en1 sua casa, arrancado do seio de sua familia 
desolada e recolhido á enxovia policial, á 4" Delegacia Auxiliar. dahi trans-
ferido. na manhã seguinte, para a Casa de Detenção - pt-esidio destinado aos 
réos de crimes communs - guardado, incommunicavel, até hoje, ás duae 
horas da tarde - eu o vosso asseverar com sciencia pro,pria. E creio que 
ainda agora lá permanec ... 

Por ce.rto continuará preso em face das nossa,s reclamações, que vão 
acirrar ainda mais os odios do Governo . 

Apenas tive noticia do facto, Sr. Presidente, formulei, apressadamente, 
aqui mesmo um pedido de ha-:Jea,s - corpus, que peço licença á Camara para 
lêr, para que fique nos A.nnae.s da casa, afim de fcilitar ao futuro historiador 
elementos imprescindíveis ;para que se escreva a pagina negra deste qua
dlienn1o. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: -V. Ex. me permitte um aparte•{ 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Pois não . 
O SR. HENRIQUF.l DooswoRTH: - Eu desejaria fazer referencia lí. demll!

são do Sr. Carlos de Laet, outro caso authentico do desapreço que t ew o 
actual governo ,pelos membros do magisterio. 

Elsse · illustre professor pediu, por duas vezes, demissão ao Governo, dtn

bus negadas, uma dellas, pessoalmente, pelo Sr. Presidente da Repubhca. 
Pouco depois, .o Sr . Carlos de Laet procurou o Sr . Ministro da Justiça r;ara 
resolver exactamente esses attrictos entr~ a dlrectoria do Departamento do 
Ensino e a do Collegic Pedro II. O Ministro deoclarou que não desejaria en
volver-56 em dissenções entre altos funccionarios do Ministerio da Just,ça. 
O Sr. Carlos de Laet, como lhe cumpria, insistiu, porque havia. actos de n~ 
meação pelo director do de.partamento, e sendo o Sr. Carlos de Laet d.re
ctor effectivo do Pedro II, taes actos não ti.Dham razão de ser, porque a. 
S. S. crubla praticai-o, . O Ministro não quiz resolver o assumpto, porqut -
a verdade é esta - S. Ex. não é ouvido pelo Sr. Rocha Vaz, que tem 1 uov· 

· luta autonomia no departamento. Insistindo o Sr. Carlos de Laet, o Ministro 
declarou: - "V. Ex., tem certa fraqueza de vista que o inhabilita par?, a. 
funcçõ s"; ao que retrucou o Sr. Laet: - "E' um ponto de vista. Peço 
minha demissão" . Foi pura e simplesmente o que occorreu com o Sr. Car· 
los de Laet. 

O l:l.tt. ADoLPHo BER<JAl\UNt: - Sa.bed.or da. prisão do prof ssor Bruno Lobo, 
dirigi ao Supremo Tribunal a segninte petição : 

"Exmos. Srs. Pt·esiden:te e Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral. 

O signatario do presente vem perante este Egregio Tribunal im
pel!t<r •1 na ordem de habeCLS-coJ·pus em favor do prÕfessor Bruno AI 
vares da Silva Lobo, que se acha preso na Casa de Detenção, se>:' 
nota d<> culpa nem mandato judicial, e incommunicavel. Nenhum 
crlmto praticou - ou é accusado o paciente. Professor, por concurse 
da Facuiaade de Medicina, não poude desinteressar-se da sorte ;]o en· 
sino superior do Brasil e muito menos oa situação a que foram re
iegados os estudantes pobres ~ d~sprotegi<los. 

Na defesa da quelle e destes, prestou sua solicita a;;sistencia, ri· 
gorosamente, dentro da lei, aos prejudicados, sem que por qualquer 
fô rma, tra nsgredisse as normaes legaes. 

:Nu, tewpos qu correm. •porém, exige-se do~ homens a desper· 
sonalização completa e, ai daquelles que não se submettem passlv:. 
'~ musulmanamente a tudo quanto os deuses determinam! 
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Como não seja indifferente á sorte dos negocias publicas, notaua
mente no departamento de que faz parte, incidio no desagrado dos 
que pretendem impor os seus actos pela brutalidade da força de quv 
abusam, baldas de recur-os que lhes permit ::ur. o emprego da forf$8 
do raciocínio e da intelligencia . 

0 Impetrante, sabedor da violencla soffrida pelo integro e cui~·'· 
Pl'Ofessor, corre em seu auxilio, requerendo o presente habeas-co1·p1UJ 
afim de que, ouvido o paciente, se digne esta Alta Côrte Judiciarta 
de defelir o pedido , como é ele Jus~ic;;a . " 

(Terminando o ieit1tra). 
Objectivei provocar o pronunciamento elo Tribunal. 
1\ão pôde ainda, Sr . Presidente, ser di:,ttfbuicla e.' sa petição porqr,, 

ad r i'Cto aos serviços desta Casa, tive necessidade de mandar p ssoa de mt
nh. amizade desempenhar essa tar efa, e ella se sentiu ameaçada tambem 
pri lo, vivemos sob o jugo da intransigencia, ·da vindicta e da maldade . 

No proprlo tlla 26, em qu.. o Supremo 'l'rlbunal interpretr,u o decrett. 
ultimo do Governo, relativamente ao ensino, os estudantes sahiram daquella 
alt Côrte de Justiça e. alegres, naturalmente, com a decisão que lhes fôra 
favoravel, a n daram pelas ruas da Capital, dando expansão ao seu contenta
me to. Eis sinão quando um automovel da Policia pejado ele agentes ch egou 
ao local, e, pouco depois, affluindo ao Jogar em que esse vehiculo se en
cont ·ava, policiaes fardados provocaram conflicto, investindo selvageroente 
con ra a mocidade, aggredindo os rapazes, dando ás ruas mais centraes desta 
Capital, em ·pleno dia, um espe'Ctaculo de barbaria que muito nos rebaixa e 
deg··"'lda. 

Impera a insolencia, prepondera o despotismo ! 
Um detalhe. um pormenor dá bem a Jdêu da mentalidade que nos do

miJa. 
O professor Bruno Loho. homem 11 brc, tem um filho adolescente, em

pre •·>do na Secretaria da Faculdade de Medicina. Pois bem, no mesmo dia 
em que mandavam prender o illustre professor, 1emittiam o rrupaz do cargo 
[\I0'10sto que desempenhava, vingando -se como s6e acontecer nos filhos os 
act• dos paes . 

C. Sl\. HE:NRI6ll!l!l D onsWoRT.ll · ~-· Os jornaes estão rigorosamente prohi
bidos de publicar qualquer noticia a respeito da prjsão do professor 'Bruno 
Lobc. 

O SR. AnoLPHo 13lilRGAMINI: - Não foi possível a nenhum matutino de 
hoje ... 

~ 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Nem aos vespertinos de hontem. 
O SR, ADoLPHo BEJRGAMINI: - . .. clizer quo já se providenciava no sen· 

tidt. de se obter, por via de habeas-corpus, a liberdade do p1·ofessor Bruno 
Loi 11 E' exacto. 

Actos tão reiterados e repetidos de maldade pratrcados neste Governo 
t eem C.iffundido, dilatado e ampliado o desespero do povo e o desejo e con
demnaGão formal ao despotismo que vem opprimindo a Nação inteira . 

Não ha sentimento, por mais nobre, que seja respeitado . A. liberdade, !\. 
pro n·iedade, a affeição, a. consciencia do direito, a vida são dispostos a 
bel-prazer daquelles que exploram a rendosa industria da legalidade! 

Exige-se a renuncia completa, a accommodac.;ão, a passividade. Bater 
pa]J; as ao poder, ser-lhe servi<:al, bajulai-o é quanto basta para se auferi
rem todas as vantagens e conquistare!L-se todos os louvores e até propinas. 
Não será, porém, por taes processos que o Brasil attingirá aos seus elevados 
\leslinos, a que a nacionalidade só poderá chegar pelos vôos da intelllgencla, 
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pela sobranceria e altivez, pela coii.S'Ciencia do prop1io valor, pela reacção â, 

tyrannia. 
Um povo que se apresentasse ao mundo culto algemado e acorrentado 

sem resistencia, accommodado, acobardado, seria indigno da civilização, da 
'grandiosidacle e magestacle da terra em que nasceu. 

Não, o Brasil não se submetterá! (111'l~ito i/em; mtdto bem). 

Na sessão de 11 ele !Setembro, o Sr. Adolpho Bergamini (*) expõe o ~e 

guinte : 
Sr. Presidente, a 

1 
activida.de e a vida dos estudantes brasileiro~ fOJ:am 

profundamente perturbadas pela reforma do ensino, publicada em Abril do 
anno corrente. 

O Ministro da Justiça, Sr. João Luiz AJves, ao deixar o cargo, procla·
mou, sem reservas, que depositaria nas mãos elo Presidente da RepublicJ. 0 
esboço da reforma, evidentemente bem diverso daquella que com ante-d: ta, 
foi inserida no orgão official a 7 ele Abril elo anno vigente. 

Passado algum tempo sob pretexto ele se corrigirem incorrecções, nuva 
publ1caç:ão se fez. 

Não se. tratava, Sr.- Presidente, de remover erros typograph!icos, ou 
mesmo de forma. Enxerta-ram-se numerosos dispositivos, alterando sensivel
mente a reforma, e ainda não foi a ultima ~ição, porquanto, mezes depvis, 
sob a mesma desculpa nova publicação se realizava. remodelando por c• m
pleto tudo quanto anteriormente fôra determinado nesse documento. 

Quando a vida escolar parecia norrnalizar-se, mesmo no meio cahotico, 
pres'Cripto pelo director do Departamento de Ensino, Sr. Juvenil da R ocha 
Vaz, eis que nova Publicação surge com enxertias illegaes "' indec01·osas, 
attentatorias dos bons processos de administrac;ão publica. 

A mocidade escolar não podia permanecer indifferente e bateu ás por, 
tas do Poder JudiC'iario, pleiteando, dentro da lei, pelos processos regula~s. 
a reintegração de seus direitos, tão violentamente postergados pelo p _ ler
constituído. 

Houve um professor, o Sr. Bruno Lobo, que, attendendo ao appello uo 
academicos. foi ati' â Côrte Suprema e, como a sua a·cção desagradasse ao 
Governo, no mesmo dirc m que o Supremo Tribunal Federal decidia a con
tenda. era encarcerado esse professor, dando legar a que a mocidade, em um 
gesto altivo e nobre. e1pprestasse solidariedade ao seu ,patrono e se descla.
rasse em parece, como se encontra a ti' hoje . 

De todos os Jogares do Brasij teem vindo adhesões. Agora mesmo, ac·1bo 
ele receber de Juiz de Fõra o te.legramma que vou ler, e segundo o qu;.J o 
Centro Academico Clorindo Burnier, "adheriu á parede de seus co1legas e s~ 
conserva tambem afastado da actiYidade escolar, não comparecendo âs au 1as. 
em signal de ~prot sto. Reza o despacho: · 

"Juiz de Fóra. Centro Academico Clorindo Burnier resoh·eu >' 

são adherir protesto levantado universitarios. Rio. Rothie1· Duarte, 
[Presidente." 

Recebi tarrnbem, Sr . Presidente, telegramma da Academia de Commer
cio de Recife, concebido nos seguintes termos: 

"Recife - Estudantes Academia Coinmercio officializada func
cionru>do Gymnasio Perr.ambuco emprestam inteiro apoio moral 1 '

titude- assmnida collegas dahi aguardando noticias fim novas !l--li
berações. Cordeaes saudações. - JJianDel 111a.1'tins, Pre idente Centro.» 

Teima o Governo, Sr. Presidente, em aggravar a situação. O ha.l1 

(*) Não foi reviste, pelo orador. 
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~nrplt.:l impetrado em favor do professor Bruno Lobo offerecia oppportuni
dade á solução do caso. Em obecliencia ao Supremo Tribunal Federal, que 
tomará conl1ecimento do pedido para. solicitar informações, o Governo po
d~ria perfeitamente ter posto em liberdade aquelle professor, contribuind(} 
p:t:a que a juventude escolar voltasse á actividade, tranquilla e pacifica
vt~nte. 

Não o fez, porém, porque é do veso do Sr. Presidente da Republica des
Í!'"lr sempre •golpes r eaccionar ios, e desprezar p or completo os interesses 
m~x.imos da conectividade brasileira . 

A Camara dos D eputados não podia ser indifferente á sorte dos moços 
ac:tdemicos . Em primeiro \ogar, o nosso prezado collega, Sr. Henrique Dods
worth examinou cuidadosamente a reforma, nas suas varias publicações e 
nccs alterações feitas, e, depoi;s dos factos assumirem a gravidade que, nin
guem pode esconder, fechadas as columnas dos jornaes por meio da censura 
Q''e está entregue ao Poder Executivo, os Deputados da minoria, natural
m nte, SJJonte pTOJJ?'ia, vier am referir á Nação os factos taes como se pas
so ·am. 

Posteriormente, com o objectivo de focalizar a questão, de convidar os 
meus nobres collegas ao estudo de um aspecto relevantissimo, qual o dos 
exames, tiYe a h onra de offerecer um projecto, determ'inando a promoção dos 
e;;+udantes, independente de exame. 

Assim fiz - baseado ao precedente de 1918, isto é, no p_rojecto offerecido á 
consideração do Congresso pelo illustre Senador Sr . Paulo de Frontin ... 

o SR. I-!ENRIQUEJ DoDSWORTH: - Pelo Sr . J eronymo Monteiro . Este Se· 
11ador apresent ou o projecto, sómente em relação ás Faculdades de Direito 
e o Sr. Paulo de Frontin generalisou a medida a todn.s as Escolas. 

o SR. ADoLPno BEJRGAML>n: - . .. ou no projecto patrocinado pelo Sr. 
P.t;,lo de Frontin, como bem lembra o illustre Deputado - porque o estado 
d" balburdia que re.ina actualmente nas escolas não ,detennina menores pre
juízos do que os originados da pandemia da grippe . 

O SR. BJ;mruQUEJ DonswoRTH : - Agora mesmo, o Governo fez publicar 
no "Jornal do Commercio" uma '·varia'' em que não se sabe o que mais 
admirar - se a inahbilidade, se o absurdo, declarando que, se os estudantes 
rãn voltarem ás escolas, elle as fechará. !VIas exactamente isso seria desres
pe;tar o "haJbeas-corpus ,. do •Supremo .Tribunal Federal, que concedeu a 
fr<'quencia livre . Desdé que a frequencia é livre, que os estudantes não são 
ol.•rigados, a co:rruparecer, não sei se é mais in!ha.bil ou se é mais absurdo o 
c~verno ameaçar aos estudantes fechar as escolas . 

O SR. ADoLPHO BEJRGAMINI: - Sempre os gestos reaccionar ios, sempre 
o c1esafio, sempre a aggressão, em todos os actos, por insignificantes que pa
reçam . 

O SR. HEJNRIQUEJ DonswnR!l'II: - Ha uma desorientação evidente. O Go
wrno não sabe, sequer, o que pensa . 

O SR. ADoLPno BERGAML"I: - 1\.Iais ainda; o regimen das promoções in
dc;tendentemente de provas de cornpetencia, inde:pendentemente d•e estudos, 
promoções assim attentatorias da disciplina e da ordem, tem-se realizado no 
Exercito . Centenas, 'mais de um milhar de sargentos ascenderam ao officia
lato, dispensamdo-se-lhes qualquer prova de aptidão ou de capacidade. 

O meu projecto, estaYa, portanto, dentro das normas e da época, e era 
perfeitamente -capaz de produzir o effeito que eu almejava. qual o de con
\idar, repito, meus dignos collegas a estudarem o assumpto. 

A mocidade das escolas, porém, pede-me declare aos meus nobres colle
g-as que ella não deseja aproveitar-se. da situação para ascender 110 curso, 
s~m adduzir as provas de capacidade. A mocidade do meu paiz quer ins
truir-se, quer illus.t:rar-se, quer adquirir competencia; mas, é justo, tambem, 



-594-

-que os Hiustres membros das Commissões, que vão estudar o projecto, atten
··dam á sugg€stão que da tribuna lhes dirijo, e o convertam em um substitu
tivo, adiando a época dos exames, para que os estuclruntes não sejam sacrifi

· cados mais do que já têm sido, ficando impedidos de adduzir as provas de 
.competencia, continuando nor,mal e regularmente, os seus estudos. 

Não sei até onde irá essa atti<tud do Governo, com seus falsos amigos. 
Em outros tempos, sempre que qualquer homem, _auxiliar ela administração 
verificava que, em conseque-ncia de actos seus, se perturbava essa m esma 
administração e se convulsionava a sociedade, tinha o deswpego ele aban
donar o seu cargo. para que não continuasse o estado ele anarchia e de per
turbação occasionaes. 

Agora, o que succede é que o apego aos catgos sobrepuja ás intenções 
patrioticas. O ·Sr. .Juvenil da Rocha leva, pelos seus caprichos, toda a mo
cidaJde do meu paiz ao dessespero, contribue para· que e ta agitação ahda 
venha a ,perturbar mais o Governo do 1Sr . Presidente da Republica e , im
passível, indifferente, insensível, continua agarrado aos varies cargos que 
exerce, ou não exerce, porque colloca, acima de tudo e antes ele tudo, a sua 
vaidade e os seus capriCJhos pessoaes . 

Francisco de Castro, Hilario de Gouvêa, para não falar em outros e re
portar-me, precisamente, á Escola de Medicina, em condições, infinitamente 
menos suaves do que aquollas em que se encontra hoje a direcção do m esmo 
estabelecimento, tiveram o desprendimento de abandonar seus cargos, para 
não orearem estorvos maiores á administraçpão publica e ao ensino nacional. 

Fosse-me licito dirigir uma suggestão ou um conselho ao Sr. Juvenil da 
' Rocha Vaz, e eu lhe diria desta tribuna : abamlon'e o Jogar, peça demissão 

de verdade e retire-se porque a sua presença está perturbando o Governo 
actual, está perturbana.o o estudo ela mocidade brasileira, está :perturbando a 
sociedade nacionftll, e não deve permanecer, não deve teimar, não eleve can
tinuar nesse cargo um homem que realmente, ten1ha, acima das suas :paixões 
e dos seus interesses pessoaes, um pouco de amor á causa puiblica. (Mnito 
bem; 1n11ito bem. O orador é c1L?nprhn.enta.do.) 

Na sessão de 27 ele Setembro o Sr. Adolpho Bergamini faz a seguinte 
ponderação: 

Quando, Sr. Presidente, a mocidade das escolas foi forçada a deixar a 
f,requencia dos estabele cimentos de ensino, tive a opportunidade de asseve,·ar 
desta tribuna que nós, fembros da minoria, davamos conhecimento á Na
ção de quanto occorria em referencia a esses moços, não só porque o seu 
gesto era, por todos os títulos, sympathico e merecedor do apoio de todos os 
homens altivos, como, principalmente, por que l11e era defeso dar circulação 
ás noticias dos factos que se passavam na sua realidade. 

Levado pelo mesmo objectivo, peço venia á Çamara para proceder á lei
'tura de um manifesto, com o qual a mocidade da minha terra explica todo o 

. andamento da questão que tanto a empolgou, e as razões por que accoTdou, 
pela premencia dos acontecimentos, na solução adoptada para a crise que 
se formara. 

Está o documento concebido nos seguintes termos: 

:Manifesto q1Le á 1zação brasileln" dtirigem os azu"m~nos das escolas su
pm·io?·es do Rio de J a.neiro 

Tendo o movimento da classe academica tomado um caracter 
ele grande generalização, tornando-se_ uma manifestação de senti
mento nacional, julgamo-nos, nós academicos, no momento em que o 
encerramos, no dever àe prestar contas de publico aos nossos conci
dadãos para que o povo brasileiro julgue da justiça de nossas atti
tudes e os que o dirigem - o Governo - mais uma vez, tenham 
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sciencia de quaes 1hajam sido os nossos intuitos e maneira por que 
julgamos hoje a sua intransigencia 'de omnipotente. E isto nós o 
fazemos utilizando-nos da tribuna parlamentar, 1~nica valvula aberta 
no regi?nen. C?n q11e 11os asphyxiptmos, para que a todos os pontos do 
paiz chegue a nossa voz. 

A imprpnsa, essa salutar organizaç'io dl'stinada a orientar toda.~ 
as correntes da opinião publica, está a,m.ord<u;ada por uma lei des
potica. cujo advento visou apenas encla nsura1· entre as 11an:des j1·ias 
de u111. Cl~bic·t~lo correccional n qwnn. CO?n:rnettesse o grande cri?ne de 
pensa1· livre?JJ.ente. a quem não medisse o seu pensamento rigorosa
mente pelo criterio official. 

Como não bastasse o constrangimento, porque na imprensa bra
sileira militam alevantados espiritos, que preferem soffrer de cabeça 
erguida annos de carcere a mentir o voto 'Clo seu sacerdoclo de orien
tadores do publico no caminho são, colloca o Gove1·no á JJOrta de cada 
o1·gão de 1n~bllcida.tle wm se1~ preposto. para que elle, com as martel
ladas sinistras do seu 1na1·tcno ele censoT, destrua os typos que tra
duzem algum pensa.mento contrario ao dos seus mandantes, e do qual 
nem vestigio deve ficar. 

Impossibilitados de adoptar pelo regimen de censura a que estfl 
submettida a nossa imprensa, o meio de divulgação natural das 
idéas, e, como a tribuna parlamentar é livre, do alto della lan<;c1.mos 
este manifesto cuja razão de ser já está explicada. 

Julgamos do nosso dever h!storiat· os acontecimentos, para que 
a nação disponha dos elementos necessarios á oformação de um juizo 
sereno de que foi o nobre gesto dos academicos . 

Os academicos da Universidade do Rio de Janeiro, julgando-se 
prejudicados em seus direitos por um decreto governamental, depois 
de adoptar todos os meios suasorios que resarcissem os prejuizos 
advindos ela execução daquella lei, appellaram, em um derradeiro re
curso, impetrando um ".habeas-corpus". para o Supremo Tribunal 
FederaJ . 

O Governo não permittiu que o mais alto tribunal da Republica 
assegurasse, por um accordam, o nosso direito €' baixou na vespera 
elo julgamento um decreto que sanasse as illcgalidades deco\·rentes da 
sua primeira resolução. 

Não perdoou entretanto o Governo, a quem levantada a sua 
voz para protestar da trLbuna do Supremo contra o"s seus actos e 
endansuro1~ o nosso patrono, valendo-se de 111111- sitio pcrnwmente. 

com o qual pen!<a poder dcteri01·ar 1li11UL a 7l111a as fibras ela al'11ta dos 
cidadãos patriotas. 

Nós, os moços, não poderiamos assistü· impassiveis a esse gesto 
de violencia, porque em nossas veias, felizmente, ainda corre um 
sangue viril . 

A ação !:lrasileira reconhecerá que tendo sido effectuada a pri
sã~ do nosso· advogado hora~ depoi!; do julgamento do "habeas-cor
pus" por elle defendido, a mocidade estudiosa, de quem Bruno Lobo 
era defensor, não poderia, por um dever elementar ele gratidão, abafar 
o seu protesto e, por isso, em um gesto espontaneo e immediato 

abandonou os bancos academicos, deLxanclo qtw vasias jicasse?n- as 
escolas, sob a mesma impressão de vacuo que a J}risão elo mestre 

deixara em nossos corações . 
Ao mesmo tempo, que a gratidão nos impulsionava para a gréve, 

um sentimento natural de solidarieclacle ao mestre recluso e uma 
onda, irresistivel em seus impulsos 'Cle indignação pelos processos de 
coacção clatm.o?·osa, nos obrigavam a tomar uma attitude que, partindo 
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de moços com intuitos eminentemente constructores, nunca demolido
res, s6 podia ser pacifica; e paciflca foi a attitude tomada pelos moços 
de princípios sãos. 

Da justiça de nossa causa e de acerto de nossas decisões nos vie
ram provas evidentes de todos os recantos d<:> solo brasileiro com as 
adhesões reconfortadoras da mocidade inda não cor rompida pelos vi
cios que infestam o meio social em que vivemos. Comnosco estão em 
uma solidariedade que é um exemplo de abnegação e de sacrificio a 
mocidade ~o invicto !São Paulo. a terra bel}'ldita dos bandeirantes, da 
majestosa Minas de Tiradentes, de Pernambuco, o Leão do Norte, do 
grande Paraná, do heroico e legendario Rio Grande do Sul e Bahia, 
a terra da intelligencia . A cau ·a, por sua nobreza, empolgou a tudo 
e a todos, permittindo que se transformasse em um movimento nunca 
presenciado na Republica. Isto basta para tranquilizar as nossas con
sciencias. 

Confirmando os seus propositos de agir sempre dentro da lei e da 
ordem, que é ainda •hoje seu escopo, pediram os moços que o Supremo 
Tribunal Federal se pronunciasse na questão, pois nesse elevado orf;ão 
do poder publico depositavam ainda a esperança de repressão do 
acto dictatorial que encarcerara o mestre. Uma primeira victoria re
sultou de nossa attitude: foi a de que, para evitar o remedio prompto 
da Justiça a que de novo recorreu a mocidade para a liberdtação do 
seu patrono, foi mistér se désse áq1tella p?"'.SCLO u?n COJ1'CL<:--ter po
lítico que a Nação intein'a comprehendeu ella já.mais teve. De uma 
prisão politica ha sempre os indícios que a um Governo nunca r pu
gnaria mostrar. A simples invocação de um pretexto para cobrir um 
erro não é muitas vezes senão a confirmação do erro. A mocidade bra
sileira bem percebeu e com ella a Nação inteira o subterfugio das 
excusas. E, se é certo que á mocidade faltava a força material p:.ra 
arrancar das prisões do Estado o seu patrono, sua força moral se 
patenteou nesse recurso a que se acolheram os autores da violencia 
que motivara o seu protesto. 

O Tribunal, orgã.-, mais alto que é do poder, como não disvõe de 
força e só age pela persuasão e pela serenidade, não foi inteirado con
venientemente dos factos para que em sua sentença fizesse jusuça. 

A informação que o poder mais bem aquinhoado em força - o 
executiYo lhe forneceu, foi de molde a manietai-o. impedindo de 
oàmprir com a ~lHl nlissão . 

Inrformando o Governo que a prisão de Bruno Lobo ê uma conse
quencia da sua atiitude desassomiJJrada que o tornou peruiciol<o • or
dem publica, estabeleceu em nossos espíritos uma duvida cruci:>11te. 
De um lado pesa a evidencia de um gran-de numero ele factus, para do 
outro influir a pa lvara do Governo, manifestada em um documento 
da mais alta importancia. Levam-nos a crer que a prisão daquelle que 
nos defendeu foi effectuada como revide a ter' tido a coragem de pür 
a nu' as intervenções, os erros e mesmo as illegalidade8 de um de
creto governamental, factos conYincentes que passamos a enumDrar, 
commen tando-os. 

Terminou a memoravel sessão do S. T _ F . em que foi in terpre
tado o decreto n. 17 .·O:L6, de 24 de Agosto de 1925, depois das seis horas 
da tarde, a ella tendo assistido, não s6 para acompanhar-nos como 
tambem em razão da funcção do advogado que no caso exercia, Bruno 
Lobo. Ao fim da sessão, quando a alegria dos moços se expandia em 
manifestações mais ruidosas, foi elle o primeiro a concitar-nos a uma 
attitude ca_lma, se •bem que festiva . 
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Antes que o dia se esgota.sse, pois não era ainda meia-noite, foí 
Bru no Lobo recolhido ao carcere. !Sobre os nossos espíritos paira a 
interrogação fundamental: que teria <feito o mestre, no curto lapso de 
tempo de poucas horas, para incorrer nas iras dos deuses do O!ympo? 
Nessas poucas horas, ter-se-hia mod-ificado sua attitude pessoal? Cre
mos que não. 

Por que ;não o prenderam antes? E uma coincldencia que muito nos 
})r eoccupa. Por q~~e attir?Jto·t~ o 4° delegado-auxiliar em. uma rewnião 
de est~bd.antes, que se a gréve cessasse, se?'ia Bruno Lobo p01Lcos 1no-
1nentos depois posto em liberdade? E' uma outra interrogação a que 
não podemos responder. 

Nova interrogação surge quando rememoramos a audiencia que
nos concedeu o :Sr. Ministro da Justiça. Disse-nos S. Ex. que, si 
modificassemos a nossa attitucle, isto é, voltassemos ás escolas, tal
vez nos fosse proporcionada a alegria de abraçar, no mesmo dia, o 
nosso mestre? Por que a liberdade ele Bruno Lobo é funcção da 
attitude elos academicos, si o mestre está preso vor sua attitude
pessoal? Irão sabemos responder. 

Por que affirmou o leader da maioria da Camara, respondendo 
a uma interpellac;ão de um membro daquella Casa, que Bruno Lobo, 
é ·um dos agi:tadores da classse acaàemicCb, si a prisão do mestre nada 
tem que ver comnosco? Não podemos ainda responder. 

Por que se demitte no dia seguinte ao da defesa do habeas
co?·p~~s pelo professor Bruno Lobo, o que equivale dizer, no dia se
guinte á sua !prisão, um elos seus filhos de um Jogar na Faculdade 
de Medicina, si a attitude do mestre em nada modificou a sua situa
ção perante o Governo, si aquelle filho já era lfunccionario ha mais 
t<'mpo? E' uma nova interrogação a pairar em nossos espit·itos. 

Alffirma o Governo que Bruno Labo jaz, a esta hora, em carcere 
pela sua attitude politica. E' uma aífirmação que não consegue, 
por mais credito que nos mereça o Governo, _destruir a certeza em 
contrario lque temos adquirido em factos com:incentes, por nós pro
prios assistidos . 

Estão certos os academicos, das escolas superiores do Rio de 
.Janeiro, que a;quelles que lforam seus nobres comipanheiros de jor
nada ao veren1 estas razões, se convencerão de que não empresta
ram seu valiosíssimo apoio moral senão a uma causa justa . .A'quel
les concidadãos que se furtam a qualquer manifestação de civismo 
para manter-se em uma situação que tanto tem de commoda quanto 
de aviltante, pedem não percam tempo lendo estas razões escriptas 
só para os homens de bem. 

Não .fõra existir entre as grades de uma prisão quem soffra, 
quasi sentiriam prazer em ter sido proporcionado ao povo brasilei
ro, com quem se congratulam, occasião para patentear que ~m seu 
seio ainda existem moços capazes de, em um gesto de dignidade 
e de brio, assumir attitudes nada commodas, sem medir sacrifícios, 
tnostrando assim que, felizmente, no Brasil a mocidade ainda não 
morreu. 

Mantivemos sempre em todas as nossas mani,festações o cara
cter pacifico porque o nosso patriotismo exige consideremos antes 
de tuda a n ossa Patria. sobre a qual recahem todos os golpes que 
sobre o Governo se q ueiram desferir, porque a jus.l:iça da causa 
em que nos irmanamos n os assegur a, por s! propria, a certeza da 
victoria, e porque temos confiança no futuro que nos aguarela. 
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;?areceria á primeira vista que, deante do resultado do habeas
cprptt..s negado ao professor Bruno Lobo, devesse cessar a gréve de 

~ protesto. Essa resolução que teria sido de prompto abraçada por 
toda mocidade foi-lhe, porém, apresentada com ares de transac~ão 

em torno de causa que d{tmais constituiu objecto de commercio: a 
"Liberdade! A liberdade de seu patrono não :poderia ser discutida 
pela mocidade brasileira nesse teôr, maximé quando parallelamente 
:;e acenavq com a ameaça do fechamento das escolas, creando para 

os moços brasieliros esse dilemma humilhante. E' claro que deante 
delle não poderiam os ceder. Agréve teve de ser mantida, por nossa 

·dignidade moral. O movimento se manteve de facto com a m esma 
imponencia de seus primeiros dias, e a classe academica se orgulha 
de ter inscripto na historia da mocidade brasileira a .mais brilhante 
e significativa das paginas. 

Cabe aqui nosso protesto vehemente cont~a as injustiças go·ver
nannentaes, origem p1·oxima da situação anorm.al e111- que ncs en
contramos. Foram as pe1·seguições da policia, a mando dos poderosos 
do momento, que geraram esse sentimento conectivo de insegurança 
e intranquillidade publicas, causa da reacção revolucionaria que tan
to msales tem trazido á nossa querida Patria. 

JI:ssas injustiças culminaram, no dia 27 e subsequentes do mez 
de Agosto. 

Aos responsavei.s pela justiça e pela poli tica nacionctes, não lhe:; 
bastava a lista enonne de suas V·icti1nas e a incono;;titucional.id:td& 
clamorosa de seus actos. 

Faltava-lhes aind-a ap1·oveítar a anarchia nwral e mental que in
felicita o B1·asil, para conspurcarem os direitos mais que sagrados 
da mocidade estudiosa. 

Nem tudo está :perdido, porém, para o Brasil. A honra, o brio 
e a dignidade de uma c!asse não dependem de ninguem, sinão della 
mesma. 

Embora a liberdade da imprensa esteja ainda coarctada, em
bora se haja. tentado, amordaçar a explosão de justas re!vindlca
çõês, as nossas proclamações devem ter dado á Nação o doce con
d'orto de verificai' que a mocidade brasileira é digna de sua glor;osa 
tradição. · 

Considerando o desvirtuamento dos fin s da imprensa que acabou 
por transformar tão util instituição social em puro instrumento de 
mystificação e desp10tisnw, e contemplando o nobilissimo movimento 
-dos moços estudantes, a Nação poderá esperar, no seu intimo, que 
essa mocidade, que em 88 lib\')rtou o COI'J)O escravo, possa emfim 
abolir tambem em um futuro !'roximo, a escravidão das consclen<!ias . 

Hoje, dia 27, trinta dias depois do acto inicial de protesto, con
sideram-se os estudantes brasileiros satisfeitos com a demonstração 
moral que conseguiram. 

Em um paiz de op1mao, em um regimen de liberdade de 
pensamento, os eoffeitos a esperar poderiam ser outros. Um acto de 
governo que suscita contra s i em 11ma solidariedade commovente, 
tudo quanto o paiz tem de superior e elevado na sua c lasse intelle· 
ctual - naquillo que ella representa a esperança da Patria, que 
é a sua mociadde - está definitivamente julgado perante a Historiai 
Para dominai esse movimento de solidariedade daquelles que serão 
os dirgientes de ·amanhã, que fizeram os dirigentes de hpje? N"'a.o 
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disseram a verdade ao maior tribunal do paiz, Responderam-lhes os 
moços, os dirigentes de amanhã, com a imperturbavel serenidade da 
sua attitude. Deram á Pa.tria, porém, ·ufanosamente dizel-o a lição 
do que hão de ser os dias de amanhã, · porque lhe mostraram que 
os moços de hoje não temem, não recuam, não commerciam naquillo 
que diz respeito com a dignidade! Mais não poderiam fa:wr. Não 
estão nas suas mãos as chaves das Bastilhas de hoje. Regressam, 
pois, os moços ás aulas cobertos de todos os louros da sua grande 
victoria, em todos os lances em que mediram moralmente com os 
autores do acto que os levou ao protesto. A estes >fique a responsa
bilidade do tripudio material com que se encapricham nos erros ac
cumulados de uma administração de ensino, que, para manter-se, 
precisa espesinhar á sombra deste longo eclipse constitucional, a li
berdade dos que se lhe antepõem. Os moços -cumpriram o seu 
dever. Os responsaveis !pela direcção material do paiz que saibam 
comprehendcr essa lição e aDhar onde está o dever que ella lhes 
dieta. 

Assim os moços do Rio de Janeiro não podem terminar a pre
sente explicação sem protestar seu imperecivel reconhecimento aoo 
confortante gesto de solidariedade com que os distinguiu, desvanece
doramente, a mocidade •brasileira. 

Aproveitam a opportunidade para pedir a todos os estudantes 
<lo Brasil, que não deixem afrouxar este intenso estreitamente de 
relações, que não permittam se rompa a inteira harmonia de sentir, 
que o sentimento commum fez surgir concorrendo assim para a 
reintegração da mocidade estudiosa a quem a Patria tanto deve, 
no lagar que de direito lhe compete na communhão brasileira! 

Assim procedendo só podem os moços receber de suas conscien
cias de cidadãos patriotas os maiores applausos, porque concorrem 
para a: obra fôrmidavel e sacrosanta do engrandecimento do Brasil. 

Viva o Brasil! - !Viva a mocidade estudiosa brasileira! - Com
missão ckt Escola Polytechnica. - aommiSsão da FaC'lLlàade de Me
dicina. - Oontmissão ela Faculdade de Direito. - OommiSsão da. 
Escola Nacional de Bellas Artes. 

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1925". 

Como vê V. Ex., Sr . !Presidente, os propiros moços asseveram que se 
sm ~orrlam dos membros da minoria parlamentar, dos Deputados que ainda 
potlem falar á Nação, para dar, a esta, conhecimento de quanto occorria nos 
factos que tanto perturbaram a vida nacional, dura nte longos dias, e dos 
motivos que levaram a mocidade brasileira a volver á!; escolas, o que não si
gnifica, porém annuencia ou acquiescencia aos actos de violencia que solf
freram. (M1tito bem; m·uito bem.). 

Na sessão de 27 de Maio de 1926. 

O Sr. Henriqu,e Dodsworth justifica dois projectos de lei sobre ensino. 
Sr. Presidente; venho á tribuna jUtstiikar dois projectos de Je i e um re
querimento de informações, que <visam diminuir os malefícios causados peJa 
ultima reforma de instrucção publica. 

Devo advertir, desde logo, á Camara, que não me proponho fa:wr estudo 
theorico, intercalado de citações, em um desses discursos em que se costu
ma expandir o lyrismo parlamentar; venho, a:o -contrario, em palavrae ra
pidas, encarar a solução pratica de algumas questões suscitadas peloo resul
tados funestos da applicação da ultima relforma. elo ensino, e que devem ser 
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s[Jstado;; pelo CongreSdo, â. semelhança do que já fez em relação ao contracto 
da Re·vis ta dxJ S t~}Jrenw '1.'1·ibunal. 

O Sr. João MangaJbei.ra, ao tempo em que estudou o famoso caso, fl i 
conhecesse as consequenclas escandalosas da reforma de en-sino, certamente, 
teria irmanado na mesma critca vehemente o contraJCto da revista e a re- . 
forma da instrucção. 

Venho, as:;;1m, á tribuna, imipellido pela necessidade dP. contribuir para a 
correcçfw de varios defeitos e de evitar abusos, e demonstrar igUalmente. 
que os poderes publicos estão desattcntos deste10 problemas, e tão desattentos 

estão, que o documento que marca o inicio dos traball1.os parlamentares, o 

no qual estas idéas d~vem culminar pela importancia, reflectindo o caminho 
do Governo em relação a ellas , a mensagem presidencial - apenas em dois 
toplcos syntheticos, sóbrios e quas1 burocraticos se r efere á reforma, eVI· 

denciaudo t!Ue tal IJ)roblema foi ahi encarado, menos como apre-;iação indivi
dual do Sr. Presidente da Republica, do que como trecho de i!lformação 
fornecido pelo departamento administrativo a que o as.;urnptv tsfá sujeito. 

Assim é, Sr. Pt·esidentc, que cncontrt.mos, nesse documento as ,;eguintes 
J>alavrns (lê); 

"A reforma do ensino, no seu prirneit·o anno de execução, vae 
produzindo resultado satisfatorio, deixando prever que corresponderâ. 
aos intuitos que a inspiraram. 

O systema dos exames parceJlado\.; fez baixar consideravelm<>nte 
o nivcl do preparo da mocjdade para os e~luclos SUJ)eriores, incluindo 
prejudicialmente nestes. Desde annos, vinha vigorando entre os e:>tu
dantes a preoccupação exclusiva de arranjar o atte'.;;tado dos prepar'.
torios para o ingresso nas escolas superiores, e nestas o object'vo 
de conquistat· o diploma prevalecia sobre o ele adquirir os c9nheci· 
mentos necessarios para o exercício da profissão. Chegámos a possuir 
um edifício educativo sómente de fachada, sendo diminuta a propor
ção dos estudantes que têm sabido nos ultimas a:nnos das escolas ,.;e
cundarias e superiore!~ com o preparo correspondente aos CPrliC!cat.l~s 

que recebem. 

O problema da instrucção é o mais relevante par:t qualquer povo. 
A cultura geral é a base do progresso moral e economi<.•'· Descurar 
o ensino ou sopb!smal-o, em qualquer dos seus gráos. é empecer 
o progresso da nação. 

Nem \se diga que a tertdencia moderna é para meno~lJrez'lr a cu!· 
tut·a litteraria, fazendo-a ceder o passo ao aprendi:taclo pratico das 
sclencias applicadas. Certamente á technologia cabe I,Jgar l'eievante 
na educação dos povos que marcham na deanteir·a da civilizar;ão, mas 
fôra erro affirmar que o estudo das humanidade<; eleve ser hoje con
siderado desperdício de tempo, Nos paizes tido,: ·orno '·praticos" e 
que se assignalam pelo seu grande desenvol·;im ent ,, indu~lriaL é unde. 
exaGtamente, vemos c ultivados, com mais apr ço e pt·oflJncle?.a, cs es
tudos cla.sBicos. Apenas deixaram de constituit• :J ' progrsmrrÍ't qua.•i 
exclusivo da educação intellectual, conservando, por.<>m, no qua.lrG 
desta, honroso Jogar. 

A reforma do ensino secundario >força os ,io\·cn~ a. sn dete!'crn 
mais tempo no estudo e assimilação das humanic1arles e inclue no 
cur.~o a educação moral e clvica e o estudo da. phi'o:;;ophia. Eram 
duas falhas inexusaveis. Mal se concebe, por ex~m:;>lo, que as Pscolas 
secundarias e superiores venham formando, ha dece1~nios, a tnlelli
g'Cncia das novas gerações na ignorancia da logtcn, <JUe ensina a 
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dirigir a:s operações do pensamento na acquisiç;ão elos conhecime>nlOSI 
e na verificação dos erros. 

Abrangeu, além disso, a reforma não só os pmblemas H>ctmõartos 
e> superiores, mas a se.lecção do professorado, o mHhodf) e bradação 
do ensino e a apuração das habilitaç::õelil por processe noJVo •io3 jul~<a

mento das provas. Este ;processo reduziu os inc0nvcnient~-~ crue de
correm da condescendencia ou prevenção dos examina:ior<'s, :nas L.inda 
não é perfeito, porque deixa grande parte ao arbítrio na apreciação 
das provas. Entretanto; é o systema, por ora, n'ak recomm.Jndado. 

Adeante voltaremos ainda ao assumpto. " 
Como V. •Ex. acaba de verificar. trata-sE' d<> trecho inexpressivo quP., 

muito de leve, cuida do assumpto; que não indica as decantadas vantagens 
da a pplicação da nova lei do ensino, -cingindo-se a con'3idera•; Õ<' 5 •tue, 1 or 
assim dizer, constituem motivo quasi que protocol!ar em l)e<;ao;; J c:;!?a crdem. 

l\1a.is adeante o mesmo se nota, por isso que diz ;J i'lr Pre>~icente da. 
(tepublica: 

"Já tivemos ensejo de vds referir, nesta e na antet·ior mEn~agem, 
os pl'incipaes obj~tivos visados .pela reforma -lo en~iJl<> superior "' 
secundario, levado a effeito pelo decreto n. 16. 782-A, d2' 13 de Jarteiro 
do anno findo. 

Em synthese, o que inspirou essa reforma foi :J , Je ;~ej•J de mora
Usar e to!'nar efficiente o enlsino, pela ampliação Jn~ e>.studos pro
pec1Puticos de humanidades, pelo rigor nos €xames, ~~11. (t·e~tuencin. 

obriga to ria e pelo rejuvenescimento e selecção do profes>!oracb. 
Era evidente que uma !<'lgislação nova, com seme!h::t.nte 1'ina1icl&de, 

havia de despertar a oposição de quantos preferissem, ile accl)!·do com 
seu.;; interesses pessoaes de mom<'lnto. permanecer '!Ob o regirroen <>nti
go, que foi revogado precit<a.mente porque se t·econhecu n!;.o mais 
correspond!a ás exlgencias do ensino, e tão pouco aos nossos fóros d<~ 

cultura. 
Estudantes que se ju'garam prejudicados por uma reforma, cujo 

fim precípuo consi!ste em assegurar-lhes o exito em suas profissões, 
J'ecorreram ao Poder Judiciario, ao encontro de cujas manifestações 
accorreu o Governo ex-pedindo o decreto n. 17.916, de 24 de Agosto, 
,]uc facultou aos a!umnos matriculados nos cursos superiores a con
tinuação de seus estudos de accõrdo com o regimen anterior. Móra 
P.oSsa providencia, com que o Governo procurou acatar. como lhe cum
pria, a opinião do mais a lto tribunal judiciario do paiz, a reforma 
foi ap;plicacla sem quaesquer perturbações, durante o anno lectivo 
findo, resolvendo-se sempre de accõrdo com o principio da equidadc 
ou com o espirito da nova lei as duas situações imprevistas, inevita
veis nos per iodos de transição de um para outro regirnen." 

Ora, Sr. Presidente, são tão graves ~s enganos em que incorreu 0 Chefe 
do Exe-cutivo, nos topicos que aca.bo de lêr á Camara, são tão desconform s 
rom a express~~ real dos acontecimentos ds fundamentos da critica que s. Ex. 
fez aos dtsposJtJvos da legislação do ensino, que não posso deixar de trazer, 
perante esta Casa do P arlannento, como justificativa dos projectos qup apre
sento, exactament a contestação mais formal, mais vehemente e mais do
cumentn.da. de que só malefícios, irregularidades e abusos, tem gerado a r<~
forma da instrucção publica. 

V· Ex. e~tá lembrado, Sr. Presidente, de que, ao ser decrf'lada a reform:t. 
<~Pós o fa!lec tm Pnto do saudoso ministro .Toão Luiz Alves, tive ensejo de 
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occupa,· a tribuna, demonstrando que " a utoriza\i&O do CongreSso dada ao. 
Executivo para reorganizar o ensino havia sido excedida de varias !fôrmas . 

.l!;m primeiro lagar, tratava-se de decr-eto extranho, que, com a mesma 
data de 13 de Janeiro cl 1925, era r-eiteradas vezes publicado . contendo aJtera
<;ões de tal ordem, qu" a .claL>sica reproducção detenninada peJas incorrecçõe.; 
ly;pographicas chegou a dilatar o prazo do apparecimento dessas novas e 
successi 1·as reformas até a data de S de Agosto de 1925! 

'l'oda a gente· comprehenCie que, por maJs imperfeitos que sejam os serviças 
<ta lmprem,a Nacional, por mais atrazados que possuu• ser os seus n1achinis
mos, admittida, corno ê, sem contestação, a habilida-de profissional de seu 
operariado, é impossível que um decreto qu.e empenha ele tal fôrma a respon
sabilidade da administarção seja publicado com incorrecções de monta, qus 
o!Jriguem o Governo a edições succe:>sivas em tão dilatado .período de tempo . 

lllrr. entrevista que tiv<: "nseJo de conceder "' um dos mais importantes 
vespertinos desta cidade, O Globo, confrontei os dispositivos de todas essat;; re
tormas, sendo que u:ma delJa.s, em asoombrosa prodigalidade de innO<vações, 
chegou a conter 1•50 alterações. 

A disposição legislativa que permittiu ao Governo reformar a instrucção, 
delimitava imperativamente os gastos á importancia de 300 contos para o
ensino superior e secundaria e 500 contos para o ensino primaria . 

A autorização !foi incluída, dois annos consecutivos, no Orçamento. E' 
o art. 3" n. 8 da lei n _ 4 .793, de 7 de Janeiro de 1924, p:Lg. 608 do Dia.;·u, 
Ofjici.al de 8 de Janeiro do me!smo anno, renovado no art. 4° da lei n. 4..911, 
de 12 de Janeiro de 1925, pag. 1.U4 do Dm1·io 01/icial de 13 de Janeiro destf> 
ultimo anno. 

Diz a autorização: 
·'E' o Presidente da Repub!lca autoriZc"tdo a reorganizar o ensino

s cundario e superior, attendendo as necessidades recon hecidas pela 
pratica, ;podendo, etc." 

Vem a autorização_ 
Em seguida: 

"§ 1.0 Para a execução desta reforma o Governo fará· a necessarla 
revisão das consignaçõe!s votadas no orçamento das subvenções e das 
rendas escolares e poderá abrir credito a.té 300 :000$00ú . " 

"§ 2.0 O Governo organizará e executará um plano de ensino 
primaria nos Estados directamente ou por accôrdo com os respectivos 
Governos, podendo abrir credltos a tê a importancia de 1500:000$000." 

Não ha argumento capcioso possível que possa desfazer os termos ca
tegoricos, imperativos, desta autorização do Congresso: "despezas para a 
reforma do ensino secundaria e superior, 300:000 , despezas para a reforma 
do ensino primaria, 500:000$000 _" 

Pois bem, fiz da tribuna da Camara uma critica, sincera e leal, a todas 
as irregularidade~ que se iam notando na 'l.pplicac;ão da nova lei . Tive a 
honra de ser contestado, immediatamen te; pelo illustre r epresentante da L 
hia, Sr. Deputado Clementino Fraga, que, em discurso, que reflectia a profun
deza de seus conhecimentos e a sua inteligencia scintillante, estudou a reforma 
sob alguns aspectos, não tocando, porém, em todos os pontos que tinham 
constituído o objecto da minha analyse. 

O Sr. Deputado Ranulpho Bocayuva Cunha, igualmente, verificando a 
necessidade de esclarecer a situação da reforma, cuja paternidade era attri
bu ida ao saudoso Ministro J oão Luiz Alves, que aliás, mais tarde, se viu na 
contingell'cia inadiavel de contestar essa paternidade, taes os abusos e ano
malias que, em nome delle. iam sendo praticadas, igualmente, dizia, occupou 
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il. tribuna e brilhantemente procurou justificar a actuação do Governo em re
ferencia ao ensino. 

Um requerimento de informações, representando menos uma prova de 
0 ptimismo p·arlamentar do que o desejo de resalv:.Lr a minha responsabilidade 
no caso - porque sei que requerimentos desta ordem são approvados pelo 
congresso e quasi nunca respondidos pelo Governo - permaneceu por longo 
tempo esquecido do Ministerio da Justiça, sem solução, apezar de conslituu-
0 unico meio regimental que se offerece ao Deputado p3.ra 'Conhecer dos 
actos da administração. Esse requerimento, em•bora endossado com o voto 
da Camara, ficou sem resposta . Não impediu, entretanto, que á luz do dia 
YiPsse a confirmação absoluta da minha critica, através duas emendas, apre
sentadas, uma na Camara, pelo Sr. Deputado Raul Sá, e outra no Senaáu, 
Jl' 1o Sr. Senador Paulo de Frontin, determinando a abertura de creditas 
imlispensaveis á remuneração do magisterio dos institutos de ensino. 

A emenda do Sr. Raul Sá G a seguinte: 

·"Fica o Governo autorizado a abrir, pelo mesmo Ministerio" 
- tratava-se do projecto n. 249, de 1925, - "o credito especial de 
286:240$590. para completar no exerci'cio de 1925 os vencimentos dos
funccionarios nomeados em virtude do decreto n. 16. 782-A, de 13. 
de Janeiro de 1925, e ainda para fazer face ás despezas com o pa
gamento de vencimentos aos professores postos em disponibilidade. ·~ 

Temos, por conseguinte, uma emenda, na Camara, de 286:240$590. 
Agora, no Senado, ao Orçamento do Interior: 

"A' verba 23 da proposta do Governo, restabelecida pela emen
da anterior, augmentada a importancia de 1. 399:542$, conforme a 
discriminação junta." 

E vem, então, a discriminação do credito pedido pelos differentes insti
tutos de ensino superior: 

"Fa'Culdade de Medicina do Rio de Janeiro, 187:200$; Escola Po
lytechnica, 531 :142$; Faculdade de Direito de São Paulo, 105 :600$; 
Faculdade de Medicina da ~Bahia, 180:400$; Faeuldadn de Direito de 
Recife, 28:800 ·; Cadeiras novas, 60:000$; Collegio Pedro II, cargos 
novo~ 335:200$000." 

A necessidade, em que se encontrava o Governo, de pagar os profes
sores nomeados, em virtude de disponibilidades, e de, por igual, remunerar 
o fu nccionalismo, grandemente augmentado em todos os institutos de ensino 
faz1a com qu"' fosst; excedida em cada estabele·cimento de ensibo a quanti~ 
total da autorização do Congresso para toda a reforma! 

Não precisava eu portanto, de confirmação mais significativa para o 
que havia asseverado, da tribuna, patenteando essas irregularidades, que im
portavam em desrespeito não só á autorização legislativa, como ás bôas nor
m~ da administração . 

A' vista de factos tão Ulustrativos, de contestação impossível, porque sô
poderi1.1. ser tentada com argumentos de imprudente má. fé ... 

0 SR. CLEMENTINO FRAGA: - Se V. Ex. dá licença, direi que provar a 
utilidade dos serviços creados .Pela autorfização seria facil. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: - Acceito, do melhor grado, O aparte de 
V'. Ex.; a"Cceito-o com tanto maior prazer, quanto vou, exactamente, de
monstrar a Inutilidade absoluta desses gastos. 

0 SR. CLEMENTINo FRAGA: - Não será tão facil. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - E' tanto mais facil, quanto poderei 

:tJrovar que a preoccupá.ção exclusiva da reforma consistiu nas disponibili
dades de professores para novas nomPações. 



- 60·1 

Afót·a esse interc~se pcrsonalissimo, esse objectivo burocratico e ra."
teiro, nsnhurúa vantagem, nenhuma utilidade se aponta que pudesse justi
ficai• a aggravação das despezas publicas, ocom a violação dos actos legis la
tivos; houve, igualmente, a .preoccupação de ocollocar o Sr . Rocha Vaz em 
varias cargos ... 

O SR, CLEJÚENTINO FTt.tGA: - Aliás, nesse particulat·, realizando économ!a; 
porque o professor Rocha Vaz não tem vantagens em occupar esses cargoti, 

O SR. HENRIQUE Doo.SWORTH: - O Sr. Rocha Vaz não tem de facto, van
tagem alguma em occupar todos esses cargos, mas, todos esses cargos teem 
desvantagens em serem occupados pelo Sr. Rocha Vaz. (ilpoiaclos c 1t<io 
apoiados). 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - Tambem nesse ponto não e~tou de accôrdo 
.;JOrn V. Ex.: o Sr. Rocha Vaz vem exercendo esses ca?gos a. oconte'!1to, sem 
falhas. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: -- Sr. Presidente, para ttue não pare~a que 
me move algum intuito pessoal ... 

O SR. CLEMENTL'Io FRAGA: - Não ha intuito pessoal - fazemos jusu
ça a V, Ex. - ha apenas coher ncia com o primeiro movimento de V . EJx., 
que foi de opposição 3. reforma. 

O SR. HENRIQUE Doo WORTH: - O meu .primeiro movimento, em ver· 
dade, foi francamente contrario á reforma. E só se me deparam motivos po.ra 
continuar nessa attituclc, ]}Or(lue posso demonstrar· que não tenho intuitos 
pessoaes neste debate . Bastar-me-hia, para ü1to, citar o ac·cónlã.o do Su
premo 'l'l'ibunai, corrigindo os clispauterios oriundos do Departamento do 
Ensino. 

Quando- o Sr. Rocha Vaz, por segredos de administração, quo de~conhe

<;o, porque não privo na. intimidade do Governo, se viu na s ituac:ão special 
ele "mussolinizar·• o ensino - . Ex. julga-se um verdadeiro dictaclor -
arbitrariamente elevou as taxas de frequencla e de matricula ... 

O Stc CLEMENTINO FRAGA: - Taxas, aliás, que não prevaleceram. 
O SR. HBNRTQUE DoDSWORTH: - ... c'IJ[ficultou por todas as fôrmas n 

vida dos estudantes nas Faculdades, innovou contribuições, 'Cerceou á a ctivi
dade elas congreg::u;ões, procurou influir na economia intima dos estabeleci
mentos ele ensino, tantas fez, emfim, que os estudantes se viram obrigado~ 

a rE-correr ao Supremo 'I ribunal, para resguardar direito!' ineptamente a ttin
gidC's. 

O nobre Deputado, >Sr. Clementino Fraga, conhece os termo.s desse uc
oôrclão. 

O SR. CLEJMBNTINO FRAGA: - Os termos não os conhec;o; não estava l)re 
s0ntn na occasião. 

O SR. HEJNHIQUE DooswoRTfl: - ... e ~abL' r1ue elle envolve 'Critica vehe· 
menti' aos actos administrativos do Sr. Rocha Vaz, e, mais >~.inda . critica ao 
Proprio Congresso, pela praxe das autoriza~ÕE'H renovadas e amplas a.o Po
der TiJ)í:ecut!vo, que SE'mpre detet·minam gastos excessivos ... 

0 SR. C'LBMENTT>IO FRAGA: - A h i, C!>tou c'! e accôrrlo com V. Ex. 
O Sll. HENRIQUE DomrwoRTII: - . . . saorHicando os intuitos muitas vezes 

louvaveis des'<ac; nutoriza~ões. Diz 0 accórdão: 
"Vistos, expostos, relatado se discutidos N<tes autos. em que _\.dnl 

l:>erto Cumplido de Sant'Anna e outros, estudantes cll:l Escola P oly
technica ela Universidade do Rio de Janeiro. al!egando constran~i
mento illet;fll, resultante, para a sua liberdadp de locomocii.o da lm
'POSição de frequencin obrigatoria, quando iniciaram 0 c~r~o sob o 
regirnen ria frequ encia livre, tida como condição substancial para. 
o contracto. que fizeJ-am com o ERtaclo. e que por isso mesmo qu o. 
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era esse<ncial não podia ser a,ttingida vela lei nova, sem inüaeção do 
art. 11, § 3°, da Constituição: 

Considerando que, para justificar as disposições de compet«Jn· 
~la constitucional privativa do Poder Legislativo, que o decreto nu
mero 16. 782-..A, de J aneiro do corre11te anno encerra, invocou o 
Executivo a. autorização legislativa constante do art. 4° da lei nu
mero 4. 911, ele 12 de Janeiro ultimo, que mandou vigorar para o 
actual exercício o dispositivo do n. VIII, do art. 3°, dfl \f'i n. 4.79:>. 
de 7 d& J aneiro de 1924; m as 

Considerai!ldo que lJOr maior que seja a nossa trwdicional toleranl:lia 
pelas constantes delegações que ao Executivo faz o Le"islativo de 
attribuic:ões que privativamente lhe pertencem. não põcle ell::t it · ao 
ponto de legi timar exorbitancias dos limites traçados a. taes delega-· 
ções pelas leis que "-3 autorizarr •. 

Considerando que entre as faculdades que a lei n. 4 . 793, con· 
fere ao executivo na alínea VIII, do art . 3 , citado, nenhuma ha 
que autorize a mudança do regimen ele frequencia livre para o 
de frequencia obrigatoria: 

Consider ando que ainda que se pudesse considerar o regimen de 
frequencia como materia pura1nente regulamentar, uma vel'l qu& 
entrou ella .cmno elemento preponderante para os paJCientes na e&· 
colu. do meio ele •preparo profissional para a vida, tornou-se elle umf• 
condiç:ão não alteravel pela l~i nova; 

Considerando que é da nossa traxiição administrativa, todas as 
vezes que se realizam reformas de ensino. resalvar-se o direito do~ 
a lumnos elos cursos :;;uperiores a terminal-os se~undo as condiçõe:, 
estabeleci-das nas leis e regulamentos vigentes ao tempo em que o"' 
iniciaram: 

Accõrdam conceder a ordem pedida para (] ue aos paciente~ sej:.. 
assegurado 0 direito á liberdade de frequencia, que lhes garantiam a .. 
disposic;ões legae;;, · em cuja vigeil'cia iniciaram o cut·so. Custas, e:c .. 
causa." 

Pergunlv eu agora ao nobre Deputado: onde os beneficios da actuaçã, 
do Sr. Rocha Vaz. actu ação que chegou a provocar a intervenção do s1, 

·premo Tribunal, para a defesa de direitos dos estudantes, ferido,., pela ar . 
bitra.rieda.de do directo~· do De.partamento do Ensino? 

O oSR. CLEMENTINO FRAGA: - Apenas no caso elas taxas a que V. Ex . se 
referiu; os benP.ficios são flagrantes, e V. Ex .• que é professor, sabe pe1· .. 

feitamente CJU<Le~ o5 resultados dos exames, o anno passwdo. não só dos <;urso;, 
~ecundarios 'Como dos superiores. 

O Sn . 1-IEJNRIQUEJ DooswonTH: - Vamos aos beneficios apuntadú~ peJo 
nobre Deputado. Um dos meus projectos cuida exactamente de evitar es~es 
pretensos beneficios .. . 

O SR . CLEMEN'l'tNo FRAGA: - Fugindo ao ponto de vista patriotico. qu(> 
foi evitar a desmoralização que por abi campeava. 

O Sn. HElNRIQUE DooswoRTH: - Estou !r::ttan o cl<! r<>forma soiJ o j.JOnt<
de vista pratico, no qual ella sõ se compara, em proporção de escandalo, av 
C!l.So ela Revista do Supre·nM T1'ibunal . .. 

O Sn . CLEMElNTINo FRAGA: - E' , apenas, uma figura de rhetorica. 
O SR. HNRIQUEJ DooswoRTH: - Um dos projectos, S1·. Presidente. diz a 

.,eguinte: 

"Art. As provas eS'Cri.vtas dos exam&s de admissão, finaee; ou 
de pt·epara torios, no Collegio Pedro II, instituto;; offLciaes de ensine. 
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secundaria e collegios a elle equiparadcs, serão sempre julgadas p ela. 
mesma junta designada para examinar as provas oraes. 

Art. O resultado dos exames para cada materia e cada turm:. 
de alumnos será publicado immwiatamente após o julgamento flrw.t 
da junta examir.adora." 

Ora, Sr. Presidente, pela nova lei de ensino, os alumnos, quer nos E~ . 

taáos, quer no Districto Federal, devem guardar o anonymato nas prova:.. 
escriptas. Para isso assignam uma folha em branéo, ·e a prova e"cripta 6 
numerada para ser remettida á junta examinadora, que ficará, assim, descl)
n.hecendo o nome do seu autor. 

Ha diversidade das commissões examinadoras: a que examina a prova. 
escripa não examina a oral . :hl' 'Claro que o pt·etendido intuito moralizador a~t

lei é evitar que f~ manifeste condescendencia escandalosa. por parta da mesa 
examinadora, em relação aos a]umnos. 

0 SR. ZOROASTRO ALVARENG.l.: - 0 que, aliás, não é raro. 
O SR . HENRIQUE DooswoRTH: - Perfeitamente. 
O SR. A.DoLPHo BERGAMINI : - Mas esse processo redunda em prejuiz 
O SR. HE:NRIQUE DooswoRTH: - Verifica-se, desde Jogo, que este pr:, _ 

cesso determina a nomeação de uma outra commissão examinadora: haYer~ 
uma para cada prova. Este simples facto dá motivo a que sigam para r. 
interior do paiz numerosas bancas. Dada a deííciencia notorla de ,professo -~s 

em nosso meio, as vagas são preenchidas pelo Departamento de Ensino 
aprove!tando-s~ até pessoas inidoneas e moralidade suspeita. ' 

0 SR. FLoRES DA CUNHA: - No Rio Grande do Sul é assim, VO'Caâo. Do 
Rio de Janeiro não partem bancas e, sim, fiscaes . As bancas são c•Jnstitu!das 
nas localidades· dos collegios e institutos. 

0 SR. A.DoLPHO BERGAMINI e OUTROS SRS. DEPUTADOS: -Não apolado, 
0 SR. FLORES DA CUNHA: - No Rio Grande do Sul é assim . 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH: -V. Ex. está inteiramente enganado . • 'ão 

póde haver duvida sobre esta questão. 
0 SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Vão examinadores daqui. 
0 SR. FLORES DA CU"'HA: - Ao Rio Grande do Sul não vão. 
0 SR. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA: - Para as cidades de Minas vão bar..ea3 

é.Xl minadoras . 
O SR. FLoRES DA CUNHA: - Para Minas será assim, mas para P Rio 

Grande do Sui vão apenas inspectores, em nome do Collegio Pedro II. 
o SR. AooLPHo BERGAMINI: - Posso garan':ir ao meu C'lllega que vão 

cxaminadoreb 
o SR . FLoRr.s o;, CuNHA: - V. Ex. está ~nganajo. Citarcl nome a de 

lnspectores que tf< m ido nesses :Jlt,mos annos: Dr Evaristo I•'on·eira d~ 
\TPiga, Sr. Oswn.lt'!o Orico, jornalista, ,;, outros. 

O SR . Ar,GLl'HO BERGAMINI : - :F'o:;,m exami'l«r 
o SR. FLor.Es DF CUNHA: - ~or<J,,, constituina5 as bancas ll'J Jropriú 

Gymnasio An._ t· '· ;·;, ,,~ Porto Ateól·.;, cr.mo nJ r.~· m11: ~io 'Marista E·m Santa 
:Yia.ria e no Gymnn.sio, tambem de pa.clrE>s, de Bag-1:. 

o SR. HE:\'RIQUE DoDswoRTH: - A attitudç d.J lt::>brf' Deputado pel v .H.iú 
Grar..de do .Sth :az-me lembrar commen1ario mt.!itu i'1ieressante q t!d 1\, hoje, 
'OGI"•re a vid~ de C!!!rr E n<eau ... 

o SR. FLORES DA CuNHA: - Não queria interromper o discurso dt. 
v. Ex., mas quando V. Ex. fallava em economias e que a reforma creava 
lagares para novas nomeações, poderia ter dito a V. Ex. que, si os pro
'fessores são inferiores, nada vn.lem, é preferive! deL .. cal-os em disponibilidade 
e escolher outros. 
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o SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Mas teem sido postos em disponibilidail· 
homens de real valor, e nomeadas verdadeiras nullidades. 

O SR. FLoREs DA CUNHA: - Isso, então, é lamentavel. 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Mas é facto. 
O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - A attitude do nobre Deputado, r epito 

íaz-me lembrar commentario interessante sobre a vida de Clémenceau. 
· Quando Clémeaceau fallava na Camara Franceza, .r.erta vez, ao :;er in

sistenemente aparteado por um Deputado, solicitou vermi:;são para continuar 
0 seu discurso. O seu collega, então, perguntou-lhe se não (inha o direito d~ 
dar apartes, a que Clémenceau retrucou: tem ::> direito de um apartO'). mas 
não o de fazer meu discurso. (Riso) . 

O SR. FLoRES DA CuNHA: - Mas V. Ex. t::t.mbem ·aparteia com insls
tencia quando outr:>~ or,cupam a tribuna. 

O SR. HENRIQUE Do~::>VIORTH: - Permli:~3.-me '\-'. Ex. que desfaç3. ~- equi
vcco, em que laborn, i:: ~istindo inutilm~nte em um potlto em que não p6de 
b'lver duvida. Es.n.'> ba\,:-as sõ seguem iJ:J..::",L ú~ colle,;!••il dos Estados que :1.8 

r<t. UISitam . 
O SR. FLORES u (l:.!'' HA: -E' coas" diV€.1'.;. V. l::x sabe qt:e a requi

oição das banc,~s ;.e;o~ collegios imJJlwa. em gran'l-~ onus pa;·a esses in:;tl· 
i, tos que, a.:1 n·:.:!l .ias vezes, nãu dia;>õl?m de fartos rectHSu!! ~::::~mo, por 
exemplo, os M'LriHtll'l .•) nobre De'J,:tarl:l à>L es.~uerda, Sr . Baptista Luzardt', 
J.ódtl ~uforma: e , .. Ex. que até paJ:a o tl~-m na><:o Mar i~ta, de ü·:.rg::ayana, 
H!;Uiram fisca2R. "- (';::,es gymnasbs ni'to P9·lem !az.,.r fucE' á,; c·ara.vanas que 
sáem do Rio de Janeiro, ao que se diz, a ,pão e laranja e vão buscar <linheiro 
nos Estados. (RisOs). 

0 SR. CLEMENTINO FRAGA: - Aliás, não são numerosas. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Dizia eu que esta innovação da reforma 

determinava a nomeagão de numerosas cornmissões examinadoras e. da.:.<. 
a deficiencia de professores no nosso meio, constituídas, muitas vezes, do:. 
indivíduos sem conhecimento da ma teria, que devem examinar. 

Vou provar á Camara que os pretendidos institutos moralizadores da lei 
são completamente burlados, que é inutilidade essa disposição e opretext:, 
simples e futil 'Para despezas desnecessarias. 

0 SR. AnoPHO BERGAMINI: - Apoiado. 
0 SR. ZOROASTRO DE ALVARENGA: - 0 Objectivo, por Certo, não foi este. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - O objectivo não é realizado na pratica " 

quando occupei a tribuna declarei que não vinha fazer estudo theorico, 
um desses exbaustivos discursos do "passadismo" parlamentar, mn.s sim da·l 
solução pratica ao flagello que açoita o ensino. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - E' um verdadeiro flagello. 
O SR. HENRIQUE DoDSWORTHo - Pois bem. Sr. Presidente, a média ml

nima para approvação dos alumnos nos exames, que constam de Prova e!'> 
cripta e oral. é quatro. As notas são dadas de zero a dez. Si o professor na 
prova oral quizer .proteger, escandalosamente, o estudante para que tenl:a 
approvação f inal independente da prova escripta, basta que dê grão oito <Vl 

examinando . ' 
O SR. ZoRoASTRO DE ALVARENGA: - Mas si quizer escandalosamente av

provar ou reprovar, não ha lei que valha.. 
0 SR. CLEMENTINO FP-4GA: - Com qualquer média ou qualquer lei. E at., 

·estão os resultados. Appelle o orador para os factos e não .para simples ai
legações. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Eu aguardava este argumento de 
VV . EEx . , .para concluir. Com qualquer média ou qualquer lei pôde haver a 
<'ondescendencia escandalosa . Exactamente. 
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A moralidade nos exames não depende nem do sy. tema secreto de jul
gamento, nem da diversidade de commi~sões EXu.minadoras. Reside, áP :nas, 
na idoneidade scientifica e moral dos examinadores. (Apoiados). 

Assim, esses processos. que os nobres Deputados estão con<lemnandu com 
seus apartes, devem desappar~cer, porque causam u. balburdia nos est:J.hc
iecimentos ele ensino, determinam demora na .-emessa das provas, pelo Cor
reio, ás Junta.s Examinadoras, funccionanclo, muit3f; vezes. em lo;culi il:J.cles 
afastadas. As juntas ficam sobrecarr·egadas de provas a corrigir . ..c'\.~raz.-'l.·"e 

o julgamento ... 

0 SR. CLEMENTINO l!~RAGA: -A morosidade é a.penas relativa. 
0 SR. HENRIQUE DooSWORTH: - ... a falta de notnes dOS estudan .es 

causa a troca de notas. O alumno que presta prova oral e tem interes.>e im
mediato no conhecimento do I'€sultaclo elo exame leva dous, tres a ·.t't:!tro 
mezes para obter esse Tesulta.do e vae ter sciencia delle através informações 
ã.s vezes erradas, porque houve 'Q3.sos em que a .prova tinha grão zerG e a 
nota verdadeiro era clez! 

Por que ha troca de notas'? Por que se dão enganos desta im!)ortancia'' 
porque são tres os examinadores da junta: um lê e ju;ga as provas: q uast 
sempre os outros assignam o julgamentCJ ·sem terem sciencia clirecta d1, 
sua procedencia. 

Trata-se, pois, ele um rnéro pretexto para despezas inui:e:s que den• de,;
apparecer em beneficio do ensino. 

O SR. CLEMEJNTINo FRAGA : - A morosidade é apenas relativa; o mo.I e 
dos julgamentos apessados e não dos julgamentos morosos. 

O SR. FLoREs DA CUNHA: - Já. o systema secreto em ,;i é inconveniente. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - O projecto com que pracuro conigir 

Esses inconvenientes restabelece o antigo regimen de exames. 
0 SR. ZOROASTRO DE ALVARENGA: - Cheio d<: defeitos, como V. Ex. sabe . 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - A mesma banca examinadora que julga 

as provas oraes juiga tambem as escripta~. 

Outros aspectos da questão devem ser attendidos. l\'luitas vezes um .,.;. 
tudante na prova oral revela conhecimentos 'lUe induzem o examinador a 
approval-o. Como, porém, o examinador õ.esconhece a nota da prova e..;cripta, 
eleva a nota da oral, determinando um resultado final exaggerado, atra-;és 
do qual só se p"llerâ formar um juizo faL>o s<'bre o merecimento do alum'JO . 

O SR . CLEMENTINo FRAGA: - Não devia fazel-o. E' peccarninoso esse 
julgamento. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTR: - Ahl estão as pretendidas vantagEns da 
reforma .. . 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - A culpa é apenas pessoal, não é da lei. 
No caso que V. Ex. está figurando, a culpa é pessoal e nada mais. E niio· 
pod&mos discutir com esses casos. Ca.da cabeça cada sentença. O julg·nncnto 
vigente, de facto, acaute!a multo a moralidade e os resultados ahi t>:tão. 
Cotege V. Ex. os resultados do anno passadtl com os do anno anterl•J , e 
verá.; é urna questão de cotejar 

O SR. ZoROASTRo DE ALVARENGA: - O orador sabe quantos factor·'3 0x:s
tern para falsear o resultado do exame, a começar pelo coefficiente ]•essoal 
do e!>tudante, pela su2. ernotividacle, e taoL'ls outras causas . 

0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Estou discuti n.do com o que se paS~'Jll 

nos exames de preparatorios . 
0 SR. CLEMENTINO FRAGA: - Acceito a discussão 

que se acaba de passar nos exames ele preparatorios. 
" ella .. 

neste terreno, sobre 
Não estou fugindo 
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0 SR. HENRIQUE DODSWOR'l'H: - 0 systenn de julg-amento, que ;:~'~i

mos debatendo, s6 foi incluído na reforma pa r a disfarQM' as p>·eoccupa:;ões 
de favoritismo que a inspirou. 

Examinemos, agora, a questão das taxas, que teem p1·ovocado os mais 
justificados protestos ,por parte dos interessados. 

o director do D e.partamento do Ensino considera que 0 Collegio !Pe
dro II, abrangendo n essa denominação o Internato e o Externato. deve ser 
fonte de r eceita e, nestas condições, el vou as taxas a quantias desarra
zoadas e exorbitantes ... 

(l SR. ADoLPHo BERGAMINr: - Extorsivas. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - ... que provocaram uma selecção ri

nanceira entre os alumn os. Quem tem fortuna pôde matricular-se no Co.
leg-io Pedro II. e quem ,é pobre deixa de estudar. porque as tax-as elos insti-

tutos partic-ulares são tambem elevadíssimas. 
O SR. CLEMENTINo FRAGA: - Quaes as mai~ elevadas? As dos institutos 

partl·cu1ares ou as do Pedro II? 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: As do Pedro I!, que é subvenciona.do pelo 
Go,·erno . 

0 SR. CLElMEJNnNo FRAGA: :"<cs institutos particulare ·· silo mui te· ele-
yadas. 

0 SR, HENRIQuE DoDSWORTH:- Deixo de l·esponde1· ao aparte de V. ":>:., 
não por desconsideração, porque V . Ex., sabe- quanto o estimo e preze>, M::t~ 

r.o,.que não ha possibilidade de se comparar collegios particulares e Pedro TI, 
t·m materia de taxas . 

O SR. CLEMEN'riKo FR.\GA: -Aliás , não comparo; nem estou dizendo j:;.to. 
ú SR. HEKRIQlJE D<..DSWORTH : - Não ·ha comparação possível entre elles, 

~m relação a este caso de taxas. 

At1 ente V. Ex . pa1·a o historiao elo <..:ollegio Pedro II. 

Pela provisão de & ele Junho de 1739, foi cre-ctdo o seminario c.ios 
orphãos de .São Pedro, actual Collegio Pedro II. destmado ao en::;ino 
de· menin os orphãos de pais pobres e desamparado · de criação. 

Extincto o seminario de São Joaquim, por decreto de 5 de Janeiro 
de 1S1.8, foi resrabeleciclo pelo Príncipe Regente pelo decreto de 19 àC 
Maio de 1821, nos t ermos seguintes : '·tendo-me sido presentes as sUP
plicas de vaTios m oradores desta cidade, rque conduzidos por sentimen
to de caridade e puro zelo em beneficio dos orphilos, instii.o pelo res
ta.belecimento do Seminario de São Joaq uim ... " 

O decreto de 12 ele Dezembro de 18'31 reformou os estatutos do Serr.inarb 
óe t:;âo Joaquim, dentre outros motivos, pe-lo seguinte: 

·'Sendo da obrigação dos governantes, independente dos senti
mentos de •humanidade. cu idar na sustentação e ensino de meninos 
orphãos e desvalidos, aiinÍ de que con venientem ente educados e com 
Pl'ofissõe-s honestas venham depois a ser uteis a s i e a Nação, qut: 
:nu i to lucra com ·e us bons costumes e traba lho; e supposto que o 
:lÇ!tual seminario, conhecido nesta côrte pela invocação ele São Joa
quim , teruha sido pelos fie is estabelecido com a mira em sem ~!!1 a :Jte 
resultado; : odavia acha ndo-se hoje sobremaneira ruberrado de sua 
primitiva instituição; por'que em vez de limitar-se a recolher essa 
porção da l'.uma.nidade des\·a!ida e precisada. tem sido obstruid 1 com 
moços já crescidos que se applicam a estudos maiores e me1·amGnTe 
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especulativos; tirando-se assim ás desgraçadas creanças o pi.í.o e a 
instrucção ... " 

Dos estatutos expedidos, consta o art. 1 • do capitulo I. concebid•J n-= ·t•;:; 
termos: 

O Semie~.r>:> G"' ·São Jo·lq ;)[,;' é um ,_ <t~.l.>eledmento ele carida!lo 
rublica, de.,+-ina·\ · fi recolher :J~~ !".feDÍ110S Ol'j)l1âOc. f,Q,Jrsz O à-~.;vaiillo~. 

afim de serem nelle educados convenientemente habilitados ao exef. 
cicio de mistéres ~10nestos e proveitosos. 

Pelo decreto de 7 de Dezemlbro de 1877, o seminario foi transformado !lm 
Collegio Pedro II, continuando esse estabelecimento a tradição de 

manter os cursos para alumnos pobres. 

Ora, •Sr . Presidente, essa é a parte tradicional do Collegio Pedro r·t 
Vejamos, agora, o que diz o at·t. 19 do regimento interno desse collegio. 

-€ID vigor até o c ome-ço des te anno: 

"As condições de prsferencia para a matricula gratuita :10 COJ. 
legio Pedro II, são: 

1", serem os candidatos orphãos de pai e mãl; 
2', serem os candidatos orphãos de pae; 
3", se·retn !filhos de funccionarios publicos e operar!o;,. 

§ 1 • Como alumnos gratuitos não serão admittidos mais de Jou, 
irmãos nas duas primeiras condições, nem mais de um na terce1'1 

§ 2" Em qualquer das hypotheses previstas .neste artigo, é 11ece,. 
sario que <fique provada a condição de pobreza dos candidatos. 

Ora, ·Sr. Presidente, •COm esta :finalidade da União o Governo é obri;aoo 
:ã. ma nter, no Districto F ederal, um estabelecimento padrão de ensino secunda
rio. Este estabelecimento padriio está aliás em ruinas, porque faHaro ape111s 
algumas centenas de ·contos para ser concluída a reconstrucção do e:x;tet·nato. 

No emtanto, no mesmo dia em que o illustre Relator do Orçamento do Intorio!·, 
Sr. Solidonio Leite recusou a emenda .que apresentei nes~'e sentido, S. ~x . a.-
·darava, á Camru·a que muitas instituições de caridade e beneficencia, f•nu· 
recidas pelo Orçame nto não iam ao 'Ministerio da Justiç~t buscar as respecti· 
vas subvençõe·s, o que induz f. conclusão de que o Congresso votava. verb~ s 
para instituições inexistentes, pois que em época de carestia alarmante nã~ e 

.admissivel essa clisplicencia financeira ... O regimento. pois, do Coll&p;io pe. 
dro II, impede que o director do departamento, deshumanamen;te, queira ro. 
tirar da bolsa dos estudantes pobres as quantla.s que não se destinam a melno· 
ramentos de laboraorios ou aperfeiçoamento de cursos, mas, simplesmente, a 
sa1lsfazer compromissos inute·is assumidos pelo departamento ou a remun.~rn r 
commissões esco1hidas pelo criterio da protecção descabida. 

O SR. CLEMENTINO FRAGA: - Mas não .tem essa applicação . E não ha um 
<:erto numero de Jogares para os alumnos pobres? 

O SR. HENRIQUE DoDSWDR1.1H: - A adntissão gratuita nas escolas snper~o 
res, Sr. Presidente, é f eita po1· uma eleição sui generis. Reunem-se os estn· 
dantes da turma, pomposamenie, magestosamente, sob a presidencia do vicé· 
dire.ctor do estabelecimento e elegem os mais pobres da turma !'!m a ct0 solem· 
ne. 

O SR. CLEMEN1.'INO F!lAGA : - Naturalmente acertam muito mais ao •Iue 
com os pedidos e a!legações de pobreza, que ãs vezes não exprimem a Yera«
de. E não vejo em que possa haver por isso humilhação. 
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0 SR. ADOLPHO BERGAMTNI: - Prepondera sempre a humilhaçao. 
o SR. HENRIQUE DooswoRTH: -Vou mostrar a V. Ex. Sr. PresidPnt~ . o 

artigo de lei que se refere á gratuidade. E' o art. 2l9: 

"Em todos os annos do curso serão admittidos cinco al.L•mn(<l::l 
gratuitos ... " 

O R. CLEMEJN1'INO FRAGA: -Cinco em cada anno do cur><o. 
o SR. HENRIQUE DooswoRTH: .- " .. o primeiro serâ. o que tenha ot:>llau 

média mais elevada de approvação no exame vestibular ou 110 aru:o 
anterior. decidindo o director em caso de empate; o segundo será h•
dicado pelo Go·verno; e os tres 1·estcvntes senio escolhiitos 1>elos prO
prios coUegas de anno, t3'1n reunião presülida 1>elo vice-àbrector e na 
tórrna prescripta pe~o regi1nento intenw". 

0 SR. ZÓROASTRO ALVARElNGA: - Ah1 não se diz qual O criterio pata a C -

colha: si â. pobreza, si a distincção do alumno. 
o SR. HE!i'IRIQUEl DooswoRTH: - 1"ão se pôde admittir a gratuidade <-inão 

p. ··a os pobres. E ·te ha de ser o cri ter lo. 

O SR. JoAQtriM DEl SA.LLEJS: -Cinco para cada anno, não! 
O SR. !-!ENRIQUE DooswoRTH: - Perfeitamente, 30 para os seis anno~ ao 

cu.so . 
O SR. JoAQUJM DEl SALLES: -Isso num ' total de 1.200 alumnos. 
O SR. HENRIQUEl DooswoRTH: - Ah! estâ. a gratuidade da refôt•ma, quanto 

a •• , cursos superiores. 

O SR. CLEMEJ TINo FRAGA: - E quanto ao curso se ·undario? 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Sobre esse ponto eu pediria ao meu illus

tr collega me permittisse fazer uma exposição ininterrupta porque o mea 
projecto consigna simplesmente o que diz o regimento do Collegio Pedro !I, 
ap:nas alterando-lhe o criterio. O regimento actual repete esses a rtigos lig-e-l
rD.!' ente modificados, declarando que a escol ha dos gratuitos, das tres classes 
a _•Ie me referi, serâ. feita em determinada proporção. 

O regimento fixa em 1'50 o numero de alurnnos gra:tuitos. 

O proje-cto que apresento determina seja concedida gratuidade, no Col!e
giG Pe-dro II , aos orphãos de pae e mãe, aos m~p.hãos de pae, e aos filhCls de 
ope arios e funccionarios publicos, que provarem condição de pobrez<:~.. Esta 
gra uidade, porém não tem as exigencias restrictivas do regimento aJCtuai que 
esF, em vigor, mas não lfoi, entretanto, approvado pelo Ministro da Justiça, 
tanto assim que é um dos motivos d terminantes do requerimento de inCor
ma··ões que submetto á apreciação da Camara, concebido nestes tet-rnos: 

"Re-queiro que o Governo informe, por intermedio do Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores ; 

a) quaes as despezas do Departamento Nacional do Ensino, de
terminadas pelo director ou seus auxiliares, desde a installação do 
Departamento até hoje; 

b) idem, quanto ao Externato do Collegio Pedro .li; 
c) idem quanto ao Externato do Collegio Pedro II· 
d) si o regulamento em vigor, do Col1egio Pedro Ú. foi approva.do 

pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiorea, e em que data" . 

Esses esclarecimentos são indispensaveis para bem se avaliar d,IS lnit?ia
tivas illegaes do Departamento do Ensino. 
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A gratuidade, tal como é concedida, hoje, e o era tambem no reg!mento 
antigo, constitue um favor limita do a poucos alumnos. ontra e te criterio, 
que amplia a matricula dos contribuintes, s in urge o projecto que 'LPl'<'><ento, 
consignando embora, mas sob feição <liversa, disposição Tegimental em vigor. 

D sejo, em summtt, que o Collegio Pedro li seja instituto ·de ensino r ara 
gente pbre. Facilito-lhe a admissão no collegio, destinado aos contribuintes e 
numero de vagas que actualmente se lhe concedia. 

0 SR. ADoLPHo BERGAMINI: - .:VIuito bem. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Em conclusão, o meu projecto a.pen:~a 

alter,.. o criter:io da admissão. Não de· jo que se· me attribua o intuito de.
produzir dispositivos, dando-lhes porém significação diversa. Devo salien
tar, ainda, que temos s6mente um instituto secuhdario, padrão para os ef.tu
dantes civis, emquanto ha quatro co!legios militares no Era il, admira··!
mente dotados de labora torios, com p rfeitas instà.llac;ões para os cursos. l:n· 
tl'etanto, o Externato do Collegio Pedro II est;, em ruínas, devido á :n ~'tf4-
rença e ao descaso do Governo. 

O SR . "CLEMENTINo FRAGA: - Explica -se, portanto, a taxa mais elill" la, 
afim de fazer face ás despezas com os alumnos pobres . V. Ex. está Se 1:
tradizendo. Estou, entretanto, de inte·it·o accordo com V. Ex . , m que o Col
legio não p6de ser fonte de receita. 

O SR. ALLES .JuNIOR: - O qu se deveria era de.terminat· a gratultl, .lu 
para todos os aJumno · pobres ou ricos, sem attender ás condições de for '· "· 
porque é antes um estabelecim rtto-typo de instrucção, a que todos teer1 'i-
1eito. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Entrego ás Commissões techn bt.~ da 
Camara esses projectos e n vio 11. L\fesa o meu requerimento. 

Attente a Camara para a significação dess s problemas, que em·olv ll' 
questão polilica das mais r e.levantes ... 

O SR . AooLPHo ·BERGAMINI: - Política, na accepc;iío elevada do term,.,, 
O ~· HE~RIQUE DooswoP.TH: - ... e rejlect:mn int r sses que im·o m 

amparo ImmedJato. (1liuito bem; m u ibo bem. O orador é vívMnentc car. tp'i
mentadOJ. 

Ficam sobre a mesa até ulterior deliberação os seguintes 

PROJECTOS 

Art. 1 o As provas esoriptas dos exames de adn11' - f' sao. maes ou Je p rpn-
ratorios, no Collegio Pedro II. instituto officiaes de ensino secundaria o NI
Jeglo a elles equiparados, se.rão sempre julgadas pela mesma junt:1 u<•:>lgn,l>Ja 
para examinar as provas oraes. 

Art. 2° O resultado dos exames para cada materia e cada tur•n·l <lc nn
nos será publicado immed<:J,<Jmente após o julgamento final da jun• ~ ex ml
nadora. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 26 d Maio de 1926. - Henrique Dorlsworth. 

htst ijicação 

O presente projecto visa abol ir os inconvenientes do actual sys'~m·• au 
julgamentos de exames . A correcção elas provas scriptas por commi~s:i di
versa da nomeada pa1·a os exames oraes ou praticas. e o desconhecirr> en 1o nur 
parte della, do nom dos autores das mesmas provas, ao envez de re.aliz em 
o PTetendido intuito moràl!zador com que foram introduzidas na vi~cn " le
gi lação do ensino. 'nada mais tem cons guido inão prejudicar· os estudantes 
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de preparatorios pela demora, enganos e abusos a que está sujeito semelhante 
~· 'lcesso de julgam ·nto de llrova. . 

Demora inevitavel, não só pelas formaUdatles burocraticas a quç frca su
i :a a remessa das provas escriptas, pelo Cor·reio, ás respectivas juntas €;.:xa
~·jnadoras, como pela natural morosidade do trabalho das mesmas jun,as p<lra 
c ·recção de· grande numero de provas. 

Enganos devidos a troca de notas que o accumulo de serviço e desatt-::r:
~fi, uas juntas fac ilitam. 

Abusos pela constitu;ção de juntas de tres membros, dos quae5 m Htas 
v• <>H um só trabalha, 1 ndo e j ulgando as provas, servindo, apenas. o dous 
m nbros r s ta n tes para subscre"'"erem o resultado do julgamento, sem opinião 
P< oal sobre a justiç;a c1 lle. 

Accr·esce que a junta examinadora das provas orae· não deve desconnt>
ct ·omu agora acontece, a nota da prova escrlpta, pois é mais um elenentO\ 
e s mais valiosos para firmar eonce.jto, sobre o preparo dos estudantt:~. A 
"' ia minima de approvaçào p~:nu ille que a junta exaulinaclora da prova 
or dê ao candidato n ota qu por si só garanta a approvção' final do exame 
In •endentemenle da neta de· prova escripta. Annul!a-se as ·im por <:om
P a actuação da junta da prova escrlpta, de nada ntlendo portanto nen• o 
ann· ,·mato da prova nem a diversidade da comr11issão examinadm·a. Ha mais 
a!: . :\Iuitas ve.zes o alumno na pro\'a oral revela conh cimentos qu(' Indu
ze o examinador· a approval-o. orno, porém, a nota da prova escr!pta é 
i~ ·ada. para evitar possível fracasso no resultado clefinit ivo das prov'ls. o 
ex inador da oral eleva a nota contribuindo para exa~gerada aprecJcLçi.io do 
m imanto do alumno. 

seri dade nos exames não depende de systemas secretos de julgam('nto 
n •la multiplicidade de commíssões examinadoras . Reside e.."'clusivamente 
na oneidade científica e moral dos examinadores. Elimine-se, portllnto, da 
re . te e infeUz r ·forma de ensino esse moroso processo de julgamen ~o de 
pr s, fonte de· clesp za · de:snec ssarias e motivo de constante balhurcli::l nos 

11 lecimentos ele ensino . 

• ala das ses3ões, 26 de )Jato de 192ú. - Henriqtt Dod.~wortt.. 

't. 1• Sem concedida gratuidade de matricula e frequenc!a no Collegio 
h li institutos officia('s de ensino secundado: 

' l aos orpbãos de pa(' e mãe: 
1 aos orphãos de pas; 
J aos filhos d operaria e funccionarios puhJicos. 

• t. 2" Em qualquer elas hypotheses inàicadas no artigo anter·ior ê indls
per vel que fique provada a condição de pobreza do· candidatos. 

das 
hoj 

\t t. a• Revogam-se- as disposiçõ s em contrario. 
I~ dás sessões. 26 dP ~Iaio de 1926. -- Eenrique Doàsworth. 

. ca sobre a mesrt. at(, ulterlor lleliberação, o seguinte 

REQt:ERl:i\IE:I:TO 

'I(Jue-iro qu" o Gov rno informe, por intermedio do ~Hni,;terio da Justir,a 
ocros Inter·ior s: 

l quaes as despezas elo D~partamento Xaeional do Ensino. determina
•"lo dir('ctor ou s us auxiliar· ·S, desde a instollação do departamento atl! 

1Jl idem quan o ao Externato do ollegio PPdro II: 
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c) idem quanto ao Internato do Collegio Pedro II; 
d) :Si o regulamento em vigor no Coll -gio Pedro II foi approvado pelo .lli

nistro da Justiça e Negocias Interiores, e em que data. 
Sala das sessões, 26 de !Maio de 1926. - Henriq~~e Doclswo·rth. 

Na sessão de ·19 de· lAgo to ele 19'27, o Sr. Mam·icio d e Medeiros justifica 
medidas sobre o ensino. (*). 

Sr. Presidente. ao orçamento do Interior apresentei duas emendas. P o;;so 
me gab<~~r de ter sido feliz, .porquanto logrei parecer favor:avel para 50 o/o 
dellas - para uma. 

A outra a que não foi acceita, era, entretanto, muito mais facil de .us
tificar, POIXIUanto. com ella, o que eu visava era ampliar urna consign .;ão 
orçamentaria para um serviço publico - Faculdade de M clicina do Rio de 
Janeiro. Com effeito, si a ampliaç;ão que eu a.conselho não fôr <J)eita, ter-s -ha 

'1'atalmente, no curso do exercicio vindouro, de votar creditas supplement. res, 
indispensaveis á vida desse estabelecimento. 

Infelizmente, circumstancias que me prendiam ao trabalho resultant da 
Commlssão de revisão dos quadros do funcciona!ismo, impediram-me e tar 
Presente á sessão da •Commis ão de Finanças, na qual foi examina", a 
emenda. Parece-me até que não houve o pwposito deliberado, nem por p:~.rte 

':\ib nobre Relator, nem por parte da Comrnissão, de recusar apo,•.o â 
émenda ... 

0 SR. '.r A VARES CAVALCANTI : - Absolutamente na.o. 
0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - .. . mas, tão s6mente, se viram, O "le

Jator e a Commissão, em difficuldades para ·comprehender as particu\a1 da
eles das varias sub-consignações que eu alli especificava. Oonsequentem lte, 
estou bem certo de .que, si e·u houvesse podido, de pessôa, dar as iLfor
m ações que o assum,pto requeria, o parecer se teria modificado, em ser Ido 
favoravel á emenda. 

E' facil explicar, Sr. Presidente, o que se passa, relativamente á Fa
culdade d Medicina desta Capital. Houvê uma reforma de en sino em '925, 
decorrente de autorização legislativa. esta, estavam deter min<l!das c nas 
tantas formulas geraes, a que a. alludida reforma deveria obedecer. Dntre 
taes formulas, encontrava.- s-e, por exemplo, da renovação dos quadr o,, do 
rnaglsterio com a disponibilidade aos lentes q ue attingissem 25 annoL de 
effectivo exercicio do maglsterlo. -

Posta em prati'ca a reforma houve um certo nume,ro de professore-s, n&~> 

unicamente da Faculdade de Medicina do R io de Janeiro, mas de v-rios 
outros estabelecimento·s de ensino, que se utilizaram da disposição do r ·gu
lan1ento, consequencia ·da lei de autorização. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - Consinta-me V. Ex. uma interr u· ·ão. 
Na autorização legislativa tambem se declarava que o Gov-erno n ão "adia 
exceder, n a execução da reforma, a despeza de 300 contos ele réis, P" •·a o 
ensino secundaria e superior. 

0 SR . MAURICio DE MEDEIROS: - Lá chegarei. 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH: - A reforma exorbitou. Logo, tod;. as 

despezas excedentes do maximo fixado são illegaes. Aliás, devo ac ·rell
centar que terei muito prazer em ouvir V . Ex. justificar esses actoe 

0 'SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Procurarei, si não justificai-os. pelo 
m'ênos explicai-os. 

Em consequencia, pois, desse disPositivo regulamentar, lentes bouv que 
requereram sua disponibilidade. Em se tratando de cathedraticos, r esultou 

(*) Discussão sobre o prbjecto de orçamento do Interior. 
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como um natu~al accesso - a promoção dos substitutos, -. 'l'ornou-se mistér 
p tga r a esses professores sub s titutos, assim promovidos a cathedrat!cos, a. 
d:rterença de vencimentos entre uma 'Categoria e outra de funcções. 

t..!Uanto aos protessores postos em dlspçmibilidade, elles nada. peruerar.u 
r~lativamente á s ua situação pecuníaria, visto como 'COntinuaram a receber 
Integralmente os seus est1pendlo~. 

O SR. ADqLPHo BERGAMINI: - P erdem nos exame~. Os profe~sores etre
c i;os teem uma quota 1Je1· captta. 

O SR. :MAuRicio DE MEo&IRos: - A reforma prevê que :J:açam parte aas 
11 sas examinadoras .professores em disponibilidade . 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Quando convidados. Isso não se dando, 
fi tm prejudicados n essa quota. 

O SR. MAURICio DE MEDEIRos : -Não é bem isso. O que se passou o anno 
u 1mv fo i o seguinte: os lentes f oram postos em dl ponibilidade, mas Ofil 
eJ. mes continuaram a ser feitos pelo methodo da }egislação anterior. se
gt• •do a qua l caia materla era ~xamlnaaa por um so argmdor. Por esse 
mo ivo, entendeu a admini tração qu deveria manter nas ba ncas d exame 
0~ ·nesmos professores que tinham, de facto, leC'Clonaclo ás turmas. PQ. 
e~· J razão, deixaram de ser con vidados os docentes em disponibilidade . QuaA
do, porém, entrou em pleno vigor a nova lei elo ensino, isto é, qua,ndo ps 
e n1es passaram a ser feitos por um. conjuncto de examinadores para cacla 
m• ·ria, todos os professores em <Hsponibilidade foram chamlldos e fizeram 
p: tte das m esas examinadoras, porque isso facultava a reform:;t do ensino. 

Estamos, Porém, examina ndo o aspecto exclusivamente orçamentario da 
qtH 'tã.o . Dessa disposição r egulamentar, permittindo a disponibilidade dos 
leutes, resultou um accrescímo <te despeza, qu<J era preciso prevêr nas st.tb
ve f"ôes a o:; varias institutos de ensino . 

Por outro lado, a mesma reforma, em uma das s uas disposições, esta
be'•21:e que cada instituto terá, para cada uma das suas cadeiras, um nu
m~··l de assistente.s ou de à uxil!a res de ensino, de accôrdo com o vulto da.-,. 
turr.1as a ensinar "tantos assíste1;1tes quantos ex~ja o ensino". Os regí
m , os internos dos institutos, entre os quaes o da Faculdade de Medicina, 
de ·minam que cada professor r ja uma turma que não exceda de du
ze<. •JS alumnos. Quando esse numero é ul~rapassado, o professor tem direito 
de edlr o que se chama "o desdobramento da turma", que é r emunerado 
eon· gratificação igual á do seu cargo . 

.:Je duas uma: ·Ou chama .os .proprios a uxiliares d ensino da primeira 
turma, para que trabalhem mediante nova remuneração nas segu ndas e 
der·lis turmas, ou, então, nomeia para essas turmas supplementares outros 
au· :aares de ensino. 

E m virtude, po!,s, da reforma. do ensino, es te novo onus aclveio para o.:; 
co1 ·~ das F aculdades, que, naturalm nte, deviam contar um pou'Co com 
rec rsos financeiros novos para fazer face ao mesmo. 

O 1'\R . HE.'RIQUE DooswoRTH: - Mas esta remune,ração para as turmas 
SUflplementare>l não está prevista em lei. E' absolutamente arbit.rana. 

') SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Penso que ha dispositivo expres O mo. 
lel. De qualquer m odo, s ! não é expresso é uma consequencia ímpli cíta 
do nrincípio da lei quando estatu e qu e o ensino deve ter um obj ctivo utí
litP, •o dominan te . No ensino da m edicina, a divisão regulamentar em tu~.was 
ê um pormenor desse princípio geral da lei, pois é a m:J.neira pra tica de 
dar instrucc:ão te'Chníca utílitaria aos estudantes. 

O SR. HENRJQ Ul!l DoDswoRTS:: - Será até uma dlví ão necessaria. AgoHo,. 
quanto· á remuneração, é arbitraria, porque ~ lei não previu este caso, so
br ·tudo de uma remuneração feita nas condições que V. Ex. está citando, 
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de r emuneração identica á elo cargo de professor. Nos institutos secundarios, 
os auxiliares das turmas supplementares ta mbem são r em unerados, mas com 
300$000, ao pa.::~so que o p rofessor recebe 1: 200 ·. Nas F aculdade s SUj:lerionJs 
.receberão 1:200 000, como os proprio lentes . 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Não apoiado. 
O SR . HENRIQUE DoDSWORTH: - Foi o que deprehendi das palavras de 

V. E:>e. 
0 SR. MAURICIO DE 1\llEDEI!lOS: -Declarei quf: t e m uma gratU:h::ação I&JaJ 

à elo cargo de profes ·o r, isto é, - um terço d seu s vencimentos . 
O SR. HENRIQUE DooswoR~'B: - Ah! então sim. 
O SR. MAURICio DE MElOEIROS: - Essa questão, aliás, foi largamente ~xa

minada pelo Conselho Sup rior do Ensino, para se saber o quant1wn a .er 
arbitrado , 

Antigamente, o regimento da Faculdade faDava de urna som ma - } 
mas o Conselho Superior do Ensino achou que, desde que se julga necessu.ria 
uma gratificação, •essa somma não d via s r arbitraria e tomou como pn:tto 
de refer encia a propria gratificação do cargo de catheclratico. 

Por outro lado, e ·ta reforma, não ei i com o apoio de uma lei ou não 
constitue isso ponto de vista realmente omisso na organização a'Ctua do 

ensiuu - mas, evidentemente, em obecllencia a um principio neccssat·io {1<tra 
a efficiencia do ensino, que é o de que um professor disponha de auxili e! 
d<> sua immediata confiança - , d terminou que quando essa confiança ~ão 
exista para com assistente que se encontre protegido por essas leis de fv ·or 
pessoal, como 0 Congresso tem votado, frequen temente, dando -lhe vital' le
dade -, seja elle posto em disponibilidade, ele modo a poder ser nom . do 
a lguem de dlrecta e immediata confiança do professor. 

Si digo, que esse é um ponto de vista omisso, é ~arque effectivam nte 
·não sei si a lei autorizaria es ·e afastamento. De qualquer fôrma essa lra
tlcu. satisfaz ao clE:sejo natural lle todo professor, de estar sempre cer~ do, 
como é mistér para a efficiencia do ensino, ele um grupo de auxiliare de 
sua inteira confiança. 

Mas, con equencia orçamentaria: ahi temos mais uma categoria de f•mc
cionarios afastados da actividade, recebendo entretanto, por esta disp ,ru. 
'IJilidaàe, a Integralidade de seus vencim€ntos, sem que se saiba bem de o1de 
vão provir os recursos financeiros necessarios a esse onu . 

0 SR. AoOLPRO BEHGAMINI : - Em qual elas publi'cações estará a .Fil '>·a? 
0 R. MAURICIO DE MEDEIROS: - 0 principio geral está em todas. Alie\":, a 

r epetição de publicações àe reformas elo ensino, e ele regulamento do Bxe
cut1vo, constitue processo anliqulssimo em nossa pratica admini ·trativa. 

O SR. HENRIQUE DoDSwoRTH: - Mas nunca foi tão exhuber::wte. 
0 R. MAURICIO DE MEDEIROS: - Os nobres Deputados bem sabem q li nto 

o Govet"'lo passado usou e abusou dos direito do Poder Executivo ... 
0 SH. HENRIQU~ DoDSWORTH: - Abusou, sobretudo. 
O SR. MAURICIO DE MEDEmos: - . .. por todas as peças desta m ac'.lna 

do arbítrio, que nosso regimen põe nas mãos dos Presidente:: ela RepulJI!c,.. 
é que se vem aperfeiçoando de período pat·a período . . .. 

0 R. Ai>oLPilO BERGAMINI: - Aperfeiçoando OU peoranclo? 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - perfeiçoanclo, no sentido do arbitrl"·-
De período para período, contemplamos maior luxo, mai fausto no ex-

hubera ncia ào poder, de modo que multiplas edições de um mesmo regula
mento se fazem constantem nte, e para todos os generos de leis ... 

Quanto a mim, entendo que desde que se fez a primeira publica çii<> !le 
um regulamento, ficou esgotada a autorizaç{i.o legislativa e não J)Õdf ter 
Jogar alteração ulterior. 
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Tudo nesta reforma do ensino, porém, foi feito um poU'co assim. o ·.; 
meus nobres JCollegas se recordam de que ella foi publicada com 0 numero de 
um decreto anterior do Executivo, accrescendo-se da lettra A, porque houve 
''ecess idade de encaixai-a em data anterior, para poder justificar a assl
gnatura do saudoso Ministro João Luiz Alve:o. 

O SR. HENRIQUE DoDSWoRTH: - Assignatura que ponho em duvida exista, 
rE'ferendJJ.ndo o decreto da reforma do ensino. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - 0 facto é que ainda em vida, João Luiz 
Alves - personalidade nobre e culta -, não protestou. Por 'Consequencl<.~., 
,, não deu a assignatura, endossou tacitamente o acto. 

0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - S. Ex. estava na Europa e. quando 
-··hlu do MinistE: rio, declarou que tinha deixado em elruboração um projecto 
de reorganização do ensino . Logo é muito natural que, na Europa, não 
t·.nha podido assignar o clecveto que traz a assignatura do Sr. Arthur Bçr
nardes. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Penso que ha equivoco de V. Ex. Nil.1.. 
e>·tou bem certo para contestai-o, mas creio que a reforma foi publicada 
achando-se ainda presente no Rio de Janelru o Dr. João Luiz Alves, e qu·~ 
S. Ex. só partiu alguns dias depois de publicada a reforma. 

0 SR. ADOLPHo i.BEROAMINI: -Uma das suas publicações ... 
O SR. MAURICio DE MEDEmos: - primeira e, a meu vêr, a unica valida. 

PCI U'Co importa que as demais tenham sido divulgadas com elle ausenle. Si 
subscreveu, mesmo tacitamente, a reforma com a sua presença no Rio cte 

·~neiro tudo mal era secundar!o. 
o SR. !'~ENRIQUE DooswoRTH: - A primeira, si não me engano, foi a 7 de 

A1Jril. 
0 SR. MAURICIO DE J\Í!EDEIROS: - Volto ao Ponto da di cussão. Mostre! 1!1. 

gr •1ese de Yurios onus para os cofres das instituições de ensino, resultantes 
d re[orma de 1925. 

Por outro lado essa reforma, como, aliâs, todas as regulamenlações an
tel.ores do ensino, creou cadeiras novas. Creou, por exemplo - a cadeira de 
chlmica organica e biologica - por força de um excessivo desdobramento da 
'Chimica. Quando acho que foi excessivo es e desdobramento, é porque não 
cnmprehendo a n ecessidade de manter-se a chimica geral em um surso su
pa:·Jor de medicina. 

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - Apoiado. 
0 SR. MAURICIO ·D6 MEJD6IROS: - Mas, emfim, lá oestâ, ao lado da cadeira 

d chimica geral, a de chlmica organica e biologica, cadeira nova que. reapp,.·· 
r~ce agora no programma de medicina. 

Mas bem comprehende a Camara que esta cadeira não pôde \existir ape
nrs no papel. Precisa existir no espaço, no laboratorlo, no armarelnos, nos 
avctrechos indispensaveis ao ensino. 

Ora, Uill. laboralor;u de~tu mt.tuPeza não monta hoje com menos de 
20G contos, dado o custo do material exigido pelo ensino, na multiplicraalle 
diJ instrumental para series de numerosa frequencia como são os primeiros 
<l,, r.urso. 

Entretanto, nenhum recurso novo foi dado á Faculdade de Medicina do 
R!o de Janeiro, para que ella pudesse installar esta sua cadeira de chimica or~ 
""-nfcR. e biologica. 

Um outro aspecto muito interessante, na situação rinanoeira da FacuL
daclt>, é o segu inte: quando o Congresso votou a chamada "gratificaçi1o 
Lyra•·, não o fez para o magisterio, attendendo a que quando se approvou 
e~•a lei entendeu-se que e !la não aproveitaria ' aos funccionarios que tives
s~m tido recente augmento de vencimntos: mas, si os profssores não recebem 
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essa gratificação designada de "Lyra", os funccionaríos da Fa'Culdade de M.
dicina, 'Como os dos demais institutos ele ensino, estavam com direito a tal 
gratificação. E mesmo aquelles que recebem seu~ vP.ncimentos no Th ouro. 
houveram dos cofres da Faculdade a sua "lyra". 

Neste particular, vale a ,pena chamar a attenção da Ca.mara para uma 
situação exh·avaga11te que passa neste assumpto. 

Em 1911, o saudoso estadista, Rivadavia Corrêa cujo nmne Stmpre 
men'Ciono com immensa saudade, não só pela excellentes relações pessoaes 
quo a elle me ligavam como pela admiração CJUe me cau sava a nobre fig ura 
que sempre o vi repre~entar no ambiente da nossa. política, - fez, em nosso 
paiz, nma reforma que reputo a melhor, a m a is completa e a mais orientada, 
sob o ponto de vista da hanmonia doutrinaria que a marcav:a, de com~o 
a fim. 

Com essa reforma, que se approximava um tanto d~~ tendencias philoso
phicas que dominavam no meio ,político de onde provinha Rivadavia, dava-se 
As Faculdades uma autonomia ampla, - tendente á desofficialização, -
constituídas que el•las ficavam com personalidade juridi~::a para gerir se•ls 
bens, arrecadar as suas ·rendas, de tal fôrma qu e, embora sob. esse controle 
·inc'jirecto do Poder !Publico, as pessôas que eram nomeadas, dentro desse 1<?

gimen, .para exercer funcções nesses esta·belecimentos assim autonomos, n:co 
erfl.m pr.qpriamente d'uncciona.rios publicos! 

Serviam a um in. tituto privado subvencionado pelo paiz. 
E!lsta.beleoceu-se então, dentro da Faculdade, esse duplo regimen. P ro

fessores houve que não quizeram !Passar para o novo systema da auto u
mia. Muito filiados ao regimen antigo das ligações directas com o T 
souto, receiaram, trulvez, a b·ansmutação e fizeram questão de continuar 
como funccionarios .publicos. Todos os novos, porém, os nomeados Por fo ,· .. a 
do regimen então adoptado ficaram sem as regalias de funccionario publicm;, 

Foi p1·ecisamente dahi por deante que nos orc:amentos do Interior a 
despeza com os institutos de ensino deixou de figurar como verba propria
mente de serviÇo publico, para receber essa designação que, desce 1912, t~>m 

até hoje, de "subvenção aos institutos de ensino". Subvenção, porque a 
renda desses institutos, outróra recolhida ao Thesouro, passou a er reco
lhida directamente ás suas thesoura.rias, com as suas caixas proprias, sendo 
administrados, na sua economia interna, 'COm urn;a completa autonomia. 

A mã applicação da lei Rivadavia Corrêa gm·ou um movimento re
accionario de espíritos que não tinham comprehendido o alcance exacto .~ 

referida ·reforma e, contra ella, fez-se uma outra. 
Não gosto de accm:ar os ausentes. O Ministra que a referendou e Cl 

ausente. F.j', tamb m, uma figura de realce em nosso meio político. 1:".1, 
porém, uma circumsrancia singular que ao historiador. jâmais passará d· s
percebida: é que, quando tDeputado, o Dr. Carlos Ma..'<:imiliano pronunciou vl
brn.nte e enthusi~tico discurso, m defesa da reforma Rivadavia. Quan!lo 
Ministro do Interior e Justiça, ubscreveu uma reforma preci amente am.l.
gonica á lei Rivadavia, subver-tendo-a por completo, em todos os seus pnn
cipios essemciaes. 

Que r-esultou? Durante 0>': ' qua;h·o annos de domínio da lei Ri vada> la, 
tillha.-se como nítida a divisão entre os que em cada instituto eram funcclo
narios publicos e o que não o eram, com a r eforma ~Iaximiliano e estare
leceu confusão, tanto maior quanto foi por ella permittido que os funcciona
rios dos institutos nomeado~ no r gim n da autonomia, requere -em pas.-~r 

para a categria de funccionarios publiccs, recebendo no T.hesouro. 
A consequencia é que a gratificação da "Lyra" se estendeu como um 

direito a laes erventuarios da Faculdade de i'dedicina, enrhóra nomeados na 
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"ua p!ena autonomia, tl·azendo como resultado um augmento ele deEpeza no 
,1agamento ele s us serviços interno , como da Secretaria, Thesouraria, etc. 

O 8R. I:i.NNRIQt;E DouswoRTH: - Houve mais: durante ce rto ver iodo per
r .. ttia-se a prof s ores cathedraticos optarem pelo 1·egimen da lei Rivadavia 
, muitos elos antigos preferiram abandonar a sHuação eJn que se encontravam 
11 .1 ra receber os s<>us ·vencimentos no Thesouro. 

O SR. :MiaURICJO DE l\llEoEIROS: - Durante o período da lei Rivaclavia toi 
i~~o concedido. Rivada,ria Corrêa entendia que a remuneração elos pTofesso
res - e acho que nisso estava t3.Dlbem a Eolução un.ica para o problema da 
1 muneração do magiS'I. rio - devia "er feita de accôrdo com o trabalho 
c •cutado medido pelú numero de a.Jumnos que frequ ntassem os seus cm·sos. 
_, taxas pagaE pelos estudantes r_ vertiam em favor dos cofres das Faculda
des, que retinham uma percentagem, a titu lo de pagamento de despezas, e 
daYam 80 o/o aos professores que haviam regido os cursos em que estavam 
ln"criptos os eE-tudantes. 

Em vista dessa maneira de pagar os professores, a lei Rivadavia suspen
<1 1 as gratifica.Gões addicionae parq. os profeEsores que, embora nomeados 
p ·O regimen anterior, e com direito a ellas, preferissem o novo methodo 
(i ser remunerados. 

F oi por es e motivo que pelo menos alguns profe sores da Faculdade de 
~: -dicina optaram pelo novo methodo de pagamento, dee istindo das suas ad
dieronae _ 

Depois, porém, veio a reforma Maximiliano. voltando os professo1·es ao 
r~-)men das addicionaes e, para esk'lS voltaondo aquelle professores que ti
r" m optado p la remuneração moderna_ 

Mais tarde, \lla vigencia da lei Maximiliano, 1ue durou dez ou onze annos, 
o <!Ue Ee passou foi o seguinte: havia alguns livres docente. - Classe nova 
c~<oada pela reforma Rivadavia e que constituía o primeiro degráo do magis
t~ •O superior - que se sentiam, até certo ponto, com direito de concluir sua 
ca•'Telra no magisterio pelo methodo segundo o qual neUa haviam in
se, p to . 

Penso, até, que é da autoria do Sr _ Professor, Senador Paulo d F1·ontin. 
um:t emenda. a urr. dúS orçamentos, <pela qual se, ree-tituiu a esses livres do
ct ~tes -que, embora se submettenclo ás provas de concurso ela lei nova, con
Q"'3tassem os logares d professores, o diretio de optarem pelo systema Ri
v llavia, ou da chamada Lei Organica, continuando como funccionarios pri-
''arlos das facu ldades. · 

Estas são, por assim dizer, con~iclerações colla:teraes, provocadas pelo 
a,• te do nobre Deputado pelo Districto Federal . Desejo apenas pôr em 
rel vo o onus que para a Faculdade resultou da imcorporação da gratificação 
de tabella "Lyra" aos funccionario das instituJQões de ensino euperior, e, 
cr sequentemente, a necessidade de se cobrir esse accre cimo de despezas. 

Ha, ainda, outl·a oircumstancia, muito interessante, para a qual devo cha
m ,. a attenção da Camara. Creio que o magisterio é, talvez, hoje uma das 
P• ~cas classes de funccionarios que ainda possue o direito de gratificações 
aJdicionaes .. . 

O SR. TAVARES CA\'ALCANTI: - Muitas classes ainda teern e~sa gratificação: 
magistrados. juizes federaes, desembargadores, te. 

O SR. REXRJQUEl Doos·woRTH: - Houve um projecto na Camara, na legis
lat,Ira passada, que mandava fixar o quatum que recebiam naquella data; 
emendei o refer·ido projecto, que não :fÓi appróv-ado nesta Casa. 

0 SR . MAURICIO DE '!\![EIDEIROS: - ~O ::Yiinisterio da Viação, ~ei, ha func
clonario que ficm·am parados na gratificação addicionai qu perceDJam, 
tencJó cessado o direito a novas gratificações. 
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Mas, em sunuua, no n1agisterio os professores continuan1 a rece·bee gra.
tificacão por qui:nquennio. Em cada exercicio ha sempre p1·or s~ot·es que 
completam seus quinquennios e, consequentemente, faze.m jús a. essa bonid
cacão. Requerem ao Thesouro o tempo do serviço, ·ncaminham seus papeis ao 
Ministerio, o Ministro leva-os ao •Pre idente da Republka, que faz o decn!·to. 
éral decreto traz como consequencia uma. ordem: "Pagu -se". Apenas, quem 
paga é a Faculdade de Medicina, da sua propria subvenção, por não haver 
verba aJguma especial, .para fazer face a esse accrescimo de d speza. IE' facil 
a qualquer Sr. De-putado, consultar o D>ia1·io Ot!ioi.a,z, na ·parte relativa ao 
expejiente do Departamento Nacional de Ensino, encontrar o1'ficios ma.ndan
do a Faculdade pagar de seus. oofl'es aos professores gra,tHi.cações addicionaes, 
em Yil'tude de decreto assignado pelo Presidente da Republica. om os outros 
servi::;os publicas, que não t.eem caixa autonoma, isso não succede. As grati
ficações addiciona,es só são paga.s de facto, depois que o Congresso vota cre
d i tos especiaes para ellas . 

•(Ira, isso é un1 novo o.nus que se dá aos institutos el(> ensino. 
Achei que seria injusto continuar .essa situação, ao menos pa;ra o in

stituto do qual me honro de ser professor - a Faculdade d Medicina do Rio 
de Janeiro. Por esse motivo, con sulta11do a adm.inistração, em quanto impor
tavam essas novas despezas, resultantes. do pagamento de todas ssas grar,. 
ficac;ões, cheguei á conclusão de que seria necessario cons-agrar a verba de 
60:000$ mais ou menos, para restituir á Faculdade aquillo que já pagou 
de ::mas rendas como dlffere•nça de vencimentos, accrescidas por adàicionaes 
já concedidos pelo Govel'no, no exercício de 1927, a. professores assistentes 
e secr tario. Por outro lado, consagrar 54 :210 000 para 0 au gmento de venci
mentos dos funccionarios administrativos, que recebem no Thesouro Nacio
nla - porque é interessante: esses funccionarios que foram augmentados, 
rec.?bem os vencimentos '110 'l'hesouro Nacional, mas a parte augmentada é 
paga pelos. cofres da Faculdade de Medicina - augmento já concedido em !si 
geral (outubro ele 1926) (> decorrente da tncorporação integt·al da gratifica•:ão 
(Lyra) concedida pela l ei n. 1. 555, de 10 de agosto de 1922; 1ll0: 000$, 1Jara 
installação e montagem elo LaJboratorio de Chimica Organica e Biologia, ca
deira creada pela reforma de 192·5. 

Si ha uma cadeira teeohnica, de laJbOJ·atorio, ~or que n ão apparelhal-a im
mediata:-nente? Si se não fi7.er isso, succederá. com ella o que aconteceu com 
a cadeil"l. de pediatria cirurg.ica, cujo professor, o <listi.ncto coJlega Dr. Nas
ciro ~1to GurgEil, fi·cou, àurante 14 a n;nos, sem exercer qualquer especie de 
:funcção, por Itão t<õr apparelhamento, 6ntermar la, nem cousa a lguma, ieJ.te 
que era 'ie orthopedia, mat<>ria indispensavel ao em:.tno medico. 

0 S~·. JORGffi DEl MORAES: - Perfei·tamente· 
0 SR. MAURICIO DE MEDCJIROS: - Finalmente, consigno 162:577 000, )or..ra 

aperfeiço'l.lllento das installações das demais cadeiras. 
Dirá, naturalmente, o .nobre Relator: n ão é necessaria uma desp· za 

tão gran-le. Relembrarei. entretanto, a S. Ex. que não é muito a ntiga a e~ro 

neração do Prof. Rocha Vaz dos ca11gos que mantinha na direcção do en:<;no. 
Ora, todo mundo sabe que uma dn..o. cousas que mais fQII'temente conseguiram 
impres io;<Jar o Governo da ;Republica· nesse assumpto foi uma represestar~o 
collectiva dos profPssores ele clinica cirurgica, clizendo que os seus sen·t<:os 
estavam, em tal ~it uação de penuria, que n em si quer un1a caixa de ga.ze ti
nham para fazer c;;rai.ivos. Ora, e ta penuria material, em um en ·ino t echni
co, como é o da medicina, equivale ·á impossibilidade absoluta de qualquer 
exito didactico. 

Não direi que a situação ainda seja a mesma, mas, para que não seja mais 
a mesma, não sert. clifficil verificar que todas as apolices da Divida Publlca, 
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que pertenci::1m ao patrimonio da Faculdade foram, (aliá com autorização do 
Govel·no), vendidas na praça para fazee face ao pagamento ele contas ante
riores. tudo isso devido ao clesequiliorio orçamentario em que vive a Facul
da de de Medictna . 

0 SR. HBNHIQ UE DODSWORTH: - E d<> cargos illegalmente CL·eados, como 
nuas cacl iras de anatomia e physiologia, que existem na Faculdade, ~em terem 
'ido os Jogares m·eados pelo Congresso Nacional . 

o SR. MAURICIO DEl i\1EOEIIWS: - Direi como foi feita esta crea ão. que 
~ "recli lo lega-I . 

o SR. HE. RIQ!Jlil DooswOR'l"H: - ®' illegal, francamente i! legal. 
o SR. 'J'AVARFJ~ CAVALCANTI: - E, para o aspecto orçamentario, essa é a 

jndagação mais importante - ela legalidade - porque não pocle1·emos dar 
verba no orçamento para e.erviço , que m'broa uteis, necessarios mesmo, não 
& _jam lega.es. 

o SR. MA-URICIO DE j)fEJoEmos: - Explicarei como foi feita essa creação e 
I• V . EEx. julgarão da sua legalicl.a.cle. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - E' O ponto essencial. 
o SR. MAuRiciO DE MBDEU os: - A lei de ensino - dizemos 1 i por vicio 

cl~ linguagem - Regulamento ele Ensino ... 
o SR. 'TAVARElS AVALCA.NTJ: - Ha quem a chame de Lei Organica. 
O SR. 1:AURICIO DEl MEJDEliHOs: - Tarnbem houve um "Codigo de Ensino ·•. 
Em summa, a. reforma do ensino de 192n deu aos institutos a capacidade 

.lc, por sua congr gações votando por dous terços, modificar a seriação àas 
~uas cadeira· e crear cadeit:as. O a rt. '197 dessa rélforma diz que as congrega
f'i\es "não 1wderão crear cadeiras si não pela forma estabelecida ne. te regu
lamento''. }';ssa fút·ma, -são os dous terços de votos. 

O SR. 1-LlilNIUQUEJ DooswoRTR: - O Conselho aciona! ele Ensino deve in
L rmar sobt·e a ccmvenienci.a do desdobramento de cadeir as. Mas, no caso, 
p.lo houve informação; houve, de facto, o desdobramento e a nomeação de 
d"us professores que rec bem pelos cofres da Faculdade. E' urna despeza il-
1 ~al, trancam nte illegal, repito. 

O SR. l\I!.AuRJmo DFJ MEloEIROs: - A lei faculta ás congregações a iniciati
'' de c1·eaGão ou 't1ppressão' ele cadeiras. A Faculdade de Medicina, por dons 
+ ·cços cl(l votos, attendendo ao grande numero de e tudantes que frequentam 
t•s primeir-o· annoS·, achou que se deviam desdobrar a cad iras de anatomia 
& physiologia. Encaminbada, naturalmente, pelos cana s competentes, esta 
•ua proposição foi ao Conselho Nacional ele Ensino; este a endo sou, appro
v ndo-a, e e lla foi ao Governo da Republica, tendo o Presidente baixado o 
rY.creto cr ando as cacleíras e nomeando o~. profe sores. 

Si ha illegalichcle, penso que é o caso de se chamar á responsabiJidd.d 
,,' é que ainda se tem e ·s nabito - o x-Presidente da Re-publica, por ter 
subscripto esse decreto de nomeação, baseado tão sórnnete nas informações 
que lhe foram ministradas pelos or.gãos technico . 

O Sl . HENRIQUEJ Dous'iVOR'fH: - O que se deve faze r ê iinpedlr que esses 
p;•ofessores continuem no exercício de ~eu cargo , percebendo pelos cofres 
da Faculdade de Medicina, porque só o Congre o pôde crear cargos. 

0 SR. TAVARlilS !CAVALCANTI: -V. Ex. feriu O ponto e SellCial. 
O SR. HlilNP..IQUEJ DoosWOR'fH: -E' uma ii g-ularidn.de para a qual deve

~<' chamar a attenção do actual Governo. Pre o muito os Drs. osorio de 
Almelra e Monteiro, que são os profe~ores alludido . ma .. '' ituação delles 
ê absol utame nte illegal n.a Faculdade de M clicina. 

0 SR. OSCAR SOARElS: -Qual o remedio? 
O SR. HElNRIQUE DonswoRTH: - O remedlo é demittll-os . Fazer com que 

o D1·. Osorio de Almeida continue a exercer o cargo d ub tituto - eomo 
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era anteriormente - e vedar ao Dr. l\II011teiro o exeecicio das func<:ões de 
p;:ofessar cathed.raUco na. Faculdade de Medicina, cargo para o qual n ão 
foi investido em virtude de creação pelo Congresso . 

O SR . TAVARES CAVALCANTI: - Podíamos tarnbem regularizar es:::a situação 
p<:>r uma lei . 

O SR. HENRIQUE ·nooswoRTH: - Violento ou não, o remedio é legal, ê 
questão de moralidade administrativa. 

O SR. OsCAR SOARES: - E' tão lega l q u e summarial?ente p6de ser a p
plicado. 

O SR. l\IIAuRrcro oEJ lVl.EDmRos: - Igual desdobramento fez a F!llCuldade de 
Medicina rla Bahia e lá estão os funccionarios nomeadso ·pelo ex-Presiden , 
da Republica. 

O SR. HENRIQUE DooswoR·rn: - Devia-se-lhes applicar a m e-ma reso
lução . 

O SR. MAURICIO DEl MEomnos: - Acho o rem dio antipathico e violento. 
Ainda recen~emente votâmos aqui dou5 projectos de lei regularizando desp<!z s 
vultosas feitas pelo Governo passado, na ausencia de quaesquer autori?.a~õ 1 

legislativas. 
Ha pouco 1:e::npo, m um parec r verdadeiramente espantoso !)()r supe 

conclusõe!', Yotámo& aq ui um credito para regularizar a escripta da Delegac 
ele Lonch·es, porque no Thesouro aciona! ninguem tinha noticia el e qu t> 
Governo brasileiro ordenara, por aquella delegacia, o pagamento a determi
nadas em!)rPzas estr.ang iras, a titulo de garantia de juros, pagamento l'S ' ., 

sem verbas nos orçamentos. Quando Se cr ou o Serviço de Contadoria Cen
tral da Republica, foi que ee verificou o absurdo, quiz se r egularizar 
escripof:a e votâmos lei dando credito n esse sentido. Evidentem nte o abu :~ 
do Poder Executivo para o qu.al se estendeu a nossa complace ncia leg:slruti 
foi muito !llais grave nesse caso elo que no da creação de cadeiras uteis ao 
ens·ino. 

Penso que, em tal caso, o remedio da demissão seria excessivamente v ia
lento . Muito mai · facil se tornaria votarmos um proj cto de lei regular'
zando essa s ituação, sem o proposito de prejudicar os profeseores que al"i 
estão no exercicio de funcções nobres e uof:eis ei s, !Ilegalmente, por cu! ' 
que não é delles, mas qOe decorre, n aturalmente, das condições m que se 
achavam. De reeto eu não abordei em minha entenda a situação desses P"O· 
fessor s, e sim a daqu e ll . que foram nomeados em virtude da propria 
forma, directamente. 

Dirá, com certeza, o nobre Relator que todas estas considerações servo~! 
unicamente para mostrar que bouve excessivo augmento de despeza, que .. 1 
.accrescimo não deveria correr por conta do The:::ouro Publico, e, sim, peles 
cofres da propria Faculdade. 

IOccorre aqui anomalia muito curiosa. A maneira de votarmos os orç~
mentos. tratando da Lei da Re,ceita, separadamente da ele Despeza, faz que, 
geralmente, na primeira se consignem, â ultima hora, em momento no qu"l 
é impossível examinar com cletença as pequeninas cousas que se appro>a.' 
medidas que importam em diminuição de receita, quando a Receita deve es'"l' 
orçada pat·a uma Despeza qtle lhe equivale e que está determinada em 'oi 
separada e já não mais susceptível de modificação. 

Com os institutos d ensino succedeu tal facto. A Lei da R ceita de 1 9~6 
- e creio que a actual, de 1927, - consignam a r ducção de 50 o/o nos paga
m ntos regulamenf:alres fPitos pelos alumno& . 

Ora, e!'sa diminuição na renda dos e ·tabelecimentos de ensino foi eff<>
ciuada á sua revelia, realizada quando jâ a respectiva subvenção eSt.'l.Ya fi
xacla em limite inf rior, attendendo ao supprim ntos que com:tituem fontes 
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·•e receita propria dos instituto . O resulLado ê evidente: si votamos certas 
·ubvenções; si, por força de lei e regulamentos emanados dos pod res compe
entf'>s, as desp zas cresceram e si, ainda, nós, - ongres o, - diminuirmos 

o rt>nda pt·oveniente ela economia interna das Faculdades, concedendo aos 
estudamtes a reducção ele 50 % das suas taxas, claro e tá, a meu ver, que 

rt>meclio legal é resLabelecer o nível das cousas, voltando-se a dar a sub
enção no volume imprescindivel a attender, de facto, aos dispendios feitos 

•·elos institutos em questão. 
O SR. SA FILHO: - Si as taxas constam ela Lei de Receita, são recoJ.hi

,t~s aos cofres publicos. 
0 SR. MAURICIO DEl MEloEIROS: - Elias não fazem parte da Lei da Re

Pita. 
O SR. SA FILHO: - Fazem; V. Ex. mesmo declarou qué constam, com 

reclucção ele ·50 o/c, o que é exacto . 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - As taxas dos institutos lhes pertencem 

elles. A lei dete1·mina sua reducção em 50 o/é sem discriminai-as, nem alte
:lr seu regimen. A seu lado o que ha como r celta federal ê um sello pago 
·b a fót·ma de estampilha - o sello aclhesivo, nos requerimentos de in
ripção e ne matricula. 

0 SR. SA FILHO: - •E' receita fed t•al. 
O R. O'iCAR SOARES: - A' receita federal ê sómente aCJuella cobrada por 

tampilhas. As demais rendas •pertencem ... 
O SR. MAURICIO DE MEDEllROS: - Ao Proprios eslabel cimentos ele ensino. 
O R. ORC:AR SOARES: - ... umas, aos proprios institutos ,outras ao D!'

l rtamento de En ino, que dellas dispõe discrecionariaDlente, em virtude do 
·• ·ereto que creou essa r partição. 

O SR. Sk FILHO: - A J::ituação não este\ clara . Si não .fazem parte de 
1:'11 dispositivo especial, devem e r recolhidas as rendas aos cofres publicos . 
. ·" lei da R celta ha uma rubrica sob o titulo de - Taxas e Emolumentos. 

O SR. l\I[AURICIO DE ·MEDEmos: - As .taxa federaes são cobradaJ::· em sello 
- ' he!"ivo, tanto que os estudantes pagam, além das taxas depositadas, di- -
~ lamente, na caixa do Instituto, o imposto sob a fôrma ele selio adhesivo. 

O SR. SA FILHO: - E o imposto de seJio; além deste porém, ha a r•)
ica de "Taxas de Emolumentos". 

O SR. OSCAR SoARES: - Ha outras rendas. como as provenientes da fis
"0 lizaçii.o aos insti•tutos equiparados, recolhidas directamente aos cofres do 
I epartamento. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - Hou,·e uma reclucc:ão d 50 o/r nas ta.:..:as 
f ·colare>"· em virtude de emenda elo Senador Barbosa Lima, apresentada 'lO 
C ·çamento da Receita. 

O R. l\1AURIC:IO D.El MEDEIROS: - Praticamente, como muito hem diz o 
robre D putado pela Bahia, Sr. Sá FHho. penso que a L ei da Receita só 
podia ter autoridade para diminuir OJl alterar o systema de taxas que tlves
•~m o caracter de renda federal . ão poderia attingir nas suas determ!na
ç- s ás rendas proprias dos instituto!;:· que teem pe•·sonalidade jurídica, teem 
8utonomia, e que regulam ~ua vida interna por orçamentos approvados pelo 
G'lverno. 

O R. F!ElNRIQUE DooswoRTH: -E. . Ex. (refe;·indo -se no Sr. Sá Filho) 
rl'z com tanta razão, quanto o Codigo de Contabilidade determina que essa 
renda seja recolhida aos cofre>s publicos. 

O SR. OscAR SoARES: - Por i so é que o ensaio está nesta situação . O 
; !timen ê de perfeita confusão. 

O SR. HEiNRIQUE DouswoRTH: - Consequencia do arbítrio que reinava em 
n a teria de direcc:ão no Departamento do Ensino. 
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O SR. OsCAR SoAREs: - Basta saber que o decreto da ultima "eCorma 
teve va1ias publica~ões e quem as coteja verifica logo que uma est;:tbelece 
sejam as taxas recolhidas ao Banco do Brasil, outl·a qu., o sejam a qualquer 
Ba;nco, e outra, finalmente, ao Thesouro. 

O l:l1<. l'llAURJiCIO M MEopnllOS: - O que ha, de evidente, wb o ponto d e 
vista pratico, deixando de lado o aspecto theol'lco de saber oncie deve ~?e r 
recolhido o dinheiro, é a aotual falta de r cursos, da Faculdade. 

O facto é que a renda oriunda das· taxas pagas pelos aJumnos é r coihidw 
aos .cofres da ]'acuidade, que a inclue como receita ao lado d.a que provem 
da ::;ubvenção do ThesouTo. 

Desde que ém virtude ele uma lei federal, ju::;t.a ou inJUeta, bem ou rna1 
applicada, es as taxas ficam r eduzida· de 50 'Y<, os recursos da Faculdad~ 
estão diminuídos e h a necessidade de attender a essa red ucção. 

O SR. JI&."'IUQtrl!: DooswoRTH: - !Permitta-me L!Ue esclareça a queetã<J 
as taxas dos estudantes matricll.l.ados 11a vigen cJa da reforma d 1925 deve
riam ser recolhidas aos cofres da :B'aculdacle. J::lómente, o director do Depar
tamento de Ji:nshw fez que fossem depositadas nos cofr&· da F'aculdade. 

O SR. OSCA.H SoARES: - E' qu stão de somenos import ancia p::tra t S<i> 

estudo orçam ntario, porquanto, de uma ou outra manetra, L!Uet· :e faça 
dinheiro ser recol·hido aos cofl' s da J!'aculdad , quer elle seja enviado ao Th"· 
souro, directa ou indirecta.Jnente, eerá sempre· o 'l'hesouro que terá de collt ,. 
o clefioit cl.a renda de eHsino e fazer tace as uas diffiotJldactes materiae-. Si 
se dtminuir a renda propria da l•'aculdade, passando es dinheiro ao Thesou
ro, ter-se- ha de augmentar a verba da despeza federal sob o ltitulo de sub
venção. 

O que :::uccede, porém - e é para est ponto de vista. que desejaria cha
mar a attenção do nobre Relator - é que para outro qualquer serviço pu
blico, quando se consigna uma verba e esta é insufficiente, ha clous processos 
para attender a s&~. Jnsufficl nela : ou tle, anno para >L11nv, o 11obre Relat<Jr , 
!nfonnaao pela administração, faz accrescimo necessario no sen•tido do orça
mento exprimir a verdade elo~ factos, ou então fiCa-se mantendo tradicionaJ 
mente o mesmo quantunt, mas no correr elo exercício, vamos aqui votandJ 
os . creãit'J. supplementares para completar as necessidades de tal ou qual 
repart..lção. 

Gom um instituto de ensino, porém, tendo a sua despeza ·perdido o cara
cter de uma verba de serviço pübUco para pas:::ar a esse sub-titulo de sub
vençáo, penso qut> não se deve perder o m smo sentimento com que se cos
tumam apreciar as despezas do palz, e con. iderar qu , si, porventura, em 
face de suas renda.<> proprias e por conta da eu'bvençâo que lhe dá o Tbe
souro, esse instituto ele ensino se sentir falho de recursos P cuni.ados par'l. 
occorrer aos seus :::erviÇ<Js, o i·emedio, que me parece mais hon sto, mais 
praUco e ma!s rapido - é o de se ampliar a respeCitiva subvenção. 

. Estas consideraçõee. eu as ítz ele maneira tao longa, devido á propr!a 
natureza do serviç.o cuja ve1'ba peço qu'e se amplie. No decorrer do deba tr-, 
vimos como ainda ha confusões, limites pouco precisos entre attribtlli~Õf'i' , 

cGmpetencJas, a natureza dos vencimentos, das despezaa e dos car.gos daS 
Faculdades. 

Foi por este motivo que, abusando da pacie ncia dos meus nobres col
legas . .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINr: - V. Ex. nunca. abusa da nossa pacienci<. . 
O SR. '.rAYARES CAVALCAN'ri: - As considerac;õee do orador sempre nos 

deleitam. 
O SR. MAURICIO DE :MllilDEJIRos: - ... tot·nei tão longa a defesa da mlnh'' 

emenda. 
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Estou bem certo de que o nobre R elator, em face dos motivos que me 
levaram a formulai-a, agora devidamente esclarecidos, possa, sin ão attend r 
no todo, pe lo m enos acceitar aq uillo qu e lhe parece uma d8speza autorizada, 
para serviços constituídos de maneira legal, não deixando, entretanto, de re
conhecer as n cessidades prementes, absolu tas, inadiaveis da F.aculdade de 
llledicina do R io de J aneiro, para q ue de facto seja eff iciente o seu ensino 
e não continue elle no regimen , em que ainda hoje está, de ser um grande 
ln«Lituto, dO'I:ado de i:Jons prof ssores, ch eio de diligentes a lumnos, mas qu e, 
n~>m sempre consegue, po r forc;a elas impos.::ibilidades materiaes, tornar effi 
cn~ o seu ensino. (M2tito bem; mttiio bern . O o·mclo1· é cwmp•·ifmentaclo.). 

O Sr. H enrique Dodsworlh (pela ordem): Sr. Presidente pela terceira 
yor, tenho ensejo de solicita r a rect ificação ele em8ndas constantes do avulso 
dl>tribuido, r ela tivo ao pr01jeoto elo orçamento do lVJJnisterio do In terior. 

A em enda n. 1. 8 consigna verba para acquisic;ão de material para os ga-
1, ~ete's de P.hysica, Ohimica e Histeria Natural do ollegio Pedro II, quando 
rl<'Yera ser de accôrdo com o original, para os gabinetes de Physica, Chimica 
e Histeria Natui·al do Externato do Collegio Pedi'O II. 

Outros enganos constantes deste avulso, cuja rectificac::ão já não mais so
l! 'to, mas deve ser feita por iniciativa da lVIesa, de accôrdo com o original a 
Q'J me acaJbo el e r eferir, não têm a importancia daquelle de que occupo. E' 
ir ·llspensavel. porém, que o orçamento a sah ir da Camara para er sub
ll'~tti do :í deliberação elo Senado, seja escoim.ado desses enganos . 

Releve-me, Sr. Presidente, a insistencia da observação, que apen as é feita 
do conformidade com o ' interesse elos trabalhos parlamentares, visto como ante 
rerlamações r eiter a das, não é possivel que projectos da impor tancia ele um or
~" · ento cons1gnem erros e omissões, que talvez elevam ser attribuiclas á re
vi, lo da Imprensa Nacional, m as que de qualquer forma elevem clesapparecer. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI : - V. Ex. tem toda a razão : opportunamente 
sr "á fe ita a rectificação. 

O SR. HENRIQUE DooswoR'l'H: - Era o que tinha a dizer . (Mtato bmh; 
11111ilo 1Je1n.) 

O Sr. Mauri cio d e Med eiros a.ssignala que, tendo apre entaclo duas emen 
d<·~ ao orçamento, póde se grubar ele haver sido feliz, pois logrou parecer favo-
rnvel a uma ele lias: isto é, a :50 '/< das que haYia formulado. · 

Passa a tratar da segunda, accentuanclo que o que se não fizer agora 
snb f6rma de verba orçamentaria, te!"á. que vir depoi como credito supple
mentar . D esejaria ter podia explicar es e ponto quando a Commissão de Fi
n nc;as tratou do assumpto; mas, em tal occa -ião, e ta va prezo ao serviço de 
outra Commissrw, a da R visão elos Quadro do Funccionalismo. E tá certo 
de que, ante a sua exposição, a Commissão de Financ::a.s teria concordado com 
a emenda . 

Lemb1:a que a 1·eforma do ensino, feita em 19~5. de on· u ele uma auto
r';.ação legislativa, onde se consignavam uma · tanta formulas geraes, entre 
as quaes de poder ser concecli<Ja a disponlbilidatl ao· lent com 25 a nnos ele 
effectivo exercício . Posta em pratica a reforma. \·arios pro te ores, tanto ela 
F<,~uldade de Medicina como ele outras instituic::õ .. preYaleeeram- e de e clis
positivo: em clispo nibiliclacle, os cathedratic , h oU\· de er fe ita a promoção 
dos. substitutos e, consequentemente, surgiu 3. nece sidade de pagar a estes 
o dilffere,nça de ven cimentos. 

Por outro la do, a m esma reforma estabelece que cadn profe·sor terá, para 
sua cadeira, uns t a ntos assistentes ou au.xiliares d ensino. conforme o numero 
dos alumno ; dalb i, outro gravame para os cofre- do stab lecimento ele in-



-626-

steucção, que naturalmente devem contar um pouco com recursos financeiros 
para fazer face ao mesmo. 

1Mais ainda: a mesma reforma, não sabe o orador se com a poio em lei ou 
não - e isto constitue ponto omisso na organização actual do ensino - mas 
em olJediencia a principio necessario, para efficacia do m esmo ensino, estatue 
que os auxiliares são da immediata confiança dos professores . [)e sorte que, 
quando essa desapparece e o assistente está protegido por lei, que rhe dá. vita
liciedade, tem de ser posto em disponibilidade, nomeando-se outro e, dahi, de
correndo nova sobrecarga. 

Em resposta a um aparte do .Sr. Adolpho Bergamini, que indaga em qual 
das edições da r&farma existe a regra a que allu.de o ora dor, este diz que e!la 
se ach a em t odas, de um modo geral , e accentua que o facto da republica~iio 
de regulamentos com alter ações, já se tornou costume iro, embora a o proprlo 
orador pareça que, esgotada a autorização legislativa e expedido o regula
mento, nenhuma a lteração p6de ser feita n este ultimo. ' 

Reconhece, a liás, que essa pratica da · nova publicação modificada vai 
sendo ampliada de período paTa período e , quanto á reforma em questão, re
corda •que até fo i preci.so pwblical-a com o numero de outro decreto anterior, 
ao qu al se accrescen.tou uma le1ra , por.que o Sr. J .oão Luiz Alves, que a fir 
mava, já não fazia parte do Ministerio . 

Como o Sr . Henr1que Dodsworbh ponha em duvida a assig natura do 
Sr. J oão Luiz Alves no deceeto em questão, o orador r eplica que, se tal assi
gnatura ·não foi apposta, o silencio daquelle saudoso politico vaiei por acqui"s· 
cencia. 

•Proseguindo na sua explicação s01bre os accr escimos de despesa, oriun· 
elos da reforma elo en sino, aponta a Cl·eação de novas cadeiras co~o. por exem
plo, a de chimica organica e biologica, creação <da qual cleflue a necessidade de 
um lruboratorio, com apparebhalnento indispensavel ao ensino, o •que não cut•ta, 
presentemente, menos de 2()10 contos, sendo qUe, entretanto, •nenhum r ecut·so 
novo foi dado á. Faculdade de Medicina, pa r a que ella pudesse fazer semelhante 
installação. 

'Refere-se, em seguida, ã reforma 'Rivadavia Corrêa, que reputa a melhor 
das realizadas, e ã Carlos l.\l.liaximiliano, q ue adoptou pontos de v ista a nta· 
gonicos âJquella; e assi•gnala a confusão estab elecida n a situação dos :funccio· 
narios da Faculdade de Medicina pela successão desses dous reglmens, e os 
o nu s· dahi ,resultantes, pa r a a economia interna do estrubelecimento . 

Reporta-se á incorporação da tabella L yra e á con cessão de a ddicionaes, 
despezas para as q uaes forçoso é propocionar r ecursos á Faculdade. 

!Salienta que, por outro lado, as taxa& dos esta:belecim entos de ensino fo · 
r a m 'reduzidas ele 50 %, o que aggrava tal situação. Dessas difficuldades diz 
o facto de terem sido vendidas na praça. todas as apolices da divida publica per· 
tencentes ao patrimonio da F aculdade. 

Depois de outras considerações justificativas das su as em endas, termina 
asseverando esperar que o Relator, m ais amplame nte esclarecido sobre os ob· 
jectivos das mesmas, não deixe de attender ás necssidades prementes da Fa· 
culdade pe Medicina, onde as impossibilidades materiaes muitas vezes tornam 
inefficaz o ensino. (M1tito ben~; ?n1Lito bem •. O onl4or é ;;1lnnpriYmentad~.) 

O Sv. Henrique Dodsworth : - ISr. 'Presidente, as ligeiras consideraçõe! 
que vou te·r ensejo de fazer sobre o Orçamento do Milnisterlo do Interior, se 
inspiram no duplo desejo de mais uma vez justificar os motivos que me le
varam, no exacto cumprin1ento dos 1neus deveres parlan~entares, a combater 
na legislatura passada e na aG!tual, os actos r eferentes ã ultima r eforma do 
ensino, demonstrando quanto havia sido nociva e quanto havia exorbitado da 
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autorização legislativa, e, ao mesmo tempo, o de me congratular com a Camara 
por vêr que pela primeira vez, no Orçamento do Interior, se consigna atten
~ão tão marcada ás questões da !nstrucção publica. 

Quando foi decretada a reforma do ensino em edições successlvas, tive. 
op[lortunidade de formular requerimentos de informação ao Governo, sobre 
dive rsas inegularidades occorrentes, os quaes, apezar de endossados pelo voto 
unanime da Camara, nunca foram respondidos, mão grado demonstrarem que, 
excedendo os termos da autorização que infelizmente lhe havia sido outor
gada pelo Congresso Nacional ,o Poder Executivo, no Governo do Sr. Arthur 
Bernardes, havia ideado uma reforma sem attender aos altos desígnios para 
0 g quaes devia convergir, serv indo-se della, apenas, para a satisfação imme
d.Ata de favores de natureza pessoal, aggravando despezas, creando cargos 
desnecessar ios e pertunbando de todo modo a vida administrativa dos esta;be
lecimentos de ensino secundarios e superiores. 

0 discurso que o brilhante parlamentar, Sr. Mauricio de Medeiros, acaba 
de fazer, em varios pontos, enão na integra, ê a confirmação absoluta de 
mmhas asseverações á.quelle tempo. 

0 SR. 'l.'AVAR.ElS CAVALCANTI : ___, Perfeitamente. 
O SR. HENRIQUE DooswoRTn: - Mostrou .S. Ex. como a cvida financeira 

du:; estabelecimentos de ensino foi prejudicada, não sõ pela legislação de ex
coj>Ção, anterior á reforma, como, mais ainda, pelos actos arbitrarias do Poder 
E.:ecutivo. 

A questão da Faculdade de Medicina, talvez pelo numero elevado dos seus 
alumnos porque dos institutos superiores ê, quiçá, aquelle em que a frequen
cL ê maior - assume importancia de mais ,·ealce, porquanto a desorganização 
é ieterminada não sõ pelas difficulclades naturaes da administração, que tem 
de a ttender ; t multiplas e complexas questões de sua economia interna, como 
ainda, pela circumstancia da illegalidade oriunda da crea<;ão indebita de Jo
gares cte professores, como os de cathedraticos de P.bysiologia e Anatomia, 
em virtude de desdobramento de cadeiras, que sõ podia ser realizado mediante 
acto exclusivo e privativo do Congresso Nacional. 

Contra a lettra expressa da lei, um professor substituto foi promovido a 
cathedratico, de J>hysiologia, e um candidato que em concurso recente havia 
realizado brilhante demonstração da sua capacidade, foi nomeado para a ca
deira de anatomia humana. 

Sou o primeir o a encarecer os predicados e meritos dos professores no
m•ados. O q ue discuto é a legalidade do acto e a razão que o determinou. O 
Governo passado· na impossibilidade de alterar a classificação de um con
cur•o, no qual, o pnmeiro Jogar coubera a candidato vindo da Ba.hia homem 
tão mooesto quanto eminente como profissional, o Sr. Frões, entend~u de di
vidir: arbitrariament~o, a cadeira de a natomia, para aproveitar, tambem, o se
gundo collocado. 

O SR. AOOLPHO BEJRGAMINI: - E' verdade, offendendo de frente a Con
stl.uição, que foi reformada para impedir essa creação de Jogares sem an
nuencia do Congresso. 

O SR. SouzA FILHo: - O Sr. Frões é um dos mais illustres scientistas do 
nosso paiz . (Apoiados.) 

O SR. MAURICIO. DEl MElDEJIRos : - Esse desdobramento foi feito anterior· 
mente á reforma da Constitu ição. 

O SR . AooLPHO BIDRGAMINI: - Posteriormente, pois que feri, da tribuna, 
o ussumpto. Lembro-me bem que era nosso collega o illustre scientista Cle
mentino Fraga, que objectou não acreditar que se estivessem a desdobrar ca
deiras, mas, se tal se désse, collidiria com os dispositivos constitucionaes. 

O SR . H ENRIQUE DoDSWORTH: - Admittamos, porêm, r>ara argumentar, 
que seja legitimo o fundamento do aparte do nobre Deputado pelo Estado do 
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Rio, Sr. Mauricio de :Niedeiros. Admittamos que não houvesse sido votada a 
Teforma da Constituição. 

Facto positivo ê, porém, que a reforma de 1925 estipulava prazo para que 
o Governo desdobrasse cadeiras dos in stitutos de e ns ino secundaria e supe
rior, declarando em um de seus al'tigos, que o Departamento Nacional do 
Ensino competia informar ao Governo SO'bre a conveniencia de taes de dobra
mentos. Miesmo que a reforma constitucional não houvesse sido votada, em 
nenhuma lei se poderia apoiar o Governo passado para desdobrar cadei ras e 
nellas prover candidatos de su a prefere n cia. 

O 1SR. MAURICIO DEl MiEJDEJmos: - V . Ex . não tem razão, pois sabe que o 
regulamento do ensino não fixava prazo para provimento da cadeira, e Ri lll 
para novas nomeações - 60 dias. 

O SR. HE:NRJQUEJ DoDSWORTn: - O prazo se ref ria ás nomeações s~m 
concurso. El' a hypothese que estamos estudando . 

O SR. Anor..P:no BEJRGAMINI : - Mas o desdobram ento não podia ser fe!to . 
O SR. HElNRIQUEl DoDswoRTH: - Esses dois professores foram providos nas 

cadeiras de Physiologia e Anatomia, sem concurso; Jogo, ê evid n te qup o 
Governo não estava apparelh ado para fazer o desdobramento, nem o provi
mento do cargos. 

O SR. lVIíAURICIO DE MEDEIRos: - Um foi promovido de seu cargo ele 
substituto ao de professor cathedra tico, cargo -de acces o, que não exige l'On 

cur o; o outro, acrubava de prestar concurso, tendo ficado apenas em s it ua :ão 
de decimos ou centesimos de pontos aobaL"o do primeiro. 

0 ISR. ADOLPIIO BERGAMINI: -Para uma vaga apenas. 
O SR. MAurucm DEl MlEIDEJRos: - Gostaria eu de ver o n obre Deputado •·a

rioca invocar essa mesma argumentat;ão ao se apresentar aqui projecto man
dando eternizrur ou prolongar prazos de concu rso realizados em reparti~•}es 

do Districto Federal. S. Ex. sustenta, frequentemente, aqui, a n ecessidade de 
dilatar os prazos de validade dos effeitos de concursos fei tos pe;rante r epar
tições publicas. 

O tSR. ADoLPHo BEROAMTNr: - N unca tive occasião de sustentar isso, mas 
sustentaria sem pesar algum. 

O SR. MAURICio DE Mlmornmos: -Ainda recentemente se verificou esse facto . 
O SR. ADoLPrro BERGAMINI : -A hypothese, porém, não é a mesma. H aYia 

uma vaga ; aberto concurso para seu proYimento, o candidato do Sr. R ocha 
Vaz não a lcançou primeiro Jogar. Qu fez o ISr. Rocha Vaz? Desdobrou a ca
deira am duas, para contemplar igualmente o seu candidato e o outro, que 
tivera a primei•ra collo cação, a liás, contra a vontade do Sr. Rocha Vaz . 

O SR. MAURICio DEl MEDEIRos: -V. Elx. está desdobrando muito a per
sonalidade do Sr. Rocha Vaz. Para tal conseguir precisaria de dois t('rços 
dos votos da congregação da Faculdade, que não é composta de nescios: da 
approvação do Conselho do Ensino e audiencia do Presidente da Republica, 
para m a nipulação do decreto por elle referendado. 

O SR. ADoLPno BERGAMINI: - Tudo i so estava enfeixado nas mão~ de 
uma só pessoa - o Sr . Rocha Vaz. 

O SR. !IEJNRJQUEJ DooswoRTn: - Tudo isso era possível no g·overno pa~sado . 
A a11bitrariedade originaria foi o desejo do Sr. !Rocha Vaz, mas o acto em si 
proveio da autoridade do ex-Presiden te da Republica. 

O SR. 1\'IAURJClo DEl li1EDErnos: - Aliás, penso que em toda essa discussão 
não entra nem por um minuto, a duvida sobre a felicidad que teve a F acu l
dade de Medicina em conquistar um profes o r da competencia do r. Dr. Al
fredo Monteiro. 

O ISR . HENRJQUEJ DoDswoRTn: - Não faço referencia aos seu s m erecimen
tos, senão para exalc:al-os; não duvido da conveniencia do seu ingresso na 
Congr gação da Faculdade de Medicina. Commento, porém, e tão sómente. 
que o desdobramento da cadeira pelo Poder Executivo, foi arbitraria, illegal. · · 
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0 SR. ADOLPHO BERGAMI~I: - Inconstitucional. 
o SR . HENRIQUE DoDSWORTH: - ... e de consequencias evidentemente fu

neRtas, pois arbitrio igual poderia ter sido applicado a todas as Faculdades, 
a todas as cadeiras dos institutos de ensino superior e secundar i o. 

As cadeiras da Faculdade de Medicina da Bahia só foram desdobradas 
para que se dêsse uma apparencia de equidade ao acto do Governo, porque 
e não houvesse conveniencia em attender a interesses de 'momento na Fa
culdade do Rio, não se haveria dividido as cadeiras da Faculdade da Bahia. 

O SR. MAuRICio DE .MEDEIRos: -V. Ex. ponha ainda ao lado do interesse 
pessoal do Sr. Rocha Vaz, mais o da Congregação da Faculdade de :i\'ledicina 
da Bahia . 

o Sr:. HENRIQUEl DoDSWORTH: -Confundo nesta questão as personalidades 
do Sr. Rocha Vaz e a do Sr . .Arbh ur B rnardes. 

O SR. SouzA FILHo: -L<\. reforma está ei.-ada de medidas pessoaes. 
O SR. HElNRIQUEl DoDSWORTH: - AJiás, a affirmativa não partiu de mim . .. 
O SR . .ADoLPHo BElRGAMINI: -Partiu de mim. 
O SR. HEJNRIQUE DoDSWORTn: - .. . e sim do nobre Deputado Sr. _-\.dolpho 

BPrgamini, que, publica e francamente, foi quem se refedu ao Sr. Juvenil 
da R ocha Vaz, attribuindo-lhe candidato predilecto. 

0 SR . A.OOLPHO BERGAMINI: -Sabidamente candidato do Sr. Rocha Vaz. 
O .SR. HENRIQUE DoDSWOR1'H: - Estou estudando a situação illegal da 

cr• <J.ção das duas cadeiras e o respectivo provimento, para concluir que o Or
ça .. 1ento do Interior não pó de consignar verba para pa,gamento a dois pro
fe~so res que foram indevidamente nomeados para os cargos, abstracção feita 
do valor de ambos. 

O SR. M:AuRrcro DE MEJimmos: - Continuo a acred itar lll não ha illt!gall
da ·le nesta creação. 

O ISR. ADoLPHo BBRGAMINI: - Existe, apenas, inconstitucionalidade . .. 

O SR. l-IENRIQUEl DooswoRTir: - Se o nobre Deputado me citar um texto 
de lei que autorize o Governo a desdobrar e prover cadeiras, sem annuencia do 
Lr ;islativo, concluirei immediatamente o meu discurso e considerarei impro
cedc•nte o eu objectivo . 

O SR . lV!AuRicro DEl ~DEmos: - Na justificação da emenda ~xpuz as con
di<:ii<'s em que se fez o desdobramento. A pra.xe da nossa administração tem 
sido a de considerar como lei regulamentos que emanem de leis. 

O SR. ADoLPno BERGAMINI: - O Sr. :Maudcio de Medeiros invoca a praxe 
e eu invoco a Constituição. 

O SR. J\'lAURICio DEl MEDEIRos: - A regulamentação permittia o desdobra
mento feito por proposta das Congregações . 

O tSR. ADoLPHo BEJRGAMINI: - Desde que não eja feita pelo Congresso, 
a Constituição veda a creação de Jogares . 

O SR. 1-IE:NRIQUE DoDSWORTH: (ao Sr. JJiam·icio de Jledeil·os): - Dentro 
de um prazo limitadv 

O SR. MAuRICio DE MEDEIRos: E' uma faculdade 1Jermanente das Con-
gr~gaçõe:. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH: V. Ex. acha que as Congregações po-
dem crear Jogares de professores? Podem, apenas, aconselhar a utilidade da 
creação, suggerlr-lhe as vantagens, sem nenhuma capacidade executlva. 

O SR. :VfAURTCio DE Jl.!l;EIDEIRos: -!Sem duvida podem crear Jogares. 
O SR. HE:Nr.rQUEJ DooswoRTn: - E' inconstitucional. Agora, declararei - a 

V. Ex . que não ha duvida e que, depois da reforma da Constituição, só o 
Congresso póde crear cargos e fixar os vencimentos respectivos. E' irretor
qui~elment€1 inconstitucional a attribuição que V. Ex. deseja dar á Congre
gaç><o elas Faculdades. 
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0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - A Faculdade tem renda propria . 
O SR. MAuRICIO DE MEDEIROS: - Tão é rubsol u tamen te in constitucional 

porque a Faculdade tem renda. propria e póde fazer os seus regulamentos . 
O SR. :F.!ENRTQUE DoDSWORTH : -Mas V. Ex. não dese!ia que sejam pagos 

os p rofessores pelos recursos da Faculdade, pois consigna verba no Or~a-
mento do Interior para esse fim. ' 

o SR. :r-1AuRrcro UE l.VI"EJDElrnos: - Para cobrir o "deficit'' que pesa na sua 
receita. 

O SR. OscAR SoARES: - As Congregações podem crear cargos administra
tivos, mas não podem crear os cargos de professores. 

O SR. AnoLPRo BEJRGAMINI: - Não podem crear Jogares de natureza al
guma. A Constitu ição é expressa e clara : a creação d car-gos e a fixação de 
vencimentos só podem ser feitas pelo Congresso Nacional . 

O •SH . HiENRIQm; DoDSWORTlC: - 8-r. P.residente, o outro motivo que me 
trazia á tribuna, como tive ensejo de declarar, foi o de me congratular com 
a Camara pelo apreço dado ao a.ssumpto, neste momento, chegan do o ill u~tre 

relator do Orçamento do Interiol·, Sr. Tavares Cavalcanti, a verificar pessoal
mente as deficiencias de que se resentem os estabelecimentos de ensino, e a 
sua organização, visitando, como fez commigo, o Externato do Collegio Pedro 
IJ. Não é de estranhar que isso aconteça quando a pasta da J ustiça, que 
supm·intende a instrucção, está conrfiada a homem de mãos limpas e intelli
gencia culta, como o Sr. Vianna do Castello, de cujo interesse pela que,tà!J 
posso dar testem u ntho pessoal, e a quem se deve em grande parte, o facto do 
Orçamento do Interior se referir, de modo tão SU!l'gestivo e efficiente, aos 
interesses do ensino publico . 

Era o que tinha a dizer. (llhtito bem.; ?n;tiJi,to bem. ) 

O Sr. T avares Cavalcan ti: - Sr. Presidente, os dou illustres DPpu
ta4los que, com tanto brilho, acabam de captivar a attenção da Camara. fi
zeram, cada qual a seu modo, a defesa mais cabal e completa do parecer da 
Commissão, contrario á emenda apresenlada pelo exímio parlamentar, meu 
nobre collega e amigo, tSr. Mauricio de Medeiros . 

O illustre autor da emenda, ,sr. Presidente, foi o primeiro a demonstrar, 
com a sua palavra insinuante e persuassiva, o que é o regimen de confusão 
que, através de reformas successivas, todas mais ou menos incongruentes, 
se tem <!onseguido implantar, em nossos estabelecimentos de ensino superifrr, 
e, talvez se possa dizer, principalmente na Faculdade de Mdicina ào Rio de 
Janeiro. 

Effectivamente, chegamos afr ponto de não saber ao certo qual o regimen 
didactico, administrativo e financeiro desses estabelecimentos . S . Ex. mesmo 
acaba de confessar, e terminou o seu discurso pedindo a attenção do relator 
para a emenda referida, qu"l, pelfr menos, em parte, póde ella escapar de f erir os 
eS<!rupulos constitucionaes clfr relator. 

0 •SR. MAURICIO DEl MElDEllRfrS: -Naturalmente. V. ID.x. sabe, não sou do
gmatico; só sou professor na minha cadeira. 

O tSR . TAvARES CAVALCANTI: - Eu, Sr. Presidente, quer pela estima pes
soal que voto a S. Ex., quer pelo meu interesse ligado ás co usas d(} ensino, 
terei o maior pra:rer se por occasião de se votar a emenda de tS. Ex., depois 
de approvado o requerimento de votaçíj.o por partes, puder concordar com algu
mas vet,ba.s que, effectivamente, possam ser concedidas sem offensa aos [Jre
ceitos legaes e constitucionaes que regem a elruboração or.çamentada. 

0 SR. MAURICIO DE MElDEliROS: - Desde já, rugradeço muito a V. Ex. 
O SR. OscAR SoARES: - Se fossem recol•hidas a(} T hesouro as rendas ào 

Departamento Nacional de Ensino, o relator leria verba de sobra para atten
der a todas as emendas. 
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0 SR. TAVARU:S CAVALCANTI: - Diz V. Ex. muito bem; mas, de de que, 
como accentuei ha pouco, não se sabe qual o regimen financeiro dos estabele
cimentos de ensino, nem a quem competem a despeza e a receita, porque 
em regra as despezas, mesmo quando excedem as autorizações legislativas 
devem competir ao era rio publico ... 

0 SR. MAURICIO DE l'IIEDEliRoS: -Não ê bem isso. 
v l:i1< . '.r A VARE!:! CAVALCANTI: - . .. não ê possível attender a todas as exi

gencias desses estabelecimentos, comquanto defendidas com a logica e com 
o primor de elocução que costuma revelar o nosso eminente collega, Sr. Mau
ricio de Mede iros. 

o SR. MAURICIO DE MEloEJIRos: - Aos ouvidos de V. EJx. Pediria, entre
tanto, licença para, antes de V. Ex. terminar, esclarecer o assumpto; não se 
pOde dizer que seja ignorado totalmente o destino dos dinheiros e dos recursos 
financeiros dos institutos, os quaes são obrigados, pelos regulamento , á con
fecção de um orçamento proprio ... 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Pevfeitamente, eu chego lá. 
o SR. MAuRJCio oE MlEIDEIROS: - ... onde estão previstas as receitas. Esses 

orçamentos consignam a subvenção elo governo e as rendas proprias dos insti
tutos são approvaclos pelo St·. Ministro, e só depois entram em execução. 

O SR. AooLPno BERGAMINI : - Da administração passada, não se tem bem 
noticia quanto á applicação dessas rendas . Não quero, com isso, dizer que 
tivessem sido mettidas na a lgibeira pat·ticular de a lguem. Não. 1\II.as, discre
cionariamente, crearam-se cargos, fizeram-se as nomeações com fixação de 
yencimentos, etc ., til-anelo-se esse dinheiro da r ceita proveniente do ensino, 
e mais: até o patrimonio de alguns institutos, creio que o da propria Fa
culdade de Medicina, perigou, foi locado. 

O SR. 1\ILo\.uRrCio DEl MEDEIRos: - o meu discurso, mencionei que a Fa
culdade de Medicina, para enfrentar as despezas consequentes á reforma, teve 
necessidade de se desfazer de seu patrimonio de apolices, aliás com permissão 
do Governo. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Contra eJ\.1Jressas disposições de lei. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Mas, Sr. Presidente, a Commissão de Fi

nanças, e particularmente o relator do orçamento do Interior, em seu parecer 
sobre as emendas, tinham, deante de si, dous imperativos preceitos ela Consti
tuição, cada qual, pôde-se dizer, mais fu lminante, a imp dir a acceitação de 
determinadas emendas. 

Um era o seguinte: a lei do orçamento não pôde contar disposições extra
nhas ao calculo da receita e ás despezas com os !lerviços anteriormente crea
do.s; outro não se pôde crear qualquer mpre~o. civil ou militar, nem estipular 
Tencimentos senão por lei ordinaria especial. 

Se combinarmos os dous preceitos, chPgaremos a esta conclusão: o or
çamento não pôde consignar verbas senão para empregos e serviços creados 
]JOt' lei. 

Dir-me-ha, entretanto, o meu nobre collega pelo Estado do Rio: esses ser
viços estavam, de facto, Cl'eados; se não por lei, todavia, por acto da congre
gação, que tinha autoridade officiaJ 

O SR. MAURICIO DEl MElDEmos: - Por acto do proprio poder publico. 
0 iSR. TAVARES CAVALCA,'ITI:- Perfeitamente. 
tSe antes da refot·ma constitucional esses cargos houvessem sido pro

vidos e apparelhados convenientemente, hoje não lh es poderíamos negar as 
necessarlas. verbas; mas, desde que após a promulgação da reforma consti· 
tucional, ê que se solicitam verbas, quer para custeio do pessoal, quer para 
apparelhar la,boratorios, é claro que o orçamento não pôde consignar verba. 
por isso que tal serviço não tem existencia legal . 

0 SR. AooLPHO BERGAMINI: - •Muito bem. 
O SR. LINDOLPHO PEssô,~: - Viola preceito constitucional. 
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Ainda ha mais: S. Ex. mesmo disse que parte da verba pedida na emenda 
visa custear os serviços de assistentes que vão sendo nomeados quando aquel
les que não merecem a confiança dos professores ca.thedraticos são postos em 
disponibmdade, ou de docentes convidados quando se dão desdobramentos de 
turmas. 

Comprehendem V. Ex. e a Casa que os assistentes assim providos e os 
docentes assim nomeados recebem empregos que· não !foram creados por lei 
e vão ter vencimentos que tambem não fm·am legalmente 'lStipulados. 

Ao demais, trata-se óe óespezas de todo o ponto imprevisíveis, porque nin
guem pôde calcular quantos assistentes s rão postos em disponibilidade du
rante o anno e quantos serão nomeados para substituil-os, como tambem não é 
pos ivel prevêr quanto a turmas deverão ser desdobradas durante o cu so 
lectivo. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - J\Iuito bem. Pergunto agora a V. J!:x. 
esses funccionarios, incluindo tambem os professores, uma vez attingido ao 
tempo da aposentadoria, têm direito á inactividade remunerada? Se tem, -·ai 
pesar a despeza no erario federal. 

0 ISR. TAVARES CAVALCANTI: - Como V. E!x. Vê, Sr. Presidente, a situar·ão 
é tal que a reforma de ensino não fala em apos ntadoria ... 

O SR. 1\'IAURICio DE lllEDErRos: - E' uma di ponibilidade act!va. 
O SR. TAvARES CAVALCANTI: - .... fala, entretanto, em disponibilidade, de

pois que o professot· attinge a \ 'inte e cinco annos de serviço, o que conti ·ue 
como bem salienta o nobre Deputado, uma disponibilidade activa. Afast. o 
professor do serviço activo do magisterio, mas não lhe tira os demais di reLos 
e fa culdade, inclusive até tomar parte nas congregações. 

O SR. liiAurucio DE MF..DEIRos: -E pertencer ás bancas examinadoras. 
O SR. ADoLPno BERGAMI~I: - E, ainda, auferir a gratificação addici 'lal 

por tempo de serviço . Tudo vai pesar nos cofres publicas, directa ou incl ··e
ctamente, quer o Tbesouro pague ao funccionario, quer se augmente a ~ tb· 
venção da Faculdade. 

O SR. TAVARillS CAVAI.CANTI: - Ha outro aspecto da questão, para o qual 
chamo a attenção da Camara, pois não é menos importante . 

O meu nobre collega acaba de letnlwar, em aparte. qu e os orçamen os 
das congregações são elaborados durante o anno e submettidos á approva ão 
do governo. Ora, o governo, depois de approval-os, que faz? Inclue, na p;o
posta geral do orçamento, a verba nece saria para a subvenção, das fa('ul
dades. 1 a lei orçamentaria que estamos a votar, o mesmo facto se ' u . 
.A. Faculdade de :M;edicina foi contemplada com importancia excedente a 2. oDD 
conto de r éis para o custeio dos seus serviços. 

O >SR. 1\IL\urucro DE J.V.IEDEIROS: - Pergunto a V. Ex. se a verba a que 
alludiu era maior que a do exercício passado. Penso que não. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Devia ser. 
O •SR . .MAurucro DE lHEDETRos: - Parece-me que era iguaL O governo ão 

entrou no exame da questão financeira. 
O SR. TAVARES CAVAJ.cANTI: - Quanto a essa parte, não tenho elementos 

para responder ao nobre D putaclo. 

O SR. 1\IL\urucro DE MEloEIRos: - Tambem não possuo informes xactos . 
O SR. LINDOLPHO PEssOA: - A Faculdade de Medicina é, então, mantida 

e, ao mesmo tem1Jo, subvencionada pelo 'Dhesouro? 
O SR. TAvAREs CAVALCA.'TI: - Falei, ha pouco, da confusão do regimen 

economico-financelra das faculdade . Não desejo, entretanto, interrompP;: o 
argumento que ia expender e que é relevante. 

A subvenção foi incluída na proposta do governo, naturalmente de accO ·do 
com o orçamento elaborado pela congregação e approvado pelo Executivo. 
Como é, por conseguinte, que a Commis ão de Finanças póóe acceitar emencia 
que, embora visando os mais altos fins, os melhores beneficios para o en-
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sino, augmenta, em todo o caso, a subvenção de cerca de 700 contos, Isto ê, 
a eleva a 3.1'00 contos, sem que a Commissão haja sido sufficientmente es
clarecida a respeito dos nomes dos docentes postos em disponi,bilidade ou que 
obtiveram gratificações addiclonaes, etc.? A Commissão desconhecia, ainda, 
quaes as cade1ras novas a serem custeadas pelo orç.amento, e, tambem, a dis
criminação de outros dispendios, os quaes tornam necessario accrescimo glo
bal tão sensível . 

Se taes augmentos fossem approvados, como assignalei no parecer, a Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro ficaria com o duplo da subvenção con
cedida á Faculdade da Bapia. 

O SR. MAURICio DE MEDEIRos: -Não queira V. Ex. comparar a frequencia 
dfl uma com a de outra. A do Rio de Janeiro ministra ensino a perto de 3.000 
alumnos . 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Perfeitamente. 
o SR. MAURICIO DEl MEDEIROS: - Se fiz, na emenda, a discriminação das 

verbas foi quasi a ti bulo- à e justificação. 
0 SR. TAVARiilS CAVALCANTI: -Estou certo disso. 
iO Sa. MAurucro DEl MEDEIRos: -!Se houvesse dito apenas- eleve-se a sub

venção a 3.100 contos- a Commissão perguntaria; por que a 3.100 contos? 
Enumerei, por isso, os motivos da majoração . Permitta-me o nobre co!lega, com 
0 maior respeito, que repilla a doutrina de que a Co=issão de Finanças 
só possa acceitar emenda - que determine augmento de verba para os ser
y'~os publicas - quando a administração o peça, porque Isto redundaria em 
tolher a iniciativa dos deputados. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI : - Nem foi este o m eu pensamento. 
Qualquer deputado tem o direito de apresentar emendas ; não se discute. 
A Commissão, porém, não póc1e dar o seu parecer, o seu assentimento, se-

nfio quando decidamente esclarecida, e isto só e poderá dar quando a adminis
tr<tção fornecer os dados necessarios . Este é o meu intuito. 

O SR. MAuRICio DEl M'IIDEIRos: - Por esse motivo, os relatores de modo ge
ral entendem-se d!recta ou indirectam ente, com a administração. Por outro 
lado, a ampliação de verbas, quando se trata de causa justif icada, tJor effeito 
de a ctos publicas, não póde ser recusada. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Quero, porém, •Sr. Presidente, chegar a uma 
conclusão . Estou certo de que o nosso illustre collega ·pelo Rio de Janeiro, 
ao a presentar esta. emenda, inspirou-se, como costuma fazel-o, nos mais altoe 
di. tames do interesse publico. 

O .SR . M'AuRrcro oa MEIDEIRos: - E as informações, os dados que V . Ex. 
vê, na justificação da emenda. são de tal maneira minuciosos, que não po
dc·riam provir da minha cabeça. Foram-me proporcionados pela administra
cão . 

O Sa. TAVARES CAVALCANTI: - O illustre representante fluminense, pre>
fesso r dos mais brilhantes da Faculdade de Medicina ... 

0 SR . MAURICIO DEl l\1iEJDEIROS: - E' bondade de V. Ex. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI : - Faço apenas justiça. - ... conhece bem 

das necessidades desse estabelecimento de ensino; entretanto, S. Ex. tem o 
meio de propor á Camara as medidas afim de occorrer a essas fo lhas, - is to ê, 
um projecto de lei >-- mas nunC'a com emenda ao orçamento. Por um pro
jecto de lei especial, onde se estabeleça, de modo claro, quaes as cadeiras no
Tas que ficam creaodas em beneficio do ensino medico, qual o pessoal que 
deve ser nomeado para preencher e auxiliar essas cadeiras e, tam,bem, qual 
a verba nece saria para o apparelhamento material dessas disciplinas. - S . 
Ex . tern o remedio para o mal. Fazer tudo isso, porém, em simples emenda 
orçamentaria, é contraproducente, além, ode anti - regimental e até inconstitu
cional.' 
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{) SR. SA' FILHo: - Pelo menos, essa proposta puramente material , po
deria ficar desde já. perfeitamente alterada na I i orçamentaria . 

O SR. TAVARES AV'ALCANTI: -V. Ex. tomou parte tambem na discussão 
e sabe q ue o material pedido é destinado a cadeiras, cuja creac:ão foi acoimada 
de illegal e in constitucional; illegal, por ter sido feita sem autorização do Le
gislativo, que dava ao Governo poderes apenas para abrir credito até a impor
tancia de 300 contos, e inconstitucional porque, posteriormente, a onstituição 
veiu declarar q ue qualquer emprego só poderá ser creado por lei ordinaria es
pecial. 

o SR. '.SA' FrLuo: - Neste caso, então, a propos~a deve1·ia ter sido al
terada, com a deducção dessa despeza, que não tem fundamento legal. 

o Sr. 'l'AVARES CAvALCANTI: - V. Ex. comprehende que acceitamos a pro
posta do Governo, na convicção de que esta contém as verbas discriminadas e 
pedidas no orçamento das congregações, e approvadas pelo Governo. 

Tratamos, aq ui, de emenda que visa a ugmentar uma dotação. Por isto, é 
que digo que a Commissão de Finanças não teve esclar cim entos sufficientes, 
ou, pelo menos, julgou não poder absolutament acceitar a em enda em ~11a 

total idade. 
O SR. MAuRICio DEl MEDEmos: - " ão se esqueça V. Ex. da seguinte cir

cumstancia : 

E' qu e a proposta orçamentaria consigna apenas uma subvenção que 
!ica muito aquem do que, de facto, se gasta com cada instituto d ensino, o..g
gravada a inda mais pelo motivo de que o excedente corre por conta da r!"nda 
propria, que não dá margem para attender a essas difficuldade . . 

O SR. TAVARES CAvALCANTI: -Estou de p leno accõrdo com V. Ex ., nas 
já declarei o modo pelo qua l V. Ex. pocle!"á remediar a situação. 

O SR. MAURICIO DE ME:Dill!ROS: -Tra tando-se de a u gm entar uma subvenr;ão, 
ignoro POI'que não possa ser feito por m io de menda orçamentaria ... 

O SR. TAvARES' CAVALCANTI: - Pela reforma constitu cional, as subvenções 
só podem se1· concedidas por leis especiaes para figurarem nos orçamenl os, 
e se admittimos subvenções anteriores é porque consideramos que essa sub
venções, já vindas de ou tros or çamentos, já. reconhecidas em sua legitimidade, 
não podiam ser, ele repente, supprimiclas . 

O SR. MAURICio DEl !MEDEIRos: - E' xactamente o caso ela Faculdade de 
l\Iedicina, que já era serviço publico e já Yinha de annos anteriores. O que 
peço é o augmento para 3. 100:000$000 .. 

O SR. TAVAR.ElS CAVALCANTI: - Não supprimimos um ceitil solicitado p•lo 
Governo. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Mas tambem não houve a ugmento . 
O SR. •1\IAuRicro DE MEDEIRos: - Recusam-se a augmentar. 
O SR . TAVARES CAVALCANTI : - ~ ão tiramos um ceitil da proposta do Go

verno. 

O SR. lVIAuRICio DE MEDEIRos: -v .• Ex. acha que é inconstitucional uu
gmentar uma subvenção que vem ele a nnos anteriores, no orçamento, piira 
serviços, já cr eaclos em leis tambem anteriores? 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - O nos o crlterio, na hypothese, deYe ser 
este: pensamos que a proposta foi feita regularmente, quer dizer o orça
mento foi approvado pela congregac:ão, submettido ao juizo do Governo, por 
E:Ste lambem a ppro vaclo e in cluído na proposta orçamentaria. E' o nosso pre
supposto. 

O SR. 1\IIA URICro DEl :i\tEDEIRos: - Esclareço a V. Ex. Os orçamentos das 
Faculdades são elaborados no ultimo mez do a nn o. E' nesse momento que- os 
directores fazem os respectivos orçamentos e enviam-n'os ao Governo, pura 
o ann o imrnediatamente posterior. Logo, se a proposta ch ega em maio ao 
Congresso, não podia conter previsão para 1928. 
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o R. 'l'AVARE CAvALCANTI: - Então o orçamento appro,·ado m dezem
bro de 1926 visava a despe a de 1927? 

o SR. MA RICio DEl lVIEDEIRO : - de 1926 visou a despeza de 1927, como 
0 deste anno visará a do anno proximo. O Go,·erno não tinha dados para 
r dir augmento da subvenção. 

o SR. TAVARES A\'ALCANTI: - )i(.'ls nenhuma t•eforma de n ino foi feita 
d ois do mez de dezembro, e por isso não comprehendo como as despezas 
d,•, Faculdade possam ter crescido tão x.traordinariamente. I ão me consta 
qU<' tenha havido qualquer reforma, nem nomeações de então para cá. Por 
conseguinte, todos os cargos são os mesmo que já existiam. 

O SR. lVLI.URJCIO DE lV.fEDEJROS. - Por isso ê que estou explicando o me
t' 1do pelo qual se desdobram os recursos, os do Thesouro e os proprios, va
r, ndo e tes com o numero d alumnos e a oscillação ela despeza, a qual vem 
soJ accumulando de tal sorte que a Faculdade já teve de dispor do seu patr!-
11 onio, vend ndo as suas apolices, para fazer face aos ga tos. 

O SR. TAvARES CAvALCAKTI: - upponho tet· deTnonslrado, Sr. Presidente, 
C!' , ao rejeitar a em nda do nobre Deputado, não hou,·e na ommi são de 
F'•1anças, pensamento algum ele contral"iar as vistas sup riores que possa 
tP o Governo, no tocante á elevação do nível inlellectual da Faculdade de 
M :licina, e ao melhoramento do seu ensino. 

Estamo· aclstrictos a uma questão de forma que é, ao mesmo tempo, de 
e nela. Temos a nossa acção limitada; temos a nossa orblta traçada hoje 
Jl€~• propria Carta Constitucional. Além de lia, não nos se1·á permittidc. ir, 
en reianlo, , .. Presicl nte, repito - com maior praz r attenderei, no que fõr 
poBsi n~l, aos desejos do meu nobr collega, desde que S. Ex., em encaminha
P nto ela votação, demonstre quaes as despeza que absolutamente não ex
c Ia m as autorizações legislativas e con titucionaes. (.1Jnito bem; muito bem. 
O 1rador é c um pr~me11 ta elo) . 

Em 7 ele ovembro ele 1927 o r. Sá Jt'i!lio o[[ereccu á 
Gamara o segwinte 11rojecto de t i que mandcL considera1· 
1Jrotesso1·es catltedl·aticos os p1·otesso1·cs de des nlto do Gol
legio Pe-dro LI . 

O Cong1·e<Sso :-~aciona i resolve: 

Art. 1.• Ficam considerados professores cathedraticos, para todo os 
effeitos, os actuaes professare d desenho do Collegio Pedro li. 

Art. 2.• Revogam-se aiS disposições em contrario. 
Sala das · ssões 7 de Novembro de 1927. - Sá Filho. 

Ju.stijicaçc"io 

I 

Dado o valor que hoje em dia se empresta ao estudo de des nho, vasta
m_~ te ampliado, exigindo-se do profes OI' conhecimentos. mai.• complexos, 
n< ·6 theorico, como pratico., não fõra justo, deixa em os poderes publicos 
dP. reparat· uma anomalia existente na legislação do ensino secundaria civil, 
aprel>sando-se em con id rar cathedraticos os actua s professores de desenho 
do Collegio Pedro II. 

• ·os institutos militare de ensino jâ de ha muito se estabeleceu absoluta 
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equiparação e assim é que nos collegios militares Escola Naval e Escola. 
Militar, todos os professores de desenho são considerados cathedraticos; o 
mesmo acontece nas escolas normaes do Estados e desta Ca:pital. 

'Si dilatarmos nossas pesquizas á!;; 1 gislaç:ões do ensino nos outros paiz.:·s 
constataremos que todos os professores de desenho go~m das mesmrus r~ 
galias e vantagens pecuniarias que os demais prMes:;;ore das outras discip!j. 
nas e, ainda mais, que em grande numero de escolas de ensino secundaria 
da Allemanha e dos Estados Unidos, o:s professores de desenho e de musrca 
são collocaclos em categoria especial, percebendo até remuneração maior que 
os ouh·os . 

TI 

Outr'ora, e rradamente, se admittia o ensino de desenho como uma sim
ples illustraç:ão complementar ás demais materia do curso gymnasial. 11·o· 
dernamente, muitas disciplinas, como a geographia, a physica, a chimica, a 
historia univer·sal, etc, têm os seus processos de ~nsino evoluído~ e nos 
quaes as representações graphicas são a cada pastso utilizadas. A a ctual 
legislação reconhecendo a importancia do desenvolvimento do en ino de de· 
senho incluiu-o tambem no s• anno do cur o, onde, servindo de poderoso 
auxiliar do estudo das outraJs disciplinas, desenvolve-se de modo a satisfazer 
as exigencias dos exames vestibulares nas escolas !Polytechnica, Naval s 
J.ll[ilitar. 

III 

Actualmente os cargos de professores de d~enho são providos por con 
curso, exigindo-se, como no provimento das demais cathedras, que os candi· 
datos sejam titulados e tenham curso completo de humanidades; con~;;oantb 

a essas exigencias, um eugenheiro-architecto e dous engenheiros civis fo ram 
classificados nos primeirO'.> lagares e nomeados. 

A differença entre os professores de desenho e os demais professores 
do Collegio Pedro ]I já despertou a repulsa em reuniõea o-fficiaes de mem· 
br·os do magisterio superior e secundaria; assim que no Congresso do 
Ensino superior e secundaria, realizado por occasião do centenar·o 
de nossa 1Independencia, discutiu-se largamente a necessidade de, pn ·
tigiando-se o ensino de d~enho, a que os allemães chamam com justa r·azii.o 
a "quarta linguagem", se elevarem a cathedratioos os professores de· . .:a 
disciplina, tendo o mesmo congrésso decidido unanimemente que se repie· 
sentasse ao Governo salientando essa necessidade. 

Recentemente, na 'Prime1ra reunião deste anno, o Conselho Nacional do 
Ensino, deciciu, por unanimidade, dirigir-se aos poderes publicas, mostrando 
a conveniencia de se equiparararem os professores de desenha a cathedratko« 
e solicitando a applioação da medida proposta. 

'TV 

Quanto á parte financeira, pôde-se atfirmar que a reparação da injustl~a 
oue pesa sobre os professores, de d~enho, com a equiparação a cathedratt
cos, não importará em peso excessivo para os orçamentos da Republlca . 

Actualmente, um professor de desenho percebe 800$, ou sejam 9:600$000 
annuae~. Os quatro professores existentes percebem annualmente 38:400$000. 
Com a equiparação a cathedratico, um professor de desenho passará a per-
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c ber 1:200 mensaes, ou sejam 14:400S annualmente. Os quatro profet>sores 
exis te ntes passarão a perceber annualmente, com a equiparação, a impor· 
tancia de 57:600$000. O accr55cimo annua.l para cada professor sera. de 
4:800$, sendo o acoresGinw de despeza annual d-e 19:200$000. 

Enviado á Com missão de Instrucção. Pende de parecer diz a Synopse> 
de 1927. 

Ao art. 1•. 

Em Setembro entra em 2• cz.lsoussãv. São o{[ereciàas 
d1tu.s e-mend.a~. 

I 

E m vez de "Os professores de desenho do Collegio Pedro li", diga-se: 
'·Os professores de desenho do Collegio Pedro ll e da Escola Polyte

chnica do Rio de Janeiro h. 

Il 

S upprimam-se as palavras .. .salvo o de vencimentos". 
Sala <la~ sessões, de Setembro de 1928. - Ferreira Braga,. 

E m Outubro as OommiSsões d.e l1tstnwção Publica e 
Finanças o pitnalln: 

A Commissão de Instrucção Publica tendo examinado as emendas apre· 
sei'tadas pelo Sr . Deputado Ferreira Braga, ao projecto n. 1~7. de 1928, em 

. 2' discussão, é de parecet• que seja approva.da. a de n. 1, com o seguint6 
:;ubstitutlvo "os professores de desenho d0 collegio Pedro li, Escola Poly
te-~hnica do Rio de Janeiro e Escola de Minas de Ouro Preto". 

E ste \Substitutivo é aconselhado pelo facto de estarem, hoje, os professo
res da Escola de .:Minas, de Ouro Preto, subordinados ao Ministerio da .Justiça 
e Xegocios Interiores e equiparados, aos seus collegas dos demahs estabeleci· 
m•·n tos officiaes de ensino secundaria e superior. 

A Commissâo de lnstrucçãCJ opina pela rejeição da emenda n. II, por 
conter assumpto estranho ao objectiv<> do projecto. 

Sala das Commissões, 9 de Outubro de 1928. - Valois de Castro, Prest
d-'nte . - Henriq·tte Dodsworht, relator. - BTaz do A11UL1'al. - Raul de Fa
ria - Abne-J· Mourão. - Oa1·Zos Penafiel. 

Ao projecto n. 197 -B, de 1928, foram offerecidas, pelo nobre Deputadv 
Sr. Ferreira Braga, em 2• discussão duas emendas. Ouvida a Commi~ão de 
Inst rucção Publica, opinou peJa approvação de um substitutivo á primeira 
e pela rejeição da segunda. 

A Commil;;são de Finanças está de inteiro · accôrdo com a alludida Com· 
missão technica. A'ssim nada tem a O'PPOr á a.pprovação do substitutivo á. 
Primeira emenda. Quanto á segunda, porém, a sua approvaçã0 importaria 
em elevação de vencimentos e por conseguinte em augmento de despeza. E' 
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pois, de toda conveniencia. manter a r stricção constante do art . 1 •. Assim 
a Commissão de Finanças é de parecer que dita emenda seja rejeitada. 

Sala da Commil>são de Finanças, 26 de Outubro de 1928. - Manoel Vit· 
laboi1n, Presidente. - Tavares Cavalcc"nti, r !ator. - José B onifacio. -
.tinnibal Frei1·e. - Mcwoel Th op lvilo . - Don"ingos MascarenhM. - Em·ico 
Chaves. - \Vanclerley Pinho. - Linclolfo ColloT.- &i1nões Filho. 

Em 4 de Dezembro ent1·a em cliscl"Ssão os pareceres . 

O 'r. Adolp h o B ergamini: - Sr. Presidente, não posso dar meu a:>sen
timento ao projeclo n. 197-B, do anno corrente, que manda considerar ca
thedratico os professores de desenho do Collegio Pedro II. 

Tenho para mim que as velhas U·adiçõ s daquelles estabel cimento de 
ensino secundaria estão, desde, pelo menos, a reforma Rocha V z, senilo 
con purcadas. 

o descalrubro daquella reforma e, peior do que isso, a passagem daquelle 
improvisado educador pela instrucção publica, foram uma calamidade ... 

0 SR. YlA URICIO DE MEDEIROS: - I ão apOiado. 
o SR. ADOLPHO BERGAMINI: - ... pois elle desorganizou por comple o 

tudo 1uanto d bom ou de sofifrivel possuíamos e deixou a in:Strucc:ão em 
estado de ana1·chia. Os malefícios deconentes da passagem desse cidadão 
pelo Departamento de Ensino foram tão grandes que, por mai que porfiem, 
outros educadore:s não conseguiram ain ja pôr ordem na alludida de})endencia 
da administração pwblica. 

Talvez por isso o Collegio Pedro li não tenha podido readquirit· os fóros 
de estabelecimento modelo. Ao contrario, Sr· . Presidente: para que não se 
evadam desse collegio os que perante o professorado nfficial são compellicos 
a r alizar o•.s s us exames, a dar provas de capacidade, torna-se mistér a 
votacão apressada de dispositivos de lei, como aquelle que, ha poucos d ias, . 
po.r esta Casa transitou, vedando aos demais estabelecimentos paJ•ticulares, 
mesmo oiS fiscalizados ofifkialmente, media:nte mesas organizadas pelo Depar· 
tamento Nacional do •Ensino, admittirem a exame os seus alumnos, ou 
aquelles de déssem preferencia a taes estabelecimentos. Em summa: fo i 
preciso votar lei conferindo ao Collegio Pedro II o monopolio dos exames <lo 
cu!''O secundario no Dü;tricto Federal . 

O .SR. MAURICIO na MEDEJ'IROS: - Esse monopolio foi revogado p la ul
tima lei. 

O SR. ADOLPHO BmRGAMINT: - V. Ex . está equivocado. O dispositivo que 
permittia os. exames nos estabelecimentos e 1ue adquirissem m1 as do De
partamento acionai do Ensino cahiu. 

0 SR. MAURICIO DE l\!fED~JJROS: - Reconheço que V. Ex. tem razão, A 
Camara rejeitou e mantev a rejeição posteriormente .. 

0 SR. ADOLPHO BEJ'RGAMINI: - E' exacto. 
O •que jámails -conseguiram, entretanto, os professores de desenho do 

Collegio 'Pedt·o LI foi serem considerados cathedraticos. 
O SR, SA FrLHO: - O projecto visa precisamente reparar essa injustiça. 

Não sei por que V . Ex. o impugna . 
O SR. MAuRICIO DE 1\llE>DEIROS: - <Só acho impugnave! o projecto pela 

r stricção que fez o autor . Por que não equiparar em vencimentos? 
O SR. SA FILHO: - Porque não era viave! a providencia. No anno pas-
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~ado apre~entei projecto ne ··e sentido, o qual não teve andamento; de sorte 
que.' este anno, renovei-o com a restricção, á qual, aliâs, me opponho. Se 
rlio é possível con ·eguir tudo, consigamo~. todavia, alguma cousa. Não d ve
mo~ , portanto, impugnar o projecto, mas defender a emenda. 

o SR. ADOLPHO BEROAMI:<r: - Os nobre collegas que me hom·am com t;eus 
a}Jarte!õ e com sua aLtenção certamente não conhecem o ensino do desenho 
e de outras cliscipllnas mini~tradas no Collcgio Pedro 11: é uma ficção. 

o SR. SA FILHO: - Não apoiado. E' injusti<:a que V. Ex. faz aos profes
sores de de~·wnho elo Pedro li, onde existem alguns bens di ·tinctos. 

o SR. A.DOLPHO BERGAMINr: - O desenho, aliás, não ê a unica disciplina 
que não se ensina na,quelle estabelecimento. Basta dizer, Sr. Presidente, 
que professores que prestaram concurso para leccionar rrancez são tran~>feri
d · pat·a a cadeira de litteratura. 

o SR. A FrLuo: - Isso nada tem com o desenho. 
o 'R. A.DOLPHO BFJROAMIKI: - Como não tem? •Mostra a de.;orga.nização 

que vae po1· aquelle estabelecimento de nsino. 
Um professor pôde saber muito para leccionar, reunir todos os requisi

to:J no sentido de ensinar francez, tendo dado demonstração de tal capacidade 
el'1 concur ·o, mas, absolutamente, não estar á altura de reger a cadeira de 
li, era tura. • 

o SR. MAURICIO DE MEJomROs: - A transferoncia do proressor de francez 
p:u·a a cadeira de lilteratura se rez em virtude de disposição da reforma. 
d~ 1925. 

0 SR. AOOLPHO l:lEROAMl 'I: - A reforma Rocha Vaz? 
0 SR. MAURICIO DFl MEDEIROS: - Pei-feitamente. 
O SR. A.DOLPHO BERGAMINI: - Essa, já o affirmei, foi calamitosa.. 
O ::>R. .MAU RICO DEl MElOEIRO>;: - Segundo tal lei, o Governo tinha a ca

P r:idade, até, de nomear, livremente, e por isso ficou lambem com a de 
transfe1·ir, de uma, cadeira para outra, os professare. · que o requeressem. 

O SR. ADOLPHO BmOAMINI: - Se me não falha a memoria, porém, existia 
urn prazo dent1·o do q ua.l essa faculdade do Governo deveria ser exercida. 
A transferencias, no emtanto, foram feitas po · teriormente. 

O SR .. MAvRrcro DE MEomRos: - -:-<es a dispO-' ição ha um artigo e um 
P" ··agra pho; no artigo ·e limita o prazo a 60 dias, apenas com rererencla 
á nomeações Iivt·es. No paragrapho não ha re.;tricção alguma ele tempo; 
nelle é que está a po>;sibilidade de. tran ferencia. 

O SR. ADOLPHO BERGAMlNI: - Claro que é o paragrapho, como pa1·te do 
ar igo, obedece ás prescripçõe;~ neste contidas; logo, fica sujeito á limitação 
de tempo. 

O SR. MAURICIO DEl MElDliliROs: -Penso que. nem o Departamento uperior 
do E nsino. nem o Consultor Jurídico do ~IInisterio, que foram ouvidos, opina
ram por essa fót·ma. 

O SR. AIJOLPHO BERGAMINI: - Sr. Presidente, todo :;abemos qu e essas 
disposlçõesinhas de lei, esses paragraphos, es.*l emendas, são mettidos nos 
soca vãos das reformas para aproYeitar e proteger afilhados . _ "ão se tem 
em >ista legislar com o p·ensa.mento - uperior, com o intuito eleYado de, na 
rPalidade, melhorar o ensino, facilitar sua diffusão. faYorecer ao~ estud~ntes 
pohrel> ; ao contrario, tudo >;e tem feito inversamente. E' carlsslmo o ensino; 
os professores, regra geral, não são bons; temo algun - bons, mas outros 
na•la valem, são nomeado· á custa de protecção. 

Basta dizer, r. !Presidente, que professor hoU\·e de portuguez que foi 
desmascarado como plagiat·io em banca de exame, onde teve zero na prova 
escripla e creio que na oral e, não obstante, por um mecanismo diabolico 
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enge-ndrado pelo Sr. Rocha. Vaz, que o protegia, foi contemplado com a no
meação ... 

0 SR. MAURIOIO DE MEDEIROS: - V. Ex. está sendo injusto. 
0 SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - ... porque os ouLros membros da Congre

aação em represalia ao que d.éra zero ao examinando, galardoaram-n'o com 
~ not~ maxima - 10 - e, assim, poude elle, na tangente, .seT ápprovado, 
classificado e, afinal, nomeado. 

0 ISR. MAURICIO DE !MiEIDEIROS: -V. Ex. ê injusto quando attribue á re
d'orma Rocha Vaz desinteresse pelo estudante pobre. !Pela primeira vez, uma 
reforma de ensino consagrou o principio da gratuid<cde, e esta regulada pelos 
proprios estudantes. 

O SR. A.DoLPHO BEJRGAMINI: - Guatuidade exposta á vergonha da col
lectivi dade. 

O nobre collega, entretanto, não poderá levar seu desejo de defend r o 
Sr. H. acha Vaz ao extermo de asseverar que a refo1·ma raliza.da por aquelle 
de,;organizador da instrucção pul:.Jica tenha favorecido a.o estudante pobre . 

O SR. NlAURI ro DE ·MEDEIROS: - Eu m atenho, exclusivamente, a e&;e 
pontu. 

O SR. ADOLPHO BEJRGAMr.>.--r: - Perguntaria ao nobre collega, que me 
honra com seus apartes, quanto pagava, antes da ref01·ma Rocha Vaz, um 
menino e quanto .passou a pagar depois da reforma . Teremos um meio pra 
tico de demonstrar s i ella veio baratear ou encarecer o ensino. 

O SR. MAURICIO DE MEDEliROS: - A tarifação do ensino tem de subir 
com o preço de tudo m a is. 

O SR. A.lJOLPHO BE.RGAMTh"': - Não apoiado. O Estado tem inte1·esse em 
ditfundir a educação e a instrucção. O seu interesse não está na arrecadaC'~ o, 
no aspecto financeiro, nas importancias, no dinheiro que lhe advenha do 
ensino. 

O SR. MAURIOIO DE MEDNIRIOS : - O principio conslitubional do regimPn 
democratico ê o da gratuidade completa do ensino primario. 

0 SR. ADOLPHO BERGA.MINJ: - E foi Jsso que se fez. 
O SR. MAURICIO DE JVD:mEIROs: - O ensi.no secundaria e o :;uperior, porém, 

sem]Jre foram remunerados. 
O SR. ADOLPHO BElRGAMINI: - Não apoiado . O nobre Deputado labora 

em Jastimavel confusão. A Constituição deixou ao.s municípios a in.strucçào 
primaria, mas, com isso, não quiz dizer que a instt·ucção secundaria e a 
superior fossem menos importante . A.o contrario: entendeu que era o E stado 
que tinha o dever· de olhar para este problema irn!.POrtanti.ssimo, e tauw 
mais importante ê elle quanto !facilitada deveria ser a di;ffusão da instrucçiio 
secundaria. 

O SR. MAURICIO DE MEDEliROS: - Penso que o nobre collega não apprP
hendeu bem o espírito do meu aparte. 

0 R. ADoLPHO BERGAMINI: -Parece-mE:' que . im. 
SR. MAURICIO DEl !MiEIDEJIRos: - Não ha texto na. onstituição que diga 

que o ensino primario ê gratuito. E' principio geràJ das democracias, no em
tanto, que o ensino primaria e elementar seja gratuito, e, quanto poSSi VP], 
obrigatorio. Jlámais, porêm, se fez, nem no Brasil nem em parte alguma do 
mundo, o ensino secundaria gratuito. 

O SR. AWLPHO BEJRGAMINI: - Onde meu preclaro collega viu, em projecto 
ou, siquer, em livros ou em autores, sustentar-se a difficultação ou encare
cimento da instrucção secundaTia? 

0 SR. MAURICIO DEl MEDEIROS: - A reforma Rocha Vaz não difficultou o 
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ensino se<l'undat·io. Pela primeira vez, instituiu a gratuidade I gal para o 
entiino secundaria. 

O 1SR. AOOLPHO Bl!lRGAMINl: - Sou obrigado a repetir o que àjisse ba 
pouco. E dar-m -hei por convencido, converter-me-hei em defensor da re
fo1'll a Rocha Vaz, si o distincto collega me demonstrar que, antes de.,sa re
forma, o menino no ollegio Pedro LI pagava menos do que veio a pagar 
depois della. Si fizer isso, terá provado ClUe o Sr. Rocha Vaz conlri!bLL~U 

para tornar o ensino secundaria ao ale>tnce de loda a gente, que, realmente, 
barateou o ensino e que estou em erro, quando a severo que o encareceu. 

E, assim, convencido pot· uma demo·nstração in quivoca, eu, que sou sincero 
n0 debate, que sou sincero nas minhas acções, darei a mão á palmatoria. 

0 SR. MAURICIO Dl!l ll'IIEoEIROS: - Minha affit·mação não vae a té lá. • 
O SR. AooLPHo BElROAMINI: - Sei bem o que impressionou o meu honrado 

cnllP~a. Foi aquelle dispositivo inho da r•eforma Rocha Vaz, reforma que não 
r: •·:;~ mos a sab r qual seja, pois teve nada menos ele quatro ou cinco rep".J'hll
'- ·ões , car!~ uma das quaes feita sob o pretexto de ter sabido a anterior com 
in ·orrec<;õ s, não obstante inü·oduzirem-se-lhe innovações fundamentaes· foi 
a11 1ella tl'sposição que exige do estudante pobre um attestado da sua mi
serabilid:OOe, para só então vir a ter uma perspectiva de direito á matricula 
g 1tuita. 

E ' o filho do proletario, compellido a ir mendigar, solicitar, suppUcar, a 
1•t'e~(n ç?io da sua pobreza, para, no meio elos collegas, filhos ele ricos, ser n.pon
ta•lo como mi>'eravel, como individuo que alli está de favor, ao passo que na 
Ir islação anterior o Estado, attendendo á pobreza envergonhada, o man
da·ta admittir, como alumno g.ratuito, sem que os outros companheiros o 
s• ll 1J~ssem. 

0 SR. MAURICIO DE MElOEIROS: - Não apoiado, 
O SR. ADOLPHo BEROAMINI: - ... e sem que os demais condiscípulos 

d• classe pudessem indicar aquelie que a fortuna não b8Jfejára com as mes-
rr graças que aos outros: 

0 SR. MAURICIO DEl MElDl'liROS: - Não apoiado. V . Ex. la:bora em equi
V"ro . A legislação anterior jámais cuidou doa matricula gratuita nos cursos 
s. ·ri01·es. 

O SR. AooiJPHo BEROAMINI: - !Por via ele acto do Ministro da Justica 
p0diam, e o eram, matriculados gratuitamente alurmnos no Internato e no 
Externato do Collegio P edro II. 

O SR. MAURraro DEl MEl>EJIRos: - E' cousa differente. No curso secunda
rir a refonma Rooba V~I!Z, até ampliou o numet·o de alurmnos gratuitos. 

O SR. AooLPHo BERGAMINI: - Submetteu-os, porém, á humilhação da 
pro,·a, do attestado da sua m!serab!lidade . 

O .SR . !MAURICio DEl MElDEllROS: - Não apoi:OOo. 
O SR. AooLPHO BEROAMINI: - O pobre, assim, tem de divulgar no mPio 

do~ demais alumnos, elos demais meninos, as suas condições de miseria, de 
pro•cariedacle financeira. 

0 SR. MAURICio DEl MEDEIROS: - Não é exacto. 
0 SR. Â.DOLPHO BEROAMINI: - E' O que está na lei. 
O SR. :i\1AURrCio DEl MEDEl!ROS: - O estudante requer ao director, e é este 

qu• m dá o de pacho, concedendo ou não a matricula gratis, de accôrl1o 
com o numero de pretendentes. Não vejo em que seja vergonhoso ao alumno 
confessar que é p o.bre . 

O SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - Ha um mecanismo que põe o ca~o no 
conhecimento de todos. Não tenha duvida o nobre collega. 

O SR. MAURICio DE 'MEDElffios: .- V. Ex. faz confusão entre o que se 
passa no ensino secundaria e no superior . 
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O SR. AooLPHo BERGAMINI: - No s uperior a exigencia requinta, a hu
milhação é mai vergonohosa . Só de um cerebro obumbrado, como 0 do 
.,. . Rocha \ 'az, poderia sahir uma concepção dessas. 

O .SR. ·MAvRIO!o DE ::\lEDErRos: - Acha V. Ex. que ê humlihação para 
o estudante confessar a sua pobreza? 

O Sit. AooliPHO BERGAli!INI: - O estudanre vae ficar em contacto com 
os outros moços, muitos dos quaes já teem elevação de espírito sufficient~ 

para respeitar o companheiro pobre; mas n em todos são assim, e fica elle 
exposto aos filhos dos poderosos .que, via de regra, amesquinham o humilde, 
envergonham aquel!e que dispõe de menos dinheiro, que tem posição inferior. 

O SR. SA FILHo: - I sso demonstra que to.do o ensino ministrado peJo 
E stado, em qualquer gráo, deve ser inteiramente gratuito. 

O SR. MAt:RICio DE ~lilDEJIROs: - Sel-o -ha quando houver, entre nós, a 
socialisação das industrias e das fontes de renda differentes, que permittam 
o ensino gratuito . 

O SR. SA FILHo: - Fontes, em que a renda não seja vexada pelos 
impostos. 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Attendam os nobres collega.s a mais esta 
parl1cularidade: ao passo que se augmentavam as taxas e emolumentos para 
os cursos secundario e superior (não me tendo, aliáS, referido muii:o a este 
ultimo, isto ê, ao superior, porque no ensino, na educação, na instruccão 
secundaria, no curso de humanidades ê que deve estar o maior cuidado e a 
maior attenção daquelles que se preoccupam com o assumpto), - ao mesmo 
passo que era encarecida grandemente a instrucção secundaria, o Sr . Ro
cha Vaz tinha a cautela de mandar, pela sua refonha, que as rendas do en
sino. ao invés ele serem recolhidas ao Thesouro Nacional. o fossem á ,he
souraria elo Collegio Pedro .n. Ahi eram e llas distribuídas a seu tala. te, 
sem orçamentos controlados pelo Poder Publico e sem a fiscalização do 
Congres o, sem a propria fiscalização tictlcia, pró f ormula. para cohonestar 
a legalidade da acquisição desses dinheiros, e a sua competente a pPUcaçoo! 

0 SR. MAURICIO DE: MEDEIROS; - Não apoiado- Os directores prestam 
contas. 

0 SR. ÀDOLPHO BERGAMINI : - A quem? 
0 SR. MAURICIO DE MEDmROS: - Ao Depart2a11ento Nacional do Ensi 10. 

Os orçamentos de cada estabelecimento são approvados pelo Ministro, que ê 
parte do organismo geral do E stado. 

O SR. AooLPHo BERGAMDII: - Não apoiado. Aliás, essa pratica coll,de 
com o disposto na lei d~ leis, que ê a Constituição, a qual não admitte, 
absolutamente, que rendas publicas sejam distribuídas á discrição de qual· 
quer administrador, maximê quando se trata de nomeação, de provimento de 
empregos, de f ixação de vencim ntos. E . entretanto, o Departamento • a cionai 
de Ensino, o proprio Collegio Pedro II, fazia a crea.ção de cargos, f ixava
lhes vencimentos, que eram pagos por essa receita, cu1a fiscalização ~ão 

era exercida, e sem que o Congresso Nacional fosse ouvido. ão havia lei 
alguma que tal autorizasse; por meio do Regimento interno daquellas ca as, 
por instrucção do director do estabelecimento, creavam-se Jogares, fixando
se vencimentos que eram pagcs pela 'I'hesouraria do Collegio. 

O SR. :MAURICro Dél ::\IEDBIROS: - Aliás, não ê excepção na machina g ral 
da nossa administração. A Contabilidade da Guerra tem a sua autonomia, 
o mesmo acontecendo com a da Mar inha, e tudo ê frucl'o da autonomia 
administrativa, concedida deste 19111. 

O SR. AooLPHo BElRGAMINr: - Que importa? E' um abuso a mais, e, 
com maioria de razão, devemos combatel-o. 

E que a utonomia é essa? 
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O SR. l\1AUIUCIO DE :\IEt1ElllOS: - nohre c-o!leg-a ,·ae vêt·, c1Pt1lt·o de 
tlguns djas, \'atarmos aqui projecto dando aos .E!,;taclos attrihui<;fto I>Ut'a 

·parem universidades com autonomia diàactica e aãministrativa. 
O SR. A.LOLPHo BEROAMINr: - E' outra cousa, porque esses .E!staJos 

o verão as unh•et·sidades com t'CC'ursos proprios. Aqui, não: em uma !·u; 
!limas ses~ões do anno passcldo, votám<ls proje:eto uutot·izando a ahet·tura 
• credito para pagat· olll'as de r construc<;ão no edificio do intC't·nato PC'dro 
. Ora, si esses Pstabt·lecimentos teem autonomia. ~i dispõ m de rPcut·so>< 

·roprios, que fa.<;am fl'ente a torlas as despezas com o !;eu patt·inlonio, mas 
i o venham consumir as renda do ensino, r·enclas elevadas, a~gravadas, 

n •radas dia a dia para, depois, solicitar 11 Uniii.o auxilias, ,.,,cursos, meios 
ara pagamento· ele gastos, d!' reconstruc<;ão nos pt·edios onde funccionam. 

O SR. :MAURICio DEl MEoEmos: - O nobre Deputado está um pouco con
'l.ditorio comsigo mesmo. porque, si o Estado f> •Lue cal>e pt·ov!'r a instru

' ilo, q ue mal existe no facto do Governo auxiliar um estab<?l ·cimento de 
t~ ino na re<.<,nstrucção de seu predio? 

O St<. ADoLPHo BERGAMINI: -Não estou contradit.orio. Quero, uma vez 
w é o Estado quem superintende a. diffusão do ensino !lecundario, que o 

· werno faça a recon>tt·ucção dos predios, pague as àespezn.s, mas art·e<:ade, 
'CPba a receita, a renda proveniente do ensino O que positivamente, não 

, ·,c~e ser defendido é o criterio em vigo:·. >. perC'epcilo daF t·endas diz de 
r to com a autonomia. do ensino; o estabelec:mento arrecada e distrihuc, 
>pliec'l.ndo-a a seu talante, mas a despeza com a reconstrucçi.io do~ edifício!< 
•···e por conta da. t:niã.o . P de-se credito, o Cnngresso o concede. ~ão é 
nissivel. 

Ou o Estado ]JI'O\'ê a todas o.; clispendioq, f'lcilita o ensino, torna-o grn-
•o, até . .. 

0 SR . SA FILHO: - Apoiado. 
O Sn . AboLPuo BEIWAMINr: - . .. e não negarei o meu 'l.poio á ai>,•"tura 
creditas nt'cessarios - ou se estab!'lece o regimen preconizado pelo nub t' 

·lega, Sr . Mauricio de ,l\fedeiros, o da autonomia. E então não se <·otnj>re
•de que estejamos ·frequentemente a autorizat· cred;too; para pagar ohras 

n 1dadas fazer pelos directore5 do Internato e Externato Pedro H. 
O SR. SA FILrro: - .'lão se sabe, até hoje, quanto rendem as taxa~. :\Ias 

·" andat·á por milhares de contos. Que custaria ao Estado. porlanlo. aorir 
J.itos que supprissem essas taxas escalare"? :.Vlil contos, por cYemplo, 
ta.ria.m. •Muito mais do que isso votamos pant exposições intet·nactonaes. 
0 SR. ADOI.PHo BERGAMINI: - Para Sevilha, por exemplo. 
O SR. SA FILHo: - .ra Jl"'rança, recentemente. Herriot apresentou ;wo-

,r t'o de lei e trubelecendo a gratuidade do ensino pelo Estado, quer ,;ecun
io, quer supet'ior. E lá não existe a socialização das industrias. 
O SR. MAURICIO DEl :\1EJDEIROS: - :Mas o Estado é sacio em quasi todas 

industrias que dizem respeito ao interesse collectivo. 
O SR. Sá. FILHo: - O Estado, aqui tambem é >oc~o d!' gt·andes indus· 

•r.1s : de estradas d~ >ferro, do Lloyd e outras em prezas. 
0 SR. l\IAURICIO DE }.lEJDEJROS: - :.V!uito j)OUC'as . 
força, por exemplo, á actívidade particular. 
Os aço ugues, as padarias sã.o t:ambern do domínio particular. 
O R. ADoLPHo BERGA:MJNI:' - Voltando propriamente a.o pt·ojeclo, não 
posso dar o meu voto favoravel. Não vejo em que a a.pprovagão delll' 

r-on tribua, proxima o u r motamente, para melhora.r o ensino <!UO se mi
n;. t ra no Collegio Pedro II. 

O SR. SÃ FILHO: -O projecto apenas visa 
0 SR. AooLPHO BERGAMINI: - A pt'imeira 
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decorre de pagarmos áquelle est'abelecimento, que ali se ncontra á antisa 
rua Larga de São Joaquim, causa.-'1do damnos, males enor·mes á mocidade 
que imagina, que sonha se educar e se instruir_ 

Aqui me fallam, frequentemente, no regimen sériado. Com os proft:~ 
sores, com esses methodos que elles executam, a instrucção é uma piLher.a, 
resulta numa blagu,e. O prod'essor de determinada disciplina, no primeiro 
anno, récita umas cousas na classe, com o relogio na mão, tendo a pre
occupação de ir embora cuidar de outra vida. E' tolerante, dá média aos 
alumnos que não a merecem. No segundo anno, o professor da mesma <liS
ciplina é outro. Occoh·e, porém, que est:e é exigente, aperta aos alumnos 
que não trazem do primeiro anno cabedal sufficiente para resistir á se e
ridade do novo professor e, assim, acontece, frequentemente. no Intern" 0 

elo Collegio Pedro II. Já o disse desta tribuna, sem contestação. Quap :o 
se fizeram ali obras, os alumnos não tiveran~ aulas mezes e mezes segu:tos. 
Muitos foram mandados para as casas de seus paes, não obstante ser o1 ·i
gatorio o pagamento da pensão. o fim elo período Iectivo foram con,;i
cler·ados todos como tendo média, !>ara o accesso a anuo immediato. P.:r
gunto: que apr·enderam '! C\' a da, não porque não tivessem vontade de estudar. 
mas porque não encontravam prod'es ores, porque havia desorganização no 
ensino, porque reinava o desleixo. Os professores o que querem é ter _u" 
vencimentos majorados, as suas regalias augmentadas, os beneficios av~.,,. 

mados, sem se preoccu1>arem, absolut'amente, com o ensino. Para que m 
menino seja chamado á lição é preciso empenho, e preciso mandar pedi ao 
lente o obsequio de arguir, á sabbatina ou a licão o alumno numero to 
ou quanto! 

O SR. SÃ FILHo: - A bôa remuneração, em geral, é condição de '111 

desempenho. 

O SR. ADOLPHO BEJRGA:\II~r: - Perfeitamente. Desejo, tv.mbem. o m 
desempenho e contribuirei para que se remunere á altura o esforç;o q_,_e o 
professor despende. :::\'ão posso, entretanto, concordar com e ·se simu ·ro 
de Iic;ão da mõr parte dos professores do Collegio Pedro II. que, sem du"em 
cabal desempenho á alla missão rtue lhes está reservada. veem sr,Jic- ar 
por leis especiaes, augmento de vantagens e favores. 

O SR. SÃ FILHo: - O projecto não trata de attender· a 'I u:1lq Ut'r sr :ri· 
tação no sentido de maiores vantagens ou fa.vores. 

O SR. ADOLPHO BEJRGAMINI :. - O nobre collega disse que nesse •so 
particular não houve solicitação . Acredito. Não existe mesmo, a 1·esr. lto, 
qualquer duvida . D~gamos, porém, francamente: na mór· parte do,; o> 
as emendas. os disposilivos que providenciam sohre a melhora da sit 1 "'i" 
de professores, como de todos os funccionarios do Estado, surgem 110 • <o
licitação do interessados. 

O SR. S..\. FILHo: - Desejaria , .. _ Ex. que ~P peioras. e a s:u.J e:iio 
delles? 

0 SR. ADOLPHO BEROAJIHNT: - :;\I ão; desejaria que se elaboraSSE' for 
ma, na qua l se consignasse exigencias se,·erissimas. mandando pagar al
tura do esforco dos que l~·abalham. 

Professare"> ha que. investidos na catheclra. não teem, logo r1P •:tto, 
qualquer parcella de autoridacl , pot'Que os rapazes, os aJumno ,são t• ste
munhas elo exame deficiente que fizeram esses professores; sabem q' e o 
professor Fulano deu zero ao cancliclto Beltrano, candidato que pas,r·u a 
professor. No dia seguinte. teem noticia de que o cidadão l]UE' foi apa n'udo 
como plagiario na prova escripta, na these offerecida, é. por um pa"" J• 
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11agica, inyestido na cathedra! Pergunto: que autoridade moral tem um 
-nte nessas condições? 

O SR. SÃ .l<"'!Lrro: - Até agor·a, para accusar todo o corpo docente du 
L'ullegio Pedro II, V. Ex. só deu um exemJ,Ilu. 

O .SR. ADOLPHO BERCAMnn: - tlue o meu nobr·e eollega. não cont ·ta. 
0 SR. SÃ FILHO: - Eu ignoro. 
O SR. :i\út:HlClo DE ·.MEDEliRO ": - .&;' facto anonymo. ~inguem o conhece. 
O SR. A<DOLPHo BEJRGAMINI: - • ão quero augmentar a afflic<,;ão a'O 

fflicto, proferindo-lhe o nome; mas, cert:amente, os meus nobres collegas 
.nhecem o examinador que deu zero ao candidato, hoje cathedratico do 
ollegio Pedro II '! 

O SR . ?.1áUlUCio DE :MEDEllRO:;: - Si essa accusação é justa, é caso a ve
·icar. 

O SR. ADOLPHO BEliWAl\UNr: - Posso garantir que é justa. O proressur· 
q e deu a nota zero foi o Sr . José Oiticica. Parece-me que é autoridade em 

r tuguez. 
O SR. SA FILHo: -Apoiado. 
o SR. ADOLPHo BElRCAMINr: - ::\las, a tr·ansfer·encia dos professores? 
Amanhã transr -re-s um professor de aribhmeliea para inglez. In di-

v ·uo que adduziu provas de competencia para lecc-ionar mathematic t é 
c nsfericlo para a cadeira de inglez ou de latim! 

O SR . SA FILHo: - E a reforma permittlu isso'! 
O SR. :VIAURICIO DE MbiDEIRO~: - Pennittiu para as cadeira.; por ella 

adas. 
0 SR. SÃ FILHO: Durante certo tempo; jú nao .·e acha mars t>m vrgor 
dispositivo. 
O SR. AooLPHO BERGAMINl: - Per·guntaria ao nobre colleg-a, S<. :vJ:au

rh o de Medeiros, se não partidario pelo menos defensor da tr:,nsfer·encm dos 
I' ·fessores . .. 

O SR. MAURICIO DEl J\1EJDEJROS: - Explicarei a Y. Ex. 
O SR. ADoLPHo BElRGA.MINI: - ... se acharia plausivel transfetJr-s& o 
~ssor de gymnastica para algebra, physica e chimica ou histoda natural. 
0 SR .. :\1AURTCIO DE MEDEIROS: - V. Ex. talvez não conheça bem OS ter-

n,, exactos da lei. A lei permitte a transferencia par.._ as cadeiras creadas 
ou vaga.5 por motivo da reformét. Entendia-se que eram cadeiras novas; 
Jlf' a nto, era possível houvesse no propt·io cor·po docente alguem que tivesse 
r<· clores para essas novas matedas . 

O SR. AJJoLPHO BEJRaAMINr: - :\fn.s a transferencia não foi feita quando 
po .o em execução a reforma, e, sim. muito tempo d pois de entrar ella em 
\'i~•lr . ::\I esmo ah i, crêou- se a cadeira de literatura. Creio, aiiás, que já 
YÍJ; _o anterior ú refora Roaha Yaz. Vamos, por·ém, admittir. Crêou-se a 
(<I :ra de literatura. Da mesma orte que se transferiu o profes>'or de 
fr:•ncez par·a literat ura, se poderin transferir o ele gyronastica! 

O SR. ::11Aurucro DE :;,'[EtJEIRos: - Penso que é literatura fr.anceza, porque 
PX tem dua'l cadeira~ : a de literatur·a nacional e a ele literatura franceza. 

O SR. ADOLPHo BERCUMINI: - :\Tão. Por que, pelo mesmo principio. não 
pG. ser transferido o de gyrnnastica? 

I) SR. J\L\URICIO DE MEDEIROS: - E Hi elle fOl<l<e Urtl literato? 
() SR. A.DOLPHO BERGAMINI: - Todavia. I" ahsunlo. Então O cidadão faz 

con urso para determinada cadeira e ~ transferido r.ani out1·a a respeito da 
Qua· não deu demonstrações de capacidade ? 

Tsto anarchiza. desvirtu'a. tumultu'a. ubverle :1 ordem da~ cousas e 
l:~r:, o chãos que vae pela instrucção J:JUblica. 

<::ou. Sr. Pre•idente, francamente contrario ao projedo, 
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Penso que se pr eis;, cuidar d;.,. inslrucção :,ecundaria de man< .ra ra
dic..U. A Com missão Technica da Ca a eleve tomar <L seu;; b.Jmbros a tare( 
de proceder a um eotutlo cuidadoso. intelligentE', com a despt·coec· utMçiio d• 
crear cargos, ou melhor, com a pt· occupa<.;ão de não <·r ar cargo , de nàu 
favorecer a afi!ohados, mas com o pen>amento de ot·ganizar um pro.it·rtc 
capaz de diffundir o ensino, barateai-o e to mal-o ac:-cssiYcl a todos aquell • 
que que t-em realmente estudar. Porque. Sr. Presidente, ler :ntelligeneia c 
vontade de apt·endet·, não é privilegio do~ rieos, <los poderosos; ao contr . 
rio: via de regra, esses têm filho· j>J tendente" para. a maland!'ice. para 
pilheria, para a \,rincadeira, para a o cio. i<lacle. O filho do pobre, que as~ :. L· 
.ao mourejar perenne. constante le sua familia, de seu chefe, ele seu 1 ' 
é que 11rocura nos livros haurir ensinam<'nO:os capazes d~ tornai-o um ho· 
mem de valot·, um productot· de utilidades que pos:oam garantir a sub> "
tencia da .familia que mais tarde, quando homem, ·\'enha a erear . Esses, r' t 
regra geral, s.'i.o os verdadeiros trabalha.clot·e-, os que tê1n a IJ1'('0CCUJH~<" ' 

do bem estar collectivo, conseguido á custa do seu esforc;o. do ~ ~u trabalh 
da sua intelligencia e da sua pertinancia. 

Yolo cont~·a o projecto e dirijo um appello á Commissão ele Inst 
ecão Public'a, no sentido ele nos fornecer trahabho em concliçõe~ ele mer 
nossa approvação, sem matizes politicos, sem clis ·enç.ões partidarias 
camente com o pensamento superior ele <lotar a nossa patria de e iC'm f,, 
capazes de tornai-a gl'Unde, radiosn, Jeyanclo-a ás fina!idadel'l, 'IU P t 
~16s queremos para a grandeza collecti\'a. . Ului/o 1Jem; muit" llrm). 

O Sr. Mauric io de 1\Icdeiros: - Sr. Prc;;idenle, sou obrigado a \' t ;, 
tribuna neste fim ,de sessão. Fiquei com in,·eja tle meu amigo, o nobre D •r. -
tado, Sr. Aclolpho Bergamini, que tantas ,·ezes se tem queixado dos a 
torios fonnaclos apenas por dou·, tres e qu.:ttro Deputados. 

O .SR. AooLrHo BERGA:\IINI: - Não me tenho propriamente queixado , e
gistt·o a displicencia c negligencia claquclles <tue desertam do recinto. 

0 SR. :i\1At'RlCI(.) DE ~!BDEIROS: - I SO, no em tanto, não Lem e\·itado [Ue 

~. Ex. aqui produza tão beiJas orações ... 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: -Bondade cl Y. Ex. 
O SR. :i\lAURICio DE AlJIDEIRos: - ... ventilando, com seu elevado H 

critico, questões ela mais alta importancia. 
Vou fazet· parte dessa bancada que pocleriamos chamat· '·bancada. llo o· 

;noquio", para dizer alguma cousa, não 1n·opriamente em justificação do !J•O· 
..]ecto, mas em condemnação á injustiça commettida. pela Commissão de s
trucção e appoiada pela dP Finanças. 

Esse projecto, da a uwria do nosso illustrado collega, Sr. Sá. Filho, tllc 
.:oe distingue entre nós pela sua gt·ancle operosidade. pela sua insupP >e' 
C0'111 P tencia ... 

O R. SA FILHo: -Generosidade ele Y. Ex. 
0 SR. ADoLPHO BERGAIIIINI: - Justü;a. 
0 SR . ]\IAURICIO DE :l\1EDEIROS: - ... e pelo grande amor com <iUe eH ud.t 

todos os pmjectos que aqui se debatem - esse projecto de,·e conter um -in
dpio de justiça; infelizmente, não ha uma justificação acompanhando-< 

O SR. SA FILHO: - Não apoiado; o projecto está longamente jus tif t• lu 
no primeiro avulso. 

O SR . MAURlCIO DE MélDiiliRos: - Só tenho C'Ommigo o segundo aYul,;o. 
A Commissão ele Instt·ucção, porém, e.·aminando-o e as emendas que lhe 

foram apresentadas, achou hom o alYitt·e ele estender as sua.s regalias <'J' 
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~l' ofessores de d<>,e nho ua Escola. Poly-tec:hnica elo l{io ele Janeil·o e da E ·cola> 
tle Minas, de Ouro 'Preto. Rejeitou, porém, a emenda, segundo á. qual se 
•YJanclava retit·ar do projecto inicial, do nobre Deputado r. Sá Filho, a res
··icção, a meu Yer odiosa, de equiparar para todos os effeitos. •·salvo o de 

v ·ncimentos''. 
Parece que o fundamento principal do ]Jl'Ojecto é acabar com a clistincção 

,. professor€' de primeil·a e de segunda classe. E' tradicional em nosso 
'lSino relegar aquell€'5 que ministram o ensino elas artes a uma situação se
undarüt. O illustre col1ega, l'. Sá Filho, se insm·ge co ntra isso e manda 

•• tuiparar os prO'fessores ele desenho aos clemai pl'Ofessores. cathedraticos . 
O nobre Deputado por ão Paulo, Rt·. FerrE-ira Br·aga, achou qu se de

ria ser mais libet·al e que nesta quiparac;ão de \'antagens, ou de dire.ito, 
.1 ele regalias, ou de effeitos legaes, não l'e poderia e tabei€'Cet· a restricção 
s >'encimentos. 

O SR. SA Fn.Ho: - Estou tl€' Inteiro accürtlo. 
0 SR. ADoLPliO BERGAM!NI: - Si s faz ;t t>quiparação, L[llf' seja com

le ta. 
O ~R. ~lACRICio !>E l\lEDEIRos: - P ara mim. tL<JUellt> nosso collega e3tavtt 

•m a razão. Si o professores são catheclraticos e se a expt·essão .. professo- 1 
< · cathedratice>s ·· tem qualquet· significação em nossa tet·minologia adminis 
· tivn. a dj:>p:tl'i ·laclC' de vencimentos con.·titue injustiça herrante e :::'a-
01'C~<I. 

ü RR. SI Fu.rr~·: - PerCeitamenle. 
O Sr.. l\IAURIPic l•r: 'MEDETRos: - A Commissão de Instrucc;ão Publica, pe1a 

· ,z elo seu Relav)l'. Sr. Deputado Henrique IJotlsworlh. diz que a 'Tl:lleria 
c :e ser rejeitada pot· conter assumpto estranho ao' objecti \'O' elo projecto. 
'- o sei bem onde aquelle nosso tão illustre e talentoso collega encontrot· di-

·~iclade ou estranh za nessa emenda, para considerai-a como fugindo ú fi
lidacle do projecto . Ao contrayio: si o (im da rn dida é resolvet· ou con

e •rtar uma situaçi:io de injustiça, parece CJUE' e><sa ,·ae até ao vencim ntos. e 
orí' na justiça a fazer-se tarnbem. estes de,·eriarn ser equiparados. 

Logo em seguida. a CO'm.missão ele Financ;as achou que essa equiparação 
vencimentos impm·tava em el vac::ão dE' Yencirnentos, em augmento de des

' 'l e que, portanto, não se poderia approYar a emenda. 
Votarei pela emt>nda, a despeito de_ses clous pareceres, porque entendo 
o projecto só satisCa.ria completamente o seu objectivo. não s6mente mo

t. I, mas material, si fosse redigido €'Xa.ctamentp segundo a fôrma aivitrada 
r > nobre Deputado por ão Paulo. 

Quanto ao debate offerecido ao projecto pelo prezado collega. Sr. Adot-
" > Bergamini, c1·eio que S. Ex. olha ~Qm pessimismo o ensino professado 

Collegio Pedro li. Si obset·Yarmos toda. a nr: stt organizac.;áo so··tal, 110li
, moral mesmo, com eSIJirito ser€' no, o pessimi. mo com que S. Ex. julga 

r, ·nsino m inistrado no Collegio Pedro II não eleve ficat· localizado. Não ha 
I· nome nos isolados em nenhuma sociedade. Ni'io é possível que> encontremos 
n magisterio da 11epublica - pequena pat·cella do Estado - um tal deslise. 
t• , 1 tal hTeverencia para o cumpt'jmento elos seus deveres, si isso não cor
rcoponde- a uma perturbação no rythmo geral elE' toda a vida brasileira, quer 
!J< I tica. quer moral, quer aílministratiYa ... 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Mais desa ·trosa é e !la, porém, quando af
f~ ·ta o ensino. E organizações h a q ue teem r sistido mais mesmo no ensinn 
rn·bf gratia o Collegio Militat·, que, a despeito ele já não ser o mesmo Col
J, io Militar, todaYia se tem mostrado mais infPnso que o Collegio Pedro Il 
:1 (•ssa lufada de insania que vae por ahi. 

0 SR. MAURICIO DEJ l\[EDEIRos: - . O contnuio, porém, clE'RSll. hypothese 
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lJE'SSimista, de que o caso do Collegio Peclt·o li não seja Rinão a expJ'Css•lr, 
;>articular de um phenomeno geral, o que me pru·ece é que a tonalidade pejo
rativa com que o nob1·e Deputado pt>lo Di tricto l<'ecleral considera esse case 
}JaJ·ticular é um simples prolongamento do seu enorme pc·ssimismo na maneir 
ie julgar o instante actual ela nossa viela, quer política, quer :ulmlni!;trativ.• 
e. quiçá, quer moral. 

0 SR. ADOLPHO BERG.\MDIJ: - Y. Ex. acha que elle aclmitte optimismo' 

O SR. MAURICio DE :\1EDEmos: - QuE'm vem do E'StJ·angeiro, quem c-ompa, 
o que se passa no Brasil com aquillo que SE' viu, <tU<' se ohsprvou e sobre qu 
sa reflectiu no exte1·ior, não tem motivo algum ele t1·istt>za. quando torna 
pisar o solo ele sua patria. 

o SR. . \DoLPHo DERGAMINI: - .-\ct·ediio: é a theoria do ·• podia ser peor · 

O SR. 1\1ACRTf'Io DE 1\lEIDEIRo><: - 'C'ma ~tUsencia como a que nw foi d 3 

ter ... 
O SH. ADoLPno BERGAJI.II~I: - :..'\ão tive a fo1·tuna de sahir a barra sln5 

rara !r a Monte·vidêo e Buenos Aires. 
O SR. MAwlUCio nE 1\-lEDETRos: - Garanto a Y. Ex. que só o palz tt=J 

perdido cam isso. Si V. Ex. li v esse sahido barra li !óra, si tivesse contem
r.-iado outros horizontPs E' observado out1·o,; meios sociaes. si houvesse exarr 
r.ado outras ·organizaÇões poÚticas, tah·ez fosse menos pessimista no ju ~ 
mento cruel que por Yezes faz das nossas proprias condições. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - As leituras que ele lá me vên1. entreta nt•J 
ltâo me dão impressão ele que sejam peiores do que as nossas. 

O SR. i\'I:AL'RICio o~; ~lEDEIRos: - Tudo clepPnde daqulllo que se lé. 
V Ex. abrir um do" jornaes de opposic;ão terá matinalmentE' tal injecção 
trlsteza, que, certamente, nem se animarl\ a leYantnr-sp <' lr aff1·ontar o 
em uma patrin tão desgraçada. 

O SR. ADoi..PHo BERGA1\fTNI: - Xão apoiado. Tenho. ao contrario, tu 
i1•jecc:ão de energia. 

O SR . MAURICio nc ::1-lE:DEIRos: - Si, em vez disso. V. Ex . lêr um jorn 
gcvernista, ve!'ific;~rá que a vida corre maciamente. c,ue tudo N<tl\ realiza 
como si fosse a propria mão de Deus que nos conduzisse. 

Ü SR. ADoLPHo BERGA111INI: -E' a hypocrlsia viva. 
O SR. MAURICio DE :\IEDEIRus: - De maneiJ·a que si Y. Ex. lê1· no estra 

geiro as noticias optimistas, que são geralmente as unicas tJUe filtram p:.~ra 
o exterior, virá a ter delle uma no<;iio e\·idcntemenlc muito melhor ao qu·~ 
t·ealidade lhe poderia proporcionar. 

A ausencia que ac-abei de ter !oi talvez das mais impressionantes, ao , Jí''l 

regrcaso . Das observações que aquio. pude fazer, ''eio-me ao contrario um 
sensação bem mai~ optimista, de um Brasil animado por ~m sentiment~ n J 

de vitalidade, melhor eomprehensão g-e1·al dos de,·eres e impulsionado p<'lu t 

l'alho impressionante de uma noYa gPração, que vae vindo á tona já form:.. 
por esse proprio ensino republiea no. Como 11ão tt>l' assim uma grandE' co• · 
fiança no Brasil'! 

O SR. SÁ FrLuo: -O optimismo de v. Ex. não está. po1·ém, em fun(' · u 

de seu pessimismo em relação ao estrangeiro? 
O ·R. éMAL'RICTo DE :\IEJDEIIRos: - :Não tenho pessim ismo em rel::u:nco · , 

€<llrangeiro . 
0 SR. TBIERS CARDoso: - A aUtoridade de Y. lilx. conforta todos os IJI' 

sileit·os . 
0 SR. MAURICio DE Àil:lDEIRos: - ~Iuito obrigado a V. Ex. Pengu f[U 

Mlse deve ser o sentimento de todos os bJ'a.<;lleiros oue commentnm as n<>. E!!!! 
~ousas sem quaesquer paixões politiC'aS. 
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Ainda hontem, no clesasLre que no compungiu a todos, que fina flúr de 
1. f' llectualidade o Brasil perdeu! Que pugillo ... 

0 SR. ADoi.PHO BERGAMINI : - De homen s ele es col. 

O Sn . MAURICio DLJ MEDEIRos: - .. . de homens urilha n les, segurament., 
d .e mais capazes (avoiadOs) ele injectar na nação o mais confiante dos opti
r smos! Serão elles, porém, xcepção? A tristeza é profunda de os ter per · 
d do, sem duvida; mas não ha excepção no valor e no brilho daquelles gran
d homens. Outros ahi stão, surgindo por entre a mocidade d hoje. Ou· 
• o~ virão, com a mocidade da ama nhã, t·enovando-se incessante mente. E' a 
1 pria catarata da Yida, que nos v:t dando, de salto em s a lto, novas ondrur 
d valores! E o que n6s vemos, precisamente , é ([Ue esse s valores novo~ 
t1 o:. formados jâ sob o reglmen republicano, são nutridos de melhor visão 

vida, orientados em u m ímpeto de construcção e dotaclos de um fundo de 
!tura, q u e o nosso pessimismo, por vezes , nega , mas qu a realida de va•• 
·r-la ndo de uma solidez innegavel' 

Assim, pois, não participo do pessimismo do meu nobre collega do D!s
o Federal, no julgamento do Colleg!o Pedro H. 
O Sn . ADoLPBo l:lERGAMINt: - Ainda não fui a. Europa. Quando tiver a 
una de lá ir e voltar. rr.uitç, prc.vavelm<>nte ficarei op t lmista, como o 

L 1 nobre collega e prezado amigo. 

O Sk. MAURIC'Jo DE MEoEmos: - Pena é que e u pertenr:a a esta c la sse de 
c 1 t~. entre a qual V. Ex. consid ra humilhação confessar poureza, porque. 

porventura não fosse eu, exactame ntc , um dos pobres que se não enver
b ham de declaz·al-o, seria, com abundancia de coração que convidaria mtu 
11r.1 ; o a um passeio pelo mundo a f6ra pat·a poder, depois, a.o voltar, ter o 
pr :er de ver sua !,'Tnncle intelligencia. ao sen•iço de s eu grande optimismu. 

O • R. Aoor,PHo BERGAMINI: - D evo fazer uma rec tifica ção. Xão consi
'•"r humilnaçito con!essat- pobre?.a. L.' ma àa" cousas de. q~e mais me orgulho 

, l vez, minha poorcza. 
O SR . .\>lAt;P.I<::Io DFll\IEDEIIlU"S: - Shakespeat·e foi m oço de cava lla rit;a. 
O SR. ADoLPHo BERGAML.'Ir - AchD que a extgencia feita na. "'forma 

1: lm Vaz aos meninos que vão fica.r em classes com outms que não teem 
mesma educação, que não teem ainda formado o seu caracter, a nobrez.:!. 

tl entimentos, os expõem a vexame . 
O ~R. l.\-1Al.:RJC'Io Drl MEDEliRos: - Re:<pondere i a V. Ex. dentro d~; algun 

mir.utos . 
Penso que a injustiça é grandE' em r E'Iação a o ensino do Co!legiç, Pf-dro IL 

T· r to quanto p•Idt' ohsen•ar. dentre o" nomes uovoo; do magisterio, o Colle 
Sio Pedro II possue os melhores . 

o SR . A.oor.PHO BERGAMINI: - T e m alguns . realmente. de grande valor. 
·na l' lles não possuem stimulo. Che!(am ã~ aulas. recitam Hi' lições e vão 
'~ <'r:tbora. 

J SR. MAuRICio DE ?I'[EJDEIRos: - Po~,.uimo" <.. habito, a mE:u v er COI:

dem avel, de voltar o olhar languido para o pa ·sado ; st•mpre que temos d e 
on•;•lerar o presente o jt';gamC!:. mâo Só o passado é brilhan te. -\.lgue m 

T!ru , de futuro. que con~i·1en~ t- nr.~~·l T•resent;e lum irtoso e u seu presentP. 
l •O~ certo, o mais nocivo, o mais trJ,.(,, o ma!>:: vasto . 

J SR . ADoLPHO BEROAMINI. - Que revela isso? D e"":ÍO de melhorar. 
O Sn. M AURICio DE MEDEIRos: - Sem pre q u e se fala das tradiçõP ~ lo 

{'oi ,;io Pedro II, diz-se q ue elle foi um grande estabelecimento de ~nsin? . 

(lU por alli j ii passaram grandes nomes e c-hega-se a deixar suppor, que, nn 
r.1om ·nto actual. nenhuma expressão de ,-alot· nelle existe! . \ colá ningu'!m 
·nsina. X ão !<E' ~.)rmnm gerações noYas com cultm·as ufficiente!'. Tudo ~~ 



- o50-

: .-aliza, um puuco apJ·essadamente, na a ngustia da materialidade do inst ta 
actnal. 

Discordo disso. 
O SR. ADoLPHo BmRGAliHNI: - Hoje, entretanto, V. Ex. ve1·ifica que um 

~ Jumno do 'Pedro II precisa ter fót·a um explicador , porque, si se orientt•, 
~6mente pelas Jiç;õe,; ministradas pelos professores daquelle estabelecimento, 
Jt!'io chegara a haurir conhecimento~ bastantes, capazes de habilitai-o a en-
1rentar a Yida. 

O SR. 1\!I:AURICio DE Ml!lDEII os: - Discordo, profundamente, da a.ffirmat, • 
•ie V . Ex . Sou professor de uma Faculdade Superior de ensino e sempre 
uue distingo, entre os meus cliscipulos, algum valor de realce, tenho, quas· 
antecipadamente, a certeza de que é um ex-alumno do Collegio Pedro n 
Este, não tem falhado ãs suas tradições! tem continuado a dar á mocida le 
dó paiz uma cultut·a ele humanidade sol ida, perfeita, aQaptada á,; cond i•:·-· 
modernas do ensino secundaria. 

Quanto ás consicleJ·aÇõe·s que .S . Ex. fez a re,;peito ela r<'forma n o., 
\ T.az, eu as ju lg-o injustas, exact'an1ente, nos pontos que S. IiJx. ohonl11 
Não sou partidario dessa refonna. :Nelln vejo eJTos cap!taes e etTO~ ,,, 
detalhe. 

Accusat·-se, porém, a reforma Rocha \-az na part<' r !ativa gt·at t-

dade do ensino; accusar-se esssa reforma, no q ue res]Jeit'a ao methodo •le 
sclecção dos professores, penso que é commetter grave injustiça. 

\Em materia de ensino, é evidente que o ideal seria dal-o gratuito <"m 
todas as suas d'órmas. 

O SR. AoouPHo BERC.Al\11~1: , - E por que não se faz assim? 
O SR. :\JAURICio DE Ml!lDEIROS: - O nobre Deputado pela Bahia, Sr . Sú 

Fil>ho, lembrou-se ha pouco que já teve ensejo de apresentar projeno n · n
dando dar gratuitamente o ensino secundario e su11erior. 

0 SR .
1 

SA FILHO: - E' certo. 
O ,SR. AoouPHo BmRGAMJNr: - Eu f icaria no ens·ino secundado. 
O SR . MAJ:RICio DEl .MIDEIROS: - Ponderei, nos apartes que o cliscu r~u u•J 

nobre Deputado pelo Districto l<'ecleral, nos deu ensejo de troca~·, que '''stL 

gTatuidade do Estado, em certas espheras ele acl1vidac1e, é certamente mu to 
desejaveJ, mas, para iSSO, é mistér uma refOl'lna SOCial COrnpleta e <tUe tO 
se queira conci liar o ca.pitalismo pri\·ado com as necessidades de pro te•·· ,(u 
social elo Estado. 

Si este tem as fontes de recurso sufficientes, nfto por meio do im p< to, 
porque este recae sempre, seja qual fôr sua fórma, sobre a gTande massr· . . . 

0 \SR. ADoLPRO BERGAMINI : - Apoiado. 
O SR. iAURICio DEl lY,[EJDEnROS: - ... si frue, rendimentos, pela E': :o

ração directa dos serviços que interessam ás grandes collec·liviclacles; si !az 
a nacionalização das indushias; si empede o capitalismo pri\'ado ele se rur 

tificar ele· forma que permitta . o parasitismo socia l, então, sim, o E sltOo 
fica obrigado a dar assistencia ampla, ensino g ratu ito, velando e proY<"Hlo 
a todas as necesidades coll ectivas . 

O SR. SA FILHO: - Sem essa evolução pócle-se conseguir o ensnw· 
gratuito, por•que os argumentos que se apresentam agora conlra a g :·atu!
clade do ensino secundaria e superior, são os mesn1os que se apres ntanm 
<~.ntes contra o ensino primario. E' conquista relativamente nova ela jemo
CJacia. Foi nos fins elo seculo passado q ue se estabeleceu o ensino primaril) 
gratuito. 

0 SR. MAURICIO DID MElDEIROS: - 0 nobre- Deputado sabe que, na on:am· 
zação social presente, o E stado .iá tem multiplos onus e todos da nl'lJO' 
gravidade . A propria machlna do Estado, nas suas varias pec:as, é ~x-
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essivamcnte custosa. Não se quer, porque isso set·ia modificação por de
mais profunda, apparelhal-o com fontes de renda directa. Salientou-se, ha 
pouco, como, entre nós, é mal recebido, hos,iliza clo, o imposto sobre a rena, .... 

O SR. SA FILHo: - Como em toda a parte, e sobretudo, pelos ricos, au::. 
<gmes elle attinge. 

O SR. MAuRICio DEl :MEDEIROs: - O nobre co!lega não vem sinão auxiliar 
,l. minha these. Por que motivo ha essa 1·epugnancia das classes que go
•ernam - porque, afinal d co ntas, são as elites plutocratas que govet

•Jam e orientam as opiniões em pa:zes organizados como o nosso - por 
·;ue se insurgem ellas contra o imposl'o sobre a renda? Porque é o uni•CO 
tributo que as attinge directamente . E' o unico. que não púde ser cles
·'lrregado sobre a masa geral. 

·Sabem v>: . EEx. que, apezar de tudo quanto se tem feito, apezat· da 
;uam~ira verdadeiram!"nte ba.bil pela 4ua1 tem procedido a Delega.c:~, do 

mposto Sobre a Renda ... 
0 SR. SÃ FILHO: - Não apoiado. 
o •SR. ·MAurucro DE MElDEliROS: - . . . conseguindo fazer penetrar lenta-

1"ente nos nossos costumes uma fôrma ele imposição co11tra a qual se re
lla.m precisamente os poderoso:~, - a despeito de tudo, esse imposto, qu .. 

ú veria ser a no~sa maiot· parcella entre as fontes r1e receita, (· ainda ,·elativa-
1 ,('nte insignificante em confronto com as demais . 

O SR. SA FILHO: - ::\'ão represenl'a nem ~ '7a da J'enda gera,! da Re
Jillblic;a . 

O SR. AooLPHo BFJRGA:MINJ: - E :'abe o nolwe De putado pelo Bsta clo l1o 
lUa que esse imposto foi at irado Pem qualquer trababho prévio de PI'epa
n<:ão, ao passo que em todos os paizes que o adaptaram precedeu li. su::.. 

!opção verdadeira campanha de intel!igente propaganda? 
O SR . ~IAurucro DE MEDEIROS: - Qual foi o phenomeno que, entrfo nó , 

·sultasse de longo preparo anterior? 
Tudo se faz , no nosso paiz, ea:-abrnpto. 
0 SR. ADOLPHO BEROAlVUNl: - De improviw. 
O SR . MAUP..lCio DE :'l1.EJDcnn.os: - A abolição se fez por um a c to surpl'<:· 

h<: ndente· de imprevidencia e de improviso! 
O SR. THIEHS CARDoso: - Não apoiado. Houve uma campanha mtenstt. 
O SR. ::vi:Aumcro DEl J\llEDEIROs: - Foi surpreza para todo o paiz a sua 

!lecretação . Houve campanha intensa pela Abolição, como poncléra o nobrt• 
LJIJega. E' exacto. Preparou , porém, a campanha o terreno, do ponto de 
Y;.da economico? 

O SR. 'l'HIERS CARDoso: - Não compe~ia , f'~ a taref>< aos pro!)a~andisra.~ 

"" Aboliç,;:_o. 
0 SR MAURICIO D>;J MEloE1[·1'JS: \ -C ·se. pois, Jue .'bvia sómente um 

; 'i e a! ü~ : ., l'c d0 . 

O !"P.. koLPHo B!j)iGAMINI: -- Não i.ouve mecllJas comrlementare:,. 
O SP. _ '_:'HIERS c.~ruJoso : - Pensa c. orJ .• hr qu·~ c-s abolicioni~:as d<•viam 

preparar o terreno favoravel aos escravocratas? 
O SP.. l\1:AURICIO DE MEDEIROS: - Como iria eu pensar tal ccmsa '? N~<m 

<'u os accuso pera suhitaneidade e pe la fórma de sua victoria. O que affir
n o é que se passou da propaganda do ideal v ago, Crusll ·o. indecbo nas ua" 
fôrmas, para. a realidade da Abolição que veiu ex-abrupto. em as medidas 
r >mplementares, a que se referiu o nobre Deputado pelo Districto Federal, 
as quaes l'eriam, evidentemente attencliclo [J situac::ão conomica do Brl\sil, 
si , realmente, tivesemos o h3Jbito de não fazer as cousns violentnmen-re, 
impetuoEamente, mas após uma. gradação natural. 

A propria Republica, como os dignos collegas sabem. foi um golpe de 
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sut·preza. A·tê hoje, ainda se discute si, rea•mente, os procJamadores pen-· 
savam em fazer a Republica, ou si se tratava de simples movimento milita, 
contra um gabinete, para fazel-o cahir . 

O SR . THillRS CARl)oso: - V. Ex., então. nega a exi:;tencia ele acolll"-
c:imentos anteriores, com o mesn1o fim? 

O SR. 'll!fAURrcro DEl MEDEIRos: - Com <L ldêa da Republica.? 
O •SR. '.rHIERS OARooso: - Precisamente. 
O SR. l\!llAurucro DE lVIEoEIRos: - Esse thema d{l.ria certamente vur<t 

muitas horas de largo entretenimento. Não sou do>:> que acham que no 
Brasil tivesse havido, do modo sensiYel, uma contin uidade de ideal repu. 
o!ica.no. 

o SR. ADOLPilo BERGAMJNI: - rrav'a surtos aqui e acota. 
O 1SR. MAURICio DE J\1EIDEJnos: - O que houve, sempre, através da nos~'' 

historia - e o historiador consciencioso p6de vel'ifical-o nos varias episodi.Js 
da nossa h istoria polltica - fol ~L continuidade ele uma ancia por torm''·· 
polilicas de respeito ã opinião publica. 

0 SR. ADOLPHO BElRGAl\UNI: - Apoiado. 
O SI~. MAFIUCio DE l\llmoEJmos: - A idéa ele autonomia tlos Estado , "'' 

federação, tal'Vez possah1os cliZier que t'enha lhav!c1o clesde õs primord!:os 
tUt nossa. organização como paiz oberano. A idêa ele Republica, porén, 
creio ser bem discutível, e constituiu surprcza, ou hnpt·ov!sação de pequeno 
gcupo de idealistas, que th·eram a grande fortuna de poder transformar ~ n 
realidad concreta uma aspi r ação icleologica ele reduzida minoria. 

lPeroõe-me Y. :mx., toda esta nossa tliv:-~gação. Sr . Pre~identc; q ' 
che.ga. a t'emont<lt· quasi um seculo atrás. na viela nacional e que resul1't 
apenas de um aparte do nohre representante elo Distr!cto Federal, quan ln 
attribuia a ineHiciencia pratica do imposto sohre a I'enda a uma. falta do 
preparo anterior. O mal é o mcsmo mal brasileiro dns cous:ts resolv ic1·' 
nor Impeto, sem nenhum pre])D.ro a nterior. 

O SR. SA FILHo: - Não ha, ei1tretant0, isolacloq: toao, eltes presn]l
T•Õem urna preparação; teem causa e effeito. 

0 S . MAURICIO DE MEDEIROS: - A>'Sim en. i na a ]ogica. Entre nós. Jl ·l· 

t·ém, ·ha tal rapidez nos rihenomenos, qup no causas l)l'ecipitam os ef[eitM, 
clesacom/panhado, das cauPas, tão necessarias á segurança elos erfeito' 

O SR. SA FILIIO: - Mas esse caso não Fe concilia muito rom a phil of'·>· 
phia que foi object'o do exordio brilhante elo discurso de V. Ex. 

O SR. MAURlCio DEl MElDiiJIHOS: - Deixemos a philosophia! Dizia eu "" 
meu nobre collega que S. Ex. foi injusto na pat'te em que cr!tlcaya a t··· 

fot·ma Rocha Vaz sobre a gratuidade elo e nsino . l]; posso exemplificai·. 
Seria ideal fazer o ensino gratuito, secundaria, superior talvez: f> "' •• 

clade. Já disse quaes as razões que me assistem ·para acreditar que en lr• 
nós, com a organização social-economica que temos, esse ideal ainda ~'' ·\ 
longe ele ser realidade. ·Mas a l'e·forma Rocl1a Vaz ampliou, para o ensino s · 
cundario, o numero dos alumnos gratuitos. que1· no extel'nato. quer no In
ternato. Diss" o nobre Deputado que se exige attestaclo ele miFerabilicladP rlo 
candidato. E•se attestado não ê prop!·iamentp clp miserahiliclaclc: o Yor•'
bulo ê forte demnis para aquillo que na r aliclade se pede . · 

•Basta que o candidato seja orphão ele pae ou el e mãe, ou orphão de po 
0 mãe, ou, por fim. filho de funccionario publico . 

() SH . .ADOLPRO BKRGAMINí: - Os filhos de funccionni·io s puhJ!co" tP'"ll 
uma reducção. 

O Sn. J\1'Aunrcro DE MEDEliROS: - 1\IJ:as. si restam vagas. elles tecm prr" 
fC'rencla sobre quaesquer outros candidatos. 

Nem sempre . pois, haverá ne('po-gidade cl<' uma Cl E"mon>'tl·nc:íin clocnm<'r•· 
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~1 de pobt· sa. ~v.I.as, ainda que hou,·es:se, o atte;;tnclo de vobre-a que apre
,,•nta um candidato ú matricula no Pedro li é um uocumenc0 quasi que de 
caracter confidencial. Pertence ao archivo. Cil·cula no amb:to da BeCl·.,
tarin, e é o eUrector quem delle toma conh cimento, pa.l'a opinat· sobre a 
•·oncessão ou não da gt·atuiclacle. Isso em nada influe na Yida collegial do 

•<'nino . Citarei o meu in·oprio caso~ :B'ui al um no gTatuit:o elo Collegio Pe
ru Il, e u rui purquu en.t. orphu.o de }Jat: t. o n1eu irmão .nao tinha, uo 

momento, em que me tomou sob sua tutela, meios para fazer face ::t minha 
educação. Nunca recebi, de pane elos co !legas, t·icos ou pot)l'cs, 0 mf.'nor 
v~xame. 

O SR. AooLPBo BERGAMlNI: - :;\las não foi no regimen Ro<:ha \'az. Logo 
, nobre collega está de accôrdo commigo . 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Era a mesma <:ousa: T1ve tlt• d]Jl't',;ontar 
atte~tado de POibresa e certidão de obil'o cto mt:u pat:. Aliá o, L em <:unhece 
o nobre Deputado que o sentimentalismo brclsileiro cerca o menino pobrt: 
li completa dedicação, e elle desperta actos ele um desprendimento e norme, 
n' ·smo de parte desses que suppomos cheios de preconceltos e que ,·ão justa
m n te os filhos dos ricos! Ha nelles gestos de grande generosidade: para 
,., 1 atj uelles que lhes podem J>at·ecer menos th·ovidos ele fortuna. Além 
1l ·,o, dizia ba pouco, em resposta a aparte elo illu s l!'E· Deputado, a p :Jbt·E'~a 

"·"'. é humi!Jbação. 
0 /:li<. A.DOL.PHo BERGAMINI: - ~ao e. 
O SR. MAURICio DE MEDEIROS: - Shakespea:·e - lembrei-o eu, ha pouc•o 

foi moço de cavallariça. Forc1, que tanto ac1miramoE, confesou, em seu 
livro, que em .certo momento de sua vida não tinha dinheiro pat·a com]1r:u 
Ull<l gallinh a com que festejasse o Natal. 

O SR. DroCLEJCIO DUARTE: - lia, por exemplo, u caw cte Smith, candi
Jn o elos democraticos á presic1encia americana. 

0 SR. 1\'lAURICIO DE MEDEIROS: - Smith fOi vendedor de ,iomaes. 
São, pois, abundantes os exemplos de homens pobre que, ele accõr.lu 

et••H >1. mentalidade actual no mundo, porque não é um facto particular r1o 
Br· si!, antes, pôde-se dizer um phenomeno americano, toem garbo em es
tn.H'lecer o confronto entre aquillo que Fào e o que roram: te m orgulho 
pn, mostrar que, pelo p1·opr!o yalor, souberam construir uma PE'l'~onalicln <le 

!rn •onento sobf·e a. bas~; úa. ,sua pobresa.. 

O SR. Aoo t,PHO BERGAMINI: - ~ão ha duvida . Estou inte't·nm <' llt<· ck 
ac•·llrdo com o nobre collega. Nfto foi esse. pon'm, o aspecto qup PU:< E'm 
rei ·VO . 

O SR. J\IAURICio Dl'l MEDEJIRO.: - O illustre Deputado crmsir1Prnu qu•· 
<IP><je que o alumno ê obrlgaclo n confessar a sua pobreza para obtet· c·n,in o 
gt·:•milo fica em situação humilhan te perante os seus col!egas. 

0 SR. ADOLPTIO BERGAMINI : - Os que nfco t'eem i'ormar;fio caJ)az Jl:ll':l 

r·on· 1>rehene1er bem essas causas os humillham. 
O SR. MAURHYIO DE lVlEDEIROR: - A pratica. felizmente. no. most1·a q ur 

no Brasil não a1a esse- costume de humilhar um alumno pobre. :i\ifas a rP.
forma Rocha Vaz não sómente ampliou o nume ro de gt·atuitos para o en
RtnO secundaria, co1no ainda creou uma fôrma legal para dar gratuidade 
no curso superior a. um numero fixado para cada sêrie do ensino de cada 
faculdade . E são os proprios estudantes que inçlicam quaes os alumnos quo 
<leve-m ter ess€ premio. 

0 !SR . ADOLPHO IBEROAMINI: - Ahi ainda é peior; fica o alumno gro
ttti to sujeito aos outros. 

O SR. DrocLECio DUARTE: - Nas univet·sidades americanas acontec·p nuC', 
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<:ts vezes, os alumnos. mais distinctos e mais respeitados por collegas e p1·, 
wssores servem, durante o verão, como "gar()ons" em hoteis de luxo. 

O SR. :MAURICIO DEl .MElDEJ:ROS: - Penso que o ioeal desse dispositivo fo1 
precisamente retirar do arbitrio do directol' esta c~t"igmutização ela pobre>.·,, 
como a a,dmitte o nobre collega, deixando o eandiçlato á gratuidade entr . 
gue aos proprios collegas que, na sua grande generosidaae, na grande > 
pcr;oridacle moral ele moços, f~em sua escolha com cliscreção, com uma ti 
cumprehensào ctos exactos dever&s para com o collega que n inguem se a p•· 1•• 

cebe, depois, no col'l'er do ensino, quaes são os g,·aluit'os e quaes são os ,.0 ,_ 
tribuintcs. 

O SR. Dmcr."cro DUARTE: - Pôde acontecer. ~endo o arbitrio o elo tl•

rectol· que não conhece bem a familia dos candidatos, que se apresen 
com um atlestaclo ele misct·abilidarle justamente um inaiv1auo que esteja •rn 
condições ele pagar; é facl'o que já. s lem clacto . 

0 SI~. MAt.:RIClo DE l'IILIDI>IROS : - Quanto á elevação Oe Pl'CÇOS para " 
contribuintes, não era possivel deixar de fazel-a. •romemos, em prnn. cu 
Jogar, o ensino sccundario. Vejamos o ensino de um rnterna.to . O int 
na.to dá pensão aos alumnos. Ninguem põcle nega,· qu" u orcço ele toclt a 
alimentação lenha sido considerwvelmenle augmentaclo neses ultimos anJ>< <. 
S eria possivel que o estudante pudesse obtet· essa mesma pensão, <: Ull i
nuanclo a paga1· os pre<;os anteriot·es? Si, anteriormente, não se achou rue 
fosse elevada a remuneração, si o crescimento dos preços se fez para n!lu, 
por que não fazer crescer essa remuneração com que o t:.stuaante paga a S•la 
alimentação e todos os cuidados de que é cercado dentro ele um estalle'< i
mento de internato '? Qua.nto ao ensino feito pelo externato . . ; 

O SR . Aà>oLPHO BNHGAMINI: - Os generos augmentaram pa1·a lodo~ ,., 
..:unsequentemente, pan, o Collegio Militar. Como é que <Lhi é ma.b ba .tto 
o ensino? 

0 SR. l\IAUIUClO DE MEDEIROS: - No Co!legio Militar ha um phenOl, no 
a apreciar . Antes ele tudo, o Collegio Militar tem Ltma finalir\ade d e
rente. 

O Slt. ADor.PHo BEJRGAMINI: - ::\lo Pedro It pagam-se ·stampilhas, L; xa. 
emolumentos, buscas. certidões. Tudo custa dinheiro, lu do c:onsom" 1 ·111-
po . No Collegio Militar simplificam tudo isso. 

O SR. lVIAurucro DE MEDEIROS: -V. Ex ., toum seu upa.rle, vae me ol:w1;;:11· 
a abordar a questào por outro aspecto . 

O SR. ADor.PHO BEHGAMINI: - O alumno paga a. sua penstlo. A~ pn.,a> 
dos annos. anteriores não são necessaria;;, porque constam elo ,·egi;;t r" Ja 
secretaria; não é preciso l'equer!mento, na <'la cltsso. o r•·!mltndo e ,1ue 'llio 

fica mais barato. 
0 SR. MAURICIO DE ::\1ED1!JJRO~: - 0 Colleg1o Militar E'Stll filiado a um 

systema. Theoricamente, em principio, tal pnnclplo e ctetensavel .... 
O SR. Aoor.PHo B&RGAMINI: - "Tão quero dtzer que o Collegto :\ fil"t:tr 

seja oplimo; mas é menos ruim elo que o Collep;io Pedro TI. 
O SR . MAurucro DEl MrulEIROS: - . . . ![Ue o Estado vroeure prep" 11·, 

desde o ensino secunr\ario, aquellt'S q u vão rormar os officiaes LIC ''"" 
elasses armadas. Esse é o principio que rege u Colleg:o MilltaL'. .:-<n en
Lica ha uma éde ele regalias e ele preferenclas qu<' nüo são ~enão o l'P

~ultado de uma siluaGão privilegiada que teem e ntre nos a~ c1a;;,;es ni
lltares . 

O SR. Anor.Prro BERGAMINr: - Não apoia!lo; e~se colleglo I" a('l'<'R"' ,. ,1 
tambem aos civis. 

O SR. MAURICIO DE 1111iiDEIRos: - Kão eontesw, mas o pl'lnCiplo th .,,·:-
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,o. dadas as facilidades ct·eadas para o Collegio :.\Illitar,1 ê pel'fcitnmente es,;e 
,,., am'])arar, desde cedo, o futuro offlclal da· cmsses arm<~.Ua,;, 

O SR. '.rHIERs CARnoso: - D everia ser exclusivamente esse . 
0 SR. AoOLPHO BERGAMINI : - Niio apoiado. Attencla ·o nobre orador. 

Lembrae-vos do Collegio Militar, porque eiie e menos cuim do q v e o Pe
ro Il, tem resistido mais do que este a essa lufaua de insania IJU!o' ,·urre 
otla a nossa d€worganização publica. ~ão ha dlfrerença pelo far.to flo esta
·lecimento A ser destinado ao preparo dos militare" e o B set· destil' a(Io ao 
·e paro para a vida. civil. 

O facto é que no Collegio Pedro II tudo tem de ser prov:>.CI:J. l •tH alumno 
m de provar. por meio de certidões, que fez exame das materias do anno 

•1terior. E essa certidão custa dinheit·o, taxa, emolumentos. busca, um tt·al,n
o enorme. Tudo é feito para encarecet· o ensino. Toda l"< .<a olocumen-

·tr;ão consta ela secretaria e podia-se fazer perfeitament" Cül!1o se faz no 
' ll lJegio Militar. Seria uma simples informação ela secrdtanu.. O ohjecttvo 
,, 1rece ser difficull'ar, e .rrt<bara:çat· tudo. 

O SR. :M:AURICIO DE MEDEmos: - Na ]Jratica, o que torna assim faril a 
,. la no Collegio Militar é um desdobramento da situac;:io pt·ivilegiatla que 
, trc nós teem os militares. 

Mas voltemos ao preço do ensino. Difficilmente poderiam os dcixat· de 
val-o, quer no ensino secundario. como no superior, tendo ele npparelhar 

f' ,·enovar os vluios galJinetes e laboratol'ios ele demonstrações pra licas. 
n, ·le o.s gastos crescem incessantemente. 

Quanto á autonomia administrativa concedida a taes estabelecimentos, 
1 t'a gerirem os rendimentos, aliás, limitados das .suas thesourarias, isto só 
t' um bene·ficio. Si, porventura. voltassemos ao t·egimen anteriot·, ele fazer 
, ••t ·ar para o Thesouro :Nacional as taxas e dem-ais molumentos devidos 
~' ensino secunclario e superior, e, depois, por intermedio desse 'l'hesouro, 
fo ~emo.s pagar o material necessal'io á efficiencia elo ensino, seríamos obri
~' ·los a clespe7,as, 1Jelo menos duas vezes mais . .. 

O iSR . .A.OOLPJ'fl BEtWAJ\1INI: - Os alumnos não têm culpa disso. 
SR. 1\I[AURICIO DE MEDEIROS: - ... perque, como sabe o <listinclo collega, 

a 'lcilic1acle de •1dministração, com autonomia admini.>tt·ativa e com thesou
t' 'ia propria, La.l como existe no Collegio Pedro li e no.s institutos ele ensino 

<'rior, permitte a. esses estabelecimento!'; a acquüüção directa, na praça, 
tlt objectos necessarios ao ensino e. om a presteza no pagamento, ha muito 
m .wr .parce11a com taes clespezas. 

O SR. Drocr"scJO Dt:AHTE: - Evita a complicar;ão das concurrencias ad
'll;nbtrativas . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI: - .ConcurTencias não constit'uem complicn.
~ . . E, si por esse processo fica mais em conta a acquisic;ão elo material, 
com maioria de razão deveria ser mais barato o en ·i no, pelos menos o Exter
nato, dado que para o Internato, o meu presaclo collega niio encontra justifi
<:a~ivas no preço dos viveres, etc. O ensino, nos estalJelecimentos partic ulares, 
;. mais barato . Campos, para falar numa cidade adiantacJ.a. ... 

O SR. M<\URICIO DE MEIDEmos: - Mas cidade elo interior, onde as condições 
•lc vida são differen tes. 

O SR. A.DOLPIIO BEJHGAMINI: - . . . que bem con heccm o nobre orador e o 
nosso prezado collega, Sr. Tbiers Cat·doso. possue estabelecimentos ele ins-
1rucção ele primeira ot·dem, onde o ensino custa menos do que no Collegio 
Pedro II e· n ão é ministrado ele rnoclo peior. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Disse o nobre Deputado pelo Distncto 
F'~<le r<bl que esses collegios e institutos não prestam contas do rendimento 
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Congresso, mas bem sabe S. Ex. que nem o Poder Executivo as presta. 

o SR . .A.OOLPHO BERGAMI •r: - V. Ex. poc1ia ir além: o parecer da Com
missão de Tomada de Contas ficou sem defesa; a div:icla fluctuante e.stá 
DB. ordem elo dia, pode-se dizer: voltou á Commis ão em virtude de emend1, 
já foi combatida formidavelmente pelos Deputados da opposição, que mos
t r aram que o parecer não tinha assento na lei, que os doc umentos invocad• , 
pelo parecei' provavam xactamente o contrario do q ue assev r<ava, e nenhu .1 
membro ela Commi.ssão veiu responde1· ou tomar a menor inicia tiva. 

O SR. :\lAURICIO DE :\iEDEJIRO - .\ mater.a a que Y. Ex. se ref.-r~e 

toda outra, ma , em todo caso . . . 
O SR. ..\OOI..J>HO BERGAMINI: - J.\los~1·a como são tomada:; as conta.s. 

O SR. :\lAURICIO DEl l\'lEDEIIWs: - ... p r o,·a que u p1·oprio Poder Execuco ·u 
póde ser accusaclo de não prestar con tas ao Congresso. 

Si não é, port>m, ao Congresso que os institutos de ensino s uperior d -
viam prestar contas : e lles as pre. tam, ent1·etanto, aos orgãos que emana n 

do Poder Executivo: ao D partanwnto Nacional do Ens ino que, por· s ua VP', 

as remette ao :\linistro. 
Os clirectoi·es. nomeados pelo Go,·erno, organizam orçamentos, nos qll 

pre,·êm os fl' uctos desses rendimentos, as despezas que com ell s vão raz ., 
etc. Taes on;amentos são envil:Ídos ao Depa1·tamento do Ensino e s ubmetti• os 
ao Ministro, e. só depois de appro,·ados, são executados. F'óra desses o r l

mentos, nenhuma clespeza é legal, nenhuma e effectua; e s i não é f· 'to 
com os pormenor~s do tempo em que o ensino era exclush·amente offici: h
zaclo, vale, entrPtanto, por uma prestação de C'Ontas ele facil \'erificação a 
todo instante. ~enhum dos Sr;;. Deputados está impedido de requisitar lo 
Departamento Jo En.sino uma dessas demonst1·ac;ões de contas, um de> ·• 
ot·çamenlos ,e conhecer quaes as condições em que se faz a Yida financ t 
ele ses institutos. 

O SR . ..\DOLPHO BERGA::I-IIKI: - \'. Ex. qUE'I' \'êr como está o De pai'' 
mento'! 

O Congresso ~acionai vota uma lei, o Presidente a sant'ciona. e, pnl" 
umas instrucc;ões, o c1irector do Departamento , com o apoio elo Mini. tro da 

Justiça, annulla YiJ·tualmente o espi ri ~o da lei. 

O SR. :\f,IUHICIO DE MEDEIROS: - V. Ex. eslit usando de t' ilada para cum
migo, porque sabe que, nesse particular, esü\'e comsigo e protestei cner,.
camente contra aquillo que considero um acto arbilrario do Departame~n' 
elo Ensino. 

O SR. AUOLI'HO BEJRGAMr:<:r: - Perfei~amente. mas não é cilada. mesr.JU 
pontue sou incapaz de u.sar d ciladas com quem quer li.Ue seja e m u.,o 
menos o n obre amigo . ..\penas e tou lembrando ca o no qual tive ·a soli<l -
l'Í'!dacle do ill ustre collega, que robustece a affirmação que acabo ele ü 1 
a de que o Departamento do Ensino, como tudo quanto a elle e r elacior ., 
está anarchizado. Não ha. o pensamento supel'ior ele fac ilitar a diffusão lo 
ensino. 

O R. 'MAURICIO DE :.Vl EDEIROS: - Proseguindo na explicnc;ão do mach in 
mo ela vida financeira do,; in titutos, devo aC'centuar que é ele ·accõrdo <'· ~~ 
os orçamentos ele cada qual dos institutos que o :\linis terio elo Interior 01 T1-

niza as bases ela proposta orçamentaria. env iada ao Congresso com u ~ ,a 
pa.rcella g loba l -'<ob o titulo ge1·a1 ele "SUbYenção a Institutos ele En ino " e 
(liSC'I'iminadamente, as parcellas de cada qual dos institutos. 

As clesp zas. portanto, que esses estabelf'r·im!' ntos fazem, appUcando a 



- li57 -

parte que recebem. do Thesouro Publico, e:;L::.v ünpli · ~arnente autorizadaJS 
pelo Congresso, quando vota as verbas de subvenções. 

Uma outra sétie de considerações foi a que fez o meu nobre collega., 
quando accusou a I' forma Rocha Vaz de t r fornecido ensanchas a um can
élldato a pn:><fessor, inhrubilitado com a nota zero pot· um do.,; examinadores, 
lograsse, a despeito disso, a. sua entrada. 

Nisso é, precisamente, que meno · se póde accusar a reforma. Sou t-a
dicalrnente contra o concurso de provas para o rr:agi.sterio. E' uma velha 
1déa minha. Fui ardoroso clef nsor da reforma do ensino, de 1911, conhe
.-1 da como lei organica <1o ensino, lei Rivadavi.a ~oiTêa. Sempre me ba.ti 
• ela conquista do magi,;terio como uma carr ira, 1 ela larga porta da livre 

tiocenéia . 
O SR. DrOCLEOIO DuAR'rE:: - E isso tem dado os melhores resultados, em 

wdas as parte.> do mundo. 

O SR. ,'\'L<~.URICIO DEl MEDEIROS: - A livre docencia, formando candidato a 
r ·ofessor, é uma especie de escola experimental do magisterio, que vermitte, 
d'·pois, ãs congrega~:ões, em sua soberania, a perfeita di ·tincc;ão daquelle 
c11jo ensino é, realn~ente, o ef'ficiente ... 

0 SR. DtOCLEOIO DUARTE: - Não ha dUYida. 
O SR. :MAURICIO oE MEDEIROs: - ... porque o estudante, quando tem 11-

·rdade de e.> colha, não se illude so1Jt·e o merito do que elle prefere . 
O SR. SA FILHO: - Como se dá o ingre so na livre docencia'? 
O SR . . \ .ooLPHO BElRGAMD:I: - O orador já. o demonstrou, claramente. 
O 'SR. :MAURICIO Dl'l MEDO no : - Será. por meio de prova. de habilita-,;ào; 

não por concurso. 
O SR. Drocr.8Clo DUiJn'E: - Na Allemanha, autores de oilrns J!<'tan:is 

podem set· con•ioodos para lh-res docentes. 
0 SR. ::I!J:AURIClO DEl :vtlEDEJIROS: ·- A livre c1ocencia não .·e pó de diZI-1r 1 UG 

Sd conquista po1· um concurso. En lre nós, a palavra concurso tem tal pn•s
t tdo gongo rico . .. 

0 SR DrOCLECIO DuARTE: - Muito bem: gongorico. 

O SR. :nlAURICIO DE MEoEllROs: - .. . que acabou sendo usada como es)Jücie 
,, medaU1a dourada, os proprÍ'<ls livres docente acha1n que fizerarp cnn
l'ltrso porque a·cham que assint ficam dourados pela medalha do nome pres· 
tigioso. A verdade é que não fazem concurso . Prestam exame; fazerr: uma 
p ova de habilitação. Concurso é o acto de varios conerem, juntos .. ~on
c·•.rso, para determinado objectivo, só alcançado por um numero limitado 

O SR. Á F:ILHO: - Não é concur o: é exame. 
O .SR. ]\fAUR1CIO DE M.EIDErno : - E' um exame de habilitação, prova n:; 

q al, de mais em mais, ·e têm accrescido os modos de demonstra1· compe
!tncia . Não é, verdadeiramente, um concurso. 

Sendo, poi.s, contrario aos chamados concursos de provas, porquanto pre · 
f· ·ilia o COllcurso de titulo , documentos e de trabalhos, não tenho nenhum .. " 
paixão, nem pelo methodo Rocha Vaz, nem pelos methodos de concurso de
Jlrovas que o precederàm. Devo dizer, todavia, que sou professor por co'l
curso; que os cargos technicos que tenho exercido foram conquistados, todos, 
po_ concursos de prova . . . (Apoiaclos). 

0 SR. DIOCLElCIO DUARTE: - E os mais brilhantes. 
O R. MAURICIO DE M.EIDErROs: - ... e não me sinto accr·escido de um 

millimetro pelo facto de os ter obtido por es.sa maneira. 
Tomado, entretanto, como methodo. ideal, apenas para argumentar. esse; 

dHE'stavel systema de concurso de proYas perguntaria aos meus nobr.;:s co!-
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legas si antes da reforma rocha Vaz o.s phenomenos não eram muito mui~ 
vergonhosos. O que ha precisamente de vantajoso na reforrna Rocha Vaz é lransfor-
ma.r o julgantento dos concurso em um mecanismo numerico de apura~, 
das competencias, introduzindo unt indice mathernatico, un1 indice arilhm• . 

Li co, como ponto de apoio para a dassiiicaç;ão. 
Antigamente, o candidato a profesiioi· fazia a sua prelecção ou effectua :\ 

as suas provas escriptas, ou elaborava a sua these. Os xaminadores n:i.o 
julgavam, cada qual, das provas. •No fim, em uma sessão de julgamento 
cada professor fazia como numa verdadeira elei ão : indicava o 11ome uo 
candic1ato para o primeiro Jogar. 

\Pelo methodo aclual, terminada cada. vrova, cada julgadot· lanc:a a su:J 
nota, expressa em gráoo;, em um boletim, que é fechado em um envelopp•·, e 

guardado vara só ser aberto no fim. 
Si ha quem dê zero e· ha quem dê dez, só temos a sensac;ão da disp<J ·i-

dade do julgamento porque ha opportunidade de medir isso em grúo· al"ithme· 
ticos. Mas, antigatnente, o mesn1o phenomeno .se dava: havia quem a cha>'" 
que, para o vritneiro Jogar, devia ir o Sr. C. ., e havia quem pensasse ·r 
melhor o Sr. B. E podiam as pro:vas de B e C ser tão disparatada;:; quamu 

os grã.os hoje em dia permittem distinguir . 
No fin1 do concurso, faz-se a somma de todos esses grãos e tira- ~• u 

média arithmetica.. Quem melhor média tenha é, automaticamente, clas;;iú-

r;ado em 11rimeiro loga r. 
Quer dizer que contra a tendencia natural c1o nosso meio e do m erh•><lo 

in:t:eliz do concUl·so de provas, em que -o julgamento se faz todo por p t'Li•'
rencias pessoaes, hoje temos, até certo ponto, algumalô •barreh·as, porq .te 
quandll um candidato fizer· prova brilhante, niio haverá p1'ofes.sor que, ,a
bendo que a sua nota vae ser escripta, perante o publico, em um C!Ua• ·o, 
tenha coragem de dar nota zero sem justi"ficação plausível. 

O ·SR. MAURICIO DEl MEJDEJIROS: - Como a teriam de, pura. e simplesn1l'nte, 
escrever o 11ome do candidato, elegendo-o directamente para o cargo, •m 
tlar nenhuma satisfação arithmetica ao grande publico. 

Não creio, voos, que, dentro do regin:ten do concurso àe provas, "' •'>Y~t 111.1 

tenha retrogradado, depois da vigencia da reforma. Rocha Vaz. 
Referiu-se a inda o nobre Deputado pelo Districto Federal á. transfl ·n

ci&. de um professor de francez que passou para a cadeira de lilt ralu,·a. 
Não estou bem seguro de minha memÕria para poder a.ffirmar ,;i, realmtn.e, 
11ão foi para a cadeira de litteratur a franceza que esse profe-'sor foi tr: ns

Cerido. Tenho a impressão de que o foi. 
0 •SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Tambem não estou ce1·to . 
O SR. !MAURICIO DE l\fEJDEJIROS: - S. Ex. -podia ter citado, igualmc:lte, 

outro acto interessante, que foi no momento J'&'l.lizado: ;, transferencL do 
professor de geographia. para. a cadeira de sociologia. Ahi a dtstincç:í ' é 

talvez mais gritante. 
O SR. ADOLPHO BEJROAMINI: - HouYe tambem a transfercnr;ia do pr ,o,. 

sor de inglez par;:t. uma outra cadeira, que não me acóde qual seja. 
O SR. MAuRICIO DE MEDE1ROS: - il\l[as a.verdade ê que essas transferen 'las 

só se pennittiarn para a-s cadeira,s novas, creadas pela 1·eform<•. ou par<· as 
vagas que resultassem por motivo da reforma. Quer dize1· que o Gon·rno 
não tomou, portanto, den-tro da re:t'orma, um criterio absu~do para tr~us
portar um pral'essor de gymnastica para aula de latim. O que elle crcou, 
desde que tinha a faculdade, que todos os Governos s~ têm outorgado, de 
nomear directamenle os professores, ~nt acto t1e reforma, foi· essa possJI,ili-
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dr,de de transferencia : ao invês de nomear estranhos ao magiste_rio, apro
veitar dentro do corpo docente aquelles que se· sentissem com pendor para 
uma cadeira nova assim preencher as respectivas vagas . 

o tSR . .ADOLPHO BERGAMINI : - Sem adduzir qualquer prova de capacidade 
para essas novas cadeiras. E accresce uma circumstancia : é que o dispositivo 
de lei marcava o prazo, dentro do qual a nomeação ou a transferencia pod1a 
ser :feita; e, excedido esse prazo, as transferencias se fizeram. 

o SR. MAURICIO DEl iM.EJDEliRos: - Ahi entra um pouco de bacharelice, a 
que eu não posso infelizmente ir. 

Penso que os scientes em interpretação legislativa se detiv raro sobre o 
cn.so. O artigo era o mesmo. No seu corpo se dava ao Governo a liberdade 
d!l, dentro de 60 dias, a partir da data da lei, preencher livremente os cargos 
m·eados .. Em um paragrapho dava-se, nesse mesmo artigo, <). faculdade do 
Governo {fazer transferencias para as cadeiras creadas pela reforma ou para 
a~ cadeiras vagas por motivo da reforma. 

O SR. ADoL<PHo BERGAMINI: - Logo, onde ha a mesma razão, ha a mes
ma decisão: centro desse prazo. O paragrapho é parte do artigo. 

O SR. M.\UPICio DE MF.DEtRos: - Como o pat·agrapho não estabelecE-u rt>f
tricção de tempo. entende>u o Gov~:;rno, ouvidos naturalmente os bispos ela 
administraçã 1, que podia. fazer c~·s:..s transferencias . . . 

O SR. AooLP:S:o BERGAMINI: - Sempre que entendesse. 
O SR. MAURICio DE MEDEJIRos: - ... mesmo ultrapassado aquelle prazo, 

d sde que as cadeiras fossem as cre~das por motivo da reforma ou as vagas 
c>:lla resultassem. Se, porém, tomarmos em particular o . caso pessoal das 
duas transferencias que conheço no Collegio Pedro II, v~remos que uma foi 
:t do professo1· Adrien Delpech, de francez para litteratura franceza. Eu, 
go\·erno, não te.ria a menor hesitação em nomear clirectamente esse professor 
l•'"ra a cadeira ele litteratura franceza . 

O SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Não colloco a questão no terreno pessoal. 
O SR. MAURICio DE MEDEIRos: - 'Trata-se de autor reputado, conferen

c'sta notavel, que so!Jre a materia de litteratura franceza fez estudos espe
c:ocs, que tem escripto romances em francez. Sendo a transferencia feita a 
coberto de uma disposição regulamentar, nada ha que oppor. 

O SR. ADoLPHo BERGAJ\U.o'<I: - Pe~o licença para dizer que, embora não 
eo!loque, repito, a questão no terreno pessoal, o facto do individuo see ex
c• llente romancista, não significa seja bom professor de litteratura. Aliâ.s, 
J;f.o quero dizer que· seja precisamente o caso. 

O SR. MAURICio DE MEDEIRos : - Eu não o disse apenas romancista. Digo 
que é autor ele trabalhos sobt'e litteratura: que tem trabalhado nessa espe
cblidade, estudando os autores da litteratura franceza . 

Tem, pois, essa prova de capacidade - a meu ver a melhor de todas -
a preoccupação c-ontinuada com o assumpto que vae ensinar. 

No caso do professor Delgado de Carvalho, professor de geographia 
tr~nsferioo para sociologia, ê evidente . .. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - Não fez concurso para inglez? 
0 SR. MAURICIO DE MEDEIRos: - Penso que não. 
O SR. DroCLECio DUARTE: - Para geographia economica. 
O SR. ADoLPHo BERGAM.INI : - Não. Parece-me que meus nobres collegas 

·f·> tão laborando em equi-voco. Foi para inglez. 
o SR. MAURICio DE MEDEIRos: - E' possivel que haja equivoco quanto á 

sun. situação ant erior. Não ha, porém, quanto á actual. Professor de socio-
1c·gia, ê autor de trabalhos sobre geograp'hia economtca, consagrado eco
r.omista, sociologo notavel, com o curso admiravelmente bem feito em Paris. 

o SR. AnoLPHo BERGAMINI: - Homem de altoAralor, não resta duvida. 
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O SR, MAURICio DE MEDEIRos: - Penso que o ensino só ganhou em ver 
p~e nchido o Jogar por esse proif'essor. 

O SR. ADoLPHo BElRGAMINI: - rrão trato de P.essoas. Registro as irregu
laridades e os males dellas decorrentes. 

O SR. MAURICio DE iYIEDEIRos: - E' uma dessas conquistas }Jara o ensino 
ele sociologia, que eu só tenho a !ou v ar. 

Por tantos e tão longos motivos, evidentemente alguns feitos como ra
r.Jagens de trepadeira que se es·vaem pelos lados, fugindo á sua orientação 
prinMpaJ, é que considero o projecto digno ele a.pprovação, porque corrige 
uma injustiça ... 

o SR. A.DOLPHO BEJRGAMINI: Sem uma reforma feita sinceramen,< 
ac-ho que não dewemos votar favores ou vantagens. aos prO!fessores. 

<O SR. MAURICio DE MEDEIRos: - . . . e, trazendo a esses professores uma 
igualdade de situação ... 

0 SR. ÁDO'LPHO BERGAMINI: -Só voto a favor de alumnos. 
O SR . MAURICio DE MEDEIRos: - ... teria um complemento immedia o, 

que seria o ela equiparac:ão de vencimentos. 
Quando o nobre Deputado pelo Districto Federal se referiu á maneira 

pela qual alguns professores fazem o seu ensino, a maneira pela qual muitos 
delles só pensam nas s uas vantagens e proventos pessoaes, senti quo S. Ex. 
participa de um mesmo pessimismo q1,1e já vi lançado do alto, aonde ntto 

chega, por certo, a solidariedade do meu nobre collega, entendendo que um 
professor trabalha apenas 12 h01·as por mez, dando tres horas de aula pm· 
semana, e não P.óde receber dessas tre horas -de aula semanaes, àes,·t.; 
doze por mez, aqui)lo que os demais funccionarios retiram de um longo rr ez 
de trabalho. 

Ponderei, quando ouvi pela primeira vez ... 
0 SR. ADOLPHO BERGAMINI: - Não participo dessa idéa. 
O SR. MAURICio DE MEDEIRos: - ... feito esse argumento, que um pro

fessor consciencioso não trabalha apenas durante a nora em que que dá. a 
l!ç;ão, mas que no preparo de uma lição ha longo tempo consumido e que, 
quanto a mim. por exemplo, que me dedico ao magisterio na tantos annos, 
nunca dei - e penso nunca darei - uma aula sem a p1·eparar, por mais ele
n:entar· que seja o assumpto, porquanto eu me S!'lntiria desprestigiado pa ;l 

com o meu auclitorio s.i improvisasse uma aula . 
.() SR. ADOLPHO BERG.-IMINI: -Apoiado. 
O SR. MAURICio DE J\I[EDEIROs: - Ha mna sequencia logfca nos ensina

mentos; que se dev<>m communicar. H a uma filiação de ra<:iocinio, dentro da 
qual é preciso enxertar as noções que a sei ncia vae conquistando dia a dm 
E se um professor se limita a repetir em um anno a.quillo que já disse r:o 
anno passado, fica como os nosso velhos mestres de antanho, reduzido a um· 
simples repetidor de velhas sebentas. que correm de mão em mão, e quru<l 
que p~·éviamente o alumno póde adivinhar qual vae ser a palavra que o piO· 
fessor dirá. em seguida á phrase que acabou de pronunciar. 

O SR. DioCLlllCio J)UAHTE: - >Transformar-se-ha. em zonopiwne clesagr ,_ 
davel. 

, O SR. MAURlCio DE MEDEIRos: - Um Pl"Ofe~sor, entre nós, é muitíssimo 
mal remunerado. 

O SR ADoLPHo BERGAMINI: - Estou ele accõr-d.o . Quero boa remuneração, 
mas que seja prof ssor de verdade. 

O SR. l\1AURlcro DE MEDEIRos: - A equiparação 'de vencimentos que aqui 
S<' propunha é tanto mais justa quanto nnT professor de desenho no Collegio· 
Pedro II, que não lecciona apenas uma hora por dia:, mas- que lecciona a 
varias series no mesmo dia, recebe por mez: 80'0 000 . 
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O SR. SÃ FILHo: - Essa equiparação só não foi proposta no meu pro
jecto deste a;nno, porque fo i julgada inviavel. 

O SR. MAURICio DEJ MEDEIRos: - Perfeitamente. V. Ex. já justificou sua 
rPstricção . 

Acho injusti:ticavel, por8m, a ogeriza com que as duas Commissões de 
Instrucção e Financas recebem a emenda do Deputado Ferreira Braga, 
em que ~e mandava abolir tal restricção . 

O nobre Deputado peh Bahia, com essa ogeriza, está justificando seu 
pcnto de vista inicial, de que, sem tal restricção, seu projecto não passaria. 

Mas, que vem a ser, na vida social que se exige a um professor, esta. 
1emuneração mensal de 800$000? O resultado ê que o professor que ganha 
EOG$000 no Collegio Pedro II ... 

O .SR. DroCLF.Jcru DUAI<TE; - E que não póde viver com tão n-iinguados 
vbnC"i mentos. 

O SR. MAURICio DE MElOEIRos: e que não póde viver apenas desses 
1encimentos, como muito bem aparteia o nobre Deputado, é obrigado a íazer 
en~inos por aqui e por alli, e como, por certo, não tem o necessario para 
pagar um automovel, nem possue um automovel do Estado ãs suas ordens, 
dâ. as aulas na. preoccupação do tempo em qué vae terminar a de um esta
belecimento, para o tempo em que vae iniciar a outra no instituto mais pro
x:mo, por onde se divide a sua actividade . 

E m São Paulo, onde se está fazendo neste momento uma administração 
br;Jbante .. . 

0 SR. THIERS CARDoso: -Muito bem. 
O SR. MAURICio DE MEDEIRos: - .. . adopta-se processo muito mais intel

lig~nte de remunerar o magisterio, dando-se ao professor retribuição ampla 
em relação com o monopolio de toda a sua ac-tividade, prohibindo-se-lhe, ter
nin"ln temente, que a exerça em outra qualquer esphera. 

E ' o regimen chamado "ful! time., , já introdu~ido na Faculdade de Me
tiic!na daquelle Estado para as cadeiras em que o ideal ê, precisamente, que 
o f"Ofessor passe a sua vida dentro do laboratorio, de lá não se afastando. 

O SR. SA FILHo: ·- Idêa aqui tão brilhantemente defendida pelo nossc
s:tudosissimo Amaury de Medeiros, ao apresentar projecto sobre o assumpto. 

O SR. MAURICIO DE MEIDEIRos: - Os technicos de saude publica, em São 
Paulo, são tarnbem pagos por esse regimen do "full time" . O gwerno, 
auando paga bem um funccionario ... 

O SR. DioCLECio DUARTE: - Tem o direito de exigir delle todo o es!nrço 
(!\!~ póde dar . 

O SR. MAuRICio DE MI!IDE!Ros: - . .. póde exigir toda a sua aMividlllie. 
SR. A.DoLPHO BERGAMINI: -Estou de accõrdo . 

(J SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - 0 E stado que p:tg:.t mal, que 1:atinha 
CJS vencimen: os do funccionalismo, fica submettido :_s contingencias, r.n:lae 
ev~ntm. es, da ca>Jac:õaõe de acr;iío desses serventuar!os. 

O 3H . ..~.":..DOLPHo ..'"":1iJ.r.;r.MI.~l: -De inteir.:> acoo""''io. 
ú SR. lVIAURICio r,t> M.c.r;F_,., c.s - Si elle dist~i) 1e ·~~sa op•!rrJ•idadp por 

var!os estabelecimentos; ·si dessa distribuição resulta menor efficiencia da 
sua a ctividade official, o culpado unico ê o proprio Estado. 

O .SR. Drocr..EJCio DuAP.TP': - E' preciso não esquecer, alhn do tem
PO, os dispendios a que o proifessor que quizer acompanrhar a marcha dos 
acontecimentos é obrigado, com a compra de livros e revistas scient'ificas. 

0 SR. MAURICIO D.El .MI!IDEIROS : - E' claro . 
Não, ha pois, como justificar qne uma lei, quando éste projecto em tal 

fõr convertido, diga que os proifessores de desenho de taes ou quaes esta
belecimentos, sejam equíparaJdos aos cathe!lraticos, matendo-se, porém . .. 
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O SR. ADOLPHo lBERGAMINI: - O nobre collega jusl'ifica brilhantemente 
o0 meu ponto de vista, qu!; é o <'4. que ur-ge fazer uma reforma radical. 

0 SR. MAURICIO DE 1\!I:EDEJIROS: - Não ha a menor duvida. 
O SR . ADoLPHo BEJRGAMJNJ: - ... capaz d fazer do professor, um pro

fe%or . 
O SR. THIEJRS CARDoso: - Váe-se caminhando para lá . 

O SR. MAURICIO DEl MEDEJIRos: - Não comprehendo nem justifico, dizia 
eu, que aos prafessores de desenho se dê igualdade de direitos legaes, para 
todos os effeitos, áquelles que são considerados lentes catiledrat.icos, 0 :;e 
mantenha restricção quanto aos vencimentos. 

ü SR. !'nr•LPHo BEJRGAll'liNI: - Tira-se, assim, um at•r:bui a r,s~a bJUi-
lJaJ·ação. . 

f) SI:. MAURICIO DE MEDEIROS: - Tenho a impressão '!e que ... 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI: - ... approvando o projecto sem r. emenda. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIRos: - . . . a ,·es·tricção, que o seu autor tão 
b em justificou, mostrando a inviabilidade do seu projeoto si ella não fMse 
aqui incluida, é clamorosa. E, si temos uma opportunidade, por pequ<Ona 
que seja, de melhorar os vencimentos de me1nbros do magist:erio, e si acha
mos que não lla razões para diminuição, quer do ponto de vista didacfi<-o, 
como do ponto de vista da classificação, ou categoria, é!esse membro do 
magisterio, em confronto com os de mais, aproveitemos essa opportunir Lde 
para tambem melhorar a sua remuneração, para dar-lhe un1a remuner~~ão 
ao menos i.gual á daquella classe para a qual elle vae inlegrar, por mú iYO 
desta lei. 

O SR. SA FILHo: - Mesmo porque em outros paizes até ganham m ís . 

0 SR. MAURICIO D0 MEDEIROS: - Eis, oS r. Presidente, os motivos JleloS 
quaes, quando o momento se apresentar opportuno e quando sahirmos desta 
tristeza de rubandono de un1a maioria e de uma minoria - porque força é 
convir que a minoria tambem nos abandona . 

0 SR . .ADOLPHO BERGAMINI: - 'Não estarei presente? 

O SR . MAURICIO DE M.EDmRos: -Mas em unoria; o nobre Deputado nii.o 
constitue. propriamente, a minoria. 

Assim, repito, aproveito-me desse fim de sessão, mais ou meno~ trUo
nho, mais ou menos monotono ... 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI: - Não apoiado; basta V. Ex. estar na ,ri
buna para não ser monotono. (Muito bem) . 

O SR. MAURICIO DE MEDE'IROS: - ... para aJifirmar que no momen to op
portuno, quando tivermos de novo esta Casa cheia daquelle borborinhn f'lll 
que de tudo se cogita menos dos projectos legislallvos ... 

0 SR. ADOLPHO BEJRGAMINl: - Muito bem. 
O SR. MAURICio DE MEIDlilJROS: - ... darei meu voto. conscientemen n, a 

este projecto e, com redobrado prazer, á emenda apresentada. pelo nnhre 
Deputado por São Paulo, Sr. Ferreira Braga. 

Taes eram as considerações que tinha a fazer, para -sustentar ... 
O SR. THIEJRS CARDoso:• -Brilhantemente . (Apoiados). 
O SR. l\1Auru:cro DE •'MEIDEJIROs: - .. ·. aquillo que incidentemente [ui le

vado a dizer, ernquanto orava, com o seu talento de sempre. o i!lustre cal
lega Sr. Adolpho Bergamini. 

O SR . AnoLPHo BE!RGAMTNJ: '-- Gentileza do no'bre Deputado. 
0 SR. MAURICIO DE! MEJDEJJROS: - Tenho concluído. (ilf1dto be1n: 711l(ifo 

ÕC'?n. O orado·r é m!7np?·imentado). 
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O Sr. Sá Filho: (*) - Sr. Presidente, autor do projecto em discusoã.o, 
julgava-me dispensado de defendel-o da tribuna, não só por já o h::~.ver feito, 
longamente, na justificação com que o apre.;entei á Camara, como porque elle 
1,ereceu o parecer favoravel das duas coonmissões technicas 11. que foi re
mettido. 

A impugnação, enü·etanto, do nobre Deputado pelo DL;trit'to Federal, Sr. 
Adolpho Bergamini, cuja ardente combatividade ê o melhor desmentido da 
mdolencia e displicencia do Congresso Nacional ... 

0 SR. ADOLPHo BERGAMINI: - Agradecido pela gentile~~l.l de V, Ex. 
O SR. SA Fn..Ho; - .. ·. e as restricções do d.ig•w reprf'lsenta.nte do Es

tnrJo do Rio de Janeiro, Sr. Mauricio de Medeiros, cuja fulg .u·ante serenidade 
in~ellectual constitue uma das seducções desta Caf>a tão daspida d3 encan
t0o • .. 

0 SR. ADoLPHO BERGAM.INI : - Apoiado . 
0 SR. MAURICio DE MElDEIROS: - E' bondade do ora(lor. 
O SR. SÃ Fn..Ho: - ... obrigam-me R. vir L1IZer algumas pala.vras em 

de· tesa do projecto. 
O anno passado, convencido da injusta .ja..;ig'latda.Je material e moral em 

que se encontram os professores de desenho d·J Colle3'io Pedro Il, em relac;;ão 
uo.; seus demais collegas de congregaç;ão, rup~es=ntei projE.eto de lei equipa-
rando para todos os effeitos uns aos outrqs. · 

Esse projecto, depois de ter tido exceilenta pare•3•~r favora.vel do nosso 
.rr~<~ado collega, Sr. Henrique Dodsworth, com., relator na Commissão de 
instrucção Publica, foi remettido á de Finanças e não mais teva andamento. 

Verificando, na presente sessão legis;aünt, qu3 '' sileneio d:1 Commissão 
de F inanças resultava do facto de J.ão haver, :1o pt·•JJe:;t'l , reslricção alguma 
quanto á equiparação, que, desse modo, se estendcl"ia tambem aos vencimen
too, julgue1 de melhor alvitre renoval-o este anno, determinando, todavia, que 
a e•Juiparação não se referia aos vencimentos. 

Estou convencido, de accôrdo com o nobre representante do Estado do 
I\io, e com o pensamento que ditou a emenda do nobre DeiJutado por São 
F:..ulo, Sr. Ferreira Braga, que ê indispensavel fazer justiça completa, rela
t~Yamente a esses professores, equiparando-os, sem restricções, para todos os 
efít'itos, moraes e materiaes, aos outros profesores do Pedro II. 

Sabendo, porém, que era proposito da maioria da <:::asa nada resoLver so
br.; a ugmentos parciaes de vencimentos, pois aguardava o projecto que viria. 
fa .el-o de modo geral, capacitei-me, desde logo, da impossibilidade da victdria 
i!.regral do pensamento de justiça que me moveu ao apresentar tal projecto. 

O SR. MAURICio DEl MEDEIRos: - Infelizmente o espirito de injustiça está 
generalizado hoje, no Congresso. O proprio projecto de augmento de venci
m;;atos contêm artigo indiscutivelmente inconstitucional, qual o que supprime 
equiparações jã feitas, artigos com effeito retroactivo, portanto . 

O SR. SÃ Fn..Ho: - Apoiado. Naturalmente não ê isso o que visa o dis
p·Jsitivo; mas, pela sua redacção, redunda numa flagrante inconstitucionali
dade . Inconstitucionalidade existe ainda em outros dispositivos, como o rela
tivo ãs assemelhações em que ha evidente delegac;;ão de poderes, com flagrante 
lniringeucia do Pacto FU!1darnental. 

E ' este, porêm, assumpto que deverá s·~l' discutido opportun ·l~e:•te. 

Sr. Presidenle, estão assim expostas as razões pelas quaes meu projecto 
nii.o mandou fazer a equiparação dos vencimentos dos professores de desenno 
do Collegio Pedro II aos dos demais professores desse estabelecimento ae 
tnstno. 

(') Não .!'oi revisto pelo orador . 
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E' tanto mais patenle a injustiça, S!'. Presidente, rtuanto uns e outro~ 
p1·ofessores são providos por meio de concurso; d~ uns e de uurros se exlg<>m 
as mesmas condições monteti e '€chnicas para. o C.:esemp~nho j:; car go. 

Além disso, sobreleva que os profess.:.res de 2rte, principalmente :l<l de
senho, precisam ter qualida.des que não são exigidas aos dema.I.:L 

E' este facto que explica a circumstancia de serem os professores de ~e
senho, em alguns paizes estrangeiros, mais bem pagos do que os de outra., 
na terias. 

Não era, porém, possivel, como disse, no momento, fazer equiparação h 
vencimentos; e limitei-me a pleitear a equiparação de outras vantage,,~ . 

Dentre essas resalta a que diz respeito á intervenção dos professo!"e~ dt; 
df'.senho nos actos das c-ongregações do Colleglo. 

A situação vigente é absolutamente extravagante: as congregações se 
reunem, deliberam sobre a vida economica e administrativa do coliegw, re
solvem sobre a approvação dos programmas de ensino; a ellas comparecem 
os professores de desenho, mas não teem direito de voto ne:m ao menos 't ~an

to á organização dos programmas da sua disciplina. 
Basta mostrar essa inferioridade em que se encontram os professorer (!e 

desenho, em face dos seus demais collegas de congregação, para se tornar 
evidente c-omo era indispensavel medida que viesse pôr paradeiro a injustiça 
tão clamorosa. 

Passo agora, rapidamente, a t·esponder aos argumentos dos nobres eol· 
legas que tiveram ensejo de discutir o assumpto. 

O illustre representante do Districto Federal, Sr. Adolpho Bergamlnl, ê 
de opinião que o projecto não deve ser approvado, visto como urge fazer uma 
rf:lforma radical do ensino. Estou de perfeito accõrdo com S. Ex. na neces
sidade dessa reforma radical. Não vejo, entretanto, por que deva íiea r na 
de:pendencia della a reparação de qualquer injustiça que se nos depare na 
organização vigente do ensino. 

O SR. A.DoLPHo BREGAMINI; - Permitta-me um aparte. O deb«.te, real
mente, serviu de muito. Aliás, só não serve para aquelles que não assistem 
ás nossas discussões. Altero o meu ponto de vista: estou de accõrdo em 
que, emquanto não se proceder á reforma reclamada por todos aquel!es ins
pirados de bons sentimentos e bons principias, se faça a justiça que o pro
jecto propõe. Assim, modifico minha opinião, nesse ponto. 

O SR. SA FILHo: - A attitude do nobre Deputado s6 póde honrar a 
8 . Ex., e me felicito de contar, agora, com o apoio do illustre col!ega, apoio 
prestigioso, si não pela corrente politica que S. Ex. representa, ao menos 
pelo valor moral que sei dar ao seu voto. 

0 SR. A.DoLPHO BERGAMINI: - Muito agradecido a V. Ex. 
O SR. SA FILHo: - Deante das palavras do nobre Deputado, Sr. P resi

dente, não precisaria insistir em responder a S. Ex. Desejo, entretanto, ra
tificar o meu accõrdo corn o honrado representante carioca sobre a nec-essi· 
dade de se realizar reforma radical no ensino da Republica ... 

0 SR. AnoLPHO BERGAMINI; - E' imprescindivel. 
v SR. SA FrLHo: - ... especialmente em relação aos estabelecimentos 

dr Districto Federal. 
lPor semelhante reforma batem-se todos aquelles que se interessaru pot 

este maximo problema nacional. 
0 SR. AnoLPHO BERGAMINI: - Apoiado. 
o SR. SA tFILHo: - JJevo recordar que, no começo ela sessão legislativa, 

0 honrado Presidente da Commissão de Instrucção, ao inaugurar os seus tra
balhos, lembrou a conveniencia de se proceder a um inquerito, em todo o 
}Jaiz, que servisse ele base á remodelação do ensino publico. O nobre Relator 
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do meu projecto, nosso prezado co !lega Sr. Henrique Dodsworth, oppoz-se a 
taJ alvitre, sob o fundamento de que, tratando-se de medida de grande ur
aencia, não devia ella esperar a realização de um inquerito por sua naturez3. 
dEmorado. Além disso, accrescentava S. Ex., que taes int!Ueritos, em geral, 
não dão resultado, e citava o que aconteceu com a ultima reforma. do en
smo, sobre a qual se pediram suggestões a todos os interessados, suggestões 
que foram deficientes e em pequeno numero. 

Não me parece assistisse razão ao nobre representante do Districto Fe
aeral na impugnação do inquerito, porque este não deve,ria. ser feito pela 
fôrma a que se referiu S. Ex. 

O inquerito a que a Commissão de Instrucçiio Publica ptocederia, de ac:
córdo com a suggestão do seu nobre Pt·esidente, deveria consistir na inves
tigação in loco e de vis1~ da situação do ensino em cada estabelecimento of
fic ial ou officializaclo. 

O SR. AnoLPHo BElRGAMINI: - Cada um delles a]Jresenta sua physionomia 
propria. 

O SR. SA FILHo: - Por outro lado, a Commissá.o poderia pedir aos dire
rto res desses estfl.belecimento;;, aos pt·ofessore e a todos os interessados que 
'iessem perante ella trazer as su<ts luzes, afim de que servissem de base a 
essa reforma. 

Adaptado esse alvitre, em tem]JO relativamente pequeno, se poderia ter 
)?orga documentação, que fornecesse elementos precisos para a desejada e 
u ·gente rffiorma. 

O nosso collega, Sr. Mauricio de Medeiros, apresentou contra o projecto 
apenas uma restricção - a relativa á equiparação dos vencimentos. ::t res
I,eito do que já me manifestei. 

Desejava, porém, referir-me a um ponto preciso do interessantíssimo 
cliscurso do nobre representante do Estado elo Rio ele Janeir0. no que diz 
respeito á gratuidade do ensino publico. 

S. Ex. procurou defender a majoração da.s taxas levada a effeJto pela 
u1lima reforma, taxas que, felizmente, não estão em plena vif:'enC'ia, J.Ois 
foram re·duzidas de 150· o/o, por lei posterior. Em aparte a S. Ex., reciamei 
a necessidade de, em uma proxilna reforma, estabelecer-se a absoluta gra.
ruidade de todo o ensino ministrado pelo Estado. Quer me parecer que é 
esse um dos corollarios da democracia. 

0 SR. TAVARES CAVALCAJ<TI: -V. Ex. tem toda razão. 
O SR. SA FILHO: - Felicito-me muito por ter para essa mejida o apow 

Yalioso de um dos nossos collegas que· melhor conhecem o problema r>o selo 
do Congresso . 

0 SR. AilOLPHO BERGAMINI: - Apoiado. 
0 SR. TAVARES ICAVALCAN'l'I: -Muito agraçlecido. 
O SR. SA FILHO: - Sr. Presidente, em ·1926, pelo projecto n. 755, já 

EUggeri a medida radical á apreciação &l Camara . Infelizmente, es~"' pro
jecto, como tantos outros de· interesse geral. . . 

0 SR. ADoLPHO BERGAMINI: - Dorme no seio da Commissão. 
O SR. ISA FILHo: - . . . não mereceu 11arecer da Commissão a que foi 

r~mettido. 

Desejo lembrar entretanto, o que occorreu a respeito do ensino prima
rio em alguns paizes do mundo. Ministrado embora pelo Estado, P.!le era 
remunerado. ão foi senão depois de alguns annos ue propaganda em favor 
da implantação integral dos principias democraticos que se generalizou, 
pouco a pouco, a sua gratuidade. Cumpre notar. entretanto, que nos E s tados 
t'n idos, logo após a Incll'pendencia, o ensin? publico e ra gratuito. No Brasil 
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t mos á gratÚidade do ensino primaria desde a Constituição de 1824, qu~ 
cogitava do ensino primario, em contrario ao que não diz uma palavra sobre 
esse problema esse11cial da nacionalidade. 

Na Prussia, por exemplo, só em 1833 o ensino publico primaria se tornou 
gratuito; na França, em 1 35; na Suissa, em 1847; e na H espanha essa gra
tuidad para o ensino primario só se tornou evidente a partir de 1869. 

O que acontece com o ensino secundario e superior é ·o mesmo que se 
deu com o en in o primario. O preconceito, o misoneismo, o espírito reacciu
nario ail1da relutam em acceitru- essa idéa, tão essencial á formação du~ 

nacionalidades. Ella, entl'etanto, pouco a pouco, vae fazendo seu caminho 
nos espil·iLos dirigentes dos paizes civilizados. E' assim que, ainda no anno 
pussado, tive a agrada vel surpreza de vêr Herriot, como ministro da Ino
h·ucção da França, apresentar ao Parlamento um projecto mais ou menos 
adoptando a mesma medida que o meu continha, isto é, estabelecendo a gra
tuidade do ensino publico em _todos os seus grãos, não só no primario, como 
no secundario e superior . 

Accrc.scentou o nobre representante· do Estado do Rio que esse princip:o 
idéal só poderia ving•u· d pois de uma série de transformações porque o 
Estado moderno deveria passar e que iria até á socialização dos meios dé 
producção. 

E' esse, sem duvida, o idéal socialista, para o qual, talvez, tenhamos d~ 

c.aminhar. Quer-me parecer, entretanto, que muito antes de attingil-o pod~
mos estabelecer, e desde já, a gratuidade do ensino publico em todos os 
grãos. 

Quando tive de estudar o assumpto, no meu projecto, em 1926, levantd 
estatística das rendas arrecadadas pelos estabelecÍlllentos de ensino superi •r 
e secundario, e essas renda.s chegaram, se- me não engano, a cerca de r is 
1:700:000 000. 

Ora, Sr. Presidente, que significa semelhante parcella para wn orça
mento de dois milhões de contos, como o federal? Representa somma insi
gnificante . 

A abolição dessas taxas e emolumentos, portanto, acarretaria, apenas, 
para os cofres publicos uma responsabilidade de 2. 000: OOOS que é ridícula, em 
se fratando de tão alto deside1·atwm. 

Além disso, no projecto eu cogitava - e é indispensavel que seja feita -
da organização de um fundo especial para o ensmo publico, o que tem sido, 
provavelmente, um dos InotivQ\S ... 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: E' outro ponto em que V. Ex. tem 
toda razão. 

O SR. SA FILHo: - ... por que o ensino não obedece a desenvolvimento 
harmonico e progressivo. E' a precariedade ou a arythmia dos orç.amentos 
federaes, a que h a pouco se referiu o eloquente representante mineiro. 

Organizado, entretanto, um fundo especial, com elementos proprios, pa .:t 

o ensino publico, poder-se-hiam colher recursos abundantes para sua manu
tenção, mesmo com a gratuidade. Disso cogitei ainda no meu projecto, es
tabelecendo, entre outras medidas, a arrecadação fundada nas heranças 
Pretendia eu que o Estado participasse das heranças, revertendo ellas em 
beneficio da disseminação da instrucção publica. 

l\1esmo, porém, sem recorrer a essa fonte - talvez um pouco revolu
cionaria de triblutação, eu lembraria o volume do Íl111JOst0 sobre a renda. 
que hoje não representa sinão 3 o/o da receita geral da Republica. quando 
em outros paizes, em geral , tal imposto offerece mais de metade de todn a 
receita. Na InglateTra é conhe~ifla, até, a preoccupação de se manter certo 
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equilibrio entre os impostos directos e os indirectos: 50 o/o para uns e 50 o/o· 
para outros. 

Para não citar paizes a.ntigos e de civilização adiantada, como a iingla
te.-·a, a França, a Allemanha, eu recordaria a proptia Argentina, onde o 
imposto directo, sob a fôrma de imposto territorial, apresenta desenvolvimento 
muito mais amplo do que o nosso mirrado impoato sobre a renda. 

'fenho, assim, Sr. Presidente, tocado nos dois pontos que constituíram 
a impugnação e as restricções oppostas ao projecto. Vejo, porém, - e me 
fd;cito em verificai-o - que o nobre Deputado pelo Districto Federal jâ 
cv~corda com a passagem do projecto, e, quanto â.s restricções do illustre 
rl'Jresentante do Estado do Rio de .Janeiro, observo que ha igualmente per
fr Ia unidade de vistas entre S. Ex. e o autor do projecto, no tocante á 
n• tssidâde de se fazer, tambem, a equiparação material dos pt·ofessores de 
d~.:enho aos seus demais collegas de congregação. Isto, todav'ia, não é oppor
tuno no momento; mas, logo que se offereç.'l. occaslão propicia, estarel 
pr•Jmpto a empenhar meus es-forços em favor da medida, a qual completara. 
a justiça do projecto. 

0 SR. ADOLPHO BElROAMINl: - Muito bezr,. 
O SR. SA FILHo: - Parece-me, assim, Sr. Presidente, que não poderâ 

haver mais qualquer divergencia sobre a necessidade da approvação da me
dida. e, terminando, felicito -me por ter o mesmo suscitado, no seio da Ce.mara, 
debates muito interessantes. (.ll1~~ito bem,,· 1nuito bem. O O?'Cz.do1· é C?vmprt
mcntaclo). 

App?-ovado o s·t~l>stit1~tivo da Oom.?nissão àe Instn~cção 

Publ·ica. mn 18; a 1·equerimento ele 1Lrgencia passa a 3" discus
são . H a emendas . 

N. 1 

Accrescente-se onde convier: 

Art. A reprovação, em 1" época, nos exames de promoção, não impedirá 
o .dumno do curso seriado de concorrer á 2• época, desde que não tenha sido 
re,rovado em mais de uma das materias de exame final. 

Sala das sessões, 18 de Dezerpbro de 1928. - J. J. Berna1·des Sooritnho. 

N. 2 

Onde convier, accrescente-se: 

Art. Aos exames preparatorios serão admittidos, na 2" época do anno 
lec•ivo de 1928, os candidatos que iniciaram o curso secundaria, de accôrdo 
com o decreto n. 5.303-A, de 31 de Outubr ode 1927. 

Art. Na referida época, e para estes estudantes, não haverá limitação 
do numero de exames nem precedencia na prestação das provas. 

Art. A matricula na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, e demais 
Escola Polytechnicas officiaes ou equiparadas, independe da apresentação 
de certificado de approvação em latim. 

Sala das sessões, 18 de Dezembro de 1928. - Henrique Docwwortn. -
AàoTpho Bergamvini. 
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O Sr. Raul Faria: - Sr. Presidente, na o.usencia do meu ill ustre a miso 
represntante do Espírito Santo, Sr. Bernardes Sobrinho, autor de uma das 
emendas que acabam de ser lidas, pedi a palavra para justificar a referida 
emenda, á qual darei meu voto com pr=er, porquanto vem, evidentemente, 
corrigir uma lacuna ora existente no regulamento do ensino. 

De facto, Sr. Presidente, o regulamento determina que aos exame ae 
segunda época só possam concorrer os a lumnos que tenham sitie- r provados 
em uma só materia, em primeira época, ou que nessa epoca tenham oebctdo 
de prestar exames. 

Essa disposição, porém, da reforma do ensino, refet·e-se tantr; a.o curso 
superior como ao secundarlo. 

Si no curso superior razões podem existir que justifiquem tal cJ;;;;posi ao, 
issc não acontece todavia relativamente ao ensino secundario. 

O -dispositivo, porém, em virtude de evidente lacuna da orgo.nizaçib Qo 
ensino, se refere, como disse, tanto ao curso secundario como ao '3Uperior. 
Naquelle, d e accõrdo com a lei actual, o ensino € seriado. Nos estabelPcimeHtos 
o(ficiaes, o anno lectivo se reduz, em v:l'rtude das longas férias dada~ os 
alumnos, a pouco mais de seis mezes; o período de descanço é de mais ue 
cinco meze.s. O ensino, ahi, é ministrado em uma sériação, de diHiculdade 
ascendente, das n1aterias. 

Assim é, por exemplo, que o estudo de ft'ancez é ministrado .;m , ·e~ 
annos, o mesmo acontecendo ao de inglez o que permitte perfeitamente «ue 
o estudante reprovado em primeira época se prepare durante as férias p~ra 
pr·estar esses exames em segunda época. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que sOmente, por umo. JnaaverreJ,.:ia, 
o decreto não fez distincção entre exames do curso secundario e do ,;uper!or, 
para prohibir que o aiumno reprovado em mais de uma materia se subm t
tesse a exames em segunda época. 

A emenda, a 1neu vêr, ainda é bastante rigorosa, porquanto não penm te 
a inscripção para exames de segunda época aos alumnos que forem leprovu
dos em mais de uma cadeira de materia. :final; exclu e tão sómente as r~]lro · 

vações nos exames de promoção, para pennittir a inscripção nos de s egu11da 
época. 

Nessas condições, considero que não ha razões que justifiquem o disp•.ts!· 
tivo vigente e, portanto, dou meu voto á. emenda, esperando que o. Camar'·' a 
approve . (llfztito bem; mztito ben~). 

O Sr. PJ·esidente: - cha-se sobre a mesa e vou submetter- a votr1.• o 
seguinte 

REQUElRIMEN'ru 

Requeiro que a votação da emenda n. 2 se faça por partes. 
Sala das sessões, 18 de Dezembro de 1928. .ádolpho Be1·gamini. 

Approvado. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos as emendas em primeiro 
Jogar. 

Aprovada a referida emenda n. 1. 

O Sr. Presidente: - De accõrdo com o requerimento approvado vou 6 u0• 
metter a votos a mende. n. 2 por partes. 

Approvadas, successivamente, as 1• e 2• partes da emenda n. 2, 
Regeltada a a• parte da emenda n. 2. 
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O Sr . Presidente: -Vou submetter a votos o projecto . 
Approvado e enviado á Commi.ssão d f edac.;ão o seguinte 

PROJEJC'l"t> 

N. 1.927-C 192 

O Congresso Nacional resolve. 
Art . 1.0 OIS professores de desenho do Coleglo :Pedro II, Escota Poly

tochn1ca do Rio de J aneiro e Escola de !Minas de Ouro Preto ficam considera
dos professores cathedraticos para todos os efeitos legae.s, salvo o de venci
ruentos. 

Art. 2° R evogam-se as disposições em contrario. 

Ent 2~ é e·nviado cw Senaao. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 u s professores de desenho do Coleglo •P edro Il, Escola PolY· 
t~chnlca do Rio de J aneiro e Escola de Minas de Ouro Preto ficam con·lide
., dos professores cathedraticos, para todoa os effeitos legaes, ,,a lvo o de 
vencimentos. 

Art. 2.0 A r eprovação, em 1" época, nos exames de promoção, niio lmpe
(1lrá 0 alumno do curso seriado de concorrer á 2" época, desde que não tenha 

.!!ld<1 reprovado em mais de uma das materias de exame f inal. 
Art. 3. 0 Aos exames preparatorios serão admittidos, na 2·' é;.JOCll. do 

anno lectivo de 1928, os candidatos que iniciarem o curso se·cundario, de ac
,íJrdo com o decreto n. 5 . 303-A, ele 31 ele Outubro de 1927. 

Art. 4.0 Na referida época, e para estes estudantes, não haverá liru it.a
çào do numero d e exam es, n em precedencia na prestação das provas. 

Art. 5. 0 Revogam-se as d ispol!lições em contrario. 
Camara dos Deputados, em 19 de Dezembro de 1928 - Sebastião do Rego 

Br!rros, Presidente da Camara. - Rattl de NoTonha Sá, 1° Secretario. -
L'ncoln Caiado de Castro, 2° Secretario . A' Commissão de InstL·ueçiio Publica. 

l il?n 8 de Dez~mbro é dado ao estUdo da Oarncz1·a o pro
jecto de lei que oonoede zJrem.ios de viagem á Euro1Ja a estu
datntes q1te se disting11i1·am em Clt?·sos S1tper·io?·es . 

O Congre:•so Nacional decreta: 

Art. 1.0 Os estudantes das escola de EngenhaL"la, Agrtcultu ra. :viediclna 
é Profissionaes, em geral, federaes ou equiparadas, que, até o numero rle tres, 
em cada escola, concluirem o respectiYo curso com dois terços, pelo minimo, 
de approvações distinctas e as demais plenas, não tendo sido jámais inha
bilitados no exame de qualquer materia, sem nota que os desabone, e que, 
a ~uizo das COI)gregações, .se revelarem capazes, por intelligencia, applicação 
e mclinações, de intensificar sua cultura, terão direito a um premio consis
tente em aperfeiçoar e ampliar estudos na Europa, ou nos Estados Unidos 
da America do Norte, até por dois annos, a expensas da União. 
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Art. 2.• Os que assim habilitados requeterem e obtiverem o p.rernto, 
ficam obrigados a seguir as instrucções que lhes ministrarem ás Congrega
çoes .sobre a especialidade que preferirem, e a apresentarem, no fim de cada 
anno, áquella.s, relatarias dos estudos que fizerem, de suas observações, dos 
respectivos resultados e de sua poosivel applicação ao Brasil . 

.1\.rt. 13." Obriga-se ainda o premiado, durante o oiennlo de estuaos, a 
se curnmunicar, mensalmente, com a legação ou em>baixe.da do Brasil, dando
lhe sciencia, por escripto, ela residencia que fixar, ou temporariamente, tornar, 
do local ou esta:belecimento em que fizer estudos dos cursos e professores 
que tomar e de tudo que de notavel occorrer nos seus estudos. 

Art. 4. 0 Essas communicações serão, immedi.atamente, remettidas, pot· 
cop1a, ás Congregações, pelas legaçõe.s ou embaixadas . 

Art. 5.• Si as Congregações, á vista dessas communicações e dos r ela.
torios annuaes, julgarem deficientes ou improfícuos os e.studos do premiado, 
poderão advertil-o, expedir-lhe novas instrucções, ou, mesmo, determinar a 
annullação do premio, commu:hicando ao Governo esta deliberação, para oM 
devidos fins. 

Art. 6." A importancia das despezas com cada premio será, prêv!ameme, 
fixada, e abonado por prestações, sendo a primeira e a ultima, adiantadamente, 
cortespondentes ás viagens de ida e volta, e as demais, mensalmente, por 
intermedio da legação ou embaixada do Brasil, onde o premiado se esta
belecer. 

Art. 7.0 Go.sam de Igual vantagem os diplomados que tendo merec ,ftu 
premio ae viagem, segundo o codigo de 1921 e mais leis do ensino, ainda nil.o 
0 tenham requerido ou obtido, da ultima reforma do ensino, por deante. 

Art. s.• O Governo incluirá, nos orçamentos, a verba necessaria para 
a desveza desses premias . 

Art. 9.• Revogam-se as disposições em contcano. 

Sala aa:~ sessões, 8 de Dezembro de 19'2-S. - Uba!cLimo Gonzag" . 

Justittcação 

O projecto que temos a hom·a de submetter ao estudo e á approvaGil.o 
do Congresso Nacional dispensaria justificativa, .si não conviera salient r 
que a medida proposta já anda pela legislação do ensino brasileiro, posto que, 
ultimamente, inapplicada, já tendo produzido fructos assigna.laveis. 

O preparo do homem para o trabalho intelligente, honesto e productivo é, 
sem duvida nenhuma, sem possível oppugnação, um dos principaes deve!."e~ 

do Estado. 
Instruil-o, facilitar-lhe a productividade, promover e conservar-lhe "" 

saftde, attrahil-o ao solo patrio é obra de civismo que responde pela grandeza 
moral e material do paiz, porquanto, instruido, educado, rico e prospero o 
povo, tem assim assegurados a indepenc1encia, a. altivez, os .sentimentos de 
philantropia, de patriotismo, de justiça, a integral consciencia da naciona
lidade, o zelo pelos proprios direitos e pelos da \Nação e a coragem de de
fendei-os. 

O trabálho é o maior purifice.dor do caracter. 
Sem elle nada seriam os elementos naturaes, como factores da producçáo. 
Destes é rico o Brasil. 
Dever de seus governos é, pois, preparar aquelle na altura correspondente 

á. prodigiosa fecundidade da natureza brasileira. 
Onde, portanto, as verbas destinadas á cultura profissional deviam culrol-
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n!tr na orographi&. orçamentaria com a magestade dos mais altos serros e, 
~m vez disso, muito relativamente, existe, -a medida ])roposta não sómente 
i30 justifica, como a inda se impõe e urge até que nos lrubore.torios brasileiro:< 
su possa estudar, ooservar e produzir com a mesma eííiciencia con1 que, nos 
paizes mais cultos, proliferam as .invenções e os aperfeiçoarn\lntos scientificod 
e industriae·s . 

Quando cogitamos de crear em \Paris, em Paris apenas, a Casa do JThstu
dante Brasileiro, "tendo por fim facilitar a vida material dos estudantes pa
trJcios, na capital franceza", como do projecto proposto na Camare. em 1926 
e já ttpprovado no Senado, pouco se nos dando que, teTmina.do o curso, aqtlel
l··s patrícios continuem a residir naquella ca-pital e ali desenvolvam sua acti· 
Y!da.de, sem, muitas vezes, quiçá, outra compensaçao para o Brasil que a de 
poder dizer que concorrem para formar ,brasileiros a serviço de outras na
ções, muito não é, antes parece natural desdobramento daquella liberal me
dida, amparar os que, se presume, uma vez especializados para a vida. tor 
nem ao Brasil, afim de collaborar no seu engrandecimento . 

Outro tanto· nos ven:i á mente sobre a necessidade que ternos tido <"h• 

crontractar professores e technicos estrangeiros para serviços do Brasil. 
A verba a se dispender com esse serviço seTá diminuta, comparativamente 

com a que devera ser consumida, si o Brasil pudesse disseminar por todo 
seu enorme territorio, segundo as peculiaridades locaes, escolas de profissõel!l 
industriaes, sufficientemente apparelhadas para sua completa finalidade. 

O projecto tem, além do mais, a virtude de escolher para esse serviço OLt 

instrucção profissional os que se revelam mais aptos, por motivos especiaes, 
a :juizo de doutas corporações, como são as assembléas de docentes, a apro
VPitarem os beneficios que este projecto faculta e liberalisa . 

Estabelece uma severa fiscalização sobre os premiados, que· menos paree1< 
tn1 do que uma troca de relações, presumivelmente profícua, entre aquelles 
e n representação diplomati~ do paiz, no local dos estudos . · 

Accresce que, de accôrdo com o a lto plano governamental em elaboraçno 
d~ interessar, substancialmenté, á diplomacia brasileira em troca assldua e 
ini>lterrupta das relações e-conomicas dos outros povos com o Brasil, abre esta 
m~is um ensejo á sua l'epresentação internacional de se occupe.r com a~
swnptos de real e constante interesse brasfleiro, a um só tempo desdobrando 
sna productivida.de e, dia a dia, es-treitando e amiudando ainda mais suas rP.~ 

lnr,ões com o Governo e o paiz. 

Em Camara, 8 éle Dezembro de 1928. - Ubalcwno Gonzaga. 

E1n estuclo nas Co?ntmi-ssões d-e Inst1·ucção e Finanças. 

Em 5 de Dezembro o Sr. Pacheco ae Olivei•·a otferece 
á Ca?'IUJ,ra o seguinte p1·ojecto de lei q1te concede aos àiplom.a
àos pe'las escolas àe ensino CO?J?Anercial, exannes de p?·epa?·atv
rios necessm·ios á m.at?·fmLla nos cursos S1tpenores. 

O Congrel:lso Nacional decreta: 

Art. 1.• Fica concedido aos diplomados em commercio .até fins ae 1928. 
pelos institutos technicos reconhecidos pela União, farezem nas duas época!! 
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(!e 1~2~ • .., perante os estabelecirn.,ntos officlaes de enslno secundaria, exame 
dos preparatorios necessarios á matricula nas escolas superiores. 

Art. 2.• Revogam-13e as disposições em contrario. 
Sala da sessões, 4 de Dezembro de 1928 . - Pacheco ae Oltvezra. 

J1bstiticação 

Fundadas as escolas de enslno technlco-commerclal e outorgado ás mes
mas o seu reconhecimento official pelo Governo da União, urgiu desde logo 
a a13piracão de que valessem, rntra todos os erfeitos, os exames de mater l:13 
propedeutlcas nella,; procedido ... 

Razões varias, e algumas devéras acceitaveis, não permittiram, porém, 
que se tornasse realidade o desejo de quantos, tendo-se me.triculaclo naquelles 
institutos, depois se mostram empenhados· em proseguir os seus estudo, en
trando para o curso superior. 

Ora, considerando que ê do maior interesse do Estado impulsionar, por 
todos os meios ao seu .a!Cc'l.nce, a instrucQão no seu tríplice aspecto - prima
rio, secundario e superior, e, relativamente a este ultimo, favorecer o m~i~ 

posslvel o seu desenvolvimento e amplitutle, para a formação das elites In·· 
tellectuaes - verdadeira expre são da grandeza patria, não ha como recusar 
ao projecto apresentado as sympathias daquepes que apreciam e trabalham 
pela ffectiviclade e elevac;ão da no.ssa cultura. 

Attencla-se hem que não propomos a validade elos· exames feitos perante 
as escolas conliTlerciaes, qual o meio de abrir uma porta por onde houvessr 
de passar, sem. mrus trabalho ê qua~quer nova.;; dif·ficuldades, urna cohorte 
de pretendentes á mab·icula c1 uma academia ele medicina, engenharia ou 
direito. 

Ao contrario, o projecto crêa apenas uma opportunidacle aos que se sen
tirem c-a pazes de fazer exames; vae ao encontro de uma aspiração, digna de 
applausos de muitos diplomados em commercio, dando-lhes a permissão que. 
pelo decreto numero 5. 578, deste anno, tiveram todos que se puderam apN
veitar elo de n. 5. 3{}3-A, de 1927. 

A differença, pois, está em que o referido decréto n . 5 . 57 só bene!ic111 
aos que já tenham pelo menos um preparatorio, e este não é o caso do 
projecto que não estaberece semelhante cm1jdltçião, mas ampara aoo que, 
como diplomados em commercio por institutos officialmente reconhecidos pelo 
Governo Federal, são, pelo menos presumivelmente, aptos ·ou h abilitados em 
materias que, pertencendo ao programma daquelles institutos, onstituem e:<
tudos propedeuticos correspondentes a preparatorios do curso geral secunlla
rio, cujc. exame e respectiva approvação são indispensaveis á matricula na.< 
escola de ensino superior . 

O projecto, portanto, não vem destoar do pensa mento actual elo Congre•
so e do Governo, e, offerecendo uma oluQão de dustiç;a e de equidade, está 
a merecer o apoio da Corornissão de Instrucção e o voto da Camara. 

R emettid!o á C01n11n;sscío ele I nstrucção Pu·blica ain_da nãe> 
teve solução] 
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PTI.OJECTO DE REFORMA DO ENSL O SUPEFtiOD PRIMARIO, SECUN-
DARIO E SUPERIOR E OBMAL, APRESENTADO PELO DEPU-
'l'ADO SANDOVAL DE AZEVEDO 

O Sr .. Sandoval de Azevedo: - Sr. Presidente, apresentando ao 
apreço desta assemblêa, illuminada pelo patriotismo, o projecto que dispõe 
sabre o ensino primaria federal, o normal e o secundaria, não m envaide
cem impulsos outros sinão os de trazer desvalioso subsidio á campanha na
cional em pró! da formação da élite brasileira. 

Denunciam os erros de nossa organização educacional todas as inte lli
gencias voltadas para os interesses permanentes da nacionalidade . Dos ci
mos da intel!ectualidade brasileira partem vozes, timbradas de angustia 
palriotica, de um Miguel Couto ou de um Mendes Pimentel, a advertir e a 
clamar contra "essa educação mutilada, lsacrilega.JTienrte, 'scclerad8mente, 
no que ella tem de mais nobre, no que é a razão unica por que a vida Yale 
a pena de ser vivida: o idealismo". Da tribuna ou da imprensa sacodem o 
m<>io nacional palavras ele fé dos que acreditam que, em urna grande nação, 
poderemos formar, um dia, pelo ensino universitario, magnífica e poderosa 
i'.emocracia, no exemplo inglez ou norte-americano, consciente de seus de
veres, senhora de seus d ireitos, sem a impaciencia latina, realizando dentro 
da patria brasileira o destino historico com que sonham nossas esperanças 
~ anceios. 

A' urgencia desse voto, em que se misturam pensadore e publicistas, 
Jornalistas e profussores na mesma solicitação, cumpria dar, em projecto ra.
dical, remedio que o attendesse . Não virá elle do trabalho qu apresento á 
Camara, mas me permitto admittir ~1ue, recusando-o, esta Casa, rica de 
lvaiores mo®es, ~onverg,enci.a do .pensamento brasileiro, rpoderia dar-lhe, 
em substitutivo, a1Jtenção ao problema fundamental do Brasil. Seria o pon
to mais caro que me r ecompensaria, no deliberado pensamento que faz appa
recer este projecto . 

• e~ seria de s urpreh ender viesse a soluçãQ, do Cong1•ess9, quando o 
Exocutlvo se tem mostrado incapaz de nortear para processos novos o en
Sino brasileiro. De oito reformas, nascida de delegação do Legislativo não 
se •tem podido apurar si não que ellas. se estreitam em deslocar diseipÍinas, 
crear cadeiras, garantir direitos, sem que as anime pensamento constructor 
~u ~e orientem em ideaes novos. Nenhuma tem tido, excepção da de Ben
Jamm Constan t, finalidade diversa ela que permitte a m atricula nas es
colas superiores, dos a lumnos que passem pelo ensino secunda rio.' 

• 
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A todas ellas tfalha o espirito remodela,dor ele que se possue hoje o en
sino secundaria . t<ra,nsformado, na Inglaterra conservadora, no ensino do 
Adolescente, sem a preoccupação '<le matl-icula nas universidax:l.es britan
nicas. 

Copiando a F1rança, não alcançamos, na organização brasileira, o ob
jectivo buscaclo: o de- formar a élite · nacional. 

!Como lá, temos pago carissimo a aspiração de preparar uma élite in
tellectual, sacrificando ao objectivo educacional mais de 90 o/o dos adolescen
tes que ficam ao desamparo de qualquer educação secundaria. Mas, sem o 
ambiente que tradições, costumes e elestino •historiao tem preparaelo á Ft:m
ça, menos do ·que lá temos alcançado. 

E o que dizer do distanciamento em que and!l!mos do "systema allemão, 
que aspira a fomentar uma nova cultura geral "? Do inglez "que se esfor
ça em combinar as mais nobres· tradições para a formação do caracter, eom 
um educação que se adapte ás necessidaeles e capacidacles elo individu,,··? 
Do norte americano, que, "por meio de suas escolas secundarias, pretende 
desenvolver novo conceito de cultura, adaptaelo ás necessidades de uma so
ciedade clemocra,tica moderna"? No Brasil, o secundaria tem esta finalidade 
un;ica: o ingresso ás academias . Vivemos, portanto, dentro de uma unica 
preoccupação : a do exame. Nada 11os interessa além deiie. Por eJie Yl\ em 
professor e alumnos. 

Entretanto, trabalho de reforma do e nsino brasileil'o eleve ir além c .sse 
1jensamento, que o restringe "á propedeutica para a iniciação universitaria". 
Deve se altear em tr1plice aspiração: a de fornecer cultura geral, a de for
talecer o sentimento da unidade nacional, e d'undar, em definitivo, a demo
m·acia b!'asileira. 

Como cultura geral, adaptavel, na lição de professor !Ilustre ás necessi
dades modernas, ás exigencias de nosso tem]) O. Como factor da unidade na
cional, pelo triumpho nas escolas dos mesmos pensamentos e aspirações, 
da mesma fé, e do mesmo sentimen to, nas gerações que virão nos substi
tuir na vida publica. 

Conw fôrma capaz, finalmente, de accelerar, sinão fundar, a demotra
cia. A predica .luminosa da propaganda, transformaJda no inesperado da 
Republica, visionou, e fez outorgar do paiz, Constituição inada.ptavel ao mo· 
mento brasileiro. E em quarenta a,nnos, de reformas que se succedem os 
homens de governo, sentindo o conflicto entre o sonho liberal da Constitui
ção de 24 de Fevereiro e o meio nacional, inculto, -desarticulax:l.o na ampli· 
dão vastissima do paiz, não indagaram da causa primaria da inquiet..q.ção na
~ional . Decretos e le is se repetiram, na. mesma incomprehensão da hora 
em que vivemos. E o mal é, entretanto, o deserto que não dá á população 
rarefeita opportunidade de movimentar uma opinião que se perde na nm
plidão da terra, sem correspondencia (!e Qpiniões, outras, de vontade, de 
attitudes. E o mal é, sobretudo, a falta de educação a essa população min· 
guax:l.a na terra in!findavel ... 

A solução brasileira ·não está, rpois, nos homens - victimas da fatali
da-de que lhes creou o meio brasileiro. Nem em agitações. Nem em movi
mentos insurreccionaes. Nem em leis e decretos. Mas, na instrucção publi
ca - como problema fundamental ela Republica, para tornai-a Democracia, 
vigi lante, de seus -direitos imprescriptiveis, obedientes aos deveres para com 
a Nação . 

E mais agu-do é o problema, na hora inquieta que o mundo atraves•a, 
não convalescido dos soffrimentos da guerra. Consequencia da insatisfadio 
geral, a terra assiste o espeotacu lo dramatico entre a democracia - oomo 
fôrma de governo - exercida na America e na Inglaterra, e a dictadura -
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como condemnação do suf(ragio universa l - na Italia, na Russia, na He$
panha . E sa luta repercutirá no Brasil. Já Ferre ro, em livro interessantís
simo, A Unidade cl;o llfumclo. accentuava: "A terra viYe hoje uma vida uni
ca, apezar da div rsi·dade de raças, religiões e costumes. Não ha entre as 
nações destinos isolados. na occulta solidariedade que as unifica". 

E porque a Democracia deve continuar, como capaz de satisfazer ós 
po\'OS, ao Brasil cumpre preparar-se para fazer-se patria de instituições 
d"mocraticas, •não á custa elo romantismo com que nos deliciámo em 1889, 
r.ao á força da ideologia sonora, delirante e negativista . Mas educando o 
suffragio. Alteando-o em cultura, e em dignidade. Dando-lhe o senso da 
r~3ponsabilida.Ce, para que possa exprimir a "vontade permanente e .pro
funda da Nação", como quer Ferrero, e nunca agitações passageiras, pai
xõrs ondeantes . 

Ahi está, ao ensino, traçada funcção remodeladora, no paiz. 
De outro lado, a sociedade se transforma, e o ensino deve attender, 

como quer o professor· Kendell, da Universidade da Colombia, a circumstan
cias variadíssimas e novas: 

1• - A primeira, é que nos encontramos em época commercial e indus
tr'al, governada pelos factores economicos; 

z• - é que vivemos cada dia mais no domínio de instituições democra" 
t ic:J.s . Lucien Romier estuda mesmo o phenomeno da massa economi<:a -
coulO typo de orga·nização das sociedades modernas, sem classes, sem hie
rarchias, em um qua-dro unico; 

3' - é que a democracia deve proporcionar cada vez maior opportu
nidade óe eclucação a maior numero de pessoas. 

A quarta é que o velho typo educacional divida a sociedade em classes. 
E ntretan!o. Sr. Presidente, que se faz no Brasil? Oito reformas se 

pr >m ulgaram na P..epublica. Nenhuma, n a scida nesta Casa. Nenhuma, com 
o ~poio do Congresso. Todas creadas por delegação tlo ExecutivQ, do mais 
aLo dever do Legislativo. enhuma dellas applicada integralmente. renhu
m:·, praticada longamente, para se apurarem defeitos ou vantagens. 

Por isso mesmo, diz a justificação deste projecto: 
'· Porque as reformas se succedem, invariavelmente constantes - sem 

a ontra-prova , que só o tempo poderia dar da sua excellencia - espalham 
na vida escolar a incer<teza e o desanimo. Nos institutos officiaes, a impro
vt;·,rão quatriennal enfra,quece os melhores pendores vocacionaes. Nos par
ticula res, a preoccupação mercantil se assenta como uma consequencia 
ineluctavel da transitoriedade negativista. Por ser-lhes desconhecido o fu
turo . que os pôde arruinar, os directores seleccionarn seus magisterio entre 
os menos caros professores . Improvisam adaptações. Não dão ao ensino fi
nalidade cultural e educativa, mas apressam-no para o resultado unico 
pro~urado: perce ntagem maxima de approvações. Paes e alumnos não se 
enlPndem. Não se entendem, nem se encontram garantidos, que a reforma 
fu tura póde difficultar o ingresso ás academia . . . Toma-os, então, a .febre 
de 1lcançar exam es feitos de qualquer modo e por qualquer preço. E as 
provas e revestem, por isso mesmo, desse mixto de. conhecimentO", de <feli
cidade, de habilidade e de protecção amiga, qu as inferioriza. Inferioriza-as 
e torna -as infinitamente ridículas. 

Ao tim da jornada escolar, o moço brasileiro se espanta de sua cultura, 
desproporcionada ao tempo de frequencia nos estabelecimentos de ensino e 
que o desambienta da realidade e o erradica do meio em que deve trabalhar. 
Espanta-se, mas tem o heroismo óe refazer sosinho, auto-d'idacta mara
vilhoso, a cultura que o situa entre os homens ó pensamento e que man
têm as tradições C:a cultura patria. Mas, si o incapacita p a ra o milagre des-
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se esforço creador a preguiça mental, abre-se-lhe á vida a resignada desU
lusão dos vencidos - presas da burocracia entorpecente. Esta tem sido a 
obra educacional da Republica. 

Em seguida, Sr. Presi<Iente, a excessiva tutela do Estado. Ou bem o 
Governo Federal ha de romper a camisa de força que veste aos stabele
cimentos secundarias, e superiores da Republica, e exigir que, com o es
forço e concurrencia selectiva, possam dar educação nacional: ou bem, então, 
assuma elle, escancaradamente, as responsabilidades do seu ponto de vi~tn. 

e funue elle proprio seus gymnasios e os distribua por toda a extenRão 
do paiz .. 

Essa camisa de força - a excessiva tutela do Estado - é um dos gran
des males do ensino nacional. 

Em terceiro, Sr. Presidente, a extrema accessibilidade do curso ecun
àarlo. Acccntuel na justificação escripta que em paizes europeus e am~

ricanos o curso primaria é de oito e nove annos; no Brasil, de quatro. E. 
como transplantamos exoticamente a organização do ensino secundaria d<> 
paizes estrangeiros para o nosso, a consequencia ahi está: o ensino secuu
dario tem de baixar ao nível da creança que sahe do curso primaria, com 
quatro rumos, apenas, <!e estudo, resentindo desse vicio, do defeito ini~ial 

que vae inutilisar o esforço dos professores. 
Junte-se mais como erro, as taxas caras. O ensino secundaria não f 

ensino para as classes ricas do palz; ha de ser ensino universalisado á po
pulação brasileira. ~erá mistér que sirva todas as intelligencias e valores 
humanos, com a unica limitação, não a do recurso financeiro, mas a da 
intelligencia. 

0 SR. C•~MILLO PRATES: - Apoia<Io. 
0 SR. SANDOVAL DE AZElVh'DO: - Para objectivar 

blicano, o .projecto crêa as bolsas escolares para 
Institutos de ensino. 

esse pensamento r 1U

accudir á creança, nos 

O SR. FRANCISCO MORATO: - Por qu V. Ex. não torna de vez gra tui o? 
Devemos ter gratuito qualquer desses cur os - primaria, secundaria e su, 
perior. 

O SR. ANDOVAL DEl Azlili'ElDO: - Torno gratuito o ensino secundaria, nos 
externatos e nos internatos officiaes, com a matricula feita por meio 1e 
concurso, limitada, portanto, pela intelligencia, p la ca,pacidade de appre
hensão, apurada pelos testes. 

O SR. FRANCISCO l\IORATO: -E' o processo da selecção mental. 
O Stt. SANDOVAL DEl AzEJVEJoo: - E como, evidentemente, o Governo f'p 

deral não poderá espalha r, por todo o territorio da Republ!ca, gymna~·os 

gratuitos pela situação financeira que lh'o não permitte, as bolsas escola•·"• 
devem manter em estabelecimentos equipardes, alumnos que precis~m 

desse favor. 

o SR. FRANCISCO l\IoRATO: - Tudo que gastarmos em materia de ins ttu
cçã<> será altamente remunerador. 

O SR. SANDOVAL DE AzEVEDO: - E' o que faz o americano, que j â e tá 
gastando, actualmente, com o en ino, 20 milhões de contos annuaes. 

O SR. ALBERTINa DRUMlMONo: - l\Jas, aos e:;;piritos argutos, dos nobres 
Deputados não escapará que o Brasil não pôde, infelizment , supprlr a f<ll 
ta dos .estabelecimentos de ensino que h a em todo seu territorio. E' pre
ciso não limitar a iniciativa particular, pois, do contrario, não teremos r ol 
legios. Tenho autoridade para fallar porque já fui director de dous estabele
cimentos de ensino:· o Governo não pôde, de maneira. alguma, limitar a 
acção particular. 
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o S~t. SANDOVAL nm AzNvlílOo: - Não limito; permitto a iniciativa parti
cular, estimuJanC.o-a. Ao Governo Federal, cabe, porém, organizar o ensi 
no secundaria, em be·neficio da unidade na cional e tornai-o gratuito. 

o SR. ALBEJRTINO DRUIMl\fOND: - Já faz o controlo estabelecendo pro
"rammas, numero ele materias, systema e fiscalização elos exames. 

0 SR. SANDOVAL DE AzEJVEDO : - E' seu dever. 
o SR. ALBERTINO DRUlMMOND: - O Governo póde dar o ensino, não, po

r m, ao paiz todo. 
o SR. SANDOVAL DE .AzevE'oo: - Não tenho, porém, muita sympathia pela 

c• ::;-a nlzação actual do:j collegios equiparado~. com tabellas eX<'essivas ... 
o SR .• <\!LBEJRTINO DRU1MMOND: - V. Ex., ha de permittir que o diga, 

e •ã fazendo grave injustiça aos colleg!os particulares, dizendo qu cobram 
t' :as excessivas. Não é exacto. 

o SR. i\1ARIO :YJATTOS: - São verdaieras casas commerciaes. 
0 SK. ALBERTINO DRUMjMOND: Conheço collegios dignos de todo O 

r: peito. As casas de m rcancia de ensino constituem excepção; em regra 
g• ·a i, são bons esta!belecimentos . 

o SR. SA..'mOvAL oe AZEmDO: - Darei a V. Ex. a opinião official, em 
1 ~ ~4 : 

O processo de nosso ensino está feito. Não ha fugir .da lucidez 
dos factos allegados, da evidencia das provas exhibidas, do clamor 
unisono e crescentt:! que 11e urn extremo a outro da Republica . e faz 
en ti r. O ensino secundaria está a desapparecer entre nós, se é que 

ainda existe . 
O ensino no Gymnasio Nacional é improfícuo, lfalho, defeituoso. 
Os equiparados são . . . casas de commercio, onde, a troco de al-

gumas moedas, si vae obter um certificado C.e estudos gazua que 
abre as portas das scolas superior-es ... 

As faculdades e escolas livres, que se encarregam de fazer dou
tores, vivem em uma vertiginoso sttepl.e- chase, a disputar o recordo 
da complacencia ... " 

0 SR. ALBERTINO DRUl\l'MOND: - Era YeJ-dade naquella época, mas, fe
lizmente, já não o é hoje, porque ha fiscalização. 

SR. SANDovAL DE AzEVEDO: - Fiscalização já existente naq uella época. 
SR. ALBERTI.NO DRUM!MOND: - O regimen não é o mesmo de então. 

O regimen é outro, com vantagem para nós. Não estamos no tempo do 
Sr. Seabra, em <1ue o individuo tirava certificado até sem prestar exame. 

O SR . SANDOVAL DE AZElVEno: - Tivemos, até o exam-e por decreto, que é 
mu, .> peior. 

·ão quero agora fazer a critica do ensino secundaria brasileiro. Trouxe 
a e> ·e .proposito trabalho escripto, mOOitadamente escripto, para que me :n'ão 
fal''·' sse o pensamento da tribuna. ão me alongarei nessa parte. 

J SR. ALBiilRTINO DRuMMO::-;'D: -V. Ex. é pessõa muito competente. 
) SR. SANDOVAL DE AzEVEDO: - Fiz acompanhar a justificação de trabalho 

de r >tavel professor americano, que esteve no Bral"il, no qual focalisa, um 
a u '' · .os de•feitos da educação nacional e accentua que o ensino brasileiro 
;6 rr•Je produzir docilidade e passividade. 

·untei á desvalia de meu trabalho, os depoimentos de :Mendes Pimentel. 
de h·ancisco Campos e outras autoridades com que conto .;;upprir a nenhuma 
autonda<le do Deputado mineiro que vos falla. 

F'lz afi nal acompanhar o projecto de inquerito interessantíssimo, pro
mon•lo pelo Bureau de Ensino, subordinado ao '!.Iinisterio do Interior, da 
Amedca do :\forte onde se encontram informações curiosissima.s sobre o ensino 
SEcundaria em varios paizes . 
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Sobre a Ame rica do Norte, com seus 2 . 000 . 000 de alunmos, despendendo 
20.000.000 de contos annuaes, que reorganiza seu ensino, attendendo: 

1°, á mudança na vida americana, que se transformou social, JL

tellectual e economicamente; 
2°, á mudança da população das escolas secundarias. Em 1 .~ 

houve um alumno nas escolas secundarias para cada 210 habitante 
Hoje, a porcentagem ê de l para 13. Portanto, alumnos d habi o. 
differentes, capacidade diversa, aptidões multipla.s, destino sem pa 
rallelos; 

a•, á mudança na theoria educacional; 
4", á necessidade ele da!' como objectivo á G.emocracia, organizar 

a sociedade em que calda membro possa desenvolver sua per sonalidadv' 
5", ao cuidado com a saúde; 
c• á exigencia de cursos fundamentaes: 
7°, á exigencia de cursos vocacionaes; 
• á educação para o uso do descanço; 

9", ao fortalecimento do caracter: 
Com as seguintes conclusões: 
l • a necessidade ele um curso primario de seis annos, e de '" 

annos, em cur.::o ecundario; 
2°, a divisão do ensino stcu ndario em dois cursos, de tres annus 

cada um; 
a•, á. nec sidade de articular o ensino secundaria ao primariO. 

Sobre a Italia que, com Giovanni Genti.Je a~ á su a -obra remodeladora, 
como principio fundamental, o de educação formadora da personalidade in ·1-
lectua.l e moral do alumno, com substituição do ensino mêrame11te infot •a
tivo. A attenção se volta para o de envolvimento espü·itual, obtido, na cria 1, 

pela. religião, pela arte . .. 
Desburocratiza-se o ensino, libertadn de peias. A' organização em p--u

vincias - qu.e tinha caracter politico - se ubstitue a organização em reg· ~s 
determinadas pelas differenças da natureza, população da natureza, pop 1 -
ção, dialectOIS, etc . 

li\ia.ior autonomia, adminj tt·ativa e educati\·a, possibilita maior pres :o 
e responsabilidade aos dirigentes do ensino . 

Sobre a Allemanha, que estabelece mais dois typos de escolas secundar s: 
- A De utsclle Abe1·sc1111 l e e a .A.uferschele. 

A primeira cuida de educar o allemão, dando-lhe uma cultura da VH!a 
allemã, no pa.ssado e presente; a segunda, é uma creação administrar ·a, 
para o preparo excepcional das creanças, sobretudo dos districtos ruraes, ra 
a entrada nas universidad s, em se·us cursos que se seguem aos sete a11 os 
do ensino elementar . 

Em varioo Estados a extensão do e tudo comprehende quatt·o anno. r.n 
escola commum, e oito na escola secundaria. Os adYogados desse sys t "!'a 
esperam optimos re ultadOIS, desde que a e cola secundaria seja alliviad1 la 
m!Ulsa dos incompetentes, dos alumnos preguiçosos e modificado o curricu um 
em favor de um estudo intensivo. 

Sobre a França - campo de controversias, na imprensa e na tribu a, 
entre os partidarios dos estudos classic.os e os defensores das humanid 1 ~rs 
modernas. Sobre a Tcheco-Slovaquia - modelar, renascente da guerr a 
I nglaten-a, a Australia, o Canadã, a Noruega. Sobre a Pl'01)ria Bulgaiia , do 
{)e longe, por nós, como pouco c-ivilizada, com um ensino de quem Th. R •o
sevelt, declara que poucos povos o tem feito progredir mais, incluído o Ja'fl.O. 
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Só o Brasil fica á margem do caminho, dentro de antiquada organização, 
oa velha muralha chineza do exame litterario, na crystallização de systema 

pclrnicioso, dissolvente, velho de 100 annos atraz. 
O SR. .ADOLPHo iBERGAML'<l : - :;:.<ão é por falta de reformlis; talvez seja 

1 .é por excesso dellas . 
O SR. MAmo -MATTos: - R forma,s programmaticas, unicamente. 
0 SR. SAN])()VAL DE AzEVEDO: - Dahi porqu O meu pTOj Cto é radical. 
Estabelecendo o en s ino primario federa l não objectiva apena.;; a leitura 

, a escripta . 
Faz ela e cola rural centro de coordenação de toda a zona a que serve . 

''rocura en s inar á crean ça· agricultura pratica; á menina o nsino de arran
j'•S domesticas, trabalhos de agu lha; institue cinemas á noite, palestras, mu
,ica, conferencias sobre propbylaxia r ural, engenharia sanitaria. Assim a 
E -cola 1·ural serã. centro de convergencia de zona determinada, centro de ins
trucção, de trabalho, em contacto com o meio, capaz de modificai-o. 

O projecto articula o en sino secunda.rio ao pl'imario, creando o curso de 
8uaptação entre un'l e outro, com portuguez, redacção commercial, francez, 
e inglez pratico, escripturo.ção mt-rcanlil, desenho figurado, dactylographia, 
scenographia, mu ica e canto . As im o alumno, sahido da escola primruia 
e que não se destine ás á,Cademias, tem , dentro do curso s cundario, em dois 
annos que p or ali p asse, opportunidade de se tornar eflfi iente . 

Finalmente, com o gymnasial propriamente dito, o projecto estabelece 
c• ,·sos especializado , para os alumnos que se destinem ás escolas de dir i to, 
e•.genharia e medicina. 

O projecto faz orear escolas com]Jl menta.res, vocacionaes, typicamente 
' •cacionaes, destinadas a fechar o cyclo <>ducativo elementar, cousa de que 
a " agora se não havia cogitado em nos a organização. 

Faz surgir as escolas agrícolas, commerciaes e industriaes, secundarias. 
Crêa, por uggestão que me veiu por intermedio de projecto do illustre 

D•putado, Sr. lPa.checo de Oliveira, o curso normal, de accôrdo com o pen
B .•nento que ditou a idéa luminosa do claro espirito da bancada bahiana. 

0 SR. MARIO DE MATTOS : - E o mais necessario . 
O SR. ALBERTINa DRUMMOND: - De facto ensino sem professor nada vale . 
O SR. ANOOVAL DEl AzEvEDo: - O projecto supp1ime as casernas do typo 

jrsuitico, que representam até agora os internatos, dando-lhes vida. activa e 
fa 1iliar . 

.Afinal, Sr. Presidente, crêam-se as taxas e as bolsas escalare . Considero 
ra'ical no projecto a parte qu e se relaciona com os professores, cu jos venci
me'1 tos não permanecem estacionarias, dependentes da capacidade de trabalho, 
do applicação que cada um tem á classe que lhe fôr confiada. 

O SR. :\L\.ruo MAT'llo : - A garantia do professor fica endo sua capa
ci•í,tde. 

O SR. SANDOVAL DE AZEVEDO: - Possibilita que no mesmo instituto e na 
re encia da mesma materia, um professor receba 2: OOOS mensaes, e outros, 
4.u JO$,' de accôrdo com os augmentos annuae resultantes da capacidaile. 

O SR . ALBERTrno DRUMMOKD: -E V . Ex4 estabelece criterio para a.-aliar 
d· "sa capacidade • 

O SR. SA. DOV!L DEl AzEVEDO: - Sim, na reorganização do Departamento 
do E nsino . 

O projecto cuida, igualmente, de assumpto importantíssimo para a vida 
brasileira, qual o do livro escolar . Com tari·fas prohibitivas para a importação 
do papel, os exemplares que .'e vendem, dos approvados por decreto nos col 
leglos officiaes da Republica ... 
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O SR. MARIO MA1'TOS: - Ha ta.mbem o proteccionismo politico. 
O SR. SANDOVAL DEl AziWEDO: - ... e qu.e se impõem dictaloria.lmente {,. 

intelligencia brasileira, são caríssimos . 
0 1SR. ALBER'J?INO DRUMMONo; - A imposição de livros niio provém <13. 

falta de cultura dos nossos professores . .. 
O SR. 1\lARIO MA=os: - Mas do proteccioni-smo político. 
O SR. SANDOVAL DE AzEVIilDO: - Não asseverei que ;fosse proveniente da 

falta de cultura. 
O SR. ALBElRTINO DRUMMOND: - . . . mas da n eoessidade de proteger-se o 

e<>criptor; do contrario, não produziria livro algum. Cito o caso de uma grande 
Historia Universal que não pôde ser publicada porque o autor está impossi
litado de manter as despezas com a impressão uma vez que a obra não fol 
adoptaida. A dmficulé:ade de impressão de livros é que causa o facto a que o 
orador se r~;fere. 

O :SR. SANDOVAL DE AzEVEDO: - Estou attendendo a essa objecção. Cot<lo 
os collegios officiaes impõem o mesmo livro a todo o Brasil, de accôrdo com 
sua sympathia ... 

O SR. ALBERTINO DRuMMOND: - Facilitam aj)enas a publicação de liv ro:;. 
O SR. SANDOVAL DE AzEVEDO: - . . . ê inutil o e,sforço de qualquer intelü· 

gencia que qu ira cuidar de livros didacticos porque vê !fechadas, deante de 
si, as portas dos e. tabelecimentos de ensino. 

Não vou prolongar o debate. 
ACI-edito, como dis,;e a principio, quli' esse projecto vale apenas como sub;i· 

dio á campanha que vôzes mais a utorizadab ... 
O SR. ALBERTINO DnuMMONo·. - Como subsidio, não, como elemento . O 

pJ·ojBcto tem defe~los, sim, que é preciso corrigir, mas, em regra, eotá m u to 
bem feito. 

O SR. SANDOVAL DE AzEVEDO: - ... mais clara:., vem aHeando pela remolle· 
!ação do ensino brasileiro; em outras .bases, não apenas coin objectivo estrcJlo 
da matricula á acaAiemia, mas com sentimento de que o ensino secundario 
deva ser fundamentalmente o do adolescente, no período entre 11 e 16 an rt "· 
em qae, sahida da esc~la. primari·a, a cr ança não• pôde ter officio cet o, 
trabalho sério, não deixando assi:m lhe fique a escola inu til. 

Outros pontos são cuidadas: o que sa prende ã saúde, ao aproveitamer .o 
das horas de repouso; os que se entendem com o Departamento de Ensino, 
como a leitura do projecto fará melhor conhecer. 

Não tenho, Sr. Presidente, illusões sobre a sorte do projecto. C um!' ·o 
um dever brasileiro de levar o contingente do meu esfo~;ço á campanha p: la 
educac:ão nacional. Um dia, praza a Deus não seja tarde, o movimento que 
toma lodos os espíritos, acabará por ganhar o meio brasileiro. Com elle te· P• 

moSJ , é minha esperança, feito desapparecer o desaccôrdo entre os princip,os 
democraticos que nos regem e a g1·ande massa da população incapaz de j•!l
gal-os e defendei-os, nas usurpações e injustiças. Teremos, com essa educadio 
renovada nos id aes, melhorada nos processos, r emodelada na finalidade, U'1i
versalJsada, e talvez, um dia obrigatoria, uma grande patria, unida, gel'ler o:--1., 
na America, e, dentro della, maravil<hosa demo crrucia na arrancada e.splend1da 
para seu destino luminoso. 

Não faltem aos hom€ns que chefiam a campanha ben emerita a conscien· 
cia desst> idéal e desse sentimento, que lhes não -faltará, um dia, os app!aU:'os 
do BraRil, a lertado, vigilante. (ll11úto oe·m; m;z~ito oe-tn. O orador é cumrP·t
mentaclo e ab1·açado. ) 
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01·gawização do ensino primaria t ede1-al, secwnda1·Lo e rw1·maZ 

O Congresso Naciona l decre ta: 

TITULO I 

CAPITULO UNllCO 

DO ENSlNO PRIMARJO 

Art. 1 •. A União a uxiliará com as ver·bas q ue forem votadas annual
t:tente os Estados federaes e m que o ensino primario seja gratuito e obrt. 
gatorio. 

Paragrapho Unlco. E' condição para a concessão de auxillo: 
a) que o E s tado esteja despendendo mais de 15 o/o de su a renda or

ãinaria com o ensino primarlo, não incluida na despeza a constru cção ae 
predios escolares; 

b) que o Estado reconheça a validade dos diplomas expedidos pelas 
EScolas Normaes Fede;·aes. 

Art . 2.• O q1tant1L1n., proporção e forma e applicação do auxlllo serão 
regulaãos pelo Governo F ederal. 

Art. 3. 0 O a uxilio federal será designado a escolas ruraes, exclusiva
mente, nas q uaes: 

a) o predio seja doado ao Estado e tenha residencla para a :ramllia 
dos professores; 

b) ·o curso s eja de quatro annos; 
s) o professor masculino, ou outro professor especializado, dê uma 

ctlucação rud imentar para o preparo d agricultores e capat azes rurae!!, 
compreendendo conhecimentos sobre agricultura, creação de anlmaes do
mest!cos, veterinarla, horticultura, pomlcultura, jardinocultura, contab!llaa
de agrícola; 

dJ a prO!fessora femilllna ou outra prod:essora especla11zada, dê uma 
educação comprehendenõo arranjos domesticos, trabalhos de agulha, phar
macJa domestica, cmdados com as crean ças e lndustrias caseiras, em geral; 

e) haja cinema, a n oite, para alumnos e paes, a udiç ões de radio, de 
mus!ca, pa lestr a õos professores sobre problemas agrlcolas, a e vida do
mestica, engenharia sanitaria, prophylaxia rural, etc . 
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!Paragrapho muco . A União poderá manter escolas desse genero, em 
Jogar de prestar o auxilio financeiro. 

Art. 4.• Essas scolas, que serão reglonaes, adaptadas ao meio, para 
melhor reagir soore elle, devem: 

a) tomar a s! as Iniciativas em beneficio da communldade a que per 
tencem os seus alumnos; 

O.) promover <Joncursos para o em•bellezamento das casas ruraes; 
c) promov-er concursos para o desenvolvimento da industrla caseira e 

da ,pequena cultura da reglilo; 
à) p1·omover A Concursos de Criação H; 
e) es)>alba.r remedlos entre os a iumnos e seus paes, cuidando da pro

phylaxJa r=a1, dos cuidados byglenlcos inãlviduaes; 
tJ promover o espírito de associaçao entre os alum nos e os paes dos 

alumhos, com reuniões á noite; 
g) desenvolver o espírito de economia entre os alumnos e os paes, com 

a. 1nstltu!ção de cadernetas das caixas economicas; 
h) crear bibliotbeca e museus. 
Art. 5.• Os professores procurarão educar a cr ança, nos habJtos de 

hyglene rural, dando-lhes noções de todos os <Juidados sanitarlos que me
rece a região. 

Art. 6.• O terreno annexo ao predlo escolar servira. para os traba
lhos agrícolas, para o exerclcios de jardinagem, fructicultura, replantio de 
arvores, etc. 

Art . 7.• Os professores deverão desenvolver o espírito de economi'l. 
entre as creanças, annexando-se ás escolas ruraes agencias das caixa~ 

economica federaes. 
Art. .• Annexo ás escolas serão constituldos: 
a) bibliotheca, para uso das creanças e de seus pae": 
b) museus, formados com material obtido pelos alumnos; 
c) gabinete me.alco; 
à) clubs de leitura; 
e) clubs agrícolas; 
f) pelotões de saude, 
g) o pequeno escoteirismo . 
Art. 9.• As escolas ruraes lfornecerão aos paes dos alumnos conselhos 

agrlcolas, remedios para opilação, plantas para casas ruraes, etc., e serã6 
o centro de toda a activldade da região a que servirem. 

Art. 10. Os protessores das escolas rurae serão nomeados, por con· 
curso, e terão casa para residencia de sua familla. 

Art. 11. Serão d~ seis <JOntos de réis annuaes os seus vencimentos, 
augmentados proporcionalmente ao trabalho realizado na reg!lto. 

Paragrapho uni co . . Esse augmento poderá ser feito annualmente, de 
a.ccôrdo com os resultados obtidos pelos professores, a juizo do departa
mento, e não excederá, de cada vez, de 10 % sobre os vencimentos annuaes. 

TITULO 11 
,J. J 

CAPITULO ! 

Do ENSINO SEICUNDARIO 

Art. 12. O ensino secundarlo constara. de tres cursos: o fundamental, 
o gymnasial propriamente dito e o especializado. 
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CAPITULO II 

Art. 13. O curso f undamental será complementar do curso primaria e 
se destinará á matricula no primeiro anno de curso preparatorio ou gymna
·Jal, e terá a duração de dous annos. 

Art. 14. O curso fundamental será o seguinte: 

1• anno: 

Por tuguez e redacção commercial ............... . 3• horas semanaes 
Inglez, pratico . . . . ................................ . 3 horas semanaes 
:Brancez, pratico ...........................•.......• 3 horas semanae!!> 
Arithmetica e escripturação mercantil ............... . 3 horas semanaes 
Desenho figurado . . ........ ..... ............. . 2 horas semanaes 
Tnstrucção Moral e Cívica . . ... , ................ . 1 hora semnaal 
r: :tctylograph!a, stenographla . . . . ...............•.. .2 horas semana€.!! 
11<uslca e canto . . . . ............................... . 1 hora semanal 

18 horas semanaes 

2•. anno. 

Portuguez e reclacção commerclal . . . . .............. . 3 hora" 
ll!glez, pratico . . . . ............................... . 3 horas 
ll'•ancez, pratico . . . . ... . .... ........ ......... .... . 3 horas 
Arlthmetica e escrlpturac;ão mercantil . . .......... . 3 horas 
D senho figurado . . . . .............................• ~ horas 
Imltrucção Moral e Cívica . . ... ...... . . .. .. ..... . 1 hora 
D1 tylographia e stenographla . . . . ................ . 2 horas 
llfusica e canto . . .............................. . 1 hora 

18 horas 

A quarta hora diaria será reservada para trabalhos manuaes, profissio
n, PS , educção physica e pratica do escotismo. 

Ar-t. 15. O curso tuncclonar-a toC!o:; os dias utels. das 12 ãs H horas. 

Art. 16. Silo cond1ç11 para a matricula: 

a.) Idade de dez annos completos; 
b ) certliicado de approvação no 4• anno das escolas primarias dos Es-

t:l.llos federados; 
c ) attesta<lo de vacclnação contra a varíola; 
à ) exame ~e admissão. 
§ 1.• O exame d admissão eleve limitru:-se a a-purar a capacidade d 

aprender do candidato, si elle se exprime com clareza e constará de lingua. 
pr; tica, arithmetica, geograpbia do Brasil, Historia do Brasil, noções de hY• 
gicne. instrucção moral e cívica, desenho figurado, noções de cousas. 

§ 2.• Haverá, além da prova escripta de lingua patria, a oral das outra» 
disciplinas, nas quaes terá ella o caracter de conversação. 

§ .3.• Como prova eliminatoria, serão appJicados tests organizados pelo 
Departamento do Ensino, annualmente. 
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Art. 17. Do primeiro para o segundo anno do curso fundamental a 
passagem se fará por promoção. 

Paragrapho uni co. Para a promoção serão attendidos: 
a) o comparecimento a 90 % das aulas; 
b) o exgottamento total dos programmas e sua revisão no ultimo tri

mestre; 
c) a-s notas de aulas; 
à) a ficha do alumno, contendo os tests por elle r spondidos quinzenat• 

mente, nas aulas·., 1 · 

Art . 18. Do segundo anno para o primeil·o anno do curso preparatorio 
ou gynmasia 1, a passagem se fara. mediante exames . 

§ 1.0 Para a inscripção aos exames, ão necessarlas as condições esta
belecidas no piaa·agrapho unico do artigo anterior. 

§ 2.• Os exames constarão: de prova escripta de portuguez, francez e 
inglez e arithmetica; prova oral de portuguez, francez, dnglez, lfl.t'ithme
tica, instrucção móral e cívica; de provas praticas, de desenho, trabalhos 
manua,es, gymnastica e eS'Cotismo. 

§ a.• IA a)rova eS'Cripta de portuguez, francez e inglez constará de uma 
curta narrativa de assum.pto concreto ou da redacção de uma carta n as tre. 
,inguas; a provr. escri'pta de arithmetica comprehen.derá toda a pratica ·la 
ma teria. 

§ 4.• Na prova oral de portuguez, além da narrativa de uma historia 
contada na hora, em tom de conversa, da leitura de uma poesia, o alumno 
deverá demonstrar conhecimentos de grammatica, embora sem technolo~ 

excessiva, e sem subdivisões em excesso. 
§ 5. 0 Na prova oral ele francez e inglez, o alumno conversará com o 

examinador contando-lhe historia narrada na hora ou descrevendo um ag. 

sumpto familiar. 
§ 6.0 Na prova oral de arithmetica, o examinador levará o alumno 1> 

mostrar seus conhecimentos de toda a ml3.teria pratica, seni. attender a um 
ponto unico, com a resolução prompta de qualquer problema, calculos meq
taes sobre assumptos allusivos ao progresso industrial, ocommercial e indus· 
trial do paiz. 

§ 7.• Ta prova oral de instrucção moral e civica, feita em tom de CO!I• 

versa, o alumno mostrará seu conhecimento, conversando com os exami· 
11adores . 

§ 8.• As provas das outras · disciplinas serão reguladas pelo Departa
mento do Ensino, annualmente. 

§ 9. As provas praticas serão reguladas, annualmente, pelo D epana
mento do Ensino, em instrucções publicadas em mãos dos fiscaes dos e~ta

belecimentos equiparados ou dos dh·ectores dos estabele<cimentos officiaes . 
§ 10. Como contt'a prova dos conhecimentos do alumno, serão ~m:prega• 

dos - simultaneamente tests organizados pelo Departamento do Ensino, -
e publicados em mãos dos fiscaes dos estabelecimentos equiparados ou do3 
dlrectores dos estabelecimentos officiaes. 

CAPITULO III 

DO CURSO GYMNASIAL 

Art. 19. O curso gymnasial constará de quatro annos e permitte - findo 
elle - a matricula nas Escolas de pharmacia, odontologia_ superiores de 
agricultura e de commercio. 



-6 5 

Ar L. 20. O ensino será distl·ibuido elo se:guintb modo: 

Por tuguez 
L•t tim 
}<'rancez ................... . 
Inglez .... . ...... . ... · · ·., 
Aritbmetica. e algebra ....... .•. 
(r ·ometria - Desenho linear e Trigo-

nometria ............ , . . . 
Geographia geral e do Brasil . . .... . 
H.istoria Geral e do 'Brasil ... . ....• 
r'oções de physica e chimica ....... . 
'- oções de Historia Tatural 
In ;trucção Moral e Civica, e hygiene 
'!'• :1 balhos manuaes ........... . 

1• anno 
Ho~·as 

3 
3 
3 

2 
3 
3 

1 
2 

24 

2° anno 
I-foras 

3 
3 
2 

2 
3 

2 
2 
2 

3 
1 
1 

24 

3° anno 
Honas 

2 
:l 
1 
] 

2 

2 
2 
2 
~ 

3 
1 
1 

24 

f J, 
4° anno 
Horas 

l 
2 
6 
1 
1 
l 

1 
1 
1 
4 
4 

1 
1 

24 

ParagraJ)l10 umcu. Os alutonos do curso gymnasial far·ão obrigatorra
n. nte o curso de edu'Cação physica e a pratica de escotismo . 

Art . 21. A passagem do 1° para o 2°, e ào 2° para o 3° anno e do 3° 
p ·a o 4° anno, será feilla, ,por meio de promoções - reguladas na fôrma 
dn paragrapho do artigo. 

A rt. 22. Aos exames do 4° anno serão inscriptos os candidatos que bou
v··-,,u sati feito as conà1ções do paragrapho ... do artigo ... 

§ 1.• Haverá provas escriptas e oraes, excluídos trabalhos manuaes, edu
c:, d.o physica e escotismo - que lerão provas praticas. 

§ 2.• Na prova de portuguéz, o alumno, além de uma composição esc ... . 
IJ'''· e úa analys., grammatical - loglca e estetlca de uma poesia ou Ullf 
tr• ~·ho de prosa, deverá, na oral, com a analyse e discussão de um theruot; 
mu,trar conhecimen to litterario do trabalho sorteado e mostrar que co. 
nl~>' Ce, por leitura, os maiores escriptores brasileiros e portuguezes modernoo. 

~ 3. 0 Nas provas escriptas de latim, de francez e de inglez, o a lumno 
de;·era mostr<~.c que fará a versão de um trecho facil de escriptor bras!
!elr e a traducção de escr-iptor moderno, francez e inglez; na oral, a prova 
se 1-eduzi rá a uma conver ação com os examinadores na qual o alumno !alia
ra sobre um tnema familiar, como o commerc!o brasileiro para a Fran<;a o 
a nglaterra, etc. A oral de latim se reduzirá a uma traducção . 

§ 4. As provas de mathematica serão escriptas, sob a fórma de pro
blemas ele um ponto sorteado; e oraes, comprehendendo toda a materla. 

§ 5.• As provas ele Geographia e Histeria serão apenas oraes, tendo o. 

fôrma de uma conversa entre examinadores e professores sobre todo o pro
gro.mrn.t, na qual o a lumno se não limite a uma ennumeração dos factos 
hi~torlcos ou dos accidentes geographicos, mas revele conhecimento da h!s
tm·ia da civilização e conhe'Clmento dos paizes, pela sua civilização, costa 
mes, vida commercial, industrial, agrícola, etc. 

§ 6.• As provas de .physica e chimica serão 'oraes e praticas e effectlva.
das nos laboratorios do estabelecimento. 

§ 7. 0 As provas de histeria n atural serão oraes e praticas, effectu:tdas 
no museu e nos a rredores do estabelecimento. 
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§ s.• A .prova de instru'Cção moral e cívica e hygiene será oral, de ae~ 
minutos de conversação. 

§ 9.• As provas de educação physica, escotismos e trabalhos manua~~. 

serão praticas e organizadas pelo Departamento do Ensino, e terão carac:te. 
elimlnator!o. 

§ 10. 'l'erminadas as provas escrip.tas e. oraes, os aJumnos soffrerão a 
contra 1n·ova de sua cultura por meio de tests, organizados na fôrma do 
artigo. . . ,paragrapho ... 

CAPITULO IV 

CURSOS ESPECIALIZADOS 

Art. 23. Os cursos especia lizados constarão de deus annos e terão por 
fim permittlr a matricula naa Escola2 de Direito. Engenharia e Merli'cma. 

Art. 24. Para a matricula no 1 anuo <los cursos especializados, o Clll1· 

didato deverá trazer certificado de approvação no curso gymn asla1 . 
. Parag>rapho unico. Os alumnos que seguem o curso pelo regimen gym. 

nasial anterior ou qu e estão prestan do pre't>aratorios, parcelladamente, tiao 

O'brigados aos cursos especia lizados para a matricula nas eS'Colas supericrea 
da Republica. 

Art. 25. Os cursos especializados serão os seguintes: 
Para Direito: 

Portuguez - Litteratura brasileira e portugueza ... . 
L!tteratu rd. estrangeira . . ....................... . 
Allemão ........... . ..............•............ 
L atim e litteratura latina 
Gr.ago e litteratura grega 
Philosophia e Sociologia 
Psychologia e Logica . 

Litteratura . . . .• .... •.. ..... ..... ...... .. ...... 
L atim e litteratura . . . ............................. . 
Allemão . . ...... . .............................. . 
Noções de Grego . . ...... . . . .... .. ....... .. . ... . . 
Noções de Philosophia e Sociologia . . ............. . .. . 
Noções d t> Psycholog!a e Logica • . . .•..... . . ... ... . . 

Para Medicina: 

IPhysica e Chimica 
Historiá Natural . 

1° anno 
H01·as 

3 
3 
3 
3 
3 
5 
4 

24 

3 
3 
3 
3 
3 
8 

1• anno 
Horas 

6 
6 

2° llnno 
H ora, 

~ 

3 
3 
3 
3 
5 
4 

2~ 

3 
3 
3 
3 
s 
3 

2• Qnno 
Hora.! 

6 
6 

30 30 
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Parc.t Engenharia_ 
1° anno 2° ann" 
Horas ·Horas 

Litt~:ratura . . .............................. . . , 3 3 
L~tim e Jitteratura latina . . . ...................... . 3 3 
Al!emã.o . . . . .... . .................. ........ . . .. . 3 3 
Noções de GI"ego . . .... .. . .. . .................. . ll 3 
No~ões de Philosophia e Sociologia .. ...... .. . ....... . 3 3 
Noções de Psychologia e Logica ........... ........ . 3 3 
1\I., themati'cas . . . . ... . ............ . ............. . 12 12 

3~ 3!1 

§ 1.0 Os a lumnos dos cursos especializacios farão o curso de educacão 
pl!yslca é' exerci cios militares . 

Art. 26. A pa IDgem do 1 o pare~. o 2° a nno será feita, ele accôrdo com o 
q \iE' prescr eve o paragrapho . . . . do artigo .. . 

Art. 27. Os exames do 2° a nno devem mostrar uma cultura vasta. 
pe1·cepção apurada do bello por parte do alumno que deve se r.evellllr ca
ra"ter energi~o. com conhecimento ct~; sem, cieVéres para. com a n ação, as 
g<.ra<;Õf:<l {Jassadas e com o Brasil de hoje: 

Art. 28. As provas se1~0 escriptas e oraes que se revestirão pela su .. 
se"er idade de fôrma eliminatoria. Não haverá pontos sortellldos, mas, cada 
a l~'m no fará as provas em seis horas, dos assumptos que lhe <forem desi
g" CJddos pelo Departamento do Ensino em telegramma aos fiscaes. 

Art. 29 . Não recebrá os certificaclos de exame o alumno que não re
ceber igualmente a sua caderneta de r eservista, salvo caso de incapacidade 
physica attestada por medicas militares em clous exames 'Consecutivos . 

TITULO III 

CAPITULO U ICO 

DO ENSINO RELIGIOSO 

Art . 30. Em todos os estabelecimentos de e nsino, facultativamente, sera. 
mmistrado o ensino re!igioso, d~ accôrdo com ;.. crença da mawria da po
pulação brasileira . 

TITULO IV 

CAPITULO UNICO 

IJAS ESCOLAS COMPLEMENTARES 

' Art. 31 . A União ma,nterá, obrigatoriamente, annexo aos estabeleci-
mentos secundarias, escolas complementares, typicamente voca'Cionaes, i!es
tinadas a fechar o cyclo educativo elementar. 

Art. 32. !Essas escolas - continuativas lo curso elementar - serão 
frequentadas, gratu itamente, pelos alumnos que houverem recebido o ensino 
Primaria em qualquer estado federado da União, e no qual o curso não seja 
in ferior a quatro annos esce>lares. 
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Art. 33. A' matricula serão admittidos candidatos que tenham mais de 
dez e me no· de dezeseis anno.> de idade, completos. 

Art. 34. O ensino será essencialmente pratico e experimental, e •:á 
ifeilo em tres cursos : de agl'icultura, de industria, de commercio . 

Art. 35. o ensino nas escolas complémentares agricol&> será de tr~s 

rumos e comp1·ehenc1erá: 
a) língua vernacula e redac~;ão commercial; · 
b) inglez pratico; 
c) s tudo elementar de· pbysica, chimica e historia natural especialmente 

nas suas applicaç;õe.s á agricultura; 
d) arithmetica e escriplm:aç;ão mercantil; 
e) historia do Brasil; geographia, sobretudo a economica, 
f) desenho; 
g) noções de hygiene rural e engenharia rural; 
h) agronomia, technologia rural e 1·udimentos de legislação rural; 
i) trabalhos de agriculturà pratica e experimental - Industrias rurao:;.; 
j) educação physica - Pratica do escoti,;mo. 
Paragrapho unico. Serão instituídos clubs agrícolas e realizadas, an

nualmen te, exposições agrícolas. 
Art. 36. O ensino nas escolas industriaes será feito em tr ·s annos e con,-

preh nderá.: 
a) lingua vernacula e reda.cç;ão commerclal; 
b) ingl z pratico; 
c) arithmetica, escl'ipturação mercantil, dactylographla; 
d) desenh.o; 
e) Q.3ogravbi<:t e Historia do Brasil; 
f) noções de hygiene; 
g) physica e chimica nas s uas a pplicações á.s industrias; 
h) aprendizagem industrial; 
i) educação physica e pratica do escotismo. 
A.rt. 37. O ensino nas escolas commerciaes será feito em tres annos e 

comprehendera: 
a) língua vernacula , 
b) redacção commercial; 
u) inglez.; 
d) hespanhol; 
e) geographia do Brasil e geral, 
f) historia do Brasil e geral; 
g) escri.pturaç;ão met·cantil, contabilidade; 
h) dactylographia, estenographla; 
i) pratica de commercio e da propaganda commercial; 
j) noções de !:conomia política, sobretudo da, organização con~mercial , tü 'S 

como bamcos, carteis, cooperativas, sociedade, trusts, etc.; 
'k) educação physica e pratica do escotismo. 
Art. 38. Além do uso do cinema nessas escolas serão empregados os 

methodos de ensino que con·elacionem as disciplinas do programma no pla;'l(} 
de estudo, como o methodo do projecto; e por ellas se1~ feita relação directa 
entre a escola e a socidade. 

Art. 39. Para a equiparação ele collegios secundarias, será exigido pelo 
Departamento de Ensino a existencia de uma dessas escolas complementare3. 

§ 1 • O Departamento do Ensino de accôrdo com a regt~.o em que func
cJOnar o collegio equiparado, de ignará a natureza da escola que lhe deve 
eer annexada. 

§ 2.• Não haverá duas scolas tdenticas uma proxima da outra. 
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TITULO V 

CAPITULO UNICo 

DAS ESCOLAS SECUNDARIAS ESPECIAES 

Art . 40 . iPoderão ser de varias typos, a juizo do Departamento do Ensino, 
pr!naipalmente agrícolas, industriaes e commerciaes. 

Art. 41. Na escola agrícola serão estudadas durante tres annos as se
guintes materiaes: portuguez, inglez, geometria e historia, mathematica, bo
tanica, zoologia, physica, molestias das plantas, agricultura, zootechnia, silos, 
cultura, horticultura, pomicultura , industrias r uraes, machinas agrícolas, tra
t>alllos de engenharia rural, hygiene veterinaria, contabilidade agricola, dacty
!ographia e stenograph1a. 

Art. 42. as escolas commerciaes e industriaes, o curso será de tres 
am:os, organizado o progra mma pelo Departamento de Ensino . 

.Art. 43. Para a matl'Ícula nas escolas secundarias especiaes, os candidatos 
dc•·em ter exame do 2• anno de ourso fundamental do~ estabelecunento:s se
!Undarlos . 

Art. 44. Os estabelecimentos secundario.s equiparados podem manter cur-
so· agrícolas commerciaes industriaes, especiaes, de ac<!ôrdo com as zonas 
em que funccionam e a juizo do Departamento de Ensino. 

Art . 4·5. O Governo Federal a uxiliara, no ·caso do artigo anterior, os 
cursos agrícolas, com cincoenta contos annuaes ; e os commerciaes, com dez 
cor, tos annuaes. 

Art. 46. A orgamização dos cursos será feita pelo Departamento do 
En:<!no. 

TITULO VI 

CAPITULO UNICO 

DO C\JRS<l NORMAL 

Art. 47. O curso normal será !l'eito em tres annos ,e se destinará á for· 
ma ·ão profissional dos pro[es ores prlmar!os. 

Art. 48. Se rão a dmittidos á matricula os alumnos que houverem con
Cluido o curso fundamental e o gymnasial. 

Art. -!9. O curso normal constituir-se-á das seguintes ma terias: 

1•, italiano, 
2°, hespanhol; 
~·. psychologia educacional; 
4". biologia e bygiene; 
5•, methodologia; 
6• historia da civilização, particularmente h!storla dos methodos e pro-

cessos de educação; 
7", liHeratura; 
s•, musica e canto; 
9°, trabalhos manuaes. Trabalhos caseiros, jardinagem, horticultura; 
10•, pratica profissional, 
Art. 50. Os diploma dos p elo curso normal terão preferencia, obrigatoria

mente, em igualdade de condições, .para qualquer funcção ou emprego publico 
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TITULO VII 

CAPITULO UNICO 

DAS ESCOLAS PARA MOÇAS 

Art. .51. Podem ser equiparados ao Gymnasio Pedro li, collegios destina
do" á educação feminina. 

Paragrapho uni co. Na bypo•these desse artigo, os trabalhos man ua~s. 
pratica do escotismo e os exerci cios militares, serão substituídos: 

a) por hygiene; 
b) por Economia domestica; 
c) por tt·abalhos manuaes, femininos; 
d) por Pedagogia Maternal; 
e) por jarclinocultura. 
Art. 52. Para a equiparac;;áo, o colegio deverá. ter, annexo, um curso à.o · 

mest!co, de quatro annos, de.st!nados á.s moças que não queiram seguir o 
curso secundaria. 

iParagrapho unico. Esse curso será. de quatro annos e das seguint~ 

mate.r!as: 
Portuguez e litteratura.; 
Francez; 
lnglez; 
l\Iusica; 
Canto; 
Geographla e Historla, 
Ari thm etica; 
Physlca e Chim!ca, 
Hyglene geral; 
Economia dome;;tlca; 
ICostura e desenho artístico e córte. 
Cosinha; 
Agricultura e horticultura; 
Zooteqlmia; 
Psychologia; 
Sociologia; 
Trabalhos pratlcos. 
Art. 53. Hav~rá. cursos facultativos de piano, violino, bandollm, l!nguas, 

pinturas, pyrogravura. 
Art. 54. A União poderá. manter escolas domesticas do ty•po a que se 

rdere este capitulo, nas diversas zonas do interior do paiz, com frequenci:~. 
gratuita. 

TITULO VIII 

CAPITULO UNiiCO 

DOS INTERNATOS E EXTERNATOS 

Art. 55. Os internatos, officiaes ou equiparados, serão installados na zona. 
rural, de modo que posl:larn dispôr de 240. 00ms.2, no mínimo. 

Art. ·56. O internato será. formado de predios escolares, nos quaes wnham 
rei>idencia um professor com sua familla, e alumnos, em numero não superior 
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• quinze, de sorte <tue esSe predio possa dar, tanto quanto posslvel, a l<léa 
do la~ -

§ 1.0 Não haverá dormitorios communs, nin.s donnltorios para Lr s alum
rn .. tS , no 111.axin10. 

§ 2. 0 A sala de refeições sera a mesma que tlv<'r a famll!a do professor 
q •lo residir no predio. 

§ 3." A ornamentação do predlo sera !!"!ta pt'los proprlos alumnos, l!Ue 

d lerão, tanto quanto possível, construir os moveis necessarios, nas 0Cficinas 
ôu instituto. 

Art . 57. Para exerclclo~ physlcos no internato deve•·i:t, como cxPmplo 
.er o alumno: 

a) gymnastica; 
b) natação; 
e) exerclcios a pé; 
d) equitação; 
6) jardinagem; 
f) horticultura. 

A.rt. 58 . Não haverà serventes, no Internato, para os sen·i~o" case1rm 
·io predio escolar, os quaes serão feitos p<'los proprios alumnor:. '1'-'C nelle~ 

morem. 
Art. 59 . Tanto quanto possível, o internato brasileiro deverá se adaptar 

:1·•s habitos e systema dq, esco•a de Abbotsho1m , ou u. ~utros systemas de 
v . .la escolar, indicados pelo Departa~ento do Ensino, por intermed.io de sua 
" ·ção teohnica. 

Art. 60. As noites seTão reservadas para occupações artísticas e recl'f':J. 
•s de sociedade, taes como concertos, palestras scientificas, narrativas de 
oria, cinecrnatographia apropriada, arte, musisa, radio , visitas das :familin~ 
alumnos, ou amigos, rect-eaç:ões julgadas proprias . 
Art. 61. Os trabalhos nos externatos, serão iniciados ás 7 hora da. ma

r· ,·ã, terminando ás 16 horas do dia . 
Art. 62. A matricula nos collegios of.ficiaes é gratuita. não estando o 

·1m no sujeito a taxas, sellos ou emolumentos. 
Art . 63. Si o numero de candidatos exceder á capacidade dos pred i o. <'s

,., ares. serão e-lles submetticlos a concurso, por meio dP tests an<? aplil·em o 
q .ociente d.e intelligencia, o gra.o de preparo, as qualidad s de caractPr "' a' 
1 1dencias do seu espírito. 

Paragrapho unico. Os candidatos que não obtiverem matricu la podf'riio 
rr .- tricular-se e-m estabelecimentos equiparados. d ntl'O de oito dias depo•~ ,,._ 
1t •ta a apuração a que se refere este artigo. 

TITULO IX 

CAPITULO UNICO 

DO ANNO ESCOLAR 

Art. 64. Os trabalhos lectivos começarão a 1 de Marc:o e i6i.CJ n 30 r1•· 
~ovembro .de cada anno, reservado o mez de D ezembro para protnoçõe5, I"X'

mPs e outras provas . 
Paragra-pho uni co . Na 2• quinzena de Fe'\~reiro, realizar-se-hão os exa . 

mes de 2• época. 
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Art. 65. O .mez de .Janeiro será reservado para. o curso de fé rias, organi
zado pelo Departamento, para estudo dos problemas d.e ensine primario, s~

cundario, normal e profissional. 
§ 1.• Esses cursos serão frequentados, obngatonamem:e, pelos direccore& 

dos institutos equiparados e por um proftssot de cada estabelecimentQo, 
livremente, pelos :professores que o quizerem. 

§ 2.• 0 Departamento organizará, annualmente, o programma de estu
dos, nos .qua,es serão abordados os problemas modernos do ensino, methodos, 
processos, etc. 

§ 3. 0 Nesses cursos será feita a critica da obra escolar, programmas, or
ganização, met110dos, proces~os de ensino, etc., indicadas reformas e ap1 e
sentadas suggestões. 

§ 4.• Os trabalhos consôderados notavels, Pela cultura revelada, estudo 
àe problemas de ensino moderno darão aos professores de ensino official rll 
re-ito á percepção .:los dez por cento a que se r efere o artigo si ao prutes
sor forem reconhecidas .qualidades ele expositor, de educado•r e c1e dedica.<io 
ao trabaFho escolar. Os pr·ofe ·sores do~ estabelecimentos particulares recebe
rão premi os, instituídos pelo Depa•rtamento. 

Art. 66 . O Departamento, no período das férias, promoverá excurs >e; 

a paizes da Amcl"ica dos alumnos que, no anno an:terior, tenham obtido as 
melhores nota<;:., seja no periodo lecüvo, seja nas provás de exames . 

§ 1.• Para esse fim, o Departamento marcará quaes os legares que perten
cem aos estabelecimentos e.quiparados, em cada anno, reservada maim· T>er. 
centagem aos institutos officiaes. 

§ 2.• EssM excursões - que se1·ãn custeadas pel.o Departamento e pot 
elle <Urigidas - devem condm:ir 200 ulumnos, 110 1naximo, a unuaàmentf ., 
profe.iisores e suas famílias, em numero de um pae.a cada 10 alumnos. 

§ 3.• O Departamento regulamentará .a organização dessas viagens . 
Art. 67 . Nos mezes de feria~. os internatos dos institutos officia~" ~ 

equiparados poderê.r permutar alumnos, para repouso, restauraçãc• ~a 

sauàe. etc. 
Art. 68. A permuta, a que se refere o art1go anterior, ·poder,:, ~er fplta 

tambem durante quinze dias do mez de julho de cada anno lectivo, desti nu· 
dos a excursões e tr.abaJ.hos escolares. 

Paragrapho unico. Sobrt• a p"rmula ~erá oL:vido, prêvw.mente. u D f'>. r
tamento do Ensino. 

TITULO X 

CAPITULO UNl (;U 

DO Er..;:AMJ1l VESTIBU!.AR 

ArL 6&. O Departamento do Ensino dete-rminarf! qual a eapa~J,;a, ],. d~ 

matricula nas escolas superiores da Republic.a, offici.aes ou equiparadas. 
Art. 70. Para a matricula, os candidatos, além do Cet•tificado de exnm~ 

nos cursos gymnasial e especia lizado. se1'á submettido ao exame vesti ;Jul:>x 
fiscalizado peJo Departamento de Ensino ~ e por elle organizado . 

Art. 71. N·o caso de excesso de candidatos, aos Jogares da es ola su . e
rior, serão admittidoE.: 

a) os que houverem obtido melhoreR notas em sua viela escola!·, pam G 

que <'ada alumno terá a sua cadern e'Ca ; 
b) os que houverem obtido melhores notas no exame vestibutm·; 
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c) os que •houverem alcan(;.a<lo maior nwnero de pontos nos tests de ln 
telllgenCJa . 

Para.gravho unlco. Cada uma aas condições: acima represenLara um ter~. 
pr..ra a d ecisão final. 

TITULO XI 

CAI ITULO UNICv 

DAS TAXAS H BOLSAS ESCOúARl!JS 

Art. 72. O en.sino secundario- de qualquer natureza- será, gratuito. O 
alumno não estará sujei•to ao pagamento de quaesquet· taxas, oollos ou emo
lu> 1entos. 

Art. 73. O Departamento do Ensino manterá ·bolsas escolares, destinada~ 
ao. alumnoB, filhos de paes que tenham ren<la in!:erior a doze contob 
annuaes. 

Art. 74. As bolsas escolares serão des:.tlnadas a manter nos estabelec1-
uwr.los officiaes ou quiparados, como interno ou ex•ternos, em qua.I <!Uet 
cur~o. os aiumno~ mais brilhantes crue se houverem ins:cripto em concut·sc.. 
n11 qual serão empregados os tests - como succeda.neos das provas · de exa
m<'. a purn.ndo o que sabe o candidato e veriiticando qual o se u quociente in- · 
tetlectual, e, poE·sivelmente, aJpurando o seu caracter e tendencias do es. 
J!lrJi(l . 

Art. 7 5. O Depat•tamcnto designará quantas bolsas escolares cabem a 
curJ;• <o'stabelecintento de ensino, ann ualmenté. 

Art. 76. O alumno não promovido de um para outro anno pe•·derii. o se•J 
tJir ·Lo á bo lsa escotar . 

§ 1.• Perdel-o-á igualment~ o que fizer provas soffl'ive's dur::tnte o anno 
ll'tli\ 11, nu nos exoames. 

§ 2.0 Perdel-o-á, finalmente, o a lumno que se mos:trar mão caracter, na 
Tl<li\ ~scolar. 

Art . 77. Para a formação das bolsas, C'Scolares podem contl'ibulr: 
a ) o Departamento · do Ensino, com a verba votada pelo Congresso Na

c!una .~., 

b ) os estabC'lecirnentos equiparados, com os Jogares que forem offer<>cidos 
ao Departamento Nacional; 

o) as Camru·as Municipaes, c·o1n aR v<>rbas Yotadas para nm ou r,Iait 
Ju!':tres, nos estabelecimentos de ensino; 

rl ) 'l.S doações. 

TITULO XII 

CAPITULO I 

DOS J>ROFl>SSORJ;S SECU'I-1DAR10" 

Art. 73. us professores s cunrtarlos serão nomeados por <>oncurso fltl~ 

vernar:l ~::obre a especialidade da cadeira que h-ão IC'ccionar e generalida<lee 
da~ outras disciplinas do curso secundario. 
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Art. 79. Com essas provas, serão os .candidatos ·Igualmente suomettldo~ 
;a ccmcurso de methodologia, !IJ!eYChologla educacional, •historia da civilização, 
.sobretudo dos rneLhodos e processos de ensino e hlstor1a natural do alumno 
(a.n.atowia, phy::;iolo~ia, antht'OJ•olo,gia applicada av eswdo do cre~cimeltlo 

physico e psych.ico). ' 
Art. 80. Os professore~. nomeados só serão effecti vados ao fim de cincu 

annu::., apuradas i.t.S suas qualidades de professor e educador - pelr. Depa.r
tantento <lo Ensino. 

Art. &1. Os professores secundarlo.: são obrigado,; a nove aulas senm
r .. a.t.~ {Jt~..~a. Gt. pDrcep~ao cte seus venciznentos rrtE:'nsa;es, que serão de rt'is 
<:4:000$ annuaes. 

§ 1.• Terão ellel! direl1:o a reger as classes supplernnetares da s,ua cadeira, 
.s., furen1 apuradas as suas qualidades de professor 'e educador. 

§ 2.• No caso do paragrapho f!.nterior, pocterâo dar utais nove aulas E•. 

rna.aa.us, a ciucoenta mil réis cada aula. 
Art. 8:t. O~ professores secundarios não poderão leccionar particuhr

mentc, sob pena de se1·em susvensos indefinidamente da regencia de :>u:.. 
cbA!ei.ra no gymnasio official, sem direito a quaesquer vencimentos c' á con a 
~em de tempo para aposentadoria . 

Art. 83. Do sexto anno de exerciclo, em diante, o professor· secund~ o 
poderd. ter os seus vencimentos augmentados em aez por cento, de (!Ous 111 

llous annos, ~e satisfizer as ex:igenclas se..,"'lllntes: 
a) revelar qualidades singulares de professor e educador, a juizo do De· 

partamento do Ensino; 
b) se a.pre:::entar trabalhos Interessantes sobre meihodos e processos d~ 

en::W tu da sua ca.de!J·a ou outí·as do curso secundario, l1os cursos de fe r " 
Art. 84. Os professores que faltmrem a 302% das aulas durante o anno 

ou que não exgottarem os progra.-nma.;,' das suas cadeiras, pe1·ceberão apf:or.'L• 
metalle dos vencimento:;, nas feria.<>. 

CAPITULO II 

DOS PROFElSSOI<I!J" PARTlCU L.AHES 

Art. 8•1. O:s professoree dos estabelecimentos equiparados estão sujeHo 11 

fiscaiização do D<'partamento do Em:·ino, que dPverá apuJ·ar-lhes a aptic, 'jn 
physica, a. capacldad"' profissional e a cultura para o e>rercicio do ma. 
gisterio. 

A1·t. 85. Os professores considerados inc.apazes pelo fiS<'al do estabe!. ·i· 
men1:o serão reexaminados pelo Depar·ta.mento do Ensino, e não ·poderão c <'r·. 
cer o magieterio em collegios equiparados. 

Art. 86 . Os professores particulares - que, po.r dous fiscaes, fo 111 
considerados muito ca.pazes, terão preferencia, em igualdade de condh. '" 
para as nomeações de professores officiaes, ou como funccionarios do De1 r
tamenw do Ensino. 

Art. 87. O Departamento do Enslno organizará. a relação dos professu re> 
particulares, com as indicações sobre cada um deUes, a.ptidão physica, capa. 
-cidade profiesional, cultura, idoneidade moral, estabelecimentos a que pres-tam 
serviços . 

Paragrapho uni co. Essa relação será, publicada periodicamente na R et· ·s· 
ta do Ensino . e s rvirá pat·a guiar o Depat·tamento na ·escolha dos n; i~ 
-competentes para os encargos desta let. 
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TITULO XIII 

CAPITULO I 

DAS EQUIPARAÇÕES 

Art. 815. o J)e1)a.rlamtnto do Ensino poderá equiparar, com approvaçao 
do PresidentE:> da Republica, á.s escolas officiaes, os institutos d>9 '_-nsino 
~. entes no paiz, para rapazes e moças. 

Art. 89 . Para a ~uiparaçii.o, os estabelecimentos secundarias devem 
provar: 

a,) que teem os cursos primarlo, funclamE:ntal e gymnasial, p:-opriamente 
<reto, organizados: 

b) que teem uma das divisões do curso complementar, industrial ou agn-
rola, a juizo do Governo; . 

c)que são observa{] os os programmas dos collegios o;fficiaes; 
à) a capacidade moral e technica do dlrec<tor e elo pessoa.! docente de 

, tabelecimento; 
e) a effic!encia da instrucção e da educação dadas no estabelecimt>.nto; 
f)que pOSE·Uem m.aterial clidactico e laboratorios, de accõrdo com urr. 

minimo roctgido pelo Depa1·tamento dú Ensino; 
g) que dispõem de predio proprio, de va.lor não in[erior a tresento" 

untos de réis, avaliado pelo Departamento; 
h) que o pFecl.Jr satisfaz á:: exigencias pedagogicas e hygienicas. 
Art. 90. O Departamento de Ensino exigirá., ainda, que ,;ejam brasileiro;, 

"tos os professores de portuguez e historia do Brasil. 

Art. 91. O estabelecimento, para ser equiparado, deve ainda: 
a.) possuir praça de sport, para gymnasti~a. jogos, brlnquedos, sports 

variados. inclusive natação; 
b) possuir terreno para linha de tiro, com a installação necessaria; 
cj possuir t<:orren0 para ;,. jardinagem, h<Jrticultura, etc.; 
d) possuir a apparelbagem necessaria aos tra:balhos manuaes, de accõr. 

!lu com u1n rnlnimo exigido pelo Departamento do Ensino. 
Art. 92 . As classes não poderão ter mais de 25· alumnos - seja nos 

estabelecimento:;< olflcia~ 011 equiparados. 
Paragrapho unico. D€' accôrdo com c.sse artigo o Departamento fixare 

o numero maximo de alumnos que cada estabelecimento officia! ou equipara· 
<lu poderã receber. 

Arl. 93. Todas as ex:igenc!as desta Jel. para us estabelecimentos officin.e~ 

no que se não relacionar com a nomeação de director, professores, pcsso:o:l 
d<\ministrativo, vencimentos, pensõe~ e taxas - serão obrigatorios paTa os 
e.,tabelecimentos equiparados . 

Art. 94 . Os exames e outras provas ~erão processados perante o fiscal 
que tambem assistirâ. as promoções, verificando rigorosamente, a verdade 
de uns e outras, com direito de vetar qua!quer decisão. 

Art. 95. As promoções e exames e outras prova.c não se•·ão realizados. 
si o fiscal apurar : 

a.) que o instituto não funccionou regularmente: 
b) que o piano de ensino e os elementos para o nsino não são os mes

mo-. dos estabelecimcntoe. officiaes; 
t::) que o institulo teve falhas na sua o•·gan!zação annual. 
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CAPITULO Il 

DA ~'ISCALIZAÇÃO 

Art. 9B . A fiscallzação dos estab&lec'-'.uenlos seeundarios e primado~. de 
qualquer naturez:J, será .feita pelo Departamento ·do Ensino por intermerlhl 
ae pessOas idoneas . 

Art. 97. .Para os effeilos ela fiscalização, serão Cl'eadas circ_umsCl'ipçõe• 
compostas de quatro estabelecln"l&ntos "ecunaarios. 

Para.grapho muco. O fiscal v.lsltara o e~tabelecimen to duas vezes pm 
anno, sendo cada visita, de trinta dias, pelo menos. 

Art. 98. A escolha dos fiscaes será feita por meio de concurso, no quro 
o" candidatos, a.lém do conhecimento das materi:as do curso E·ecundario, de
verão se mostrar •habilitados em methodologia, psycr.olo.gia applicada á ve
aagogia, histor.ta de ci'Vilização, so!Jretudo dos processos e metllodos de ensi
no, lli~toria natural da crea11ça an>ctomia, physiologia, anbllopologia appli, l

das ao estudo do ca:esclmento physico e psychico. 
Art. 99. Cada fiscal não se demorará senão dous annos, em cada clr-

cumscripção. 
Art. 100. O . .; exames serão igualmente f.i.;·:::al<zados, completá. ':la ~ a:. 

falt'lS J,~ fl;cJ.es r. c r l-'' ofessores do Gymna.>io p,~jrc li 
Art 101. Os fiscaes terão os vencimentos fbws de 30:000$ annuaes, ale•n 

da diari~ de 50$, e serão funcciorH~'iOS em commissão até que se effectiVOJ'l. 
Art. 102 . A effectividade dos fiscaes se dará no fim de dez annos, ae 

accôrdo porém com os trabalhos que houverem apresentado, e com os e"
tudos due hou~erem feito de processos e mei.hoclos de ensino. 

§ 1.0 Essas -condições serão apuradas annualmente pelo Departamento 
do Ensino, e da classificação annual haverá recurso para o Ministerio oo 
Interior. 

§ 2.0 Não serão effectivados senão 50 % dos fiscaes em exerci cio. 

CAPITULO UI 

DOS FINS, DOS MODOS J; DOS PROGRAMMAS DE ENSINO 

Art. 103. O ensino se limitará ao necessario, evitando as digressõe~ <. •.h, 
envolvrmentos indispensaveis "ppellanào para a collaboração dos alumno,. 
em que se devem suscitar e cultivar as qualidades que lhes serão ru tm.,
mente indispensaveis; iniciativa e gosto pelo estudo. 

Art. 104. Para que esse objectivo possa ser attingido, torna-se imJ,~

pensavel que os professores não exe>cutem meocanica:mente os proirammao, 
congestos de materias e excessd.vos na multiplicidade de pontos aborcladoH . 
Os programmas devem ser observados com intelligencia e convenientement 
interpretados na sua execução devendo o professor esforçar-se por ser claro e 
expressivo na exposição e sobrio na escolha dos factos destinados a illu.·
trar as lições. 

<Art. 105. As lições não constituirão monologos do protessor ou conJ .. 
reneias sobre a ma teria, com o fito em tudo dizer e elucidar; o profesSt•r 
deve appellar para a collaboração dos alumnos, suscitando-lhes o gos to ac. 
investigação e da reflexão, de maneira a lhes despertar e exercer as u ptl
dõE?s á a ctividade e á iniciativa intellectual. 

§ 1.0 P ara esse fim, o professor assignalará aoo< alumnos applicações a 
realizar. leituras a fazer, experiencias a tentar, limitando-se a oritCLtar o 
tTabalho livre dos alumnos suggerindo um caminho a seguir, uma aproro· 
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ximação ou comparação util de conjuncto comprehensiva dos fa'Ctos e <ias 
,:ousas em estudo. 

§ 2. 0 Será conveniente que os alumnos possam contar com um gu;~:~. 

seguro de todas as horas, o qual será um util auxiliar do prof,essor, ca· 
bendo a este, para não faltar com a sua assistencia íót·a das horas de auras, 
indiCiar um compendio ou manual, em que a materia seja convenientemente 
tratada . O pr,of.essor completará, si•mplificará c,u rectifica.1·á o manual l'e'Com
menctado por me10 ae notas ou ob,;ervações sing·elas, de .maneira a adaptar o 
compendio a.o seu ensino. 

Art. 106 . Nas lições os professores dê vem estar aLteJJtus a.c. valor edu
cativo, á methodologia das dis•cip1inas que professar, sob o ponto de vi:>ta 
methodologico. 

Art. 107. Cada professor deverá ter um caderno, de ;preparação d:is 
!iQões, no qual n'ltrtrá, dia a dia, indicações summarias relativa:; ás liçõe;;; 
a dar, assim como aqs trabalhos que forem designados aos a:lurnnos ;:>at~ 
a lição seguinte. 

Art. 108. No ensino, o pl'Ofessor terá o cuidado de não se limitar ao 
methodo exposnivo: terá sempre presente ao espírito que a collaboração e 
adividade dos alumnos é essencial á formação profissional, devendo exigir 
tlus mesmos iniciativas, - trabalhos de documentação e de investigação. a" 
maneira a despertar-lhes o sentido de responsa,bil!dade e do esforço pessoal. 

Art . 109 . No fim de cada mez, o professor inS'Creverâ, no registro a esse 
r;m destinado, as notas obtidas pelos alumnos aos t_rabalhos por Ellles exe
cutados. 

Art. 110 . Cada ailumno deverá possuir um caderno especial dividido em 
tantas partes quantas as materias, o qual ·constituirá o seu diario de cla.sse, 
em que escreverá as lições a estudar e os trabalhos a executar para a lição 
seguinte. 

Paragrapho unico. O diario de classe deverá ser visado uma vez po, 
mez, pelos professores, cada qual na parte que se refere á sua cadeira. 

Art. 111. O .director da escola visitará freque!1temente as 'Classes, reat. 
gindo, em um registro especial, um relatorio muito succinto de cada uma 
das suas inspecções, cabendo-lhe, igualmente, visar, ao me.nos uma vez por 
mez, os cadernos dE' preparação dos professores. 

Art. 112. Os cadernos de preparação dos professores, os diarios de. 
c'·1sse dos alumnos e o. registro de visitas de classes pelo director, serão suo
m!'tticlos ao exame dos fiscaes, por occasião cla.s suas visdtas. 

CAPITULO IV 

(J ~PERENCIAS DOS PROFESSORES) PAL*ESTRAS DOS ALUMNOS, EXCURSÕES ESCOLARES E 

BIBLIOTHECAS 

.\.1·t. Jl3. Os pn iessores dos collegios Ji'i; «'!ÍZaião program.uas iJe can. 
~re u~·&..« ·relativas :;.. a:ema~ c:.ue versem '>·~ ~r..-.!'f' ~ncia sob·:·~ ""ce1·~icic~ com

plementares ou ~studo e desenvolvimento de pontos mais importantes dos 
programmas, preferidos, sempre, aquelles sobre os quaes hajam os alumno"' 
realizado investigações ele. documentação ou planejado "Projectos de estudo e 
solução . 

Art. 114 . Convém que o conferencista não faça uma simples ]P.itura 
ou declamação, antes uma palestra animada com demonstrações e suggestõe,., 
tendente a appt'O}.:imar-se o mais possível do trabalho de pre]}aração ele umn 
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aula ou de um estudo, de sorte que os alumnos, ao meSimo tempo c1ue se illu'
tram sobre o assumpto, 'COmprehendam a technica de disposição dos termos da 
problema, de dc>eumentação e outros meios auxiliares destinados a encaminhar 
a sua solução. 

Art. 115 . O programma das excursões escolares deve ser préviarneme 
ot·gani2ado pelo professor ~ncarregado de dirigil-as e communicado com a: 
guma antecedencia aos alumnos. 

~ 1.• As excursões terão por fim não sómente a instrucção dos alum nOl! 
•.obre o objecto de estudo, sen5.o a acquisição por elles da technica de .lrg:t
rdzaÇ;ão e da execuc:ão das mesmas, particularmente dos recursos e su;;r;e -
tõ~~ que offerecem para o preparo das aulas e lições. 

§ 2. Os alumnos apresentarão relatorios summarios, tanto quanlo po.-
sivel iliustrados cem synopses, croquis, schemas ou di'1gramn1as, que rl.'gl.'
ü·a 1 ât' no caderno relativo á ms.tteria sobre que versaT a excursãu. 

Art. 116 . As excursões são absolutamente obrigatorias e consldcr:vi~.~ 

-;>a~a todos os fin como exerci'Cios compleme11tares da disciplina a 'ltl c· >e 
rl.'ferirem . 

Art. 117. E' indispensavel formar nos alumnos o habito da leitura In
tclligente e orientada para um fim pratico. Torna-se, pois, absolutam<>t •.e 
neceesarlo que os gymnasios possuam bibliothecas convenientemente a pr ·,. 
rt-lhadas e que constituirão a sala de leitura da escola. 

g 1.•. A leitura deve ser recommenclada pelos professot·es, n.ã0 sómente u ... 
moc'o geral, mas com indicação de livros relativos aos diversos curs0s, 0s 
quaes possam servir de instrumento de trabalho para os alumnos nag s•1 t 
inve~Ug-ações pe,>oaes e completar as lições dadas nas aulas. 

§ 2.• A frequencia á bibliotheca deve ser observada e fis'Calizaua, ·" 
maneira que pot ellr• p::tssem todos os alumno&. 

Para esse fim set·ão organizadas leitt:ras diarias, mensaes e trimestrt..c~. 

as . primeiras indivicluaes e as duas ultimas CC'llectivas, aquellas consis ~.::t<\1.> 

na ll.'itura de uma pa.rte della da qual fará o alumno um l.'Xtt·acto escript( ~ 

as ultimas l.'m un:n leitura por todos os alumno ele uma mesma clas;;e ~.,. 

obras OU l' Xtra ~to;; de obras. e da qual organizarão notas OU apontame·n•o, 
para o f i:11 ·~ e um l'(·latorio e discutido en;t. aula. 

TITULO XIV 

CAPITULO U ICO 

DO DEPARTAMENTO DO ENSINO 

Art 118 O Departamento do Ensino tet·á uma secção technJCa, t'd"' 

:J estudo do~ p·ohiE-mas i·elativos ao ensino secundat·io, profissional e p ·
mario . 

:A.rt. 119. A H.cção te'Chnica será composta: 
a) de director do Departamento; 
1') do clirector do Collegio Pedro II: 
c) do director ão Serviço de Assistencia e de um medico e colar; 
d) dos professorés de methodologia, pedagogia e psychologia educacio: :ti 

:b. Esc,olrt ::-lormal: 
e) de dous prvfessores do Collegio .!Pedro II; 
f) d•~ <!UQtro professores ou directores de collegios equiparados. 
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Art. 120. A' secção technica, compet : 
a) proceder a inqueritos periodicos sobre a situação do ensino prima

I rio, secundaria, profissional e normal; 
b) estudar e propõr as medidas necessarias ao apenfeiçoamento do

ensino; 
c) estudar e ensaiar, sob a sua direcção, os recentes processos de en

'i o primaria, secundaria, normal e profissional; 
d) incentivar a applicação dos tests pedagogicos, psychologicos e pro

rr over a sua padronagern; 
c) estudar a organização das instituições complementares dos institutos 

dP ensino; 

f) organizar cursos de férias e as excursões escolares, de fim de anno; 
g) organizar programmas para as conferencias pedagoglcas ; 
h) emittir parecer sobre compendias e apparelhos didacticos; 
i ) organizar e rever os Pl'Ogrammas para o ensino primaria, secundaMo, 

n•• ·mal e prof,issional; 
j) organizar. annuaJmente, a relação dos livros a serem aconselhaaoe 

n. professores e alumnos; 
k) promover a fundaçã-o de museus e bíbliothecas. 
Art. 121 . A secção technica será auxiliada por seis fiscaes - que se
renovados annualmente . 

Art. 122 . A sec-ção technica funccionar'ã, mensalm nte, no dia 1 ao 
d:; 8 de cada mez, recebendo os seus membros a diar!a de cem mil rêl!o. 

TITULO Xi' 

CAPITULO UN !CO 

DO :MATERIAL ESCOLAR 

Art. 123. O Departamento do Ensino acceitarâ. para os colleglos ot· 
Tloiaes e equiparados encommenda para a imPOl'tação do estrangeiro de ma
t~ ia! escolar, apparelhos de gymnast!ca, sports, de que não htmver similm
nG paiz, mediante o deposito prévio do valor da encommenda, que terá o 
p;,i·Pcer do fiscal do es tabelecimento. * 1°. Esse material será im.portado com a isenção de quaesquer taxa::. 
ou impostos. 

§ 2. 0 O material não poderá ser desviado do estabelecimento, sob pena 
de lhe ser cassada a »quiparaçlto. 

§ 3. 0 No caso de desappareciménto do instituto, o material importado 
reverterá, independente de o nus, para o Departamento do Ensino. 

Art . 124 . Os livros escolares nacionaes e as obras sobre ensino, na.~ 

cionaes ou adoptadru!, ou quaesquer outras traduzidas, adaptadas ou não, 
qu& popularizem processo e methodos de ensino modernos, poderl:i.o ser sub· 
msttidas ao conselho technico do Departamento do Enslno. 

§ 1. 0 Julgadas utilissirnas, taes obras, o Departamento do Ensino In
demnfzará ao autor o valO!' do papel gasto no trabalho. 

§ 2.0 Ap.provadas e recomrnendadas, o D epartamento do Enslno ln· 
demnizará ao autor do trabalho o total dos impostos ~ ta..'itas a1fandegarl~Ut 

pa~s pelo papel importado e empregado no trabalho. 
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TITULO XVI 

CAPITULO UNICO 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 125. Para custear as despezas decorrentes desta lei, a União t.__~ 
a) as verbas votadas annualmente pelo Congresso Nacional ; 
b) dez por cento sobre todos os impostos, taxas, emolumentos, selloo, 

ou quaesquer outras fórmas de tributação, e que constituem receita <la 
União; 

o) um por ceutc;,, sobre todas as tarifas ferroviarias e marlt!mas ; 
à) -um quarto por cento, em sello, sobre o valor dos contractos de qual· 

quer naturr,za, effectuados no territorio da Republica; 
e) um decimo por cento sobre as importanClas pagas pelos corre~ ,·e

deraes; 
f) dez por cento sobre os premias pagos .por loterias e clubs; 
g) dez po~· cento sobre o imposto cobrado sobre objectos de 1uxo, be

bidas, importados; 
7~) o valor das multas fiscaes, imposta>s a infractores. 
Art. 126. A arrecadação dessas verbas terá. escripturaçào _particnlar 

no Thesouro Nacional. 
Paragrapho uni co. Os saldos, de um oara outro anno, constituinlO ~ 

fundo escolar. 

TITULO XVIl 

CAPITULO UNICO 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 127. O professor que não. houver esgotado o programma de sua 
.;adeira, e feito <lo sua revisão nos ultimas dous mezes do anno lectivo, só 
terá direito a metade dos vencimentos nG período das férias escolares. 

Art. 128. O Departamente do Ensino commisSionará ann ualmente tre~ 

professores e fiscae~ para estudo da. organização de methodos e processos 
de ensino no estrangeiro. 

~ 1.0 O Departamento designará os paizes em que o professor deva 
permanecer, os c:ollegios ~ universidades que deva frequentar. 

§ 2.0 O professor que fôr designado terá mais um conto de réis mensaes. 
papel, como gratificação . 

§ 3.° Findo o prazo, exporá o -commissionado os resultados do seu trnba· 
lho, documentando-o com provas de frequencia e applicação. 

§ 4. 0 a hypothese do paragrapho anterior, o conselho technico exami
nará os trabalhos apresentados, e si os julgar optimos determinará ao pro
fessor realize conferencias pedagogicas e lhe arbitrará, um premio nunca 
inrferior a dez contos de réis. 

Art. 129. Nos -collegios officiaes e particulares, os dias 1 e 15 de· cada 
mez, serão destinados á reunião, á noite, do professorado para o estudo de 
programmas, melhoramentos c1.o ensino, etc .. sendo o resultado communi
cado ao Departamento do Ensino. 
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Art. 130. O primeiro e o ultimo sabbado de cada mez á noite, nos coi
Je.gios officiaes ou equiparados, far-se-ha a reunião dos prefessotes, dire
ctor, alumnos, paes de famílias, para: 

a) cantos, audições musicaes; 
b) exposição do professor ou do alumno sobre assumpto que interesse 

ao estabelecimento; 
c) palestras do medico escolar QU do dentista escolar; 
cl) palestras so·bre assumptos que se relacionem: com a vida artística, 

inlellectual, moral, agrícola, industrial, comn'lercial, <financeira, administra
tiYa do paiz e da região em que estiver o estabelecimento; 

e) palestras sobre a vida dos grandes homens, dos grandes movimen
tos a rtisticos, intellectuaes, moraes, políticos que têm impressionado a hís
toria ; 

f) palestras sobre costumes e ha:bitos brasileiros, do sertão, do litoral, 
do sul, do norte. emfim das diversas zonap elo paiz, & ele outros paizes es
tr' ngeiros . 

* 1.• Sempre que possível, :far-se-lm o emprego do methoclo-projecto, 
de cinema, ele raclio, etc. 

§ 2.• Todos os trabalhos escriptos serão enviados ao Departamento do 
Ersino. 

Art .131 . O Departamento, do .Ensino promoverá a construcção ele par
ques escolares, e regu!'itrá. de accô1·do COJ'Il as diversas zonas do paíz, os 
~p"rts a que se deverão entregar os alumons. 

Art. 132. O Departamento do Ensino não só erear.á museus escolares, 
como determinará o typo de muesus para cada estabelecimento, obriga
toriamente. 

Art. 133. O Departamento do Ensino organizará o typo elas bibliothe
r.as escolares, e organizará, em cada estabelecimento, os clubs c1e leitura. 
obrigatoriamente. 

Art. 134. O Departamento do Ensino manterá uma revista ,;-sçolat·, de 
puHicação mensal. da qual se11á organizado o corpo de director c redacto
res entre professores e fiscaes. 

§ 1.• A reviSta publicará: 
a) estudo sobre metbodos e processo de ensino em paizes estrangeiros 
b) conferencias pedagogicas; 
c) lições modelos; 
d ) tudo quanto interessar ao aperfeiçoamento do ensino. 

§ 2.• O director e redactores da revista terão gratific::.ções mensaes ar
bitradas pelo Departamento do Ensino 

§3.• Um terçp elos redactores SE'rá sempre substituido annualmente 
. Art. 135. O Departamento no Ensino, pe10 seu 'Cons~llio technico, org;,
m~ará annualmente a padronagem dos tests para os fiscaes e para os exa
mmadores, particul::-.rmente dos tests de intelligencia, dos tests de instrucção. 
e dos de aptidões especiae" . 

Art. 136. O Departamento do Ensino deverá ainda: 
a ) fornecer technicos para a organização do ensino secundaria nos E~ · 

lados e estabelecimentos que o solicitarem; 
b) organizar, annualmente, um serviço de informação sobre 0 c·nsmu 

Prlmario, secundaria, technico, profl::~slona1. 
c) publiocar annualmente inquerito sobre a situação do enslt1o no Bra J, 

e em outros .paizes estrangeiros. 
à) publicar, sempN> rrue ')j)JJOI'tuno, os resultados dos seus inqueritos. "" 

tudos, trabalho~ sobre problemas do ensino; 
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e) promover a. fundação de escolas vocacionaes, agricola:o, contmcrcl''e" 
e industriaes. 

Art. 137. Nos gymnaslo~ officiaes e equiparados haverá o serv!ço m edlcc. 
escolar e dentarlo, de accõrdo com programmas organizados ,pelo Depanu 
menta do Ensino. 

Art. 138. os gymna.sios officiaes e eqHipara<.los, navera u ensiJ•u ta 
cultativo de mus1ea. 

Art. 139. u Departamento do Ensino promoverá. nos collegios secuu
darios, officiaes ou equi)>arados. no inicio, no meia e no nm do curso se· 
cundario, a determinação das manifestações vocacwnaes dos alumnos. 

§ 1 .• O Departamento fará cerar, paTa. esse fim, como centro de pes
quizas, o L aboratorlo de IPsychotechnlca e Or1entaçao Profisswn" '· 

§ 2." Pa.r•a a dl!·ec~,;ão <lesse Jnsututo pocterno st:i' ·eontracJ:ado., " BPCCJa. 

listas e technicos no paiz ou no estrangeiro . 
§ 3, O instituto far'á lJUblicar, nu. rev;st~t. âo departamento, lrl!ne;,• 1 ti· 

mente, os resultados de seu trabalho. e promoverá a multiplicação de im .. tl· 
tutos para oriew:açào profissional, que possam ~ervtr ao comme,·cJo, '' m. 
dustrla, a lavoura, às escola" prm1a.nas e secuiJLtarJas do p<t.l~. 

Art. 14U. ReYogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões da Camara, ;: ae At;ost~ ele l9~::s. - Sana o vc•l A.z• I'•, • 
Mano 111:,attos. 

JUSl'lFJ.CA(;ÃO 

Ha L[Uarenta anno,;. que tanto:> ccnra de sua idade, ven, a R JJUJJlica 
maldlzencto de seu ensmo secundaria, e reformando-o. 

Nos primeiros dJa,; de vlcta. poude, alia;,, tentar retorma "já a rr1. lt.· 
recida no espinto éios estadistas e pedagogos, através de doze annos de IH'ú• 

paganda de uns, de d<::bates de outros na 'tribuna e pela lmpl'emsll." . Ruy 
B=boo;a havla Ja escnpto seu notaveJ pare'Cer - obra da mocidade qu e niU. 
houvera de exceder na maturidade genial ou na pttase predestinada de sua 
-,E:lh!ce gloriosa . 

Com Benjamin Constant, criava-se o l\llinisterw da Instrucção P ubltca. 
Corrre10:; e Telegraphos, e raz1a o Governo 1·evolucionarlo baixar o decrett 
n. 9H, ele 8 de Novembro de 18\JO, com 0 pnmelro regulamento republlcan" 
para a instruc,;:ão primaria e secunà.ana, abolindo o" exames par·cellados 
r.staoelecendo curso seriado. 

J.mpratlcavel, a rt:forma Benjamin Constnt começou logo a soffrer irn· 
pugnações em que. se pedia "francamente a mo:l.iflcação dos programma.. 
sobre a base decretada a 8 de Novembro, que não póde ser levada á praticr; · 
smao com descredito e macula para a memona do sabio educador Ben}:>. 
min Constant, corr, perversão ê!o se:.~ [Jl'O,Jflo idea: t cmn gravn;snno 111·e
jmzo aa. mocidade estudiosa" . 

E o Congresso, pela lei n. 26, de ;;u de l.Jezemoro de 18~1. armava o 
Exeocutivo de poderes am.plos para nova. ,-erorma do ensino, attendendo tb 

queixas que se levantavam. 

v aecreto n. 1.194, ae 1892, trouxe, as:>tm, a segunda organização. a~ 
autoria do Ministro Fernando Lobo. 

Medidas que não obedeciam a um sustema "remendos perniciosos, que 
viriam ctep01s, havtam de produzir a anarchia. pe{lagogtea", n<Jta.da no re
latorio minucioso e brilhante ele Dunshee Abranches. 



-703 

Em 1896, pubhcava-se a tercelra re!orru .... revubiicana p~la 4.ua1 o en-
smu secunaario seria feito: 

á) em arn cu•·so pr·opeaeutlco 0<.1 realista: 
li) em urn curso cw.ssrco ou hwn ... msta; 
c1 pew" e>..ames parcelJados. 

Em 189D, uma quarta reforma se publicava, na qual: 
a ) o plano de es)JJ.dos da anterior, era alterado; 
b) os dois cursos, fundidos em wn só; 
c ) os ex.am.es set·iam de •Promoções succ.essivas, de madureza, e de admis

.'!ào a qualquer anno do curso. 
Em 1900, o Congresso pro rogava até 190•8 os ex.ames parcellaclos. 
Essa dualidade de regimens - o do ex.ame de madureza e dos exame:; 

pu.rcellados - equivaliam, dizia o !Ministro Epitacio Pessôa - a completa 
de organização . 

.A.ssim, as quatro reformas republicanas, promulgadas em dez annos, de 
lS!IO a 190(}, Se cat·acterizaram pela falta d'l execução de qualquer de lias. 
xo ·ciam 1nortas. 

1.' A de Benjrumin Cohstant mallograva-se com: 
a ) o decreto n. 1. 232 H, de 2 de Janeiro de 1891, pelo qual os collegios 

eqt<,parados poderiam realizar validamente exame s de preparatorios; 
b ) o decreto n. 1.389, de 189,1 (:D'evereiro), pelo qual o favor acima se 

generalizava a todos os cursos estadua.e.s; 
c ) o aviso do ministro João Barbalho, de 11 de Abril de 1891 - primeiro 

ar·TI<> da reforma - pelo qual s& Yll.OdifJcavto. o progre.m.n~a; de ensino do l" 
anno - muco que iria funccionar, nos moldes e orientação, ,da obra ele Ben
jamin Constant; 

cl) a lei do Congresso, n. 26, de 30 <.',e D€zemb~·o de 1890, pela qual o 
Executivo ficava com amplissim.os poderes para outra reforma. 

P romulgada em 8 de Novembro dll' 1890 a reforma Benjamin Constant não 
te oa execução. E estaria destruída um anno depois pela lei de 30 de De
.zembro de 1891. 

2." A red'orma Fernando Lobo não chegava a systematizar-se: 
a ) porque o Codigo do Ensino, de 3 de Dezembro de 1'892, não obedeceria 

a um saibio ~onjunto j~ idêas seguras ~ caqxtzes de '.lppôr barreiras ~ anar
chia pedagogica, que cada hora se avoJ.umava mais; 

b) porque continuariam os exames parceilados, até 1900; 
c) porque seria adiada para 1898 a exigencia do exame de madureza.. 
3.• A reforma (Amaro Cavalcanti), de 30 de Março de 1898, restabelecendo 

·os •xames de madureza, não viveu dois annos. 

A quarta, de 1998, nascida de uma nova delegação do legisl8t:vo ·w px•·
cuLvo, não ·poude viver integralmente. 

E ra inteiramente alterado o plano de estudos da red'orma. Amaro Caval
cm,d, s•mdo substituído pelo seguinte: 

1• anno - Arithm.etica, geographia, portugu z, francez e desenho. 
2• anno Algebra, arithmetica, geographia, portuguez, francez, desenho 

e inglez . 

3° ai:mo - Geometria, algebra, geograplua, portuguez, francez, desenho, 
inglez, a llemão e latim. 

4• anno - Trigonometria, geometria, alge'bra, portuguez, francez, dese-
nho, inglez, a1lemão, latim, grego e historia. ' 

·5° anno - i:IY.recanica e astronomia, desenho, inglez, allemão, laLim, gr~go, 
nistoria, physica e cruntica, e litteratura. 
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6" anno - Mathematica e geographia (revisão), francez (revi:-;ão), ues< 
nho, inglez, allemão, latim, grego, his•toria do Brasil, physica e clümica,, histo
ria natural e Iogica. 

"Reduzido assim d(} sett a sels annos o -curso gymnasial, supprlmia o 
regulamento de 1899 o estudo de geometria geral, calculo e geometria df)s
criptiva, que o de 1898 conserv1ára da primitiva reforma Benjamin Constant, 
assim como o de musica; limitava a gYJITl:Ilastica. ao internato do Gymnasio. 
o substituiu pela de logica a cadeira de historia da philosopbia, na qual se 
havia já transformado a de .sociologia, moral e no.ções de economia polit.ca 
e direito patrio. 

Ficava aboWia taanbem a divisão dos cursos em prOJ}edeutico e classlco; 
e, quanto aos exames, clistribuiam-se em duas ordens : os de promoções suc
cessivas, para pussagen, do aruto, ~ o t1na1 de mudureza. Além desses' exam •s, 
permittiam os estatutos baixados o de admissão a qualquer anno do cur, . . " 

"As provas de madureza, destinadas a verificar se o alumnó teria a"oi
milado a somma dE> cultur:>. \r,tellectual necessaria, seriam prestadas, llÜ.O 

perante uma commissão de lentes das e colas superiores, como estabelect.a 
a reforma de 1898, mas sob a direcção de duas mesa:c distincta.:;, composta.' 
de lentes do p1·oprio Gymnasio. sendo uma para lingual? e outxa para sck -
cias." 

"Essas provas comprehenderiam cinco secções : linguas vivas, ling.ra,; 
mortas, mathemati-ca e astronomia, phys ica, chimíca e historia natural , i! 

geographia, h isto ria e Iogica." 
' LR~lativamente ao grau de bachar•elato, seria conferido ao can<lidato que 

fizeS\i!e o curso completo dos e~tudos gymnasiaes, depois de prestada a prova 
de madureza, sendo dispE,'nsados os que não o quizessem receber dos exames 
ue mecanica e astronomia, inglez ou allemiio, litteratura e grego•· (Re!atorio 
Dunshee d,e Abranches). 

A reforma sOiffl'eu o primeiro golpe com a lei do Congresso que prorog:l\'(1. 
a té 190-! o pt·ocesoo elos exame!'\ parcelhdos . Permittiu mais: que começa ·se 
o curso parcellaclo quem não tivesse prcparatorios. 

Ahi, pot·que em 1901, surgia o Cocligo do Ensino como uma disfarçada 
reforma no governo Campos Salles - que assim remodelava duas vezes o 
ensino secunda rio. 

O Codigo do Ensino de 1901 - quinta t-efoPma - não -se poude execmar 
senão parcialmente com a multiplicação de equiparados - que se transfo -
mavam m casas de commercio de e:xam s. 

Mais: o Codigo não teve referenda do Congresso, e o Supremo Tribunal, 
.nos casos fevados ao seu conhecimento, sentenC'iava de accô~:"do com o Codi;;o 
do Ensino de 1892 . 

.Judicialmente, ean vigor, o odigo Floriano Peixoto; administrativamcthC. 
o Codigo Campos Salles. 

Esta situação d u Jogar, conta o lfallecido Senador Erico Coelho, a uma 
entrevista do ministro da .Justiça, na qual -dizia elle· - havendo dois Co
digas, dois Codigos {lo Ensino, ra como se nenhum estivesse em vigor. A 
elle, ministro, <:.'lbcria resolver livremente todas as que·stões . . . 

Como se vê, o h<'l.lanço republicano nas causas do ensino é desconsolador : 
quatro reformas que mal entrariam e.m execução; a quinta, que não teria 
vida nem jurídica, nem administrativamente . 

Em 13 an'l1os, ficaria de pé a liber<dade ministerial para resolver as ques
tõPs attinent s a esse magno problema. 
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Em lfl04, o ministro Seabra fazia publicar: 

"O processo do nosso ensino está feito. Não ha fugir da lucidez 
dos factos allegado , da evid ncia das provas exhibidas, do clamor 
u nisono cre·cente que de ·um extremo a outro da R publica se fa.z 
sentir. O ensino secundario está a desapparecer entre nós, se é que 
ainda existe. 

O ensino no Gymna.sio a-cionai é improfícuo, falho, defeituoso. 
Os equiparados sã.o ... casas ele commercio, onde, a troco ele al· 

gumas moedas, se vae obter um certificado de estudos - gazua que 
abre as portas drus escolas superiores ... 

As .faculdades e escolas livres, que se encarr gam ele fazer dou
tores, ... vivem em um vertiginoso steeplechase, a disputar o rec01·ã 
da complacen cia .. . " I 

O a larma tlo brasileir o não moveu o ministro, e o governo Rodrigue:O 
Alves terminou o cyclo governamental sem a reforma l)edida pela angustia 
pnlriotica do paiz. E os annos correram. Cada dia, nova equiparação. Cad!l 
ex- me, mais in:l'erior do que o primeiro. Cada anno, um novo projecto Ful · 
gencio, concedendo 1~ma 1tltvma banca de preparatorios. E porque ultima, seru 
rig res no exame : formalidade in di pensavel á matri<:ula 1Hl-" escolas supe 
ric ·es . 

E m l 904. a edueação produzia: 

"Só bachareis pedantes e ridículos e politiqueiros insignificantes 
e desabusados que enxameiam o paiz e atravancaJm as secretarias." 

E m 1904, o <'nsino ·brasileiro, na phra.e official, não il1e.. 

"formar uma nação nobre, mas uma Russia dos czares. um Pa
raguay, de Lopez; uma Turquia. do "Grande Assassino" , um l••JV" 
para ser governado a Knout. uma ra<:a de2fibmda, joguete df' t>-
ramnos, Yict.ima de futuros satrapas". 

Em 1910, que ensino seria este. dos collegios secunrlarios. SP o~ male:> 
cst. ·iam aggravados. se a d<>smoralizacão se generalizava f 

REFORMA RJVADAVIA 

Não havia elo ensino. senão caricatura dP ensino. A rPforma Rivadavlll., 
promulgando a Lei Organica de 1911. seria de Iogica inclissimulavel. Extin
guindo privilegios, a Lei Organica não põz fim ao ensino secundaria n o 
Brn•il : derrubou, de um lance, o d'ingimento com que se eng?nava o paiz. 

Se 11ão havia nsino secündario. honesto seria destruir a mystificação. 
~Iultiplicaram-se, por isso mesmo. as casas commerciaes que formavan, 

dout01·es. 
Qualquet· servente de secretaria se bacharelava, por sessenta mil ré1s. 
O diploma que antes não era documento de cultut·a, passou a ser o mais 

f1·anco de incompet~mcia. 
Mas, da anal'chia poderi?. Silhir tJ·abalho qup · sc- Alteasse em orientoc;al"l 

moderna . Possibilitava-se, por e•asa fôrma, organizacão que se talha.~se ao 
feitio das mais adeantadas. 
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REFOMA CARLOS MAXIMILIANO 

Entre o decreto de 5 de Abril de 1911, que promulgava a. Relonma. P. i\·a
tlavia e o de 18 de Março de 1915, correran1 quatro annos çrn que o en'mo 
brasileiro foi o escandalo mais escancarado da vida republicana. Como ~e 

houvera a preoccupação inimiga de destruir a nac iona lidade, permittiram-s. 
os abuso.s mais condemnaveis, a despeito elas vozes timbradas de angURtia 
que protestavam ainda contra a bacharelização intensiva do paiz. 

A reforma Carlos MaximJliano não correspondeu, entretanto, á espectauva 
do pah·iotismo brasileiro . 

Por ella, regressava-se, lentamente, ao regimen anteriot· ao da Lei Orga
nica. Permittia-se a qualquer collegio requeresse bancas examinadoras . E 
o Conselho Superior de Ensino, annuaJmente, despachava por todo o Bn~;: 

bancas d'ot=adas pelos ca.ndidatos dos amigos. Protegidos, sem cultura, «-n1-

gos, sem pratica de ensino, espal haran<-se pelo ten-itorio nacional, com a ·m· 
pertinencia do ignorante e a infallivel pretenc;:ão do examinador. O ane!luctn
rio da tolice humaüa crescia espantosamente. rlepois da p2.ssagem elas t a• ~a. 
examinadoras em cada localidade brasileira. 

Era uma reforma que não reformava. 
Não attingiria os fundamentos do problema. Ficara na super~·cJ· . ·rn 

repercutu· na vida e-sco·ar, "'m seu» methodos e proces~os de trabaihu 

!UllFORMA ROCHA VAZ 

Com todo" os defeitos da anterior, a reforma nocha Vaz, em vigo1·, tro JXE. 

comsig,..., o merito de restabelecer a seriação. 
1.0 Mas infindaveis seus defeitos. Porque ::J.s ref::n·ma.. se <:ur:ct·da m. :h

variavelmente constantes - sem a conh·a prova, que ,·6 o te•rr.JJC: podcr in àa.r 
ãa sua excellencia - espalham na vida escolar a incerteza e o desanimo . Xo> 
institutos Oll."ficiaes, a improvisação quatriennal enfraqueceu 1s melhores 1 n
dores vocacionaes. Nos particulares, a preoccupação ~nEc-reantU €e. ns: nta 
como nma consequencia ineluctavel da transitoriedade negativista. Por ser-,hes 
desconhecido o futuro, que o~ póde arruinar, os directores :vl!;ecion:lm n seu 
magisterio entre os menos caros professores. Improvis·-vn adctpta<:õe.;;. Xãc 
dão ao ensino finalidade cultural e educativa, mas ar!·e. sl.i.J,> ~2 J,ur:t o r ul-
1 ado unico procw·ado: percentagem ma..xima de a.pprov«.çõ~.; . Paes e aiumno~ 

r.ão se ntendem . Não se entendem, nem se encontram gal'anticlos, que a 
reforma futm·a pôde cliHicultar o ingresso ás academias. . . Toma-os, eJltão, 
a febre de aJcançar exames feitos de qualquer modo e por qualquer preço . 
E as provas se revestem. por isso mesmo, desse mixto de conheciment. dP 
felicidade, de habilidade e de protecção amiga que as inferioriza. Inferio iza· 
as, e tOJ'lla-as infinitamente ridícula. 

Ao fim da jornada escolar, o moço ;bráSileiro se espanla de sua incui..1ra. 
desproporcionada ao tempo ele !frequencia nos estabelecimento::. de .;-n ~ino e 

que o desorienta da r ealidade e o erradica do meio em que deve tr·aba • ar . 
Espanta-se, mas .tem o heroismo de fazer sósinho, auto-didacta maravil •oso, 
a cultura que o situa entre os homens de pen-samento que mantem as tra
dições da cultura pat1·ia. Mas se o incapacita para o milagre dE's. o €' . f •n:u 
creador a preguiça mental, abre-se-lhe á vida a resigm,da de:;illuEi'i>J dos , .. n· 
cidos - presa da burocracia entorpecente. Esta tem sido a obra ducacional 
da Republi-ca - de burla e mysti<ficação com que dllilJeJ·adam•'üle nos , nga
namos. 
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Feilzem~mte o Sr . Presiden te Washington L uis não ha de p retender 
transitoriedade da g lor ia que ligaria seu n ome illustre a uma reforma que 
se improvise na estufa dos gabinetes e se malsine da presa que a venha 
.annullar no quatriennio de seu successor. Constitucionalmente, permittirtá q ue 
e!la ten ha or:igem n o Congresso Nacional, pelo processo legal de discussões 
amplissimas, que possam acolher as suggestões dos technicos, os conselhos 
da experiencia e os anceios do espírito moderno e renovador. 

2°) - A excessiva tutela do Estado. 

E' conveniente a tutela que o Estado se arroga na materia? 
Formoso espírito poude, apropositadamente, respom:ler: '·No Bra.sil, o 

Governo mette-se sempre a tutor do povo. Teme e persegue as !nici"'tivas 
particulares . Nos Estados Unidos é o contrari-o que se dá. Se queremos 
tudo official; se não queremos o surto da iniciativa particular, devemos de
sistir de imitar aquelle '}Jaiz. Os resultados dessa imitação serão b_"m ).leiores 
do que ;;e adoptassemos s-ystema exclusivamente nosso. 

Sem a cam.isa de força com que a officialização rigorosa veste .:> ensino 
secundaria, os educandarios poderiam transformar-s em estabelecir..1entos ma
gníficos, na concurrencia seleccio!1adora que permittiria viver apenas 09 

melliores, os mais efficientes. E só ahi seria inestimavel o merito educativ 
da reforma que se fizesse sob a inspiração de-se pensamento director. 

3°) - Ori ntação errada. 

Pmclamando a fallencia do ensino classico, pretende um grupo de estu
diosos se faça caracterizar pela preoccupação utilif:?.ria o rumo novo a ser 
traçado. Esse. pensamento levado ás ·consequencias r a dicaes a que o querem 
conduzir, é tão funesto, como o ensino fragmentaria, irreal, desconchavado 
que ahi está. O ataque a tudo que é de ordem especulativa contem manliesto 
engano. O luminoso espilito que esteve á testa da Directoria da Instrucção 
em Minas, o Dr. 1L\Icio dos Santos, teve opportunidade de dizer, com justiça 
irrepremivel: "No Brasil não podem viver os homens entregues ao estudo 
mo..is alto das sciencias, no terreno em que ellas parecem, aos olhos dos pro
fanos, não poilsuir valor utilitario, valor pratico. Foi mais ou menos a obser
vação de Einstein a nosso respeitÕ". Ora, ha ahi um grande equivoco. Des
sas elevadas preoccupações, desses altos estudos, procedem resultados prati
cos do mais alto valor . inguem pôde contestar o admiraveJ progresso da 
.Allemanha nos ultimas tempos, desenvolvimento que não poude ser suffocado 
pela paz roma'lla ou assyria que os al!iados lhe impuzeram. As universidades 
allemãs são focos de uma cultura scientifica incomparavel, e por .esse progres
so scientifico que, agitando os meios industriaes, provocou e f.<;~mentou ~ 

grande surto deSSe paiz, em todas as ordens de relações". 

5°) - A accessibilidade do curso secundaria. 

O ensino secundaria é, no Brasil, accessiv-el, por demai~. á ct·eança saída 
do ensino primaria. Este, com os cursos que perdem em altura para attender 
á mas~a analphrubetica, não pôde dar ao alumno que sae das escolas, infantil 
amda, a capacidade para a matricula em o curso secundaria. 

Este baixa até o alumno, e o nsino se resente até o fim dessa fraqu za 
ini('ial. Na -i\.llemanha, com o curso primaria mais longo, ha, acima das 
(!SCo!as primarias, as "e.scola<S intermedias, tambem, chamadas progressivas, 
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que aperfeiçoam o ensino elementar, adaptando os seus ensinamentos âs rca
lidndes da vida . Em seguida vem os estabelecimentos de ensino gue con·es
pondem aos nossos gymnasios, onde se adquire a instrucção preparatoria 
para cursar uma faculdade ou obter um titulo profissional. Nas universidades 
encontra o profussor todos os elementos para o ensino mais profunuo e mais 
amplo é\as sciencias, mesmo do ponto de vista puramente especulativo". As 
duas correntes brasileiras, no assumpto, só vivem de um defeito no ensin() 
bra,sileiro. Corrigdo, ellas se harmonizarão. 

6°) - As taxas caras. 
A preliminar que acudirão ao estudo de todos: a necessidade de universa

lizar o ensino secundaria, tornando-o accessivel a todas as classes, desemba
raçando-o de taxas, com a limitação unica que provirão da intel!igencia. Para 
tanto, os programmas se não devem inferiorisar - no pensamento de um 
grande espírito 1rancez - para attender á massa escolar. Esta, se desnivel 
apurar-se, devem antes subir aLé elles, na selecção republicana da intelligen
cia. Nessa preoccupação está o proprio problema nrucional de valorizar o 
capital humano - escasso na grandeza irrivalizavel da terra ampli!:!sima. ~ 

Sem duvida ha que vencer encosta alongada pelos interes-ses particulares. 
Grandes serão os sacrifícios; diminutos, os applausos encorajantes. Mas C). 

e·sforço não será inutil. Contagiará, por ifim, oo espirilos, apaixonarão os co
rações; mobilizará as vontades. Ao fim da escalada, a nação, vigilante aos
seus interesses permanentes, ao seu destino eterno, estará com as almas lim
pas, e as energias desassombradas que !>oúberem, pela fé, crear uma Palria. 
melhor. 

7°) - Finalidade do nslno. 

Pela reforma, o ensino secundaria é destinado a preparar candidatos dos 
cursos superiores. Não é esse o seu pa,peJ social. Elle deve dar a cultura 
geral, sem a preoccupação de fazer da vida gymnasial unicame!lte passagem 
para as escolas superiores. 

8°) - Distribuição de disciplinas. 

Não ha hoje uma unica voz que dê o seu applauso á reforma, nes.<;& 
tocante. 

9°) - Prouramnn..as~ 

o excesso dos programmas, organizados individualmebie por professores 
do Pedro II, sem a necessaria int-erpendencia, produz o "super esforço intel
lectual". O esfalfamento escolar só se não verifica, porque nunca os pro
grammas são exgottados. Fica ao alumno u."'>la meia-sciencia, mais prejuclicial 
do que a total ignorancia. 

10) - Methodos e processos enoneos. 

Impera ainda a velha pedagogia: 
"0 professor, sujeito ructivo; <> alumno, sujeito passivo" . Encontrou-a. 

assim, a reforma Rocha Vaz. Deixou-a, com todos os maleficios. 
Entretanto-, bem razão tem Barbosa Rodrigues quando ensina: 
"O exame da pedagogia moderna nos mostra como se ampliou o cam~ 
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daQ reacçõea aJCtivas pela introãucção das lições de cousas concretas que sã() 
a g loria das nossas escolas actuaes . 

"Por isso, na escola moderna, os alumnos devem ter cad rnos, desenhar 
planos, traçar cartas, tomar medidas; trabalhar no laboratorio, fazer expe
ricncias, consultar autores, compor trabalho. Devem, a seu modo, na medida. 
de suas á' orças, fazer trabalhos pessoaes. '' · 

"Este, o unico methodo educativo que pôde tornar possível no futuro o 
tt abalho original . " 

Nesta mesma ordem de idéas, o grande mestre de pedagogia experimental 
na IialJa, Hugo Pissoli, estabelece como condições esscnciaes do ensino· para 
proveito do alumno: 1', compreender; 2', reter; 3', produzir alguma cousa 
em consequencia do que se comprehendeu e reteve. 

Veja agora a camara como é rude e aspero o caminho da verdade. Esta 
!ormula, novíssima. reproduz quasi literalmente o conceito de Comenio ex
pr".sso ha trezentos annos. De facto na sua Didactica Magna, assim dividiu 
e!l os grã.os da aprendizagem: 1', comprehender; 2', notar, isto é, reter; 
3', applicar. 

Eis ahi o saber real, o saber effectivo é uma capacidade de applicação. 

Ou, como diz Binet: "Toda a vida intellectual, philosophicamente, se ca
racteriza por uma capacidade de adaptação". 

A'quelle que decorou uma regra de grammatica, e não a applica, dizia 
K<,nt, ignora; aquelle que a recita, mas a applica, esse conhece-a. E como 
mais eÀ"TJressiva do que uma explanação theorica, é a eloquencia significativa 
de um facto, vou referir um narrado pelo jâ. citado psychologo norte-america
n.o, e por onlde a Camara ver1â. que os grandes philosophos não são como os 
pe!J.uenos pretores: para elles não ha co usas minlmas. 

"Uma senhora das relações do Mestre, de visita a uma escola, foi con
vidada a interrogar os alumnos. Espei"ta em assumptos didacticos, volta-se 
pa"a as crianças e faz-se a seguinte pergunta yankee, americana, pratica: 
~[c-ninos - si vocês, no fundo do quinta l, cavarem um poço com 100 metros 
d" profundidade, a temperatura embaixo serã. igual, superior ou inferior é. 
d~ cima? Os alumnos pestanejaram e não responderam. Picado, o professor 
rrotesta : Perdôe-me, os alumnos sabem o que V. Ex. perguntou, mas a per
gunta .foi formulada em termos inconvenientes." 

A senhot·a sorriu e deixou que o professor se cobrisse de gloria.s. 
"Attenqão! Vocês sabem o que vou perguntar: Em que estado se acha. 

o Interior do globo? E a classe em peso: Em estado de fusão ígnea. 
Eõtava caracterizado o saber ficticio: papagueavam que o estado interior 

do globo era o de fusão ignea ... " 
" Não me digam que o caso se passou em uma escola primaria . Factos 

que taes se repetem nas academias. Varia a 1'6rma, mas no fundo o erro 
f: o mesmo. " 

O saber real ê, portanto, capacidade de applicaqão. Mas só {; tal quandB 
\ individuo o assimila, o incorpora, se apropria delle, transformando-o em 
producção propria , como si !fosse uma actividade espontanea do seu espírito. 
uma ap tidão constitucional de sua intelligencia, como se exprime Ardigo. 

_ E uma vez que o espírito do alumno, n as idéas transmittidas por ou~rerr.., 
Poem o seu cunho, a sua marca, o seu timbre mental, esse conhecimento, que 
lhe foi communicado. passa ser proprio, com o mesmo direito com que 0 mel 
Que as abelhas fabricam com suecos alheios, é proprie-dade dellas . A phrase ê 
de Montaigne. E ninguem como elle precisou a natureza, e essancia do saber 
verdadeiro, q ue resulta do methodo activo". 
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" Le savoir n e vaut que si l'on a su se I'approprier, l'épou ser , et ta.~re 
siennes les opinions qu'on emprunte á a u t rui. L e travail de J'esprit doit res
sembler á .celui d.;s abeilles•·. 

"'L es abeilles pill.otente, deci, delál, les sues des .fleurs, mais elles en íoit 
du miei, et ce n'est plus alors ni tbym, ni marjolaine ... Ce qui importe, ce 
.n'est pas l'étendue du savoir, c'est la force de Ja réflexion, c'est la puis~ance 
d'une raison dévelopée, q ui pése et scrute les motifs de ses croyances et se 
détermine librement. L'ame n'est pas un vase qu'il fail le remplir c'est un 
foyer qu iJ faut échauf.fer" . 

J'aime mieux forger l]lOn ame que la meubler" . 

... Ao ensino expositivo, monologico e dogmatico cmTesponde o exame E·X· 

;positivo, monologico e dogmatico: o alumno repete o que ouviu e decorou. Ao 
ensino activo, élialogico, socratico, correspo11de um exame de exercício ment.Ll 
.aotivo; o alumno applica os conhecimentos que comprehendeu assimilou. 

A capacidade intellectual do alumno formada pelo metbodo activo permit 
te-lbe affrontat· o exame que verse sobre a applicação do saber. Em vez Je 
apparentar conhecimentos recitando lições, mostrará que real e effectiva
mente os tem, respondendo a um quesito ou resolvendo um problema. 

''O outro grande mal, a outra epidemia das escolas, são os celebres ~ ivtnH 

de pontos. E' positivamente uma vergonha que quasi toda a litteratura pedn
!50gica do Brasil se forme pelo industrialismo dos livros de pontos. Est:JS di .. 

. visões sujectivas, methodologica de um todo organico, systematico, são trans
iformadas, pelos industriaes elo ensino, e-m separações objectivas, em compar
timentos estanques, sem correspondencia nem subordinação logica. 

E o máo estudante, em puro jogo de azar, decora meia duzia delles, s~l
teado , esquecido de que no ensino não pôde 1haver solução de continuid;J.dc. 
gradual, como é". · 

Fallando sobre o estudo das línguas - descuidado no curso secundaria. 
lzia Paulo Tavares: 

E' preciso não confundir o ensino da linguagem com o cles~>l 
gramnwtica que se encontra em livros pejados de termos pedantes
cos, estupe-facientes, formados de raizes. gregas e latinas, só por si 
capazes de tornar o estudo da língua a causa mais abominavel. 

Claudio Brandão, que é um competente, poude dizer, em 1926: 

O ensino grammatical entre nós está reclamando prompta e 1arga. 
remodelação. 

Só quem lida no magisterio de Jinguas, pôde verificar pela obser
-vagão quotidiana, os obices Cl'eados ao aproveitamento 'das rlas5rs 
pelas imperfeições de tal ensino. 

O primeiro passo para melhorai-o é a uniformização e a simplifi• 
cação da nomenclatura grammaticaJ. 

Ao docente menos arguto não escapam os inconvenientes nessa 
teohnologia vasta. complicada, vacillante e, ás vezes, ôca, que recheia 
os compendias de grammatica. 

Uma intelligencia com formação, desprovida. ainda de senso cri· 
tico, extenua-se, e, amiude, desalenta-se, no inextrincavel de t:wtos 
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n omes, m uitos delles arrevezados, e não pouco2 !naccessiveis á <'Om
p rehensão mediana e rudimentar da maioria dos escolares . 

• • • • • .. • .. • ~ •••• • • • •• •••• ••••• • •• • ••••• • •• • •••••••••••••••• o ••••••• • • o ••• •••• ~ 

outro ponto que reclama attenção é a linguagem e o methOdo dos 
compendias . Deve aquella primar pela s igeleza e pela crystalinidade: 
este pelo rigor scientifico e por uma logica impeccavel. 

A distribuiç5.o da materia. por exemplo, a collocação das partes 
da oração, deve sahir dos moldes tradicion aes, e adaptar-se ás exi
gencias pedagogicas e ao gráo de importancia que teem no uso viYo 
do idioma .. 

Além disso, tenha-se em vista que, na época prese.nte, o objecUvo 
dos estudos propedeuticos, quer no curso primaria, quer no secunda
rio, é preparar o individuo para a vida real, ministrando-lhe urna 
somrna de conhecime·ntos de verdadeiro e constante emprego, e não 
sobrecarregar-lhe o cerebro de minucias ou parttcularidades ociosas. 

outro melhoramento que merece ser introduzido nas grammati
cas, a ssim portugl)e zas como de outras linguas, é uma parte, clara e 
synthetica, consagrada á expo ição dos principaes phenomenoa St>

manticos . Posto geralmente descurado, é este um dos elemento., ca
pitaes para apprehender-se o genio de urna lingua e penetrar-lhe a 
psychologia. 

A th oria grammatical, ampliada gradativamente, de compasso 
com o desen volvimento mental do alumno, conviria completa sempte 
com variados e copiosos exe·rcicios de applicação, organizado de accor
do com a ma teria explicada e com o uso vivo e natural do idioma: -
leitura frequente, mas detida, conversação sobre assumptos estudatlos, 
correcção de phrases e expressões viciosas. Nessa exercitação, iria o 
estudante descobrindo por si mesmo a razão das normas ensinada'i'. e, 
por fim, applical-as-hia natural, e mecanicamente. 

Os poderes publicas. por certo. acolheriam, com muita sYnl!J!l.thia, 
a !nlc!.ativa de. uma. reforma grammatical, analoga ás que jáJ He fize
ram em outros paizes . 

Em 1906, ;realizaram-se, no Museu Pedagogico de França, confe
rencias sobre o ensino da grammatica. O ponto. que, desde logo, rr,e
re.ceu suffragios una nimes, foi a urgente reforma da nomenclatura 
grammatical. Confiada a tarefa a uma commissão de grammaticos e 
prO'.I'essores dos tres grâ.os, esta redigiu , após dous annos de cstudv, 
as suas conclusões, e as a presento u ao Conselho Superior de Instl·uc
çaü Publlca. Depols de submettidas, conforme consta do relataria d~
!tnltlvo elaborado por Brunot e :Maguet. 

T amb m a In glate·rra com prehendeu a necessidade de tal retor
m:.. : e, na reunião da "Classical Association'', em Birminghan (Outu
'Oru du 1908), ln lclou-se o movimento remodelador, c uj o objecto era 
"the s implification and unificrution of the terminologies and cl!lssi

Ileittions employer in t'he grammars oe diüferent Janguages" . 
As linguas escolhidas para essa simplificação e unificação foram 

o i,l!Cgo, o latim, o inglez. o aJiemão e o francez. 
As varlas associações representadas constitulram, para. elahoral" 

o J>lano ele reforma, uma commissão de vinte e um membros a "Joint 
~ommittee ou Grammatlcal Terminology", cujo relatorlo fin~l contém 
tts modificações propostas e acceitas. 
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Si em outros pa.izes ainda reina 0 chaos nessa mater!a, não teem 
!altado espíritos esclarecidos para assignalarem os graves 1nconvenl
entb;S que éelle resultam. E' assim que os illustr s professores Tonelli 
e Bongionni accentuam a pouca efficiencia dos estudos classicos na. 
Italia, a qual attribuem, com razão, á anar.chia dos compendias. 

Por conseguinte, notavel melhoramento logrará a didactica. dos 
llnguas entre nós, s i !fosse convocado, por iniciativa governamem'>.l 
ou particular, um congresso de professores e lmgUistas autonzados, o 
qual, derJois ae examin ar e discutir a questão do er:sino da gramma
tica, formulasse conclusõ s seguras para a .elaboraçao de uma term•
nologia racional e de um plano ef.ficiente para o estudo dessa di~ci 
plina". 

O ensino de geogt-apbla ê a decoração. 
Na obra citaaa, de I aulo Tavares, ba a li cão eternamente verdadeira. 

"O ensino de goegrapbia não póde limitar-se ao simples decorar 
de algumas paginas de definições e á indicação monotona, em um 
mappa, das cidades, ,rios, .c~bos e montanhas do paiz a estudar. (,lua.~! 
sempre entregue a professores sem cultura scientirica necessaria, n5.o 
passa esse ensino entre nós de uma enumeração de palavras qu., nada 
evoca ao espírito. 

E, o que é mais grave, falta-lhe o pittoresco. 
Sendo uma sciencia propria para as crianças, attrahente quando 

bem ensinada, é compatível com o predomln!o, nas primeiras idades, 
da observação sobre as outras operações da intelligencia e não obriga 
a grande esforço. 

D€sse estudo, ainda entre nós, banal e irritante, lfez-se alguma 
cousa de intelligente e logico; deitaram-se por terra as longas r ecita
ções de côr; á secca e arida nomenclarl:ura de nomes proprios a peáa
gogia substituiu um estudo cheio de vida e observação; fica-se a cu
nhecer por meio de noções claras o canto da terra onde se nasc;ou, a 
patria pela qual se deve fazer o sacrifício da vida, a terra toda , eru
fim, que ê pelo menos um campo vastíssimo para as phantasias de 
nossa imaginação. 

E os processos de nsino não se transformaram menos: hoJe ;ão 
os livros abundantemente illustrados, é a propria vista dos lagares 
onde se habita, as cartas muraes, os globos, as cartas em r elevo, os 
apparelhos destinados a indicar 0 movimento solar, etc. 

Por mais bem feitas qu e sejam as cartas, por si só não bastam. 
1,orque dão, apenas, ao espírito idéas abstra.ctas . 

Será muito mais facil, attendendo aos meios de que hoje se ~ls
põe, obter a perfeita !l'epresentação dos Jogares, das causas e dos 
sêres, appellando simplesmente para os olhos. 

Pôde-se installar em cada estabelecimento de ensino uma E:\111. 

especial para o ensino de geographia provida de cartas, quadro!!, ~<'e-
1. nas, mesmo collecções de cartões po$es. 

Emfim, e principalmente, as lições pro•fessadas seriam illustrada! 
com ~rojecções photographicas e, em occasião opportuna, cinemato
graphiCas. 

Em vez de descrever .com palavras os stteppes, os .geysers, as 
margens de qualquer rio, as cachoeiras, uma geleira as causa~ <la. 
excellencia ou da insufficiencia de um ancoradouro 0~ de um porto, 
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de mar, um fueguino, um calfre, um laponio, etc. expor-se-hi'l. :<tOS 

olhos da criança a. realidade directamente. Com um mínimo de '3Sforço 
obt.er-se-hia um rnaximo de clareza demonstratlva. 

Como se vê, a idéa é simvles, engenhosa, eX!Cellente, de vantagens 
pedagogicas. Sua a).Jplicação só pede uma despeza insignificante 
um pouco de boa vontade". 

o ensino de historia se fez em um simples exercício de memoria. 
E que dizer das outra!} mate rias? 
os nos1;os esta•uelecimentos de ensino secundario são completamente des~ 

j;rovidos do material e apparelhamento necessario. Os apparelhos de physica. 
~ chímica, quando existem, cabem oem 1pequenos armarios. Laboratorios pro
rriumente dito, sala de experíencías, etc., não existem. Alguns quadros <le 
hl tori::L natural pequeninos nmseu s, m eia duzia de mineraes, muitos desses 
~lcmentos vindos do estrangeiro: eis o que serve ao ensino de sciencia tão 
importante~ como ab scienc!as n at uraes . Para a geograpbia e cosmographia, 
encontram-se mar,pas pequenos, nada c1idacticos, pregados ás paredes quasi 
como ornamento. " ãs v ezes alguns globos. A bistoria e feita sem quadr"JJ 
proprios ou mappas adequados. R esulta dahi que, com exclusão de ling·uas e. 
ru tbematíca em que os professores quando bons consegu em resultado satiS!fa
ctorio, é o ensino das outras m ruterias m eram ente verbal, inutil ou antes no
civo, por melhor que seja o professor. O e nsino da physica, chimica, e his~o
tir.. natural é detestavei. Os m ais compete11tes e esforçados professores sen
te '1-se confra gido e até envergonhado, da ndo aula de physica, chimica, zoolo
gi , botanica, mineralogia e geologia no quadro n egro. E' lamentavel '3'5S"

situação . Preferível será um acto de corag m que supprima do curso secunda
rio todas essas mate rias r eservando-as para os cursos superiores . Tal é a 
-opinião de L u cio dos Sa11tos. 

12' A imitação estrangeira. 
A preoccupação de alcançar de um jacto aquillo a que chegaram outras 

na~ões. depois de longos esforços e demorada experiencia, constitue out~o 

eJ,·mento pet·turbador. Não basta adoptar os methodos e empregar os meios 
quo c tualmente se observem em 1aes e taes nações cultas; é preciso attender 
ás condições da raça, do meio e dos recursos. E' facil decr etar aqui as mesmas 
di~posições de lei que n~gem o assumpto na França, Allemanba, Suiss:t ou 
Estados Unidos . 

13.0 Banc.'Ls examinadoras. 

A acturul organização do e;nsiQo manteve as 1bancas examinadoras. 
O resultado <!essa altitude governamental é que os exames desceratn a 

llm jogo de habilidade enh'e o aJumno, preparado ás pressas, e 0 examinador 
que pouco conhece da materia. 

Ha bancas severas, rigorosas. No anno seguinte·, as bancas são ben vo
Jentes . O aJumno -acostuma-se a essS\3 aJtos e ba.L'\:os. D eseduca-se. Sabe · 
que a vida esoolar é um jogo . Regula-a o acaso. 

A fa;rç.a desenvolveu a inàustria pedagogica .. e o ensino brasile iro é uma 
mentir'l com que falsea mos o futuro da mocidade da nossa terra . 

14.• As equiparações . 

.AJ9 equiparações ao Pedro II, como se processam h&,<'. restabelece:ram 
a~ fabricas de exames. N ão se estuda, não se trabalha. Conta- se com o 
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exame. E o esta:belecilnento, qu,e não descer á desmoralização, não terá. 
.a.lumnos . 

E ' m entira a fiscalização , realizada por qu em não f iscaliza. E' m entira 
a ·· lfiscalização, feita por quem não conhece assuJillp'tos do ensino. Mentira, 
cs pa~rimonios phantasticos. Mentira, os gabinetes despovoados de apparelhos 
de e nsino. Mentira, os labora;torios vasiO'.S. Mentira, os museus que não· 
existem. 

E' o reglmen da mentira, errn toda a. su a plen itude. 

15.0 Os l)rel)aratorlos . 

Oomo se não bastassem todas as .causas qu.e preparam a fallencia do 
ensino, o Congresso Nacional restabeleceu os exa mes tJa rceU.ados - systema 
iulgado por todos os entendidos comO< pernicioso. 

Ooncluscio 

Que fica do ensino brasileiro? O .esfor ço isolado de alguns, in comprehend!-
dos e mal vistos, a lutar por tempos melhO<res. 

Nada mais. 
Urge reagir corajosamente. 
O p roblema do en sino - ê o grande •problema brasileiro. E Ma l'io Brant, 

um compet-ente, já o dizia: 

"Um'!l. nação ignara ê um systema de canaes obstruido,., através 
dos q uaes n ão circulam as idêas". 

E desse ensino ha ele f icar, como critica, as palavras que, n o Mexico, 
sobre o Bra;sil, Argentina e 'Chile havel'ia de pronunc iar o Prcxfessor Kenclell, 
ua. U.Giversiclade d e Columbia, e que vão tra nscriptas integralmente: 

"Creo que el movimiento apar,ece t1á con mayor claridacl a ! prese11taros 
el anâlisis ele alguns sistemas tLpicos '.le educación secundaria . Empezaré 
considerrando la educación secundaria el a lgu ns paízes de Sud Améric.'l. iru.~pi

racla .en un sistema francés de ~le.cción de una é li te intelectual; de! sistema 
que tiene pQor ú11ico objecto la selecclón. 

El prbner tipo de educa ción secundaria, que deseo considerar pues, cs 
e! preponderante en alguns paí·se\S de tSud Amética, tales como Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay. A !Pesar d.e que existen ciertas diferencias entre 
estes países, las cara;cteristicas de su eclucll!Ción son s-em,ejante\S . Desde los 
pu ntos de vista aclministr art:ivos y ele organización, ta;les escuelas son muy 
parecidas. En general , a unque ha educación secundaria Se e ncuentra edificada 
y articulada intimamente con las escuelas elementales, esi:Já. sin embargo, baio 
una administt·ación , illep aracla y distinta e n Uruguay y OhiJ.e estrechamente 
ligada a la , Universidad; en la Argentin a ba jo el centro! directo del Ministerio 
de Instt·ucción Pública y en Brasil ba jo la clireción de un Concilio Especial. 
Esta sepa1·oción en la arlnTinistrCI;Oión significa falta de conti11uulad entre la 
ed1tcp.oión elemental y secundaria. y a 1nemtdo constituye una, laguna entre 
las rlos. La duración de! curso secundaria es generalmente de sieis afies Y 
los a lumnos lngtiesan a ela más o menos a los doces afies. En 
la Argentina e1 curso, excepción h echa de tres escu elas especiaJies, es de 
cinco anos; en Uruguay se divide e n cuatro de educación secundaria general' 
Y dos de trabajo preparatorio qu e varía segün la facultad en que van a con
tinum1se los estttdios. 



-715 -

Los maestros son por regia general Y, e n la mayoria de los casos, gra
duados de las universidades; per o sóLCJ en Chile hay un pl(IJn sistemático eLe 
perteccionam6nto protessiorbal que ha existidlo àesele hace como c1ta1·enta anos. 
Azmque eli Argentin a existem oportunidades para la pre'Paración profesional, 
la mayoria _de los •maestros son inexpertos. 

La proporción entre los alumnos que asisten a las secundarias y a las 
primarias es aproximadamente la mism~, fluctuando entre 1 % y un poco 
más de 2 % . 

La educación secundaria en estos países existe como un instrumento de
fin ido pa1·a la selección àe los q11e debe1·án pasa?" a las tmiversiàades y ae 
aq ui a las más allas ca'ire1·as 7Jrofesionales y liberales. De acue'rdo cort 
esta finalidade, ciertas materias tradicionales de inst.rucción - idiomas, ma
temáticas, historia, geografia, ciencias - constituyen i.m programa fijo y 
uniforme como base para los reconocimientos. Las escuelas secundarias c1e 
hoY son e! r esultado de la combinación de dos tradiciones: la pt·áctica de 
las antig uas Ordenes Enseiíantes y la influen'Cla de! positivismo . De la una 
deriva la impor tancia que se concede a la instrucción y la disciplina rnent.al 
únicamente, y de la otra. la organización lógica de las materias, de <m
SE'!Ílanza, descu idando completa·mente las necessidaàles individuales de los 
alurnnos àe habiliàacles y capacidades- d;iversas y las exigencws àe ln so
ciedad mtoele1·na. Para el ee71ncador latiinom.e?"icano cl ho1nbre c·1Llto es el q1te 
pztede Leer y hablctr uno o eVos icliormas ext?"anjems modernos. De hecho csto 
significa capacidad pa1·a Jwblar frnncés, capacidad r1ue no :;!emprs se obtlew:~ 
en las escuelas secundari·as por cierto . La m ayor parte de! plan de estudios 
se dedica a los idiomas. A este trabajo se subordinan las otras ma terias, 
Se enseiían las ciencias y las maternálicas. la historia y la geografia, es 
verdad; pe1·o se les ensefiCIJ no a.esàe el pttnto ele '!,'ÍS'ta de su uso y Slt .s·igni
f icado para la viào. diaria, •ti en su valO?· para •·obustece1· la experiencia, sino
como un ha.cinamiento c~e conocimientos hechos e informacionaes. El conoei
miento es induba.blemente de la mayor impoi·tancia, pero §iempre que pueda 
aplicarse y u sarse. Desgraciadamente su presentación va siempre goberna
da por dos miras: Prim.eira : la p?"eParación para f:Jl examen y la habilicl.rul 
pam rep1·oduci1·Zo; y segtt nda: (especialmente en los {tltimos anos àel ctwso1 
e! CUmplimiento ete lOS 1·equisitos q1te las facultaeles 1tniver"Si.taria.s exigen aí 
alumno. <Por esto es que, al fin y a ] cabo, cuelesquiera que sean las metas 
culturales qu e la educación secundaria se haya propuesto en términos ge
nerales, Tesulta dominada por Ias ex!genclas de los exã.rnenes y de las facul
tades urúversltarias. L a conce.pc16n de 'Cultura sobre que se •basa el plft.n 
de estudios a cliscusdón, tiende a ser a rtificial y muerua, y ela un énfasis 
muy marcado a las materias mismas más bien que a las cualidades dená
micas más bi en qu e a las cualidades dená micas que la cultura imPlica en 
su significado. de algo que puede cu.Jtivarse y que puede 'Crecer. 

En los sistemas mencionados, e! individuo queda subordinado a las ma
terias las cuales han acabado por convertirse en estáticas . La culttt7·a se 
m.lr1e no en 'Lénn1mo,,· ele To qtte el inàtvicl t r.o p1reT.e hacPT. sino en ténninos ,~_, 

sn habil ielael paTa r em·oeluci1· lo qwJ aclqtri1'iào 7Jo1· meelio ele conferencias o
por los libras. Esta concep'Ción com prende, asimismo, la nociôn dicciplinaria 
de que la mera presentación de las materias tradicionales trae por resultado 
el entrenamiento mental y, en consecuen.cia, la habilidad para empreh ender 
cualquier clase de actividades intelectuales o prácticas que ·Pudieram presen
tarse. 

Este asunto puede abordarse desde otro punto de vista: los sistemas que 
nos ocupan .pretendeu impartir una edu'Caclón general y liberal y usuarJa 
como un instru mento para la seleccion de una é li te. Ambas cosas se pre-
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tendem obtener por medio de un programma único, igual pcvra todas las es
.cuelas secundarias de cada 1Jais. La histO'ria r'le la educadón sec1mda1·ia y la 
experiencia ele los principa,les naciones del n~undo en los 1íltimos treinta ano~ 

tiende a contrar'Lee.;r la plf!:tbsibilid.ad de eS<te plan. La psicologia dé las diffe
renciao tndt·vtduale~ n,u :.e há tomado en, CC!nsi!leración y los itentos para in
t?:oduc·ir cursos diferenciados a1ín dentro del concepto tm.dlioiOnal de cul
tu?·a, han sido calificaàos de poco clemocrático. En ciet-to grado la uniformi
-dad de programas ha sido la causa dei gran porcentaje de reprobados de la 
preparación para los examenes del aprendizaje de memoria y dei apego a 
lo" llbros, mé.s bien que a las ideas y a las siluaciones pré.cticas . Estos sis
temas son idudablemente selectivos, pero los alumnos que sohreviven reprt:· 
senta n un margen de interesses y de habilidades bien limitado. 

E ste concepto de los programas se refleja en los métodos de enseiianza. 
En Europa, los reformadores han logrado adaptar aún las materias tradi
cionales a la habilidad individual de los alumnos y relacionarlos con los pro
blemas de la v ida real. Nada. de e.sto se ha hecho en os países de que n os 
estamos ocupando; a excepción de Chile, los discípulos esté.n agrupados en 
-<:!ases; pero 1Jara el 11W.est1·o sólo significan unidades aislaàCLS; el trabajo 
de clase o reó:taciones socializadas, las actividacles colectivas o la aplicación 
dei conocimiento adquirido a problemas nuevos, son desconocidos. El proce
dimiento acostumbrado por los maestros es el de iniciar el tema en una con
f er encia durante e! período de clase, siguiendo generalmente el orden pura
mente lógico dei libro de texto. Los al1111nn":)s cáTnoda1nente sentaclos es
cucham la conferencia; y el nw.estro en 1bna clctse S1tbseqttente hace p rc
guntas individ1wles 1Jara q1te aq1téllos 1·epita'l!. el contenido de 1a conferenc'ía. 
Este procedimieto produce dociliadad y m emorización; no inculca m étodo• 
<te esudio e investigacion; no estimula el intercambio de ideas y, final
m ente, no provoca la 'Curiosidad, ni el deseo de investigar y de interrogar . 

Este m étodo se halla, ademãs, sancionado por las exigencias dei sistema 
4le exámenes. L a presión de los reconocimentos anuales, aún cuando en 
.algunos casos se h alle libre de la acción universaria y encommendada tan 
sólo de los maestros, esté. indudablemente a.rraigada en la mente do pro· 
f esorado, de los padres de famíl ia y de los alumnos. Las buenos colificaoionea 
Obteniclas po1· ~m discip1Llo, dm·ante el cviio pueclen 1·esultar n~Llas a ca,usa.s 
de un 1nal examen que sólo d1t1·a medlia ho1·a. No c abe duda de que el 
examen tiene én estos casos, por objeto, servir de apretado cedazo, peru 
coloca a la m emoria en una posición d e privilegio con deprimiento de otra.. 
tacuM.ade,s lnteleclualos. El alumno, ~i trabaju, lo hace en el mes ant-erior 
a los exé.m enes y entonces sus esfuerzos se dir.igen a aprader de memoria lol 
temas. 

Se ha ace,ptado universalmente por los ma'estros qü\l el per1odo posterior 
:a los e:l:ámenes sólo sirve para olvidar lo aprendido con tantas dificuldader,, 
y las Facultades profesiona les se quejan con frecuencia de la labor de.sar
rollada .por las escuelas inferiores, diciendo que pocas veces es satisfactor!a. 

Lo que he dicho no d ebe .entenderse como un r eproche a los maestros, 
pues casi, sin ex.cepción, todos ellos dominam las materia.s que ense1ian ; ~u 

'fracaso se debe, en primer lugar, a la falta de prepm·acion profesional (exce
pción hecha de Shile) y, en segundo, a la falta de 1tna clase profisi.onal clo
-cente propiamente clicha. Acttwln1ente, los 'm.oestros se interesan má.s por 
Zam materfas que por lo11 rl.iscipulos, consiãerados co1n0 pm·"u" 
vientes en proceso de desarrollo. L a ambición del profesorado se reduce a 
-que sus alumnos salven los requisitos de admisión de Ias Universidades de la 
se ;preocupan por me-jorar la capacidad de los mlsmos en las diferentes 
actividades sociales "!! de la vida pré.ctica. Los exámenes, vistos como la culmi-
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nación lógica de los cursos, no se conside_ran como debiera ser e o caso, como
una prueba dei maestro, sino mas bien como fl)rueba del alumno y, quanqo, 
este sal e reprobado, la ['esponsabilidad es de el y no del edU'cador. Cwceat 
alzmm os ! 

E l aspecto serio de Ia falta de una ve.rdadera profesión magister!al en 1a 
escuela secundaria es que perpetúa el alejamiento entre Ia instrucción, entre 
la acumulación del sa·ber por su proPio valor y el desarrollo del carácter pot
medio de una aplicación armoniosa dei conocimiento encaminado a fines 
prá.ctlcos y socia les. El resultado de todo esto es que cada mate1ia viene a 
ser una entida;d en si misma, sin correlación con otras mJaterias ni con las 
otr,ls finaJidades que una sólida filosofia educativa pudiera proponer . 

Nótase por todas 1JCIII'tes l a falta de empeno pa1·a cUrigiJI· la atención de 
los cli scipulos hacia el objectivo y sl;gnificaào ele labor y actividaãee práci
cas . Toda la rutina se halla concerutrada en una especie de fisolofia medioeval 
o seudo-in telectualismo . Es más, los directores da 'Ia enseiianZJ,a, secundaria 
hacen nota! e! carácter acadêmico de Ias escuelas secundarias distinto según 
ellos, del carácter práctlco de los planteles de otra clase. El resultado de todo 
esto es que Ia educación secundaria desarrolla en Ia mente de los alumnos el 
despr eQ:o y la taltct de g·ztsto po1· las actividacles mcmuales; y no da lugar para 
la r!precicón verdadeira del significado de la organlzación de los problema~:< 
sociales de nuestros tiempos. De hecho, en uno de los países a que me 
he referido se desarrolla una oposición activa contra Ia introducción de los 
libros de texto que tienden a fomentar un interés coll'creto y objetivo, por los 
problemas industrla le:; y agrícolas de la n ación. Se teme que estos llbros 
ac8ben por eliminar e! estudio teórico de la economia politica. 

E ! concepto de la educación secundaria tinene su complemiento en la 
opinión general, de que tal educaci6n sirve para escapar de las actividades 
lndus triales y commerciales sobre Ias que, por otra parte, debe descansar el 
GlrogTesso futuro de estos paises. De aqui que la senda educativa esté sem
brada de fracasos que !legam a un 70 %. todo !e cual podria haberse évitado 
en beneficio de los países que nos ocupan, si se hubiesen seguido otros sis
temas de ensefianza . Hay escuelas industriales y tecnicas, es cierto; pero 
a c!Jas assisten sólo los aJumnos de las clases inferiores. Induclablemente 
quo Ia scoiedad sae gan ando a la larga con Ia forma'Ción de lideres de esme
rad:t educación; pero I pe'ligro eminente s iempre con estos sistemas electi
vos, es que Ia elección de estos lideres resulta demasiado costosa, y degenere 
en h formación de una casta intelectual. 

.Ell p!igro se agrava, por la falta de método y op,portunidades para la 
cooperación y para la forma.ción de! esprit de corps. La intrucción ctvica y la 
?/!oral con demasiado te61·icas y analit'icChs. Los deportes y los juegos atléticos 
no son fomentados y hay un serio peligTo de q1te la falta de ellos conàuzea 
al a1tm ento del profesiOn'alismo e clel e,ie1·cicio -z;icario. Los deportes atléticos 
Y otras actividades corporales ayudarian en a lto g rado en la forma.ción de 
los idea!es de 'Cooperación y de equidad, en los propios juegos, asi como en e! 
gozo de! juego mismo, la resignación en perder, en la habilidad para mandar 
en 'n buena volntad ,para obedecer . 

F undamen talmente el concepto de cultura en Ia que se basan estos sis
temas, es estático y estéril. Separa demasiado el saber como 1tna acwmula
r.ión ele hecho, de! conocimiento co1no instrwmiento ele proqreso inclitvidual. 
Culminando en el examen , da importan cia a Ia m emorización más bien que 
a Ia apli'cación ele conocimientos y coloca Ia h abilidad para repetir mecanica
mente a prendido por e n cim a ele Ia habilidad para comprehender e! conoci
nliento. Además, Ia fa lta de diferenciación, adaptada a los diversos tipos de-
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habilidad, red unda en carencia de oportuniidad y, pot· cons ig uieJllte, en pêr
dida de! talento en cada pais. 

Comprendo e! peligro que corro .ai criticar los métodos edm::ativos de 
otros países, y seria en realidad impertinente que un extranjero como yo, 
aún después de varios afíos de estu dio, se aventu rasse a h a'Cer labor critica. 
Sin embargo, me siento ampar ado por razones que consi.dero de peso: pri
meiro: que mis normas no son teóricas, s in o que se basan en un estudio 
comparativo de lo que de hecho e&tá pasando en e! mundo entero, en su 
intento de establecer s istemas de ensefíanza adaJJ?tados a las sociedade8 mo
dernas. No tengo preferencia por los métodos de pais determinado; só lo me 
gulõ por tendencias casi universales . Poq· sttP1Lesto que jámás p ocl?'a haber un 
sistema general de ensencvnza; cada pais debe exp7·esar mevitavelmente s1t 
pro11io genio nlWionaZ en eZ sistema que adapte. 

Es endente que del analisis de los sistemas de escuelas secundarias en 
los países sud-americanos que he IJresentado, surge cierto numero de x:uestio
nes de significado y aplicaciõn general: 

1) Cuântos a lumnos terminan con êxito el curso secundario? Qué pro
veche han obtenido los que no lo ha terminado? 

2) Debe una naciõn continuar sosteniendo un sistema en el que sõlo e! 
diez por ciento de los a lumnos logra Jlegar con exi to g,j fin de curso·f 

3) Cuâl es e! significado de a 'CU I tu r a o de una educaciõn liberal? 
4) Cõmo pued obtenerse una 6Jite educada? 
5) Cuál es la importancia de la psicologia educativa y de la psicologia de 

la ado1escencila en la organizadõn de la ed.ucaciõn secundaria? 
6) E! t ipo tradicional de educaciõn se'Cundaria, prepara al individuo para 

la resoluclõn de los ,problemas del desenvolvimiento social moderno, de las 
necesidades dei progreso moderno y para las exigencias de la democria 
misma? 

Mas, não é preciso ir longe. No Brasil sobre o ensino secundario se 
pronunciaram autoridades de relevo lntellectual. Colhi, ao acaso, algumaa 
o·piniões que se seguem, em o inquerito recente do Estaclo de Minas. 

Mendes Piment el, reitor da Universidade de Bello Horizonte, hon ra e 
orgulho da cultura brasileira, poude dizer, com felicidade, voz tl'imbrada de 
patriotismo, as palavras seguintes: 

"Eu quero me referir ao e nsino secundario, que ,precisa ser reformntto, 
afim de que a cultura brasileira não so5sobr'3 irremediavelmente . Sua cor• 
relação com o superior é Intuitiva. 

Balanceando o que tínhamos no Imperio com o que nos deu a Repu
blica. podemos asseverar que o e n sino primarlo evo1uiu fulgurantemente (ao 
menos em nosso E stado) , tendo os governos cumprido o seu dever àe "uidm 
da base da educação popular. Ainda agora, um universitario de Minas Ge~ 
raes em:prehende, na administração Antonio Carlos, o apel'feíçoamento da 
escola primaria. e, si seu plano fõr executado, a prim.eira etapa da !orrna
çào cultural llemocratlctt. não nos preoccupará durante muito~ a,nnos. 

O e nsino superior, confinadamente p.rofissional, não se pôde dizer que se 
tenha tornado peor do que o que nos herdou a Monarchia, comquanto, rom
ptt.rado com o qu.e se ministra no estrangeiro. se tenha ankylosado em pro
cessos archaicos . 

'o sP.cundario é simplesme'l1te Iastimavel. Quer se o considere como edu
cação desinteressada, geral, liberal, accessive! a todos os filhos da de>n• ocr:t· 
e la, · .que devem · recebei-o, para que cada qual se habilite immediataJ"Pente 
para actividade social, quer se o restrinja á propedeutica para a inidaçf.:o uni
versitaria, elle não pôde descer mais, porque já tocou o nadir do descrer.ito. 
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Havia, ao findar o 1mperio, os exames de preparatorios, prestados pei·an 
te de.egações da Instrucção Publica nas capitae s das provindas. o, rapazos 
estudavam onde .queriam e com quem queriam, e se submettiam a provas em 
épocas preterminadas. R econhecia-se a liberdade de ens ino e assegurava-s~ 

relativa moralidade no julgamento das provas . 

A REFORMA REPUBLICANA 

A primeira reforma repubpicana, e a unica que c hegou a produzir alg.J!'lS 
fruc tos, :foi a do grande ministro do Governo Provisorio, Benjamin Conti!ant 
Botelho de M:aga1hães, que i nstituiu o ensino integral, com o decreto 981, ue 8 
de Novembro de 18•91. Apesar da campanha, accentuadamente politl•::a, que 
se desferiu contra a obra acoimada de sectaria, ella pet:sistlu dez annos. E 
nesse breve espaço de sua v igencia, eu dou meu testemunho, de pro(essor de 
um Gymnasio e d e uma Faculdade, de que foram formadas nesse regimen as 
turmas de moços que mais aptos se apresentaram para a conquista do:; lau
reis academicos. 

Dah i para cá, fez-se o chãos. Decretou-se, em 1901, o Codigo do Ensino, 
rEaccionario contra a :t:requencia livre nas Acaden1ias, creador d::t r.eria.ção e 
.los exames de promoção e madureza nos Jyceus. Delle não se põde 1izer n em 
]l(>m e nem mal, porque nunca entrou em execução; pontualmente, cop·-.o uma 
conjuncç;ão sideral, era, cada anno, sanccionada uma lei que adiava o seu 
~timprimento e que permittia aos moços a habilitação pelos exames par
ccl!ados. 

Em 1911 (as reformas se suçcediam por 'décadas), decretou-se a radical 
desofficialização do ensino, em homenagem ao postulado constitucional da li
berdade profissionaL Era natura.! que a situação política de então. que asr!en
r.era ao poder como reacção dos "não preparados" cont= 0 intellectualismo 
encarnado em Ruy Barbosa, desfecha-sse o t ufão arrazado1· do einsino no 
Brasil. A 'reforma H ermes-Rivadavia nivelou a zero o padrão m~ntal e moral 
(!o paiz. Dos seu s r esulta dos diga-o por mim a palavra o·fficial, na exp<J:üÇã(1 
d-: motivos com que o ministro Carlos Maximiliano justificou a re rn·;;·anização 
decretada a 1 S ele !Março de 1915, 

·'Essa academia distribuiu entre os lentes as taxas outr'ora recolhidas 
ao TJ·,, ~ouro, e não mais compr ou um apparelho, não concertou HY•1 banco, 
não reparon uma parede; aquella desviou as verbas destinadas á mMernidade 
an :wxa. desbaratando-a em obras sumptuarias . 

"S1J1 um instituto o director comparecia, para almoçar, um·~ ou ãuas 
vezes por mez; e lá encontraram o projecto, e ncommendado a um 3.l'Chltecto, 
dP ~"1na ca-sa para o secretario, de outra para o sub-secretario -?. de terreira 
para pe~~on intimarrnente ligada a um desses funccio narios de um e,stabele
cimenm, <:ujas rendas decresceram 66 por cento em quatro anno'l 

Pmfessor de cadeh:a estudada em a nnos segu idos reprovav:~. t)nos os 
examinandos do primeiro, afim de não tet· a lumnos no segundo; outros não 
d•n·am rtulas e pagavam 200 a estudantes para os substituírem. 

Astistentes pediam ao professor para os declarar incompatív-eis c·om eile, 
pcrquo ficavam em disponibilidade, percebendo vencimentos sem 11restar 
~ervi <:os. 

Houve !<entes que deram dez aulas por anno. 
Pomr:oso e vastos programmas encantavam o visitante: porém, não f'ra 1n 

ensJT>adiJs em aula sinão os . pontos elos interminaveis prolegomenos . 
A iíngua portugueza foi impatrioticamente atirada para o terreno s~cun-



-PO -

a'lrio, verificando-..o o seu conhecimento pela escripta dos pontos, decorados, 
de Logica e de Historia Universal. 

· BRtudantes de Medicina, já approvados em Physica, ao fazerem uso do 
tlwrmometro pela primeira vez, punham na axila do doente a pa.rte delgada 
d•J instrumento, deixando a descoberto a cuba de mercurio .. . 

.Puzeram -se em almoeda os titulos de bacharel em lettras . Directores 
ganharam, com a condescendencia venal, som mas fabulosas." 

E continua o requisitorio por tres paginas macissas do Diwrio Otficial, em 
que se descreve a enxurrada de doutores e bachareis que, em um mez, pres
tavam provas de todos os preparatorioo e de todas as disciplinas dos cursoo 
<;uperiores. 

O DEJCRE1r0 DA GRIPPE 

Estancada , em 1915, a caudal licenciosa, parecia que o ensino, mal f erido, 
ia entrar em penosa convalescença. Mas sobreveiu a recahida, com o "decreto 
da grippe ", torva allucinação febril da pandemia de 1918. Essa lei, r eferen
dada por quatro ministros, declarou promovidos, independentemente de exa
mes, ao anno ou série immediatan~ente superior áquelle em que estivessem 

matriculados todos os alumnos das escolas· superiores das faculdade of.ficiaes, 
collegios Pedro II e militares, bem assim dos estabelecimentos de ensino equi
parados ou sujeitos a fiscalização. Não se limitou o isso, considerou appro
vados em quatro materias quaesquer do programma do ensino secundaria, 
todos quantos, mediante um se!lo de dez mil réis, requeressem certidão de 
habilitação, nesses preparatorioo. 

oEu registro essa ignomínia para que, do horror ao abysmo a que desce
mos, cobremos animo para voltar á situação de equilíbrio que consinta rcini
ciarmos corajosamente o aperfeiçoamento da educação nilJCional. 

Nominalmente vivemos agora sob os mandamentos do decreto federal de 
1925. ft inda não produziu fructos por onde julgai-o. 

E, na parte relativa ao ensino secundaria, e!le ainda fnão começou a ser 
executado, porque repetidos .actos governamentaes perpetuam os exames par
cellados, com que os rapazes se habilitam ao ingresso universitario, e verifi
cados pela maneira que se sabe e que me a,bstenho de comrnentar. 

- Mais, muito mais do que a anarchia didactica, que é a resultante destes 
trinta a1mos de desorganização do ensino, o que noo impressiona e nos abate, 
é o vinco indelevel de desengano com que se marca a alma da juventude 
brasileira, crestada, no desabrochar, pelo desencanto que lhe gera o desprezo 
officia! pela educação nacional, mutilada sacrilegamente, sceleradamente, no 
que ella te'Til de nobre, no que é a razão unica por que a vida vale a pena. 
ser vivida: - o idealismo. 

Francisco Campos, o espírito solar que orgulhece a lntelligenc!a br8sic 
leira, di~se a respeito: 

UM ESPECTACULO DEl DESMORALIZAÇÃO 

"Sob p na de prepararmos para o nosso paiz, dentro em dias muito pro
x"lmos, urna vexatoria situação de incultura, e de desprestigio intellectua! e 

moral, cumpre-nos voltemos as nossas vistas, com urgencia e com deliberada. 
'Emergia, para a questão do ensino secunda1io, procurando um meio, ainda. 



que provisorio, de esta'Ticar essa sangria pela qt.al se está esvaindo e desba
rJ.tando a intelligencia das novas gerações brasildras. 

Não é possived continue por mais tempo esse espectaculo de desmorali
zação e de en vilecimento a que se acha reduzida entre nós a instrucção se
cundaria, ameaç;ando de projectar a sua somb1·a sobre o ensino superior, que, 
como é de prever-se, se contaminará dentro em pouco, da mesma decompo
~ição, si medidas energicas e promptas não forem tomadas contra o mal_ 

A formação das élites brasileiras depende do ensino secundado; do en.
sino secundario depende o florescimento e a prosperidade do ensino superior. 

Da desorganização da instrucção secundaria resultat"á, portanto, a ruína 
d" superior e o empobrecimento e decadenci:.L das élites brasileiras, votadas 
a serem recrutadas dentre o analphabetismo a.rreiado de diplomas de graus. 
a ·ademicos. 

A FORMAÇÃO DAS ELITES BRASILEIRAS 

Tal é, sem exaggero, a situação do em;ino secundado, degr ... dado á ~ate

gr•ria de uma industria nociva, a que cumpre applicar as mais severas rne:.C·· 
d:ls de prophylaxia e de policia, se nos intaressa augmentar, pelo menos pre
s,·rYar o nosso patrimonio de cultura ainda. em começo de formação. 

Tenho para mim que um dos problemas que demandam, com mais hr~
d· nte escandalo, a attenção dos governos é exactamente o do ensino secun
d·•rio. No d iscurso com que me empoasf'i na Secretaria do Interior, a elle 
n• r eferi em termos que o não collocaram em nível de importancta abaixo 
d problema sempre instante do ensino primario; no discurso de agraceri
n· •n to ao banquete que me foi offerecido em Setembro de 1926, declarav1. c:ue 
t,Jiyez mais importante do que para o ensino primario seria ch~ar a :nten
r.: O dO paiz para a instrucção ·secundaria, porque, Si O J:lrimeiro occupavft, lH> 

n1 rnento, como uma obsessão benefica, tú'do o campo da )consciencia n!lA!iOn:J.I, 
n seg:.:nda permanecia deslembrada das preoccupações dos brasileiros, cuja 
~ nsibilidade não se commovia deante da decomposição cancerosa que lhe 
C• mia os principaes nucleoa de sua formação cultural e, por conse;;1linte, o 
instrumento capital para o recrutamento das suas elites. 

UMA CAMPANHA NElCESSARIA. 

Faz-se mistér, portanto. que a mesma alma que tem sido posta, com tão 
dc'S\'anecedora ternura a surprehendeute continuidade, ao serviço da campa
nha que se vem proceasando, em todo o paiz, em favor do ensino p!"hnario. 
se devote, igualmente, a uma campanha não menos intensa, enthusiastica e 
t' naz pelos valol"E's que representam urn.a instrucção secundaria á f!ltm·a da 
in, lligencia brasileira, das suas virtualidade.s e aptidões, tão revoltantementa 
malbaratadas por um systema educativo indigno dellas, por incapa?. <la apro
Y~i~al-as e faYorecer o seu desenvolvimento. 

O que ahi está não pôde continuar. E' um dever patriotico dos brasileit·os 
mudar quanto ant s ease systema, se pretendem fundar uma nação e não 
apPnas constituir uma agglomeração humana incapaz de se organizar para 
a Yidn. de deveres e responsabilidades que nos impõe a posse, em que estamos. 
de um patrimon io materia l e moral, que nos cumpre administrar com honra 
para r.ós . 
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ALGUMAS SUGGESTÕE S 

Parece-nO<> de toda a conveniencia a volta aos estu dos sena.i cs; ·o Fsta
beJecimcuto de uma rigorosa carta de requisitos a serem preenchidos pelos 
institutos reconhecidos, assignalando-se dentre elles os que se referirem ao 
patrimm1io, ao r ecrutamento e remuneração dos professores; uma rwisão 1o 
"curriculum" gymnasial, de maneira a estabelecer r igor e sequen cia na se

riação. A questão do en<>i no secundaria , oporém, é a questão do professor. Sem 
este não haverá ensino, ou, antes, o valor do ensino se mede pelo valor de 
quem o ministra . E' i·ndispensavel, pois, cuidar da formação do professor se

cundaria, que, em regra, não passa, entre nós, de um curiooo q ue se improvisa 
profissional, sem os requisitos de "training" e de cultura indispensaveis ao 
magisterio. Druhi os nossos mebhodos de ensino, desviri!izadores da intelligen
cia e inimigos da iniciativa, da actividade e tl'abalho, visando tão sómente 
equipar o alumno, para as provas de d'im de anno, com os summarios aprestos 
de memol'ia, destinados, apemi , a funccional' deante das bancas examinado
ra.->, como si se tratasse de innocentes jogos infantis, votados ao esquecimento, 
uma vez dissipada a angustia da hora dramatica da sua exhibic;;ão. 

Ahi efltá o que penso, em relação ao ensino secundaria, e o que, estou 
certo, pensarão commigo os brasileiros de bóa fé. " 

Em notavel entrevista, Claudio Brandão, nome illu stre no magisterio mi
neiro, intelligencia solar, poude dizer com razão sobre a reforma Rocha Vaz: 

A reforma Rocha Vaz, no meu humilde entender, é das mais desatinadas 
e desastrosas que se têm alvitrado. 

- Então julga urgente substitituil-a? 
- Por certo e irnmediatamente. A continuar o regimen em que extrai-se 

a intelligencia de cl'aveiracia menta.l da mocidade. Nesta época de cinema, de 
football, de futurismo e de vida intensa, si não houver o contr·a-balanço de 
uma instrucc;;ào disciplinada, racional, honesta e efficiente, m u ito breve, pouco 
teremos que invejar aos boochimanos e aos esquimaus. 

-Em que sentido acha que se deve elaborar essa reforma? 
- Este ponto é vastíssimo e delicado . Só err. linhas geraes o poderei 

explanar . 
Assim, a questão primacial dessa reforma seria augmentar a duração do 

curso para sete ou oito annos. Em cinco annos, ê difficil ·ministrar-se a in· 
telligencias de craveira commum uma instrucção solida e assimilada. Vivemos 

a cópiar o estrangeiro, menoo na.quillo em que o deveríamos. Os cursos se· 
.cundarios :na Europa são, em geral, de seis annos no mínimo. O gymna.sio 
d e Berna, por exen1plo faz o seu curso em oito annos e meio. Acho, pois, 
que. s6 dilatando a duração d-o curso, se poderia granjear maior proveito di· 
d:ctctico. De feito, dessa estreiteza de tempo resulta o accumulo de materias 
em <'ada série, e por isso mesmo, o numero restricto de lições para cada dls· 
<'iplina. Dahi dois graves inconveniente!!!: 

1 °) a multiplicidade das matarias dispersa a attenção do alumno, cansa-o, 
e, por fim, ou elle não as estuda, ou as estuda mal; 

2°) a insufficiencia das lições inutiliza o esforço do mestl'e, que, em tão 
poucas aulas, nunca poderá ensinar tudo o que deveria. Po1· exemplo, na. 
aula de vernruculo, tem-se de ensinar vocabulario, leitura e interpretação, 
grammatica, analy.;;e e composição escripta . Como obter um ensino profícuo 
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'!le materia tão ampla só com tres horas semanaes, quando as lições deveriam 
-ser diarias? 

Com o systema vigente, só se podem conseguir, quando se conseguem, boM 
decoradores e pessimos estudantes; e lle produz a 1hY!Perrtrophia da memoria 
em alguns, e a atrophia da intelligencia em quasi todos. Portanto, a segunda 
providencia seria a diminuição das discip.linas em cada série, e o augmento 

'!lo numero de lições das que a ficassen:1 constituindo. 
Além disso, a distribuição das matedas pelos varias annos de curso con

Yiria ser feita •consoante ao gráo de importancia e difficuldade de cada uma, 
t• não pela .fôrma actual. 

Seriam ainda condições de uma ;J)ôa organização secundalia: 
1° observar-se rigorosamente a connexão e harmonia das matelias, de 

nwdo que não se insulassem em domínios exclusivos, como si entre ellas ne-
1 1 ma rela<:ão existisse; 

2°) seguirem-se os methodos mais efficientes e interessantes. Assim, para 
1 ensino da geogra1Jhia e da historia por exemplo, deveria ser legalmente 
ci1rigatorio o emprego de cartographia, de quadros, de pro.iecções Jumino
s'ts, etc.; 

3°) organizarem-se classes pouco numerosas de 30 alumnos no maximo; 
4°) verificar-se o aproveitamento dos discente·s, medirunte dois exames 

·p~rciaes realizados no fim de cada um dos dois primeiros quadrimestres, e 
um exame integral de cada materia, no termo do período lectivo; 

5°) estabelecerem-se reuniões rneiD>-aeg dos professores para transmitti
rem uns aos outros impressões sobre as classes que lhes fossem communs, 
para que conhecesse<m os seu~ alumnos, as aptidões de cada um, as deficien
cins e u~ necessidades do ensino, observada sempre a correlação das materias: 

6°) elaborarem-se programmas exequiveis e uteis, orientado- de modo 
que "alcancem sernpq·e a tonnação do espirito, o acctt?n1Llo do sabe•r". prin
dpio cardial ela reforma effectuada em França por Léon Bourgeois (1890): 

7°) incentivar-se, por todos os meios a cultura dos aJumnos (bibliothecas, 
rollecções artísticas, museus, .associações Iitterarias. scientificas. jornaes de 
··•t11dantes. prestando o Estado os recursos para isso; 

8°) eleger-se um professorado competente e . zeloso. garantindo-se-lhe re 
'l!Uneração que lhe permitta ronsagrar-se inteiramente ao seu arcluo minis
tTio; 

~ 0 ) augmentar os in tituto o:í\ficiaes e diminuir o numero dos particulares 
equiparados, e sujeitarem-se os quê o forem á mais severa fiscalização; 

10) escolheTem-se para in~pectores de taes institutos indivíduos moral e 
t ·chnicamente idoneos, habilitados até em concurso para tal >fim, a.fastando-se 
dr tão serio encargo os apaniguados políticos e os mima;1hos dos magnatas. 

- il\1as não conviria antes dar ao en"ino uma finalidade immediatista, 
]lratica? 

- Conforme. Para os candidatos ás profissões liberaes não se pôde e"
cnsar um ensino mais theorico. mais amplo, mais clrussico, digamos assim. 
Para os que se destinam ás carreiras technicas poderá crear-se um ensino 
n:tis empírico, mais fimples. E' a~sim que se pratica nos paizes mais cultos. 

Na Suissa, por exemplo, ha no gyrnnasio duas secções parallelas, a Utte
mria, cursada poe aqueDes •que aspiram ás profissões Iiberaes, a reCLl . seguida 
por aqueiies que se preparann para as sciencias exactas e as carreiras techni
·cns. Na primeira, estuda-S€ obrigatoriamente o latim, e facultativamente o 
"rego ; na segunda dá-Sfil grão de attenção ás linguas vivas, cujo ensi'Ilo é 
'minentemente pratico. 
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Pois faça-se entre n6s o mesmo, estabelecendo-se dois cyclos de estudos; 
o prim.eiro, com l!!itim obrigatorio e grego facultativo, destinar-se-hia ao:; 
candidatos ás faculdades de direito, medicina engell'haria: o segundo, sem 
latim e outras disciplinas de erudição, reservar-bia para os aspirantes aos 
cursos technicos e industriaes: pharmacia, !!Jgronomia, chimica industrial, 
com1nercio, etc . 

Ahi tem, Sr. redactor, as idoéas que, de momento, me occorrem sobre pro
blema <tão relevante e complexo qual o do ensino bum.anistico, base em que 
se vão firmar todos os estudos superiores. Não são novas, nem originaes, 
mas, justamente por. isso, julgÓ-as iboas e, julgando-as taes, lhas transmitti, 
si bem que reluctando, pois não reconheço em mim autoridade para depor em 
controversia tão grave. 

Abgar Renault, - um nome que vae triumphando em Mina , dá o seu pa
recer : 

Não sei si estou errado, meu caro amigo, mas alfigura-se-me que. nos dias 
que correm o problema da instrucção secundaria não é menos moral do que 
didactico propriamente dito. 

() que tenho podido notar é singularmente desolado·r. Impressionou-me, 
de inicio, o desinteresse do estudante de hoje pela sua propria formação in
tellectual; o seu indifferentismo pelo que se procura ensinar-lhe; a sua des
crença na utilidade do que aprende e o seu scepticismo ;t.nte o que deixe dt> 

aprender. 
•Sinto como si houvesse na alma da nossa juventude um tal ou qual des

e-quilibrio moral, que tornasse insensível ao que mais de perto e mais seria
mente lhe diga respeito. No meu tempo (e eu sou ainda deste seculo ... ) es
tudava-se mais; consider·avam-se mais os possíveis res1.1ltados do esforço ou 
da in cu ria, em uma pala>Ta: tinha-se mais 1'é. Estamos, no ensino secunda
rio, deante de uma geraGão amorpha e s•em vida, de scepticos inconsciente~ e 
pre coces. 

E de onde virá esse estado de alma inquietwnte? Tenho para mim que 
da propria desorganizaGão do nosso ensino; a causa de tudo está na n ossa 
falta, de senso didactico 11a inexistencia de um professorado integralmen e 
apto á tarefa releva<ntissima que lhe incumbe; na fôrma pouco efficiente e 1n 

irregularidade immoral, que, via de regra, Pl~Sidiu aos julgMnentos elos <"an
didatos ao titulo de bacha reis ~m sciencias e lettras. 

O PROFESSORADO 

No Brasil.nós temos profe·ssores, grandes professores até. Mas ainda não 
possuímos um "professorado" para o ensino secundaria. 

E' preciso m·ear urgentemente a J1i"Ofissão professoral. a classe daquelles 
que tenham p01- mistér, orientar a juventude 110 curso de humanidades. Só 
dessa condi~ão poderá originar-F.e o arejamoento do ambiente rarefeito em que 
viven1os. 

O professor tem ele ser, principalmente, um criaJClor de enthusiasmo. 
E o que chamamos o nosso professorado não dispõe, sinão isoladamente. 

dessa vh·tude inestimavel, que s6 poderá ser util e exgotar ele todo em todo a 
sua •func~ão. quando já constituída em est..'tdo fle alma geral, coherente e 



725-

!Jomogeneo. isto é, transformado em espírito de classe, e não como simples 
f o ça individ ua1 desagregada e sem é c os ou reflexos correspondentes. 

Entre nós, por emquanto, a maioria dos que leccionam soccorre~-se do 
magisterio como de um meio accessorio - dos mais parcos aliâ.s - para 
g nhar a vida. Eis abi uma das consequencias das modestas remunerações 
q1 e têm os nossos profe. sore<>. Ninguem, a não ser por excepção, pôde de
di -se exclusivamente ao magisterio, delle fazendo um dever supremo e uma 
p ·occupação continua e unica. 

E quando pondero a necessidade ela existEmcia de um professorado secun
daria, logo me occorre o tue 3JCaba ele fazer-se em Minas, no ensino primaria 
e normal, através da grande reforma Francisco Campos; a creação de "vivei
l'G~ " - permitta-se a expressão - de futuros professores. E' um ponto que 
r( puto dos mais decisivos para a solução do problema. · 

EXAMES 

A instrucção em geral, viSa crear vaJ!ores, assim de ordem moral, como 
i~tellectual . E a instrucc;iio secundaria é por excellencia, ao lado da superior, 
e talvez mais do que sta, uma formadora de é!ites . E si este é o seu fim, 
enttndo indispensavel fazer-se com que parte das futuras modificações do 
apparelhamento elo ensino secundaria gyre em torno disto: o melhor meio 
d aferir e julgar, em difinitivo, esses valores, antes de entregai -os, como 

•veir.a.veis, aos cursos superiores. 
Pelo que observo dia a dia, nesse particular, - tenho para mim que este 

P< to é, praticamente, de um largo alcance . 
X o Brasil, e. tuda-. hoje para este fim unico, supt·emo: •'fazer exames. 

~ nhuma curi015idade intellectual move os alumnos. Nenhum sentimento 
a •mlo do dever. ::-<enhuma vaidade siquer: nem ao menos se studa para 
qu' os outros saibam que se sabe, como escreveu aquelle delicioso Mathias 
Anes. 

Uma das faces do problema é ste, portanto; constranger o alumno a 
dar e a transformar, aperfeiçoando, os proprios valores virtuaes. 
Si o rapaz estuda com o •fito exclusivo de fazer exames, difficultem-se 

t·s.,cs exames, moralizem-se esses exames. 
De par com a modificação do regimen do curso, no qual deve ser extincto 

com urgencia 6 regimen de preparatorios e adaptado o do curso por séries: 
ao · do da creação de uma classe professora!, de uma nova orientação em 
c<.-1:as partes dos programmas e de uma reno'Vação do nosso didactismo em
bJ· ona.rio, - é imprescindiv 1 curar seriamente do problema dos exames . 
. \s modificações até ag>ora feitas são neste sentido: facilitar esses exames, 
off recn1do extensa margem menos ao exercício da intelligencia do que ao de 
"'cmoria - faculdade inferior, meramente receptiva e imitativa. 

lNQUERITO NO ElSTRANOEIRO 

De inquerilo interessante, promovido pe-lo Bw·eau de Ensino, subordinado 
no ~finisterio do Interior, ela America do Norte, e.."trahimos as informações 
que , e seguem, para mostrar como em varios paizel' é organizado o ensino 
PJirr a rio e secunda rio. 
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Basta para accent'í.1ar o merito do trabalho contar que esse inquerito foi 
feito, em cada paiz, por um competente em causas do ensino e do qual damo~ 
um .n~'Sumo . 

AMERICA DO NORTEl 

A America do Norte recolhia, em 1924, 27.559.835 alumnos em suas esco-
las, com 906. 642 profoosOl'ElS, com uma despez,a superior a 2. 400.000. 000, 
<lorresponde11te a 20. 000.000 ele contos de réi.S. 

Pa.l.J. o resultado sem igual,. congregaram-se os esforços do Governo F'··
deral, dos Estados da União, e dos particulares, em incomparavel surto <le 
iniciativa individual e cone-ctiva. 

A activid."LC1e educacional do Governo Federal se exerce- amplamente nor 
intermedio de bureaux, departamentos e consel•has. 

O Burea1~ de Educaçüo - Exerce a direcç.ão das escolas para os naturll!'s 
do AJlaska: colleciona inlforrnações sobre o ensino na America e em outros 
paizes, OII'ganiza dados estatísticos; exerce a direc<:ão de in titutos de ~~~i

·cultm·a e 1·te mecanicas; estuda novos methodos de ensino. 
Suas publica<:Õf>s têm exercido vigonosa influenda no paiz. O ensino P'

cundario se ~~organizou rocent mente, de accôrdo com ufn inquerito da cn ,. 
rnisosão de J'€'0rganização das escolas secundarias, nOIIIleada pela A.ssociação 
Nacional de Educação, e publioada pelo Bureau de Educação, que fa.z p Jrle 
do Depa1·tamento do Interior. 

A -elle se deve a 1·eorganiza<:o do ensino. pelos technicos em varias Est'ld"s 
e cidades. Exemplos: em 'Massachusets, Oleveland, Oluo. 

The Federal Boa1·d to1· Vocational Education - ExeN:.e influencia Jlr l
funda no ensino americano, cooperando com os Estado na manuten~i"o • 

-estabel<>cimentos de programmas para escolas voca.cionaes. 
O Governo Federal ainda exerce actividade no ensino agrícola, na ednn· 

.ção do immigrante e do indígenas: na administração das escolas nas Phi1ip
pLnas e em Porto Rico: nal• escolas militares, na legisla<:ão do trabalh• n
fantil. 

Tudo mais é reseryado aos Estado~ ela União Americana. 

O•·ganização escola.· 

A primeira opportunidacle para a ecluca<:ão está. no jardim ela infanc .. e 
nas ('Scolas maternaes, para ~Ls crean<:as de quatro a seis amnos cl~ idade. Em 
44 EtStado , este é o systema . Em muitos systemas escolares,. o jardirn da 
infancia é requisito para a matricula nas escolas elementares. 

Nos systemas escolares, em que não e)>:iste o jardim de infancia. o en-ino 
e lementar se inicia aos seis anno.s de idade. 

As escolas elementares têm um curoo de oito annos. Algumas têm-n'o 
de sete. Outras, de seis. O curso secundaria varia, por isso, pela sua into•
dependencia <'OID o prünario. 

O C'urso elementar. com oito annos, é o mais commum, seguido pelo se
cundaria, com quatro annos. E' o que se chama ge;ralmente "the 8-4 pl:J:n'' · 

lia uma tend.encia generaHizada. para adaptar "the 6-3-3 plan". fstn f> · 

seis annos do curiSo elPmentar. acima do jardim da i11lfancia; s is annus do 
curso sPC'undario. constituído por tres da "junior high school" e tres amws 

-da "senior high sohool" . 
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Na escola ele•rne?Ltar 

Segue-se um quadTú das ma terias estudaili$ em escolas de 49 grandes 

cidades, durante oito annos, em minutos, vor semana: 

Materw,s Annos 
1" 2" a• 4" .5• 6" 7• 8o 

Lingua materna 130 131 167 176 187 194 207 215 
J..eitura • o ••••••••••• 421 404 332 245 1&2 141 142 136 
orthographia ......... 3<9 82 87 85 82 78 7.2 n 
(': t.lligraphia .......... . 67 72 77 7•8 77 75 63 52 
"\rithmetica ... ....... 64 143 1n 206 211 211 212 211 
His toria . . .. . ··· ·· ...... 17 19 30 54 84 .97 148 167 
Instrucçã.o civica . .... 9 12 11 12 14 15 213 27 
Geogmphia ........... 11 14 59 137 156 162 137 84 
:-4ciencia ·· ··· · ..... 23 23 22 23 21 21 22 26 
Fygiene . . ···.··· .... ... 16 16 98 22 25 27 27 22" 
Exercicios physicos ..... 90 87 89 90 90 89 98 104 
Artes industriéWIS .. . .. . . 22 22 25 30 50 65 9·0 106 
I· 'senho ........ . ..... 87 88 87 86 82 75 77 79 
~\1usica ............... 71 74 74 77 76 74 70 75 

Como e.'Cemplo de pnogramma de escola secundaria, com quatro annos, 
inclue-se aqui o da High School de Mont Wern, Was, no anno 1922-1923: 





GRADE 

9 th . . 

10 th. 

11 th .... . ....... . 

12 th. 

COLLEJGE PREPARATORY COURSElS 

Glassical 

English 
L a.in . 
Algebra 
Ancie n t history . 
Ma nua l tra:ning .. . 
Domestic science . . 
Ge neral scie n ce . 
Agricultura . 
Music .......... . 

Elnglis h . . ....... . 
Pla n e geometry . · 
L a tin .. . ... . .... . 
Mocl e rne history . 
Ma nua l tra:ning . . 
Bota ny . 
Bookkeeping . . ... 
Agriculture . 
Mus i.c ..... . ..... . 

Englis h . ........ . 
Latin or Ji'rench : .. 
Aclvancecl algebra . . 
Solicl geome try . . .. 
E conomies . 
Chemistry . 
'l'ypawriting 
Agricultura 
Music ... . .... . .. . 

Scientijic 

Eng lis h 
A lgebra 
Gen er a l science . . . 
Anci t>nt his tory . 
D om cstic science . . 
Ag t·iculture . 
Music ........ .. . . 

English ........ . . 
Pla n e geometry 
B ota ny . 
Mocle rne history 
Manu a l tra:nin.g 
Agriculture . 
B ookl;:eeping . . 
Music ..... ... ... . 

Englis h ......... . 
Latin or French . . . 
Advan cecl a legre a nel 

solicl geometry . . 
Chemis try .... . .. . 
Ag ric ulture . 
E conomies ...... . 
Typawriting . 
Music ..... . ... . 

Physica . .. . . . . .. . 

GElNE>RAL 

Algabra ... ·~ .... . 
·Englis h .... ...... . 
Gen er a l scien.ce 
Ancien t bis tory . . . 
Ma nua l tra:ning . . . 
D om estic s cie nca . . 
Ag riculture . 
R a p i cl calculation, 

commercial arith
me tic 

Music ...... . .... . 

English . . . . ... . . . 
Pla n e geometry 
Botany . 
Mocler.ne history . 
Manual training . . . 
Domestic scienca . . 
Bookl,eeping . . . .. 
Agriculture . 
Music . . ......... . 

English ......... . 
Chemis tt·y ....... . 
Aclva n cecl algebra .. 
Solicl g eo m e try 
Shortancl. 

'.ry p ewriting 
Economies . 
F r en c h 
Mu s ic. 

Physica, chamistry, 
or botany . . U . S. h istory and u . S. history and 

Latin or French . . . 
U . S . history a nd 

civics 
Eng lis h 
.Spa nish 
Publics s peaking . . 
Domcstic science . . 
S.hor t h a ncl . 
Typewriting . 

c ivics ......... . 
L a tin or French . . . 
<Spa nis h .. . ...... . 
Eng lis h ......... . 
Publics s peaking . . 
Domestic science . . 
Shorthand 
Typewriting . 

c:vics 
Physics 
En g li sh 
Shorth a ncl . 
Typewt·iting 
Publics s peaking . . 

F rench . 
Spanis h . 

Mus ic . 

COMMElRCIAL VOCATIONAL 

English 
Algebra . 
Manual tnúning 

Eng lish .. 
A lgebra . . 
Commerical 
Arithmetic p e n n s Ag'!'icultu re clomestic 

hip .. . ... .. . . . . . 
A n cien t history . . . 
General science . . . 
Agr iculture . . ... .. 
Ma nua l t r a in in g . . . 
D om estic scian ce . . 
Music . 

Englis h .... . . . .. . 
P la n e geometry . 
Bookkceping . . . .. 
Botany . 
Ag ric ultu r e . . . ... . 
Moclern hist()ry . . . 
Ma nua l t ra ining . . . 
D omestic science . . 
Music. 

Jl:ng lis h . . . .. . . . . . 
Shorta.nd a nel type

writing . 
A dvan cecl book kee-

ping . .. . .. ... . . 
Advan cecl a lgebr a .. 
Solid geom etry . . .. 
F r en ch . 
E con om ies . 
Chem istry 
Music. 

science. 
General sciance. 
Ancient history. 
Agticulture. 
Commercial arithma-

tic, pennship . 
Music. 

English. 
Geometry, 
Manual training. 
Agriculturt>. 
Domestic science. 
Bookkeeping. 
Botany. 
Agriculture. 
Modern history . 
Music. 

Man ual tra' ning. 
Agriculture o{ do-

mestic science. 
E n glish. 
Chemistry. 
Advanced algebra. 
Solid geometry . 
F r ench . 
T ypawriting. 
Music . 

U . S. his tory a n d U. S. history anel 
civics . ... .. . . . . 

Shortha ncl a n d typa-
w ri t ing 

E nglish 
Spa nis h . 
Fren c h . 
Physics . 

Music . 

civ ics. 
:M; a nu a 1 training, 

agt·iculture, or do
mestic science. 

English. 
PhYJSics. 
Shorthand. 
'l'ypewriting. 
French. 
Spanish. 
Publics speal<ing . 





Como exemplo de programma das chamadas "The junior high school" ha o seguinte, de Rochester : 

I 
CRA!llll 7 B 7 A 

I 
8 B-8 A 

., 
'='> 
tl 

§ 
Owrricuh~?n ~ 

'a ~ ;:: 

"" !; ~ ~ .: .: ~ ., 
~ ~ 

"" 

I 
l 

Engllshs ....... · ···· · ····· 6 6 I 6 
Social studies . ..... . . .... . . 6 6 4 
Mathematics .. .. .. .... .. 5 5 l 5 
Science ·· · -· . ... . . .. ....... 2 2 l 2 
H ea1th education . ... . . ... -:. 1 1 
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iJJctlloflos r IJroccssos de ensino 

Vencendo resistencias que dPrivam da oppol'lição de professores, enrai
.-dos no seu systema escolar e dos C•UP na!"cem ela recusa tlol'l paes, a Ame

..., do • -orte ru;!';iste á trans[ormação continua de nwrhodos de ensino. 
Experiencias se faZem du·iamente no maraYilhoso labo1·arorio que hoje 

o grande palz do Norte. 
Entre os methodos gerael'l basta apontar tres. de maior importancia: The 

F've Formal Stcps of Instruction; Tllc Tcaclting Children Ilow to Study e 
,1 ethoà. 

Para verificação da ;•antagem dos methodos especiaes, ha os sta nilard.s 
ests pelos quaes a administração póde apurar a influencia do methodo. 
Entre o planos para a instrucção. a AmericA'l apresenta uma immensa 

-!edade. Já fizeram - ua época Ynrio : TI! e PLtcblo plaJl, originario i!e 
~ "h lo, no Colorado; 

The Cantbridge JJlan, clcl·ivado d~> Cambridge. no ;\Iassuchussettes: The 
Iiata'Via plan nascido em Batavia. no E><tado ele Nova Yorl•. 

Estão hoje em ordem do dia Tne Dalton plau, empregado por 11IIss Hclen 
P nkhurst, em Dalton , no l\!assuchets: e The ·wtnnctk" plan, empregauo em 
1\ nnetka. Illinois, por Car1eton \\". \Yal'lhburne . 

Por outro lado o ensino s cundario se u·ansrorma at. influxt. do;; con 
,._ Jos da comm!ssã~ nomeada pela Associac;iio .racional de Euucação. 

•o seu inquerito. mostrou a necessidade de reforma: 
1") pela mudança na -.•ida Americana. que se transforrnou social, in

te Jectual e economicamente: 
2") pela mudança da população das escola:: secundarias.. Em 1890, h;,xia 

um alumno nas escolas secundaria..<; pam cadà ~10 habitantes. Hoje, n por
c tagem é de 1 para 73 . 

Po!"tanto. alumnos de habitos àiff.er ntes. capacidade diversa, aptidões 
multiplas, destinos sem parallelos; 

3") pela mudanç;a na theoria nacional; 
4") a necessidade de dar com objectivo ã democracia organizada a ocie-

da·Ie em que- cada membro po~sa desenvolver sua pe,·sonalidade; 
5°) pelo cuidado com a saude; 
6") pela exigencia de cursos fundamentaes; 
7:) pela exigencia de cursos YOcacionaes; 
8) pela duca ão para o uso do descan~o; 
9") pelo fortalecimento do caracter. 

Assim, chegou a outras conclusões: 

1•) a necessidade de- um cttrso primario de 6 annol', ~ d · 6 anno" em 
eti'"~o secundaria; 

2") a dlvtsfuo do Pnsino secundario em dou::~ curso . de tres anno!" cada. 
um· 

3•) â necessidadl"> de articular o ~nsino secundario ao prima1·io. 
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1TALIA 

A reforma Giovanni Gentile, em 1923, foi radical, fundando-se m prin
ctp!os ide>alista.s. Substituiu, assim, a reforma Cesati, em 1859, já tão modi
ficada que perdera o seu espírito e signid'icação primitivos . 

A orie>ntação positivista, do ensino. desappareceu para que> Gentlle, com 
poderes il'restrictos, desse á- sua obra remodel::rdora, com principio funda
mental, o de educação ;!;armadora da personalidade intellectual e moral do 
alumno, com sub t ituição do ensino meramente informativo. A attenção s 
Yoltou para o desenvolvimento espiritual obtido na criança, pela religião, 
pela arte ... 

Desburocratiza.r-se o ensino, libertado de peias. A organização em pro
víncia - que tinha -Jaracter politico - se sübstitulu a organização en1 re
giões determinadas pelas differenças da natureza, população, dialectos, etc . 

Maior autonomia administrativa e educativa. possibilitou maior prestigio 
e responsabilidade d~s dirigentes do ensino. 

Ensino elc1nentar 

A instruc~ão elementar, pelo decreto n. 3 .106, de 31 de Dezembro d• 
1923, se divide em tres gráos: infantil. inferior e superior, alén~ dos cursos 
snpple1nenta1·es. 

O inf'antil tem o curso ode tres annos com o ensino de orações simples, 
canto sons musicaes, desenho gymnastica. exercícios faceis de construcção, 
model\tgem, outros trabalhos ~anuaes, jardinagem, criação de animaes do
mesticas, rudimento de noções de cousas, correcção de abusões e supersti
ções populares. 

Taes são os jardins ela infancia e escolas maternaes, tendo por objectivo. 
desenvolver as manil!iestações de intelligencia e de caracter <la criança. 

O curso JJ?'inwrio infer·tor, de tres annos, tem por objectivo o desenvolvi-· 
mento de exercícios de grão preparatono - especialmente canto, desenhG 
e gymnastica - orações e noções fund'li:mentães de doutrina christã, sen
tenças claras e pequenas. narrativils Õas Escripturas, especialmente dos 
Evangelhos (successivamente historia da Bíblia, illustragões elo Pater) , lei
tura, cscripta, arthm Eo-tica elementar e elementos do systema metrico, tra
ducção era! dos dialectos, exercícios faceis e composições escriptas. recita
iivos de hymnos nacionaes e poemas, noções e exercícios praticas de agri
cultura e trabalho industrial, conhecimento de trabalhos artísticos, antigui
dade·, monumentos. e rudimentos de gecgraphia. 

O curso primaria superior cuida elo desenvolvimento systematico das ma
terias do gr-áo mais baixo, espe{!ialmente leitura da historia da religião ca
tholica, de a.ccõrdo com as tradições e litteratura religiosas nacionaes e lo
caes - licção de moral e dogmas cln-istãos baseados nos 10 mandamentos e 
parabola.s do Evangelho, principias da vida religiosa e do culto, sacramento~ 

e ritos, segunoo a crenaa catholica, qeitura de livros uteis para oriÉmta.r a 
criança nos problema::~ ela viela dome:;tiea e social, historia e geogra.phia ne
cessarias e leituras concernentes á geographia, administração, agricultura, 
industria, commercio. organização bancaria. condições de mercados dos paizes 
para onde se dirigem permanentemente ou se dirigiam temporariamente as 
correntes emiS'ratorias ela região, theorias e· leitura da Organização do Go-
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verno e organizaQão judiciaria, conhecimentõ dos deveres e direitos do ho
mem e do cidadão, elementos de economia, geometria elementac e calcules 
:•rlthmeUcos, elementos de sciencia, organização de co!lecções, colheita de es
pecimens nas excursõ s escolm·es, hygiene, desenho applicado, e gymnastica. 

o cwrso s1Lpplementa1· comprehende o ensino da::. materias do curso prl
marlo superior ou mais aito, em tres cursos biennaes, pelo menos escolhidos 
·ntre os seguintes: desenho mecanico. modelagem e elemento de desenho 
·ara artes mecanicas, noções e ex rcicios elementare de apparelhos e!ectrl
·os para uso domestico, agricultura e sua pratica, um ofJ'icio manual. theoria 
JJaval e sua pratica, córte e costura. cozinha e d!recção de uma casa, bor
dado, theoria e pratica de escripturaçào. 

O ensino primario é assim de 10 annos: tres no jardim da infancia; tres 
no cu r o mais baixo: dous no curso mais alto: e dous, no supplementar. 

As <:scolas urba!la.lr e as Situada." em centt·os ru!"ats comprehendem os 
cursos mais baixo e maia al~G 

As escolas dos pequenos centros ruraes teem habitualmente apenas o 
curso baLxo . 

As escolas temperarias são estabelecidas na!!- &de1as e cidades em que 
o numero de crianças d idade escolar e menos de 40. Funccionam si o nu
mero de crianças frequentes menor de 15 e e numero de crianças .pro
novidas não fôr menor de 10. 

As escolas subsidiadas podem ser estabelecida em qualquer lugar em 
r ae o numero de crianças em idade escolar sejs. menor de 15, por qualquer 
p~sso. capa:~; de JJreJ)ara: og, seus alumno~ para m certtfimt.do escolar pu
blico 

Essas escolas estabelecem em parvchias, fazendas. em localidades in
úustriaes, permanentes on temporada&, em estações d<> estradas rte ferro, 
r-m pontos onde se reunem pastores, ell'Ji;im, em tode- o Jogar em que se 
possam reunir por um prazo sufficientemente longe mais de 15 crianças em 
i ia de escolar. 

A obrigatoridade de frequencia foi creada pelo decreto n. 3 .126. de 31 de 
])pzembro de 1923. 

En&Lno secundaria 

O decreto n. 1. 054, de 6 de ~1aio de 1923 fixou os typos de escol:ls se
cundarias e determinou os fins de cada uma. 

São os seguintes: 

1• Escola Co1J1.plementa1· ão permitte o accesso á escola secundaria 
tio 2• gráo. Tem por objectivo complementar a educação das crianças qu . 
niio pretendam continuar os seus estudos: 

O curso de tres annos, consta das seguintes materias - italiano. bis
v ~ia . geographia, mathematica, sciencias naturaes, escripturação, desenho, 
uma !ingua estrangeira, stenographia, calligraphia e dactylograpbla. 

2• O Gymnasio - lyceu - classico. Prepara os alumnos para as uni
''er~idades e escolas superiores. O curso no gynnnasio é de cinco annos. 

0 
eurso baixo, de tres e o alto. de dous. ' 



-740-

No curso infel'ior ou bai.xo faz-se o ensino de italiano, latim. historla, 
geographia, mathematica, uma lingua estrangeira. . 

No curso alto, ha o estudo de italiano. latim. grego, histor1a, geogr:otpbla. 
mathematicas e a mesma lingua estxangeira do curso baixo . 

O Lyce1~ tem tres a;nnos de curso, com o estudo de litteratura italiam• .. 
latina e grego; philosophia. historia. economia poUtica, mathematica, physica. 
chim.ica, sciencias naturaes, geographia e historia da artt. 

o lnsUtuto Technico, com o curso de oito annos . Os quatro primeiro~ 
tormam o curso o baixo; os quatro ultimes, o alto. 

o curso baixo ensina: italiano. historia, geographia, mathematlca, r1Pse

nho, uma Jingua estrangeira e stenographia. 
No curso alto é constituído pela secção de Commercio e Contabilidade 

e pela Secção de Agricultura. 
o primeiro prepara alum.nos para os cargos administrativos e commer

ciaes. Ensina litteratura italiana, hif:toria, mathematicas e physicà, sciencia" 
naturaes. geographia, duas linguas estrangeiras, escripturação e contabi!J 
dade, legislação, economia po!itica, finanças e estatística, chimica industrial 
e calligraphia. 

O segundo prepara os alumnos para as profissões de agronomc e agri · 
mensores. 

Ensina: letteratura, histeria italiana, mathematicas e physica. sci-?ncias 
naturaes, geographia, agricultura, escripturação rural. avaliação e techn o
Jogia rural. construcção e seu desenho, topog1·àphia e seu desenho, chimic~. 

legislar,ão rural, desenho. 

Institu.to nonl • .a.l - Tem por fim preparar professores para as escolas 
elementares. O seu curso é de sete annos; os quatro prim•eiros constituem 
o curso baixo, e os outros tres o 1nais alto. 

Ensina no baixo curso: italiano, latim desde o segundo anno, historia e 
geographia, mathematicas. uma Jingua estrangeira, desenho, elementos d' 
musica e de canto, chorai, o estudo de intrumento de musica . O anno mais 
a!lto ensina: ligua e litteraturas italianas, lingua e Jitteratura latinas, his
teria, ·philosophia, geologia, mathematica e physica, sciencias naturaes geo
graphia hygiene, desenho, elementos de musica e canto choral. estu'do de 
instrumento de musica . 

Annexo existem um jardim de infancia e uma escola maternal. 
O Lyce!~ sdentifico - Tem por fim reforçar a educação dns alumnos que 

quizerem seguir os estudos das universidades, etc. 
O curso é de quatro annos, ensina litteratlira italiana e latina, historia· 

philosophia, economia ,política, mathematica e physica, sciencias naturaes· 
chimic.a e geographia, uma Jingua estrangeira, litteratura e desenho. 

Lyceu pa;ra ?'IWÇIM - Tem por fim dar uma educação supplementar â,; 
moças que não querem seguir estudos superiores. 

Curso de 3 annos: admitte alumnos do curso baixo do gymnasio classico 
-e do instituto normal. Ensina: lingua e litteratura italiana e latina. his-
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toria, geographia, legislação e economia política, duas linguas eslrangeiras, 
uma obrigatoria e outra a escolha. historia da côrte, desenho, artes domes
ticas, econonlia, musica e canto, um instrumento de musica e dansa. 

Para ser admittido -no grão das escolas "frecundru;ias é necessario um 
~xame de admissão, em que podem entral' alumnos que se destinam ao gym
nasio ou curso baixo do instituto technico e do instituto normal. 

E' necessario um exame dififerente para admissão á escola comple
mentar . 

E' indispensa\ el ia:rubem um exame espec1al ]Jara admissão á quarta 
classe do gym.naJSio e para a admissão a todos os segundos gt·áos elas escolas 
:;ecunclarias . 

Ao fim elos cursos complementares e <lo lyceu elas maços os alumnos de
vem prestar um exame fhiál e o diploma conceclidc, não clã direito á admis
são em qualquer outro instftufõ. 

No fim do curso dos instituto_s technico e normal os alumnos devem sel' 
submettidos a concurso para exercerem cargos nas escolas elmnentares e ele 
'Jgronomos e agrimensores. 

Como complemento do curso dos outros institutos secundarias, os alumnos 
dPvem fazer um exame que lhes dará preferencia para a admissão nas uni
\·ersidades e institutos de ensino superior. 

As bancas examinadoras são compostas de professorel:> ele escolas se
cundarias, professores ele universidades e de pessoas em relaQão com o en
sino. 

Todos os membros são escolhidos de maneira qut. não possam vota1· nos 
seus proprios alumnos. 

Essa .providencia vem permtttir que se estabeleça uma competição van
tajosa entre as escolas publicas e particulares e que não se verificava antes. 
pc·is que os alum.nos das escolas publicas eram examinados pelos seus pro
prios professores, o que não se dava com os alumnos elas escolas particulares. 

No ensino secundaria a educação physica não .raz parte das escolas e 
sim de uma organizaQão especial Ente N"azionale per e Educazione Física, 
que fica sob a direcção de um prof€ssot· universitario especialista em hy-
giene e educação. unidade ela educação physica . ' 

Os alumnos são obrigado a seguir o curso da Ente e não podem na es
cola ser pr01Il1oviclos de uma para outra classe; sen1 que o sejam na de edu
cação physica. · 

1\LLEMANHA 

A penuria dos intellectuaes e a afflicção economica consequencia á 
inflacção - prejudicaram largamente- c. ensino nll. Allemanha, depois da 
guerra . 

A con'stituição Republicana introduziu, como innovação, 0 seguinte prin
cipio no seu art. 10: O Governo regulará na legislação os princípios dire
ctores de todo o systema educacional, nelle incluindo o ensino superior quan
do. até a revolução, os élifferentes Estados eram autonomos nessa mat~ria. 

Em 1920 foi in.stituida a tCn~nuZscl11lle que é a escola commum, para to
dos, fechando-se, na Paschoa de 1924, as antigas escolas e classes publicas 
(Worschuleme Vorchulklassen). Um Comité da Educação Federal em re
uniões intercaJladas. estuda os problemas de ensino, taes como a' extensão 
do curso. a regulamentac:ão elas férias. a organização elo ensino secundaria, 
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o problema do _preparo do professor, etc. A sua obra não tem impedido a 
desintegração do systema escolar, apezar da obrigação para os Estados de 
submetter ao estudo do comité as medidas. de caracter .J;undamental, qu~: 
elles queiram adaptar. 

Além desse pr<Jblema da unificação do ensino, não resolvido, a Allemanna 
está ãs voltas com o problema religioso nas escolas - campo de batalb:. 
dos partidos. Não se fixou accôrdo entre o principio governamentai e o da 
intervenção do clerõ, protestante ou catholico, na instrucção, nos termos d~ 
solicitações feitas pela Evangelisches Reichstern-b1tnd e pela Katholische Schu
lorgawdsa;tion. 

O problema da escola com ntt~?n ainda se não resolveu. tam bem. VigoroS<l 
campanha e faz contra ella. Condemnada, por muitos, como um "productv 
da Revolução.,; por outros, como prejudicial, moral e espiritualmente, pela 
inferioridade das clasess, a escola commum não conseguiu vencer, minada 
e destruída pelos prejuízos sociaes, razões materiaes, interesses de familias, 
paixões politicas. 

A educação pre-escolar se inicia nos kindergartens, mantidos, em gerai
pela igreja e por associaçõe!' parti curares. 

No terreno do methoclo, d1sputarn a primazia os S:\'IStem:.!> Jl{(,nte8BOTL e 
Frocbe7. 

Ensino primar·ic.o 

A educação obrigatoria se estenae por oito annos, excepto 11a Bavier:t 
que permitte sete annos, apenas. na zona t·ural. 

Algumas cidades, especialmente, em Wir-temberg e Baden, estabeleceram 
um 9° anno, facultativo, vara desenvolver a capacidade e a aptidão da crean
ça preparando-a para a sua vocaç,fu} ~ para a vida. 

Entretanto, a Sach.sische?' Lehrerveaten, em Abril de 1924, pedia, em 
reuniões. um 9" e 1.0•, destinados não á educação vocacional, mas á educação, 
em geral 

Em outras localidades, cursos, com 30 horas semanaes, com 4 horas 
cada um, são destinados ao ensino technico e outros. 

Em toda parte, professores cuidam da Escola Aoctiva, carinhosament~ 

amparada por um grupo de pioneiros. 
De outro lado, cuida-se õa instn~cção integral. Existem cursos de tra

balhoes domesticas e arte culinaria, para meninas; trabalhos manuaes, para 
meninos, inglez, esperanto, dactylographia. 

Ao lado da aéção do governo federal, da intervenção dos Estados, da 
influenocia das cidades, o ensino a!lemão encontra na Associação de Paes- au
xilio inestimavel para har-monizar a escola e o lar e ouidl!l.-r da saude da 
ocreança. 

Nas Teuniões, á noite, com os pro;f'essores, cuida-se de estudlar os f ins 
e methodos das novas escolas, partiocularmente da Escola Activa, desconhe
cida da geração antiga. Verificam-se necessidades da escola, taes como as 
collecçôes, bibliothecas, roupas, jogos, diversões, eX'cursões, etc. Obtsm-se 
tudo isso. Obtem-se ainda quaõros de pintura, pianos, machinas, etc. 

Escolas auxiliares se multiplicam. 
Kinclergatens - para creancas, em idade escolar, não admittida;s, porém. 

pelas condições ãe saude; classes para retardados, para normaes; pa:ra 
creanças fraca;s, para surdos, cegos, mudos e para tuberculosos. 
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EcluCCLÇá.O VOCCLCionCLl 

Cursos vocacionae:;, em continuação. se estabeleceram. A Sa.'tonlu, execH
plificanclo que tem a prmazia no estabelecimento de ])ureaus para. fure
cção vocacion a l, of.fereoe, em continuação á escola lementar, as materias 
seguintes, corq, o maximo de 12 horas semanaes: conhecime<ntos v<YCacionaes, 
instrucção ci vica. a llemão, arithmetica, hygiene, exercícios physicos e jogos. 

IPara as moçq,s - tra:balhos domesticos, arte cu linal'!a, tt·aba:lf<os de 
agulha, princípios de educação e cuidados 'COm a creança . 

A educação para um officio ou pt·ofiss5.o tem na Allemanha o a mpu.ro 
do Estoou, camaras de commercio, communidades, JlOderosas corporações, 
etc . Na Prussia, havia., etrt 1923, 100. 000 a ! um nos nas secolas de commercJo. 

As escolas de continuação (Bentfsschttlen) fornecem o ensino, 12 ho•·as 
por semana, a crença qu-e- tenham jâ. uma occúpaqã.o. As chamadas Fa.
chsch1Llen. dão-n'o antes ou durante as férias do emprego. 

Essas escolas recebem muitas vezes o alumno com o 7" anno do curs•• 
primario . E assm, com 13 annos, está feita a escol ha aa profissão . l)eJ:. 
alumnu. 

As scolas intermediai'< tem siclo 'COnsideradas comu Instituições nece.·::;a
rias á educaçã.o da classe média, e excellente prepat·a~;ão para a~ escola::. 
commerciaes, agricolas, technicas, profissionaes. 

Espalham-se por toda Allemanha . Coruba.tidas ou clefendiclas. existem e 
1'esistem . 

A revolução esta bel ceu mais dous ty,pos de escolas secundaria·: A J)en
t oche AbeTch1tle e a A1t[bansc71Plc. A primeira cuida de educar o allemão, 
dando-lhe uma cultura da vida allemã, no passado e JH' sente; a segunda. 
é uma c reação administrativa, pnra o o reparo excepcional elas •crPa •1c:as, 
sobretudo, dos districtos ruraes, 11ara a entrada nas unive1·si{!acle , em seis 
"-nno:; que se seguerr< aos sete annos úo ensino elementar. 

Em varios Estados. a extensão do studo comprehende quatro annos na 
escola commum, e oito na escola secundaria . Os advogados desse systemn. 
esperam optimos resultados, desde que a escola secundaria seja alliviacla. oa 
massa dos in'Competentes, dos a lumnos preguiçosos e modificado o currl
culum em favpr de um estudo intenslvo. 

Accôrdo geral se faz no ECntido fie que a escolB SE"cundarJa nã.c cle•r
submebter-se ex c lu ivamente ás prescripções elas uni\•etsiclades; mas regey
se-ha. !Jelas suas leis lnteruas " !lelas necesiclades das occupac:ões não aca
~emicas. Actualmente, 55 % elos alumnos pt·ocuram as 1.miversicl!acles; o 
•·pstante busca as 'Carreiras de negocias que pedem capaC'iclade..~ com um'l. 
educação mais alt8. ' 

Verifica-se um movimento pa.ra uma organizção flexivel nos uitimu;:; 
'lnnos do curso secundaria, ao lado ela uniformidade do iypo escola.r nos 
primeiros annos . Essa these foi approvada em 1924, pela Detolsc71P1' P71ila
f7enve?·em que esboçou o seguinte programma: os quatro annos da E.scola 
OomnWm'L são sentidos por tres annos de uma superstructura das escolas se
cundarias, div.ididas em dous grupos: um grupo, com latim. como uma pre
paração para o gym;na.siwm, Realgy'Yitnashtm e neutche Obe·rrschtt.lC': uutro 
grupo com estudo de llnguas estrangeiras, preparato ·io do Refonnymnas·ium. 
ObserreatschuTe, Realschttle, Lyzemn. etc. 

O lVI1nisterio da Educação tem os seguintes pontos ele .vista: o aba.n
dono do ideal de uma educação geral - que repousa no desejo de ensina .. 



tudo a todos; clara -clifferencl:lção dos quatro typos ele escola.s secundarias, 
de 9 annos, cada um elos quaes terá campo definido; com]>leta igualda.c!e 
ele privilegias para os quatro typos, etc . Assim, a fun•cção especial do Gyrn
nasiu?n é de dar um conhecimento intensivo da antiguidade . 

O Rcalgymnas!?l?n cui!la elo estudo moderno do europenani. mo, e sua in
fluencia. na cultura, allemã desde a renascença e a r erormtL 11 cluas· l!ngua.. 
e trangeiras são estudadas, o· latim, como sub~:diario, e as mathemat.icas e 
sciencia!; naturaes, em s i~.uação subordinada . 

No Oben·ecLsch~tle, as mathematicas e as sciencias natu~-aes occupc1m o 
primeiro Jog<tf, ao lado do estt1do de línguas estr angeiras para, dai· um co
nhecimento ela cultura dos out1·os povos. 

).lo Dentscl1e Obse1·chule oconcentra-se a cultura nacional que se1Te com 
um paclJ-ão na avaliação tia cultura estt·angelra . 

FRANÇA 

0 em<illo não tem sofrr!Cto modifi'cações essenclaes . O longo debate entre
os t]ue pleiteam, para. o Estado, o monopolio elo en ino, em ])eneficio da 
unidade moral, e os que o combatem, tem sido puramente acaclemico . Dlfu . 
culclacles financeiras impedem a soluc::ão xtremista, e a sim as escolas con
tinuam a ser publicas e particulares . 

As escolas particula1·es estão, em maiorw., entregu"s á direcçãu catho
lica, 'Com liherdacle ele methoclos e pmgrammas, apenas sob o contrõle offi 
cial no ctue se r elaciona com a hygiene e a moral. 

Na pratica, entr•etanto, grande parte dessas esrolas adaptam os pru 
gra m mas officiaes. 

As escola.s publicas, na sua grande maioria, se subor.cJinam á clirecçã0 
elo Miu;sterio ela Edu aç:ão. Algumas, porém. dependem de outros Ministe
rios. Os inconvenientes da dupla clirecc;ão tem provocado um largo clesej0 cJ. 
que ao l\Jinisterio da Eclu.cac;ão ·e.iam aHeoctos não só o en ino classico, te
chnico, geral ou local, como o proprio ensino elos operarias, lavradores, m~
c~nico~. etc. 

A Escola Unica - até os tre?.Je \annos de idade, dá a creanc;a o mesm· 
ensino, nas me mas classes, sob a direcç:ão de profe. sares elementares. 

Dos 14 aos 17 annos. as creanc:as, mais habilitadas. reoebem uma edu
ocacão technica, classica, gymnasial . etc., de accôrdo com suas aptidões . 

- Aos 18 annos, a élitP se ingressa nas escolas superiores. 
Em linhas geraes, esta é a organizaGão d<=mocratica do ensino francez 
E~ colas sup]~lemen Lares, escola.<; technicas, profissionaJes ;;e espalh.a.JD 

por todo o territorio fl·ancez, pat·a reoceher as vocações. 

Ensino secundariu 

A FranGtt t em sido campo df' larga c;ontrvvst·~ia, na imprensn ., no pa -
tanteuto, entre os partidarios dos estudos classi·cos e os clefensot·es elas huma 
niclaclcs modernas . Duas reformas Re fizeram, uma em seguida a outra. 
por isso mesmo, contntdictorius. A reforma ele 1902, tentou conciliar a velha 
Fl"tnc;::t com o pensamento ele alliat· a uma sadia cultura geral as exigenci~s 
ela viela moderna. que Quer homens exercitados nos methoclos scientificos ~ 

capJzes ele exe-rcer uma alta profissão especializada . 
Para isso, en1prehendeu-se organizar, lado a lado, nas mesmn.s institm

C::Õf'S cursos parallelos, inspirados por um fim ocommum, e uestinaclos a pr"'· 
parat· alumnos para todas as carreiras. Co!ll es~e pensam nto. teriam oP 
alumnos :1 matricula em uma rhts tlua<; secc;ões : na secc::ão A o Latim abri -
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gat'Jrio; e o Grego, facultativo: na secção B, nem o latim, nem o gTego 

9ii.o estudados, e um grande Jogar é assignalado ás modernas liJ1guas e~trn.n
g iras e ás sciencias. Fechando o e;yclo ele 4 annos, outras opnortunidades 
nara a differenciação seriam o.Eferecidas. 

A " Ola,sse de Seconde», e a '' Clas e de Premicre", teriam 4 secções: A 
- latim e grego; B - latim e linguas estrangeiras; O - latim e sei ncias; 
1.1 ·- latim e sciencias estrangeiras. Finalmente, os alumno · terminal'iam o 
··urso estudante philosophia ou mathematica, ck accordo com seus intet·esse~ 
litterarios ou scientificos. 

A reforma não produziu resultados: 
a) pela prematu ra especializaGão; 
b) pelo excesso de 1nateriaes e esludo que produziam a surnumaoc 1n

'ellectual. 
Dahi, a reforma Geral, em 1923. 
Por ella, todos os alumnos, teriam para os quatro prime1ros annos, o es

tudo 'Commum de francez, historia, geographia, uma língua estrangeira, rna
lhematicas, sciencias naturaes, desenho, latim e elementos de geographia. 
Dabi por diante, duas sec-;;ões serão offerecidas : o cu1 'so classico. com latlm 
obrigatorio, e grego facultativo; e o curso moderno. com francez c línguas 
•.-trangeiras. 

INGLATERRA 

A reforma do ensino, te:otada pelo partido trabalhista e por 1\'lt·. C. P. 
Trevelyan, Presidente Tra.balhista ela Camara. ele Educação, não foi feliz 
!J"Ia falta de maiorw.. li'OJ obrigado a ser 'Cauteloso. T eve, purém, <t sym
pathia elos edu'Cadores ele todos os partidos, canGados das t·estricc:ões ch 

mosa Geclcles Report ele 1921 - imposta a seus predecessores J\Ir. H. A. L. 
J•'i~te r e Eclward Wood. 

As eleições revelat-am que o povo inglez nfto queria que a saude publir:::t 
e a educação estivessem peaclas pel::t ·' economia'' orçarnentaria. 

A continuaçiio dessa polilica, embora, viesse trazer para os annos se· 
guinte um augmento ele desPeza, foi approvada por todos os pallliclos .ela 
C 1mara dos Communs e nas eleições de 1924 os tres partido::. politicos re>af
lnna.ram a necel'<sidade ele continuar o S"u cle~envolvimento . 

:.\ir. Balcl,.."in, o L ead r ·unionista, disse francamente : "Nestes dias dif
lii'Pis deveremos desenvolver o poder intellE":!tuaJ dos futuros cidadãos 6 o 
P:.rtido Unionista está convencido que com este programma as riquezas do 
pa'z poderão ser consicleravelme111te apresentadas". 

Ao se tornar Primeiro Ministro designou Lord Eustace Percy para suc
cc·J{)r Mr. 'l'revelyan. 

Um dos seus pl'imeiros actos foi compare<!et· ao banquete annual da As
~odação dos Professores de Londres. Os discursos proferidos suggeriram '!. 

nf~essiclade do ensino se libertar ela politi'ca f' reconheceram que após taes 
rmnos surgira então a primeira opportuniclade ele se tomarem gt·anLles provi
dencias em favor do progresso ela educação . 

Ensino no Pn.r~a.mento. 

E SINO NO PANL.-\.MENTO 

A politica ele Mr. Trevelynn apoiava -se no Act. ele 1918, ele :.\it'. Fister 
o não trouxe mudança alguma a lei existPnte . 

Entretanto votou-se grande interesse na Camara dos Communs ao en
.~ino pelo grande numet·o de projectos apresentados. 
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O Ministro de 'l'rabalho apresentou um projecto tornando extensivo a 
-clausula do seguro contra a falta de trabalho aos menores entre 14 annos 
(actual minirllO cl,e idade para concluir o curso) e 16 annos (o minimo de 
idade para seguro contra falta de emprego) . 

A clausula era defendilda porque por si só era um meio de controlar nu
merosos adolescentes que não poderiam ser fiscalizados doutra maneira, e 
era assim possivel obrigar aos adolescentes a frequentarem os centros ju
venis dos sem trabalho, recebendo elles o beneficio do repouso. 

Essa medida vinha pôr termo ao cqstume de se empregarem os ado
le:lcentes e dispensai-os aos 16 annos, occasião em c1ue se tornariam ca
pazes de contribuir para o seguro . 

TCHECOSLOVAQUIA 

A Republicà - logo que se organizou, finda a grande guerra - cmavu 
do seu ensino expungindo-o de injustiças e desigualdades. E o collocou solo :1 

superintendencia do .Minis trio ela Educação, com seis departamentos: o ele
rnentar; o secundaria; o vocacional; o universitario; e para adultos 0 <·n
sino religioso. 

Elementar 

Nos jardins da infancia e escolas maternaes elos tres aos seis annos. O 
primeiro - obrigatorio e grrutuito - dos seis aos 14 annos . O cur>:;o pri
maria comprehende : religião, ensino civico, lingua ma.terna, geographia, his
toria, estudos ela natureza, physica, arithmetica. geometria, de enho, ·escripta, 
canto, exercícios physicos e trabalhos manuaes. 

Escolas elmnentcwes mais altas 

Com tres annos mais . Tem por objeotivo o estudo das neoessidades agrí
colas e inclustriaes. 

E' obrigatorio o ensino para as creanças, de menos de 14 annos, que 
não estejam frequentando escolas secundarias. As escolas são estabelecidas 
:nas aldeias e cidades. Ha o 4° anno facultativo . 

Este, o curso: 
Semanaes 

1 o anno 2° anno 3° anno 4° ~1nno 

Instrucção religiosa ... ...... . ....... 2 2 2 
Educação moral e cívica ........ . ....... 2 2 2 2 
Língua materna ....... . .......... 4 4 4 4 
Lingua e trangeira .. ... . ... ... ..... 
Geographia c historia ..... . ...... . .. . 3 3 3 
Estudo da natureza ...... . . . ..... . . 2 2 2 2 
1Physica .... ... ...... . ..... . ..... 3 2 2 
Arithmetica e escripturaçáJo mercantil 

para rap[t.zes ............. . .... 4 4 4 5 
para moças .. . ........ . ....... 3 3 3 5 

Geometria e desenho para rapazes . ..... 2 2 2 2 
Geometria e desenho para nwças . ....... 1 1 l 
Desenho figurado. para rapazes .... .. .. . 3 3 3 2 
Desenho figurado. para moças . . . . . . . . . . 2 3 2 
Canto ........ . ..... . ....... .... .. 1 1 
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Escripta ......... ....... ......... 2 1 1 
Exerci cios physicos ................ 2 2 2 2 
Trabalhos manuaes ... ··········· 2 2 2 2 
Trabalhos de agulha e arte culinaria .... 5 5 7 6 

Horas para rapazes, por semana ........ 30 30 ·ao 29 

Horas para moças, por semana .......... 30 30 31 32 

Vario typos de escolas annexas estão sendo experimentados; (1) 11ma 
classe de desenvolvimento tlJ>hysico; (2) uma classe organizada como la.r nlD'
delo; (3) uma escola de trabalho coeducacional; (4) uma 'Classe, para creançn.s 
defeituosas, que escolhem livremente o officio que desejam aprender; (5~ 

uma escola activa, para meninos e meninas; (6) escolas ao ar livre; (7) 
escola experimental e offkinas para orJ>hãos da guerra. 

O comité permanel::ce - instituído pelo Miruistro da Educa.ção - tem 
apresenta do relatorios completos sobre os prin'Cipios e ideaes das escolas ur
banas e intermediarias e das escolas secundarias. 

Segundo este relatorio as escolas urbanas terão o proposito de permittir 
que as creanças de capacidade média continuem e aprofundem os estudos 
aas escolas primarias. 

O princiPal fim da escola é de produzir creanças activa.s, physicas e 
mentalmente, de espírito creador, que tenham qualidades moraes e so'Ciaes, 
que tenham consciencia da sua nacionalidade, e fiquem preparadas, segundo 
a sua competencia, para a vida pratica e para a educção superior. 

As escolas secundarias, paralelamente, teem por fim, pre,parar alumnos 
para uma instruc<;;ão adeantada, obtendo um conhecimento scientifi'Co e uma 
percepção refinada do bello. 

Devem .produzir um homem com uma instrucção vasta que delibere com 
exacticlão e independencia, que tenha um caracter energico, e que possa pro
seguir nos seus estudos activamente . 

A sua educação deve preparai-o para os estudos superiores, deve dar 
um vasto deS'Cortinio da vida, o qual deve ser reforçado pelo conhecimento 
dos seus deveres para com a nação, .pa,ra com a.s gerações passadas, e para 
a sociedade actual. 

Sua previsão deve oriental-o no sentido de trabalhar pelo bem estar dos 
seus '3c:melbantes e pelo preparo da humanidade. 

Foram formulados os seguintes princitPios para ambos os typos de escolas. 
1 •, todo o ensino deve rt:er o mesmo espírito; 
2•, a utilização efficiente dos recursos intellectuaes do paiz exige que a 

cada creança seja dado um typo de educação que possa desenvolver me
lhor a sua capa'Cidade nart:utal e tornai-a socialmente util; 

3°, é de inteira justiça que a cada individuo seja dada uma instrucção 
completa compatível com a sua capacidade; 

4°, cada creança deve ser exercitada de maneira que venha utilizar-se da 
sua capacidade e educação sómerute em pró! do bem estar da sociedade: 

5°, o preparo da edu'Cação deve ser adaptado ás condições particulares do 
paiz e deve se desenvo[ver de accõrdo com as tradições e experiencias da 
educação nacional; 

6°, o princ1pal fim de uma reforma do ensino é levantar o nive! de in
strucção de todas as classes do paiz. 
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Escola de continuação 

São escolas vocaciona•es obrigatarias, com um curso de dois a tres ann06,.. 
pará. os aprendizes de olftficios industriaes, commercio e agricultura. 

O ensino é dado em oito horas por semana, durante sete a oito me".oos d~ 
anno, pela tarde ou á noite. 

Nrus industrias que se pr.aticam em certas estações do anno, taes como 
con.strwcções, conunercio de pelles, etc., o ensino completo ·é dado 'em um e 
meio a dois me:ues 110 periodo em que não ha trabalho. 

O ensino n€.ssas e colas é vocactonal, cqmmummente, sendo dada uma 
instrucção geral 11as esoolas de -continuação ag.rJco!Ja)S. 

O Education Ad. de 1922 d'aria extemn.inar a exigencia de frequencia 
obriga.toria a todos os trabalhadores e industriaes entre 14 e 18 annos e a 
todos os tra,balhadores ruraes entre 14 e 16, a não er no caso em qlli3 já. 
fl'equente uma escola de- continuação. 

A promul·gação dessa -le i veio perm.ittir praticamente que toclos os a do
lescente~. rapazes e moças, embora exercendo um emprego, possa nt frequentar 
taes escolas. 

Assim, o numero de aprendizes de officios póde ser muito augJnentado. 
As e.sco.Jas de continuação têm seus cursos variaveis, de accõi·do com a.;s. 

occupações elos alumnos. 

Este o ensino: 

E.soola de continuação o,ommte?·oial 

Sciencia •comme1'C.ial . . 
EscTiptm•ação mercantil 
Arithnwtica commercirul 
Arte de cammerciar . . 
•Instrucção civica . . ................................ . 
Geographia . . ......................................... . 
Correspo'lldenda comme1x:ial . ....... ......... ....... . 

Para mineiros: 

Lingua materna . 
Mathematicas . 
Sciencias naturaeiS e chimioo. . . .......................... . 
Desenho . . ....................................... . 
MineraLogia e geologia . . ...... .. ..... ..... ... ...... .... . 
Arte ele mineração . . ................................... . 
Instrurruentos e machinas de mineração .................. . 
Instrucção civica e legislação de mi.nas ................... . 

1° ANNO 2° ANNO· 
S01nanaes 

Horas H ol'3S 

2. 
2 

~ 2. 
2. 
1 

2 
2. 1 

8 8 

1• ANNO 2° AN itD· 

Sem,anae.~ 

Horas Horas 

2. 
2 
1 
1 "h 
1 'h 

1 
1 

2 
1 
1 
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Para costureiros: 
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

S enwnaes 
Ho1·a.s Horas Horas 

EJscripta de documeuto13 commerciaes ............ . 1 'h 1 
_\rithmetica . . . . .............................. . 1 'h 1 
Bscripturação mercantil . . ...... ......... . .... . 1 
Instrucção civica . . . . .. .. ...... ........... . ... . 1 
Conhecimento de materias . . .. .. .•... . . ........ . 1 
Arte de vestuario . . .. . ....................... . 1 
Desenho commercial . 2 2 '2 
Conhecimento àe commercio . . ................. . 3 3 2 
l'hysiologia e hygien e . . . .... ................. . 1 

8 8 8 

Para PaTa Para Para 
rapazes moças raJpa2les nwças 

Lingua materna e escripta de documentos com-
mercia;es . . ............ .. . . .. ... ... . 2 2 2 2 

Mathernatic.rus e escri·pturação mé.r.camtil ... ... . 2 2 2 2 
Pedagogia e Educação .Social .. ... ....... . ... . 1 1 1 1 
Arranjos caseiros e trabalhos de agulha ..... . 2 2 

Instrucção civica . . .' ...... . ..... .... . . ... .. . 1 1 1 1 

6 hs. S hs. 6hs. 8 hs. 

Ensilno sectt11 àario 

/São cinco os typos de escolas secundarias: gymnasio, realgymnasio, real
g-ymnasb do tipo Decin e escola real. 

Nos quatro primeiros a duração do curso é de 8 a.nnos. No ultimo, 
de sete . 

Além da lingua tcheque - o O'brigatorio - em cada zona se e:studa a 
lingua local, materna. 

O fim do ensino secundario é, oond'essadamente, o acoesso aos cursos 
~uperiores, por meio das 1!ingua.s dassicas e modernas, mathematica e 
scie11cias . 

O gymnasio é o typo mais antigo das escolas secundarias, com estudo 
d€\Senvolvido do grego e do latim. Os que por elle se graduam passam dire
ctamente ás universidades. 

A escola real é de •orige.m. mais recente. Desenvolve p estudo da lingua 
materna, linguaiS modernas, rnath€>mlaitica.s, desenho . 

Prepara os alunmos para a escola po·lytechnica a universidade que é a 
insti tuição te:chnica mais alba. do ensino superior. 

O gymnasio l'eal que oombina o eSitudo éLas linguas classl'Cas com as ma
terias modernas, prepara abnunos para as universidades e a polytecbnica. O 
anno é similar ao ào gymnasio, excepto quanto ao francez QUe é substituído 
Pelo grego no terceiro anno e o curso de geometria é addicional, 
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O gymnas10 real do typo Decin tem o curso commum aos dois primeiros 
n.nnos, seguido por tres annos, á escolha, iguaes aos do gymnasio, 'reaJgym. 

nasio e escola real. 
Os 4 primeiros annos de cada curso ·constituem. uma unidade e servem 

para ingressar ás escolas secundarias vocacionaes . 
As esoolas secundarias são g>eralmente co ·ducacionaes, embora existindo 

algumas escolas sepantdas dos tYPO\S dG gymnasio Teal e gymnasio reforma
do, para rapazes e .moç:as. 

O a ccesso a essas escolas é dado pelas escol!l)S elementares, tendo os 
alumnos idade de 10 annos, e se submettendo a um exam e de lingua materna 
e arithmetica. 

As taxas são p!!Jgas de accõrdo com as praxes de tamilia, e alguns 
alumnos, cujos paes tenham peque nos rendimentos, são admtttidoo gratui
tamente. 

Os alumnos são classiificados cada '5 a 6 \S'e'm.anas e recebem um certifi
cado ~~e aproveitamento duas vezes ao · anno. 

No tEim do curso pr-estam um exame de sua clareza, esmipto 
perante uma commissão de professores da.s classes superiores da 
fiscaliza dos :por um inspector. 

I C ursos: 
(}ymnasio 

.') - ·-. 

e oral, 
escola e 

Annos - Horas semanaes 
't..; 1" 2• a• 4" 5" 6" 7" go 

!-{e!igiãó ............................ 2 2 2 1 1 
Liugua ve rnacula ..... .... ............ >5 4 a a a 4 3 4 
Latim ......................... ····· 6 6 6 ~ 5 6 5 6 
Grego . . 

••• •••••••••••••••• • •• •••• • o • 
5 4 5 5 4 5 

Histeria ...... ........ ········ .... ... 2 2 2 3 a 3 
Geographia ..... ············ ···· ·· ... 2 2 2 2 2 2 2 

Mathematicas ... ... ······ ............. 4 a a a 3 <3 3 
H:zstoria Natura,! .... ········· · ········· 2 2 1 2 2 2 

Chimica .............. . ..... ... . ····· · 1 2 2 
Physi<:a ................... .. ....... 2 2 4 4 
Philosophia ·················· ..... 2 2 

Desenho ······ ............. ··· ······ . (! a 2 2 

Cal!igra.phia ....................... 1 

Exercícios physicos ······ ... .......... 2 2 2 2 2 2 2 
Segunda língua .. ... .. .. ......... ..... ·a 4 a a 3 3 3 

ao .30 az a2 a1 32 32 32 

Escola R6aZ 

1" 2" a• 4• 6" s• 7' 
Segunda língua ........................... 4 4 3 a a a 2 

R eligião ............. ......... ······ ..... 2 2 2 1 1 
Língua materna ........................... 6 4 4 ·a 4 3 4 
Francez . .... .......... ........... .... .... 4 4 4 4 a 
Histeria ............. ······ ·· ·· ·········· 2 2 2 3 3 2 
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Geographi&. .... .... .. .. .. . . .. ······ ..... o 2 2 2 2 2 
l\Ia.thema:ticas .............. .. .. .. ... . .. .. . 4 3 3 4 4 4 5 
Hiscoria atu rai .. . . . . . . ... . .... . . . ... .. .. 2 2 1 2 3 3 
Chimica .... . . . ... . ..... .. . .... ......... 2 3 3 
l'hysica ................... . ... ······. 3 2 4 4 
Geometria De.scriptiva ··· ·· .... ••••• o ••••• 2 2 3 3 3 3 
l'hilosophia ••• • •••••• o • • •••••• • ••••••••••• 2 

Desenho • ••• •• 00 o ••• • • • •••• o •••••••••• .... 4 4 4 3 3 2 3 
Ca.lligraphia ..... ....... .... .. . .. ....... J. 

Educação phY)Sica .. ... .. .... .. ........... 2 2 2 2 2 2 2 

Realgyntnasio 

' 1" 2" 3" 4" >fiO 6" 7" s• 
Iteljgião ... .................. ... ..... . 2 2 2 1 1 
Lingua materna •• •• • •• o ••••••••••••• 5 4 3 3 3 4 3 4 
lx'1tim • • •••••••••• •• ••• o •••••••• • •••• 6 6 6 6 6 6 4 4 
l'rancez ou inglez •• •• • ••••• ••••• ••••• o o 4 4 5 4 3 3 
IT'storia • • ••••• o •••••••• • ••• • •••••• •• 2 2 2 3 3 3 2 

G-eographia .. ....... ... ................ 2 2 2 3 2 2 2 2 

Mn them<..ticas ....... . ..... ..... ····· 4 3 3 3 3 3 3 2 

llistoria Na:tural .. . ... ····· ........ . . 2 2 1 2 2 2 2 
Chimica ... . . ... . . ..... . . ... . . . .. .. . . . 1 2 2 

Physica. ....................... . ····· 2 2 

Geometria Descriptiva .... .. .. . . ... .. 2 2 1 
l'h ilosophia ....... ...... ............ . 2 2 

D nho ... .. ......... ............. 3 3 2 2 
Calligraphià .... ............. ........ 1 
Reg uncla lÍngua ...... . .... .. .. .. . .. . 3 4 3 3 3 3 2 2 
J- xercicios physicos ...................... 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 30 31 32 32 32 32 32 

Mais ou menos semelhantes são os dois outros typos de gymnasio. 

Tendencia do ensino sec1mda1·io 

O comité permanente de ensino propoz as seguintes medidas de reformas: 
N o ensino secunrlll.rio os 7 annos primeiros serão de curso geral, e es

pecializado no ui ti mo anno. 
Os 4 Primeiros annos são identicos para todas as escolas, seguidos de 3 

outros para o gynunasio (claJSsico) e ramos modernos (rea l), sendo que o 
primeiro desenvolve o latim e os ultimos desenvolvem o desenho e geometria 
cl<'scriptiva. 

'Nos oursos gera.es a educação cívica é exigida em todos. Exigindo tam
hem o ca;nto e exercícios manuaes em alguns. O e nsino religioiSo é dado pelas 
igTE'jas e associações religiosas. 

Exercício physicos e sports são exigidos obrigatoriamente. 
Serão ma terias sujeitas â escolha: canto, musica, exercícios manuaes, 

st.:;nogrruphia e da!Ctylographia, 'línguas estrangeiras, desenho, modelagem. 
Oada a lumno não pôde te.r mais de 4 horas de matetia por el1e escolhid<~. 

por semana, e si o seu desenvolvimento é fraco, só poderá ter, mediant.e 
'JWrmissão espe>Cial, 2 horas. · 
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No s• anno exilstirãQ 3 cursos: a) humanidades para alumnos do curso 
do gymnasio; b) scíencias naturaes para alurnnos dos cursos gym.nasial e 
real; o) !ITUIJthematica e technolo.gia para a,1umnm; do curso real. 

As ma,terias seguintes sel.-ã.Q communs a todoo os ramos: a língua offí
cial, a lingua slavm1ica, philosophia, exerci·cios physicos e sports. 

No rruno A) existirão •horas addicioruaes de la tim, historía com geogra
phia, e prolJlern.rus econ01nicos; no ramo B) matbematicas, educação cívica, 
chimica, sciencias natu~-aes, e, á escolha, g.eomeltia descriptiva e la!tim); no 
;ramo C) mathematicas, geometria Q.escúptiva, physica e desenho·. 

O numeJ.'O de aulas por sema.na deverá ser de 26 para os primeiros qua
tro annos, 2'8 nos 13 ultimas e 24 no ultimo anno, eX'ClU>Sive exercícios physíc ·s 
e jogos. 

A duração da aula será de 50 1ninutos, e podendo haver a.penas uma 
sessão escolan.· ~)or dia, salvo exercícios physicos e jogos que são feíto\s á 
tarde. 

O er.sino secundaria ás moças será separado dos rapazes, sempre que fôr 
possível, do qua l deve ser differ~mciado de accôrdo com a natureza e capaci
dade de cada um e tendo em vista a actual posição da mulher e· as v.ocações 
respec·tivas. 

O curso drus escolas para moças, po~- con6eguinte, não poderá ser uma 
cópia do dos rapazes. 

Ed1wação vooaoional 

Ensino commercial - é dado nas seguintes escolas: 
I . Academias de conunercio - 4 annos de curso para rapazes e moras 

de 14 annos e ·que tiverem completado quatro annos de uma esco1a soe·cun
daria, ou se submetterem a um exame de admissiílo de ma;thematicas, língua 
official e geog.ra,phia. 

As academias têm um curso de um a1mo pa.ra os graduados das escohs 
l'ecunélarias e das escolas de officios que desejem completar a sua e'ducação 

com ·o estudo especial de commercio . 
O curso comprehende as seguintes materia.s - Tabella seguinte: 

São a escolha as seguintes: 

Cor•respondencia allemã, 3 horas; correspondencia francez<>• 3 jh • 
conh~ · t d • · · ""' oras, ~vlmen o e mercaaor1as e prahca de Jaboratorio, 3 horas; stenogr.aphla 2 
horas; e dactylographia. 2 horas. ' 

· 2) escolas commerciaes publicas - 2 annos de curso para moças e _ 
pazes; sendo exigidos os mesmos requisitos de admissão das academias ra 
~ m ateria,es estão descriptas na tabella seguinte: · 
S~o a escolha _as seguintes no 2• anno: pratica da velocidade na steno

gr-aphla, 1 hor~: oactylographia, 2 horas; conversa em. Jingua não official, 
2 horas; exel'CJC10s physicos, 1 hora por semana; 

3) escolas commerciaes de continuação - já foram descrLDtas atraz. 
Cada um desses typos de escola tem cursos nocturnos convencionaes. 

E' dado: 
Ensino inclustrial 

1) nas escolas ·technicas industriaes superiot'es - para directores, em
preiteiros, altos emprega,dos de e-m prezas industriaes. 



-- 7õ3 -

Tem varios cursos de 4 annos: engenharia, a .rchitectura, chimica, indus
ria textil, usinas, escu~ptura, talhe de pedras, etc., para alumnos de 14 

.unnos, que frequentam escolas urbanas e secundarias. 
Dá-se preferenéia aos alumnos que já tenham ,pratica da carreira em 

lJUe querem se especializar. 
As n~ateriaes segúintes, são a escolha: russo, esoatico, francez, inglez, 

s,enographia, modelagem, e dactylogra,phia; 
2) escolas de aprendizes, para officios de oconstrucção de industrias me .. 

canicas e electricas. de 2 a 4 annos de curso para aprendize · com mais de 
â annos e que estejam contractados. 

Essas escolas preparam mestres, contra-mestres, desEmhistas. 
3) escolas industriaes, para as differentes industrias, com cursos peque

nos de 2 a 3 annos, de theoria e pra.tica, são para as seguintes industrias: 
Tecidos e texlis, trabalhos em madeira, trabalhos em metal, fiação, con

~ ,cção de rou,pas, a lfaiate; maJ!haria, bordado, canteiro, ceramica, vidraceiro, 
onfecção de cannos, ourivesaria, cortume, moagem, fabricação de ocesto.s, in

uust rias chimicas e pintura, etc. 
4) foram creadas tarnbem numerosas esc):<ts para officios como: mar

cneiro, gravador em madeira, trabalhos em metal, modeladot·, cesteiro, etc. 
Ta . ., ~ eS\:olas teem um curso de 5 annos e podem ~ e e 'ldmittidos du-

1 nos das e~, l :as elementares; os certificados su,pprem '1. <o.prenulzagem dos 
t.~ffficlo.s . 

Ecbucação a_qncola 

Existe uma variedade de escolas pa11a o exPrcicio de agricultura e ramos 
.annexos, (agricultura, reflorestamento, medicina veterinaria, jardinagem e 
culturt!t de arvores) . 

Es~ae eS'Cola~ são de grãos differej1tes e comprehendem: 
1) esrolas baixas; 
2) escolas de agricultura com curso de 2 annos e cursos de Inverno, 

c11rtos, de 5 mezes, para alumnos de. 14 annos, com ' curso completo urbano; 
3) cursos de 4 annos secundarias dependentes de ter completado os 4 

armos de ensino geral secundaria, com cursos theoricos e praticos. 
4) escolas de agricultura suoperior para os graduados das escolas geraes 

(· agrícolas secundarias com um curso, de quatro annos, afin1 de preparar 
alumnos para o serviço de Governo; para direcção de propriedades, direcção 
de emptegos agrícolas e para o ensino da agricultura. 

Ensino vocacional para moças. 
Ha varios ty<pos de eS'Colas. 
1) de continuação com o curso de um anno com arithmetica, criação de 

crianças, direcção caseira, costura e cozinha e classes nocturnas e aos do
mingos; 

2) cursos pequenos de cinco mezes para moças acima de 16 annos sJbre 
a v ida caseira e cozinha, otheoria e pratica; 

3) curso de certas praticas para moças acima de 14 e 16 annos, com a 
dur~ão de um, dous a quatro a.nn os, com as seguintes -materias: língua 
official, pedagogia, hygiene, ·civismo, arithmetica, dietetica, fabricação de 
pannos, costura, confecção de roupas, cozinha, direcção de ca.,;a, crif<ção de 
crianças, exercícios ' ph ysicos, ocaruto, um a lín gua estrangeira, · arte, desen ho de 
"lllodas, stenographia e da.ctylograph ia; 

4) escolas superiores opa ra mprego de mulhe.res - de preparo para a. 
illrecção de h ospitaes, orpha na.tos, sanatorios, intern ad as, etc . 
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E ssas escolas estão abertas para alumnos que completaram o curso de 
·quatro annos de u ma escola secundaria. 

AUSTRALIA 

Ha seis systemas de educação muito parecidos . 
As escolas elementares são frequent!l!das por 80 % das creanças, nntre 

( -e 14 annos . Ensino obrigatorio. 
As ·escolas ruraes fazem o ensino de agricultura e trabalhos manuaes. 
Seguem-se as escolas intermedias. 

Edt~cação secu?1cla1··ia. 

O ensino secundaria se modela 'Pelo de Nova Galles do Sul : 
Os tres primeiros annos: inglez, histeria, geographia, arithmetica, malhe

rnaticas, alg·ebra, trigonometria, lingua estrangeira, uma sciencia, e á es~o

lha: music<a, arte, assumptos technicos, comme1"Ciaes, etc. São sete materias . 
O ·a lumno ao fim dos tres P-rimeiros annos, é obrigado a um exame, ao 

qual participam candidatos das escolas officiaes e particular es. 

Nos dous annos finaes, a escolha das mater ias é livre. •São escolhidas em 
regra. sete ma terias, por grupos: o grupo inglez: inglez, histeria, geographb; 
o grupo mathematico inclue arithmetica, a lgebra, geometria-trigonometria e 
mecanioca; 0 grupo linguas: francez, allemão, latim, grego, histeria antiga ; 
grupo das sciencia s : physica, botanica, geologia, pratica e rt:heoria, physiologia 
e hygiene, zoologia, sciencia agrícola, que comprehende physica, a botani~a. 

a chimica, a ethimologia e a theoria da agricultura; grupo commercial: e~o

nomia politica; principio e praticas dos negocias e escripturação; grupo 
mixto: musica, arte, desenho pr•atico, exerci cios manuaes (trabalhos de ma
deira, trabalhos de metal) e assumptos domesticas. 

Ensino inte1·1nediCL?·i0 

Intermediariamente as escblas primarias e o curso completo de ocincD 
annos das escolas superiores, o Estado de Nova Galles do Sul, t em: a) escolas 
districtae!!, em vario:; centi·os ruraes com os departamentos primaria e se· 
cundario; b) escolas publicas superiores ou diurnas de continuação, divi
didas nos typos commercial, "technioco junior" e domestica (para moças) ; c) 
escolas superiores intermediarias que .tem da mesma maneira qu(', as escola:! 
districtaes, os tres primeiros annos do curso ordinario da escol::l superior ; 
d) escolas com))ostas, essencialmente prhnarias, que, porém, recebem alumnos 
secundarias que não tem o alcance preciso para seguir uma escola secund:.tria 
de um dos ty.pos regulares. 

O ensino em todas as escolas acima mencionadas é gratuito . 
Sómente nas escolas superiores completas pagam-se taxas. 
Devem-se mencionar escolas nocturnas de continuação qu e foram est&· 

belecidas .pelo Estado para os que depois de terem completado o curso pri· 
mario, tiverem que seguir certlas profissões . A idade média dos alumnos é 

' de 18 annos e o curso que é de dous annos, póde ser commercial, technicD 
ou domestico (para -m oças) . 
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A frequencia t livre e a media de inscripção na Nova Galles do Sul em 
19z2 em 47 dessas escolas, foi de 4.170 e a media semanal de frequencia de 
!) .127. 

Os alumnos cuja conducta e frequencia forem satisfactorios re>cebem um 
premio de 6 pense por semana, ao fim de cada anno. 

O Curriculum da s esccolas intermediarias. 
Põde ser descripto em •poucas palavras. 
As escolas intermediarias superiores comprehenC!em os primeiros tres

Annos do curso 'Completo superior a cinco annos. 
Como comPlemento desse curso os alumnos passant para as escolas su

perior es. 
Fornecem-se passes livres nas estradas de ferro, caso se tornem n eces

sarias viagens para poderem frequenta r as escolas. 
As escolas commerciaes continuam o ensino das principaes materias do· 

corriculum pl'imat·io e mais economia política, princípios e pratica de ne
gocias e escripturação. 

A escola technica ensina, a lém das materias mencionadas acima mais: 
desenho·, trabalhos em madeira e metal . ' 

A escola de sciencia domestica ensina em substituição a essas materias. 
trabalho de agulha e confecção de roupas, cozinha caseira, lavanderia ca
~eira. cozinha especializada e artes domesticas. 

Ed~bcação secundaTia 

o ensino secundaria a ustraliano 01f<ferece á criança uma escola pela quasl 
olle poderá obter o muito qu e desejar. 

Além das escolas secundarias do Governo, de differentes typos, ainda 
existem numerosas escolas religiosas e col!egios de grão secundaria. 

Si bem qu e na Nova Galles do SJ.tl houvesse um typo effectivo de escola 
superior de 1881. sõm ente em 1912 é que foi estabelecido pelo Governo um 
systema vasto de ensino secundaria . . . . · 

As taxas nas escólas superiores do Governo havtam Sido aboltdas, porém 
!oram r estabelecidas e m 1923; 11umerosas bolsas escolares e pensões foram 
instituídas; nos ultimos nove annos o numero de alumnos !requent es ás es
colas districtaes e superiores triplicou . 

As escolas superiores cotn õ curso regular de cinco annos são supplemen · 
tfldas por escolas superiores intermedia rias, que comprehendem um curri
<'Uium semelhante aos dos primeiros annos; por escolas districtaes que tem 
departamentos primarias e secunclario . por escolas de continuação e mesm•J 
110r certas escolas primarias que tem curso sub-primarios. 

As crianças cujos paes tem pou cos rendimentos são admittidas gratuita
mente 11ão sendo revelada publicam ente essa particularidaqe. 

A tra-dição na Nova Galles do Sul desde 1912 é a das escolas superiores 
gratuitas; e ainda é incerto prever qual será o espírito no futuro. 

O f im elo r estabeleci-mento das taxas é de pagar os juros de um em
prestimo especial, •1iazer face ás desp eza s annuaes ordinarias com os edifícios 
da.<;> escolas primarias, sem que fosse nece sario um augmento de impostos . 

Ha um movimento em geral de estabelecimento de hoteis (dormitorios~ 
:\nnexos ás escolas superiores do campo. 

A opinião australiana não é ravoravel ás pequenas escolas superiores: 
dahl a n ecessidade de hoteis para que os a lumnos possam viver e estuda~ 
sob condições favoraveis. 
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São concedidos Jogares nas escolas superiores mediante um concurso e a 
.apresentação de uma remissão de registro, que se chamava antes certificado 
qualifica.clor. 

O alumno das escolas superiores cujos paes tem rendas baixas tem a 
sua disposição annualmente, cerca de 10.000 bolsas com dotações em di
nheiro. 

O alumno que obtem a remissão de registro póde entrar para qualquer 
-escola média ou intermediaria, porém não para a escola superior completa, 
havendo nesse caso necessidade de um concurso. 

Não ha no mundo um paiz em que o curso secundaria e universitario 
.seja tão facii como na Nova Galles do Sul pa1'"a· os alumnos cuja capacidade 
seja acima do normal, em virtude dos milhares de bolsas annuaes para as 
escolas superiores e das 200 bolsas para as Universidades, todas com re. 
cu~sos sufficientes para manter o alumno, havendo ainda a isenção de taxas 
-e o fornecimento de livros. 

A liberdade de escolha das materiaes nas escolas superiores é U.mitada. 
·Os alumnos que não querem estudar línguas ou mathematicas S\!Periore~ 

podem ingressar nas escolas médias ou de continuação. 

O curriculum elas escolas secundarias . 
A educação secundaria na Au stra lia é ident!ca ao ty,po da Nova Galles 

-õo Sul, que póde ser descripta com algum detalhe. 
Nos cint!o annos completos da escola superior nãú. póde haver escúlha 

das materias nos ires primeiros annos. 
Nesse período cada alumno aprende inglez, historia, geographia, mathe

maticas, arithmetica, algebra, geometria, trigonometria elementar, ao me
nos uma língua a lém do inglez, ao m eno:; uma sciencia e a escolher; mu
sica, arte, assumptos technicos, assumptos .commerciaes, sciencias e arte1 
-domesticas. 

No capitulo dos cursos intermediarias estão indicadas as materias techni 
cas, commerciaes e domesticas. 

A rnathematica sendo considerada uma s6 materla o numero de assumptos 
estudados ê de sete. 

Ao fim dos tres primeiros annos do curso secundaria o Departamento 
-de Educação obriga ·õs alumnos a prestarem exame. 

Podem delJe participar candidatos das escolas do Governo ou não. 
Nos dous ultimas annõs ' clÕ c·m·so ela escola superior a escolha das ma-

terias é livre. -
Para melhor disposição o curriculum foi dividido em um certo numero 

de grupos. 
O grupo inglez - inglez, historia e geograpnia. 
O grupo de mathematica - arithmetica, algebra, geometria, trigono

m etria e mecanica. 

O grupo de línguas - francez, allemão, latim, grego, historia antiga. 
O grupo de sciencias - chimica, physica, botanica, geologia (pratica e 

theorica), physiologia e hygiene, zoologia. sciencia agrícola (pbysica, bota
nica. chimica, entomologia e theoi'1a da ·-agricultura). 

O Governo fornece uma grande quantidade de bolsas ás escolas supe
Tiores segundo os resultados dos exames para recebimento de Certificado 
·Qualificador, que indica o termino do curso primaria escÕlar. 

As bolsas comprehendem o fornecimento de livros, isenção de taxas, 
uma pensão de 12 libras para alumnos que moram com a família, e de 4• 
para alumnos internos ou pensionistas, por anno, nos tres primeiros annos. 
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No 4• anno, as pensões são de 18 e 50 libras, respectivamemte, e no 5"' 

anno de- 24 e 50 libras. 
A's universidades são fornecidas 200 bolsas de maior valor, a nnualmente. 

tendo em vista os exames para recebimento do Certificado Final. 
Dessa maneira a criança intelligente póde se educar com facilidade e 

fazer os cursos de direitos, medicina e engenharia. 
A principio, parace que o systema é dominado excessivamente pelos exa

mes ; porém, ê preciso lembrar que esses dependem do estudo e não o estudo 
dos exames. 

As bolsas para escolas superiores se destinam ás escolas secundarias 
t'o Governo ou a outras. As bolsas para as unirversidades ta.mbem estão ao 
aicance do canclidatc> de qualquer escola approvado pelos inspectores do 
Governo. 

Um dos resultados desse systema é o da creação das grandes escolas 
JlUblicas (não pertencentes ao Estado), !iscalizadas pelo Departamento de 
Lducaqão, com programma proprio. 

As bolsas são concedidas por uma .camara de Bolsas, composta de 
'opresentantes do Departamento de Eãucação e das outras escolas. 

EcluccLção vocaC'ional 

As classes para ensino technico datam na Nova Galles do Sul, de 1865. 
Em 188Z o Governo chamou a si o contrõle desse movimento. 

Em 1892 foi aberto o Sydney Tech~ical College, 
O ensino technico tem um superintendente proprio e está organizado 

imlepcndentemente dos outros departamentos de ensino. 
Mantém relações estreitas com as escolas technicas superiores, com as 

'":colas de commercio. com a escola technica para menores (de continuação), 
e com as classes technicas dos departamentos primarias das escolas pu
blicas. 

O autor do systema é o Sydney TeclüiTca] College e existem ramifica
r:c .~ 0om collegios, e.m Newcastle, Roben Still e Eart Sydney, e escolas de 
of icios em l 7 outros centros. 

O systema 8Jpresenta o caracteristico importante de sómente admittir 
e1r cada curso, alumnos que estejam na occasião exercendo o otficio a que 
se refere o curso. 

Comités consultivos de patrões e empregados ajudam a manter o e:r;t 
sino com todas as exigencias dos officios . 

E sse-s comités obtiveram para certos officios que fosse dada instrucção 
tecbnica nas horas de trabalho das officinas particulares. 

As escolas de officios teem curso baixo de ·3 annos. fornecendo um cer
tificad'l de competencia, emquanto o collegio technico tem mais dous annos 
de curso alto, que fornece um diploma do collegio . 

Uma série de instituição fãêllita o áccesso da escola technica para me
nm·es , para as escolas de of!iicios, para o collegio techn i<:o e do collegio te
chnico para a universidade . 

Tests eà1Lcativos 

Acha-se em ,f6co, actuaJment e, em todos os Estados a ustralianos este 
topico: porém o seu uso scientifico das medidas do trabalho escolar ainda 
se encontra n o estado e::l.'perim ent.al. 
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o adeantamento mais importante foi o apparecimento do trabalho 
revisão da escola Binet-Simon, referente a Sy>C1ney, pelo Dr. G. E. Philips, 
do Collegio de Professores, de Sydney. 

Esse u·abalho, baseado em 1 . 500 a,pplicações completas de tests e em 
muttos milhares incompletas, for11eceu os dados mais proveitosos para a 
avaliação da capacidade geral . 

Teem apparecido muitos outros estudos nos jornaes de ensino, publica
dos em Sydney, Melhomme, Adelaide, Ruibane, Pesth e Holanth, especial
mente de verifi'cação de t ests inglezes e americanos. 

No Schooling (Sidney T eaches College) o professor M'ac K iee e outros 
membros do corpo docente tentaram introduzir a medida scientifica n o ensino 

TTabalho 1nGàic.o e social 

A inspecção medica é feita nas crianças das escolas .pews medicos offl·· 
~iaes do Departamento de Educação e está disposto ele maneira que ern 
cada anno a criança possa ser examinada . 

Na Nova Galles elo Sul existem urna clinica denta.ria central e clinicas 
ambulantes !Para tratwmenio ele defeitos das crianças. 

As funcções ·do ramo medico elo Departamento de Educação comprehende 
o estudo de epidemia;,, conferencias sobre. limpeza corporal, doenças elos la· 
ctantes, hygiene caseira e cuidados com os pequeninos, ensino de hygiene es· 
colar, conferencias oos paes, etc . 

Os exercicios physicos estão a cargo dos professores, que teem ;pratica 
do assumpto, sendo auxiliados por um "Certo numero de especialis ta~. 

Organizam-se frequ entes banhos de natação, quando possivel. 
São feitas excursões ele estudo da natureza, celebram o dia da arvore, 

o dia dos passa,ros e essas praticas são consideradas como concorrendo pam 
o bem estar social das crlan(;as. 

Nada impressiona mais do que as gigantescas reuniões e~:~portivas P uhllc 
School Arnatem Athletic Association, de Sydney. 

São muito patrocinadas as escolas de natação das férias. 

CANADÁ 

No Canadà., varios são os typos de org?-niza<;ão do eMino, dependendo da 
J'órma estabeleci<!a pelas 9 1)rovincias do Domir.io. Os problemas da Colnm
bia, com suas montanhas, su:~s costa. clifferem do das regiões da Alberta, i\ la· 
nitiba, como os desta não se igualam ao das provincias mais in>C1ustriaes. 
O!! proprios l)rojectos religiosos, catholicos ou protestantes, alteram os tyiJQ> 
de organização escolar. 

Essa variedade não in1opede, entretanto, que se admitta a vantu.g ~''' ,;, 
cooj.J&ração do Governo J!'etl eral ou a do trabalho commum por grupo~ clé 
provincias. As quatro provincias do oi'>ste, por exemplo. teem os mesmo R me· 
thodos e pro'Cessos de ensino. O Governo Federal, por su a vez, tem inter· 
vindo na obra educacion a l canadense, como o fez, por exem•plo, pelo "The 
Agricultm·al Instruction Act. ", df\ 1913. concedendo $ 10.000.000 para serem 
rtlvidiclos entre as provinclas, durante 10 annos, para o en sino da agricul· 
tum. 
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Em 1924, foralll votauos mais $ 9. 000 . 000 para esse anr.o. 
Para o ensino .technico, foram votados por 10 annos, S 10.000.000, dl· 

vididoe. entre a, provlnclas. 

Ens·ino pri?narlo 

O ensino prímano t gratuito e obrlgatorlo, e~"Ceptv em Quebec. O limite. 
da idade val!'ia entre 7 ou 3 annos, mínimo, para 14 ou 15, maxlmo. 

O ensino, em regra, é ·dividido em duas partes, a 1 •, indi&pensavel para 
todas as creanças; a 2", supplementar. 

El' obrigatorlo o ensino de: leitura e litteratura; orthographia e com" 
posição; escriprt:a, arithmetica, historia, geographia grammatica, hygiene 
cultura ,physica, trabalhos manuaes, musica. 

O 2•, facultativo con1prehen<l& trabalhos nranuaes, sclencias natura,,., 
pratica da agr1cultura, e toe. 

NORUEGA 

O ensino elementar é dado ás crean ças de 7 a 14 annos, gratuito e obr 
gatorio . 

Entretanto, o Governo norueguez resolveu torna1-os obrigatorlo, até 16 
·aunos, com frequencia em escolas especializadas. 

O curso, com d<Jus cyclos, dos 7 aos 10 e dos 10 aos 14 annos, ê o se
guinte: norueguez, religião, caHigraphia, mathematlcas, historia, geographia, 
scienocias naturaes, canto, edu cação physica, trabalhos de agulha para moça, 
6 carpinta:ria, para meninos. 

Ensino seC?mdario 

O ensino secundaria é feito, em duas secções : a média, para alumnm!, 
de 14 a 17 annos; a gymnasial, para alumnos de 17 aos 20 annos. 

Todas· a.s escolas secundarias possuem o curso médio; a lgumas, o gym
nasia'!, Nesse segundo caso, os dous cursos se en contram reunidos sob a 
mesma direcção. O ocurso é de 3 annos, em cada divisão. 

No curso, é este o ensino: 

Religião _ 
Noruegu'ez 
Allemão . 

. .. • •••••• o ••••••••••••••• o •• ~ o • o • 

Inglez . . . . ............................... . 
:Mathematicas . 
Historia . 
Geographia . . .......................... . 
Sc!encias naturaes . . , . . .. ... .. .. .... ...• . .. 
Calligraphia . . . .......................... . 
Desenho .......... .... ..... ......... . ..... . 
Trabalhos manuaes . 
Canto .. 

1• a nno 
Horas 

2 
5 

5 
3 
2 

3 
1 
3 
2 
1 

2° anno 3° anno 
Horas Horas 

2 2 
4 4 
5 6 
6 8 
5 5 
3 3 
2 ,2 

2 4 

2 
2 
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Cultura .physica ·· ·········· ··· ········· 3 3 3 

36 36 36 

Para a matricula no cursu gymnasial h a exames de noruegu ez, tL!le-
mão, inglez e mathematica. 

O curso gymnasial tem 4 divisões, de ac'Corào com o quadro abaixo: 

Sciencia Lingua e Latim Latim e 
historia greg<> 

Religião 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
Norueguez 5 6 6 5 6 7 5 6 6 5 6 G 
Allemão 3 4 3 3 4 3 4 3 2 
Inglez 2 2 2 5 7 7 2 2 2 2 

Francez 4 3 3 4 4 4 5 7 3 3 
Latim 6 7 9 '6 7 ~ 

Grego 6 7 
Historia 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 h 
Geograjphia 2 1 2 2 2 
Sciencias naturaes 4 6 8 4 2 4 2 4 :: 
Mathematicas 6 5 6 5 3 5 3 5 3 

30 30 30 30 31 30 31 31 30 31 31 31 

BULOAillA. 

A Bulgaria possue ""l dos melhores systema.s educativos do mundo. Ma,. 
os bulgaros não consideram ideal. Nenhum ministro está mais sujeito á cri· 
tica do que o Ministro da Instrucção. 

Nada é mais sagrado para o bulgaro do que a sua terra e a surt in 
strucção. 11 

I 

Th. Roosevelt declara que 
garo, no ultimo quartel do sec. 

nenhum povo progrediu mais do quo o b'll· 
20. Nem mesmo o Japão. 

Ensino p r imaria 
- 1 ""~"':r.: . ~ 1 T ~ rrr:1; •4 1 

Obrigatorio gratuito. Curso de 4 annos: religião, bulgaro, arithmetlc:., 
geomeria pratica, geographia, lições de cousas, sciencias naturaes, camo, 
trabalhos manuaes. 

Pró-Gymnasio - obr!gatorlo - 3 annos gratuito e obrigatorio. 
Estudo: religião. bulgaro, francez ou allemão ou inglez, historia geral o 

bulgara, geographia, lo'Cal e geral, comprehendendo tambem a vice admt· 
nistrativa, arithmetica, geometria, desenho geometrico, physica historla, na
tural, hygiene, com seu significado geral, e social, chimica, nas suas ap· 
plicaçõe~ e economia n acional; agricultura, ')Ommercio e industrta, desenho, 
calligraphia, trabalhos manuaes e canto. 

O ensino sec1~nda1·io 

O ensino secundaria é ministrado em duas especies de escolas . a gerr .•. 
ou gymnasio, a especial ou pedagogica. 
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Curso de cinco annos. 
Admissão: os diplomados pelos 1n·ó-gymnasios, 
Gratuito, para os pobres. 
A!! mater!as: L ltteratura <.> Jlngua bulgara ; philosopnfa; propeaenctlva 

o educação â escolha; francez, allemão ou inglez, latim, grego, russo, ma
thematica, com desenho geometrico descriptivo, ·historia geral e da Bulga
ria ; historia ela religião; geographia geral e nacional , · administração civU e 
econom1ca política, physlca-chlmJe;«., sc.:ienctaa naturae~. desenho, canto ou. 
m usica, gymnâsti'ca. 

Trwbalhos manuaes - Stenographia. 
O curso pedagogico ê de 5 annos, sendo as tres pcimeiras classes 1de n

tica s âs do gymnasio, e os dous ultimas especializados, comprehendo: lin
gua e litteratura bulgara, pedagogia, psychologia, logica, religião, francez, 
allemão ou inglez, russo, geographia nacional e geral , administração na
cional e geral, physi'Ca, medicina popula r e hygiene, economia rural, theoria. 
da cooperação, desenho, modelagem, trabalhos manuaes, mu~ica e canto. 
gymnastica, com theoria de exercícios physicos e stenographia. 
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Decreto n. 16.182-A, de t 3 de Janeiro de 1925 

i 
1 ·-tabelece o C01!Cit1·so dct Uniã,o pa1·a a díffusão d-o ens-ino primaria. 01·gantza 

o Depa1·tamento Nacional do Ensi110, retonna o ensino secundaria e o 
Slt.pm·ior e clcí o l/"t iXts p?·ovidencias. 

O Pre-sidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da 
"'' orização constante do art. 4° da lei n. 4.911, de 12 de Janeiro de 1925, ~ 
ll attribuição que lhe confere o artigo 48, n. I, da Constituição Federal, 
tJ, reta : 

Art. 264. Uma vez equiparada, a fa uldade é obrigada a submetter o 
"'. regimento interno á approvação do Ministro da Justiça e egocios In
t (· 1ore~ . nas mesmas •ondições das faculdades officiaes, observado o dispas
lu '10 § 2° do art. 277. 

Ar t. 265. A equiparação será cassada, sem direito a reclamação alguma,. 
pL dec!·eto do Poder· Executivo, desde que o estabelecimento viole o regula
nll ·J to de ensino, não observe o seu regimento interno ou fique provada a 

in··f'ficiencia do ensino ministrado. 
§ 1." A existencia destes facto será. verificada em relataria do inspecto!' 

drt propria faculdade ou medi::t.nte in::;pe<)Ção especial, determinada pelo mi
ni'' ro da .Justiça e egocim; Interi01·e~. ou pelo director gera l do Departa
mt nto. 

§ 2." Essa inspec<;ão especial será, tambem, determinada pe lo dir ctor 
g<·•"tl do iDepartamento, sempre QU E'! a julgar conveniente para, verificar a 
no nal irlade nos serviços de in pec<;;.ão. 

Art. 279. As questões relati\·as ao bom funccionamento dos institutos, 
!UNhados de ensino, aulas, trabalhos praticas, exames e administração, não 
Jltl'\' iStas neste regulamento, serão reguladas pelo regim nto interno. 

~ l.0 Nenhum membro do pessoal administrativo do Departamenlo ou re
pani~ão subordinada ao mesmo poderá fazer parte elo cm·po docente ou 
administrativo de quaJquet· estabelecimento. que gose ou pretenda gosar tla-, 
regalias da equiparação. 

* 2.0 Perderâ. o cargo que exercer no Departamento ou em qualquer ins
titu to ou repartição a ell e subordinada o funccionario que collaborar em qual
quer fr·aucle de certificados de exame ou de diplomas, o que se apurará me-
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.diante processo administnüivo, pot· uma comrni~são nomeada e presidida pe to 
director geral do Departamento. 

~ ;J." Nos instituto~ de ensino superior federaes, officiaes ou ell.uipa.ra
aos, o cargo de secretario s6 poderá ser exercido pot· cidadãos diplomados J)Ur 
.estabelecimentos nacionaes, no curso minis~rado nos ditos i11stilutos. 

TABELLA C 

Observações 

a) não se receberá por certidão menos de 2 ·o o o. 
b) os filhos de funccionarios publicos têm direito a 20 'lo de rlesco n.<; 

na taxa de frequencia no internato; 
c) os funccionarios publicos podem pagar mensalmente as contt·ibuiçu .; 

-<los filhos matriculados no externato e no interna~o. 

EXPOSIÇÃIO DO DH. . RAMIZ GALVÃO 

Exmo. Sr. minislw - Consen•ei-m até hoje resei·vaclo ant{} as ob~erH· 

<;ões e criticas que algumas folhas publicaram a proposito do projecto ele re
forma do decreto n . 11.•530, que entreguei a V. Ex. em Março pt·oximo pa•
sado. 

Ten1po é porém de recordar a gene ·e desse trabalho e expôr miudameme 
.a V. Ex. o modo e as circumstancias em que elle se executou, afim de fJ , a· 
rem bem demonstrados o processo qt:e segui e bem assim a diligencia Ja 
.commissão de illustres professores a quem ouvi. 

Publicada que foi a lei n . 4. 632, de 4 de Janeiro deste anno, autoriza.J'Ju 
o Governo ·•a revêr e modificar o decreto n. 1J..530 que reorganizou em l !IJ;;, 
.o ensino secundaria o superior, altendenclo ás necessidades reconhecidas 1 ela 
pratica", ordenou-me V. Ex. que lhe offerecesse um projecto nesse sent du. 

Prompto para cumprir esta ord m, como V. Ex. estará lembrado, 1 •di 
licença para me entender préviamenle co1n os distinctos directot·es e pro · ,,. 
sores das l<,acuJdades e elo Collegio Pedro II, que em Fevereiro aqui se reL ni
:ra.m para a sessão do Conselho Superior; ouv1ndo-os sobre as necessid Jes 
reveladas pela pratica e pelo exercicio ela administração dos respectivos in ti 
tutos de ensino, pensava eu co1n muita razão que de taes professores col e
ria dados mais positivos sobre as modificações indispensaveis ela lei vig<·nte 
<desde 1925, lei aliás já alterada em muitos pontos pelo Congresso. 

Respondeu-me V. Ex. que só via vantagens em similha.nte consultA,, e 
J)Ortanto me autorizava a proceder como eu propuzera. 

Para dru· andamento á execução da lei n . 4. 632, comecei pela orga.nlz. ·ão 
-do novo Departamento Nacional da Instrucção Publica, a que se refel" a 
lettJ-a a dessa lei - ponto ele que não cogitara o decreto n . 11.530. r- st" 
particular alterei, segundo meu modo de vêr, um projecto que havia ido 
feito pelo secretario do conselho, e assim modificado o apresentei aos n- ·u' 
-collegas reunidos em commissão geral. Esf'e projecto, com leves alterações, fo, 
por todos approvado e é o quE' figura como capitulas 1 • e 2• do trab,1lho 
apresentado depois ao Governo. 

Devia seguir-se o cocligo elo e11sino. A meu pedido, o Sr. secretario do 
Conselho. funccionario antigo da repartic:ão, conhececl01· porta11to, da legis· 
lação e lambem do seu modo de pensar sobre as necessidades reveladas pela 
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I• ·atica, poi~ que ha mais ele tres annos trabalha sub a minha presidencia, 
gosando ele inteira confian\;a, o Sr. Secretario do Conselho acreditou prefe-

vel tomar por base ele seu trabalho o Codigo elo Ensino de 1901, e neste 
,. •ntido, com assentimento meu, organizou um projecto de modificações da lei. 
,ue mandei imprimir e distribuir pelos illustres collegas, a quem desejava. 
Jvir sobr a materia. 

Tambem, por suggestão de alguns collegas e para melhor escla.reciment<l 
, J assumpto, mandei reimprimir o parecer do Dr. Augusto de Freitas, apra
cntado no Congresso sobre a r forma constante do decreto n. 11.530, e bem 
, ·sim urna. nota de todas as modüicaç;ões feitas depois de 1915 pelo mesmu 

1. •mgresso a. esse decreto. 

Tudo isso foi feito com a possi vel rapidez, demonstrando-se clarament~ 
I• •l' tal fót:ma que desejava eu prestar ã. commissão todos os elementos indis
P ·nsaveis e reclamados pat-a o tt·abalho que íamos iniciar, aproveitando :.L 

p:esença aqui dos dignos profes.-ores que se reuniram para a sessão do Con- · 
' lho. 

Ao iniciar-se porém o tl'abalho definitivo, foi opinião geral dos illustre;, 
professores que o projecto ot·ganizado pelo Sr . Secretario não devia servir de 
l tse aos nossos trabalhos, visto como o que a lei n. 4. 632 mandava er:~ 
' vêr e modifica?· o dcc1·eto n. 11.530. Estava. ipso facto determinada a nossa 
t" ncção, e não devíamos tomar outro ponto de partida. 

As razões e os argumentos então produzidos convenceram-me de que as· 
,;:m devia, ser pa1·a nos cingi?·nws á lett1·a e:c1Jressa ela lei, e tanto mais que. 
I 'ldo o projecto organizado pelo Sr. Secretatio do Conselho, tivera eu propri(} 
tlu vidas Várias obre artigos d sse novo Codigo proposto, que ainda conservn 
a no tadas no meu exemplar. 

Resolveu-se pois com acerto tomar por base ele discussão o decreto nu
n Pro 11. ~30. O Sr. Secretario do Con e lho não compareceu á nossa primeira 
, ·união para se iniciar o trabalho . Desse proposito demovi-o, ponderando
li qu seu serviço era indispensavel para tomar nota de todas as resolu
~õe~ da commissão ge1·a1, que me pudessem orientar com segurança na or
g niz.o"Lç;ão do trabalho . Seu cargo impunha-lhe esle dever. E o senhor Se
t ' tano do Con elho compareceu depois a todas as reuniões .. que não foram 
I"·Uca.s, e até foi ouvido em mais de uma questão estudada. · 

Discutiu-se. M1;igo pc1· m·Ugo. todo o decreto n. 11. 5r30, sem o atJpara t() 
d• discursos excusados, mas cmn ampla liberdade de opiniões. 

A essas reuniões compareceram com maior frequencia os illu tres colle
!- s Drs. Frontin € Henninget· por parte da Escola Polytechnica, Affons<> 
c !~o e Esmeraldino Bandeira, representando a Faculdade de Direito do Ri(} 
d" Janeiro; Aloysio ele Castro e Osca1· el e Souza pela nos .·a Faculdade de 
~ri'clicina, Augusto Vian na e Pinto de Carvalho pela Faculclade el e Medicin·~ 

d Bahia, Netto Campello, director da Faculdade de Dit·eito do Recife, e pro
fp~sor Dr. Paula Lopes, represen lante do Collegio Pedro II. Os Srs. Drs. 
'J et·culano de Freitas "" R eynaldo Porchat·t, illustrados director e professor da 
l<':tc uldade de Direito de S . Paulo, chamados a outros deveres, retiraram-se 
1 rn. aquella cidade logo após as primeiras reuniões; o R r. Dr. Annibal 
Freire, cUgno representante da Congregação ela Faculdade do Recife, esteve 
rttmRi sempre mbara<:ado por outros trabalhos, c o illustre Dr. Carlos de 
Lae t, director elo Collegio Pedro II, por motivo de molestia, se ac·hou impP
dic1o de comparecer. A falla ele todos estes professores me foi profunclament<• 
!«•nsivel. 
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Tive. entretanto, a collaboração da maio•·ia dos collega.s convocados e nw, 
pouco lhes devo pel<.~. pa.rticipaçãu que tomaram na de licada tarefa. 

Todas as notas tomadas pelo Sr. Secretario e copiadas depois lJOr un. 
excellente funccional'io do Conselho, o Sr. Motta, serviram-me de guia 11" 
organização final do projecto que apresent i ao Governo, não como obra O•J 
Conselho Superior do Ensino, como se ten1 preLendido, mas como resulta 1 ' 
do estudo ela commissão geral, a que tive a honra ele pl'edidir. Isto mesn" 
con15ta do officio que a 21 de Março dirigi a V. Ex. 

Por aquellas notas vejo agora que uma ou outra moclifieação accel•--• 
dei. ·ou ele s r consignada fielmente, devido isso de certo "á rapidez com q11·• 
el1as foram tomadas, e alguma. houve que, na redacção final, a nlim proprio 
escapou, attenta á w·gencia d se apresentar ao Governo o trabaJho clerinti\ ''• 
que desejavamos prompto antes de 1 de AbriL 

O illus' re collega Dr. Paulo de Frontin, que tomou parte activa e mu ·> 
proveitpsn. nos nossos labores, em uma entrevista, que concedeu e está. pu
blieacla, observou que o plano, lJOJ' elle dado á futura I•'aculdude éJ<:J Let\ r s 
flStJá ampliado no IJ)rojecto que enviei ao .Sr. ministro. E' "' rdade, mas o d!:;
lincto professor teve a granrle gentileza de dec•larar na reunião, em que dis:o 
se tratou, que neste particular acceitaria o meu parecer, julgando-m assi• 
competenLe para o caso. 

O Sr. Dr. Frontin propuzera-me um curso de dois annos apenas, com o 
estudo das seguintes disciplinas: Grego, Philosophia, Litt ratura. geral, Litt• 
ratura latina, Litteraturn. portugueza e brasileira, Litterfüura hespanhola n 

'Histeria ela Civilização . 
Era pouco . Adclicionanclo-lhe uma cadeira de Linguistica, uma de L i'l

guas americanas (espf'cialmente o tupy-guarany) e uma de A r heolog t 

americana, acredito haver consultado a necessidade de estudos serias e in 
dispensaveis em uma Faculdade de Lettras 1n·asileilra. 86 me penil.encio 
haver omittido uma cad il·a especial de Littératura franceza, realmente u i!. 
como já. advertiu um dos criticas do projecto. 

E' facil de ser supprida essa lacuna. 
- Quanto ao curso das Faculdades de direito surgem igualmente diY 

ge11 •ias: mas o que fez o presiclenl.e do Conselho foi consignar o plano pr ·
J)OSto pelo dignei Sr. D1·. Netto ampello, com acqui scencia do illustrado dl
rector da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Faltou-me o concurso du• 
representantes da Faculdade de •S. J~aulo, como já fiz vêr, e esse plano ainf!' 
espero, em satisfação ao meu pedido instante, para apresentaJ-o a V. Ex. 

- Sobre o ensino medico, em particular, nenhuma alteração me foi p. J 

J)Osta pelo illustl'ado director da Faculdade do Rio de Janeiro, o qual decla 
rou-me: 1°, discordar da condição primorial da reforma, que era não augnw •· 
tar despezas; 2°, que a necessidade primordial do ensino era o appar lhrunen •' 
technico elos institutos, e neste sentido reclamava a construcção do Institur 1 

An~tomico e dos Hospii:c'les de Clinicas; 13. 0
, que era contrario aos examPs 

por materia, entendendo que esses exames deviam ser prestados pot· matorl"S 
affins. 

Por seu lado, os dignos professor s Drs. Augusto Vianna e Pinto de Car
valho, director o primeiro, e representante da Congregação da Faculdade d.l 
Bahia o segundo, fizeram na ultima sessão do Com;elho Superior uma Jon<".l 
proposta, para que ficasse consignada no .A:nn1w?·io do mesmo ConselhO. E s,;•' 
parecer alvitrava. a lém de medidas que o pi·ojeclo da commis ·ão regL<;ta, ou
tras que não mé foi licito alli incluir, porque importavam de certo ~m 
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"ugmento de despeza, o que nos era expressamenLe vedado pela lei n. 4. 632 
·lntre estas ultimas esta.vam por exemplo: 

1 ". a instituição de premias pat·a obl'as de valor didactico ou scienlifico 
i 1con testavel; 

2", retribuir os professores de tal modo, que elles possam entregar-se >.l. 

··aliosos trabalhos experiroentaes e a desenvolver a producção scientifica; 
3", a ct·eação de duas cadeiras especiaes: a de chimica biologica e a tle 

1 10lestias das vias urinarias; 
4°, a obrigatoriedade de haver pelo menos dois assistentes ou ).'lrepan'.· 

.!ores para cada cadeira. 
Como se vê, ta.es medidas ultrapssavam os limites da autorização daJ.a 

,.,elo Congresso. 
Do distincto Professor Dr. Oscar de Souza recebi, mas tardÜt.roenle e 

uando já não era possível discutir o assumpto, um projecLo de nova seria
•oi o das materias do curso medico, distribuidas ·Por sete annos de estudo. Nã.r 

L< ndo havido opportunidn.de de offerec l-o á attenção dos mem•bros da com
missão, semelhante proposta deixou de ser attendida, embora partisse de um 

rofessor de ,·econhecida illuslração e dos que mais zelam o cumprimento 
•lo dever. 

No que respeita ao ensino dado nas nossas faculdades de medicina, um·: 
ousa devo aqui accrescentar, e para ella solicito a atenção de V. Ex. A ur
·ncia da redacção final do pro.iecto da commissão fez com que inadvertida

aente fossem alli omittidos dois artigos importantes que a commissão adop· 
tJU o que devem ser incluídos nas disposições transitarias. São os seguintes: 

"1.0
, desde que o Governo obtenha do Congresso Nacional o augroento da 

ubvenção correspondenlt> ao accrescimo de despeza, as cadeiras dos curso!'. 
,•harmaceutico, odon tologico e obstetrico, ho.ie regidas por substitutos e con
ratados, passarão a Ler a regencia de professores cathedt·aticos, nomeado~ 
•H'diante concurso. 

zo, os professores cathedraticos dos cursos pharmaceutico, odontologico e 
.bstetrico tomarão parte na Congregação sómente nos açtos solemnes e na:; 
nestões relativas aos seus cursos .. , 

Peço a V. Ex. que os tome em consideração na redacção definitiva da 
·forma, porque represenlrun um melhoramento xeal, , bem assim, a neces

·ic1ade de se eliminar o art. 131 do projecto apresentado, visto que a com· 
n•issão approvou de facto a sua suppressão e com bom fundamento. 

- O plano completo dos estudos da Escola Polytechnica, tal como figura 
no projecto sem a menor discrepancla, é da lavra do Sr. Dr. Paulo de Fron
tin, com a acquiescencia do representante da Congrega.Qão, o Sr. Th·. Dani81 
Itenninger. Nada mais preciso djzer. 

Resta-me alludir ao plano ele estudos secundarias elo Collegio Pedro II 
ü que a commissão applaud.lu e o Sr. D1·. Paula Lopes, representant~ da 
r.ong1·egação, acceitou sem objecc:ão fo i o qu e está no projecto, e não differe 
~inão por um leve accrescimo, do plano proposto e approvado pelo recento 
Congresso Brasileiro de Ensino Secundaria e Superior. Si prevalecesse a ml· 
nha opinião individual, ter-se-ia restaurado no projecto o antigo bachare
lRdo em lettras e sciencias, que tão bons resultados deu até 1911, e que cad·\ 
VPZ julgo mais conveniente corno tn·eparo para os estudos superiores. Accedi, 
tontretanto, á opinião Cios col legas, que se satisfizeram com o plano do ref,>
•·icl o Congresso, plano evidentemente melhor do que o que v igorn desde :ti · 
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guns <Um os no importante e glorioso Collegio Pedro II. Ahi está mais um~ 
Jll·ova do espírito de conciliação que predominou em todo essse trabalho. 
apresentado pelo presidenLe do Conselho S uperior de Ensino. 

De tudo quanto fica exposto conclue -se evidentemente: 
1•, a commissão ·de professores cooperou diligentemente para rever e mo

dificar o decreto n. 11 . 530, ·· attendendo ás necéssidades reconhecidas pel.\ 
JJI'atica" e sem az~gmento à-as ·act1baes àotaçiJCs o·rça1nentarias, como p r escre
via a lei n . 4.632, de 6 de Janeiro deste mmo; 

2.", quem esperava a remodelação completa do ensino publico, illudia-se. 
Não tinha o Governo faculdade legal para isso, nem V. Ex . me commetteu 
similhante encargo; 

3°, quem attribue a autoria do projecLo exclusivamente ao presidente do 
conselho Lambem se ngana, porque ste preferiu ouvi r os eus illustrad•)~ 

collegas e na quasi totalidade da reforma apresentada respeitou o seu par~· 

cer. Alguns lapsos reconhecidos de,·em-se á pressa, com que as notas forat:• 
tomadas, e á urgencia Cla rt::vh:;ão fina~; 

4. 0
, as criticas até hoje divulgadas, á execepção de uma, que a tod<•s 

causou profunda e justíssima estranheza, - essas representam sobretudo 
opiniões, que em mate1·ia de ensino variam assombrosamente e nem Loda~ 

ohedecem a um criterio seguro, baseado n a experiencia e no conhecimen •' 
perfeito das condições do ntesmo ensino: legislar. portanto, a contento d·. 
todos, em similhante a sumpto . set·ia tarefa inexequivel; 

5.", feitos reparos indispensaveis ao pt·ojecto, no qual atP. al'tigos apt> .. 
receram deslocados, e acceitas as observações razoaveis que porventura seja •, 
levadas ao conhecimento do Gov.erno. como elle judiciosa. liberal e patriot;
camente facultou. a proposta 1·evisão do decreto n. 11.530 representará u ,, 
bom ~en·i~o fe ito ao '-'OEino. que cada din, mais carece dn, attenção do~ p .. 
deres publicu.,; 

6.0 , 0 projedo apt·e;;entado ao Governo consigna medidas e melhorame.
loR reae , como: 

O embarac:o oppo><to á funesta proliferação de institutos equjparaclos. '" 
mais nas vezes falhos da organização e ilÇJs recursos indispensaveis a u m 
perfeito c>stabelecimentp r'IP- c>nsino: 

A suh,;titui~ão dos exames parcelln.dos do curso secundaria, que têm sido 
objecto de constante condemnac;ão, pelos exames seriados que garanlem pr- · 
paro methodico e melhor. com o tempo necessario para amadurecer e fiX1" 
conhecimentos fundamcntaes; 

A latitude dada á apt;ii.o administrativa doR direc tores de facuJdades e 

gymnasios, latitude aliás imposta pelos termos ela propria lei n . 4. 632; 
Preparo mais efficiente da livre docencia . q ue se conseguirá median <-~ 

provas de valor, dando-se tambem a essa classe ele professores garantias q u-• 
elles não tinham, e fazendo ciella um viveiro de mestr_es preparados para 
altos cargos do ensino pelo Exercício constante da funcção docente; 

Processo mais efficaz para o provimento das cadeiras do ensino secu . · 
dario e superior; 

A unificac:ão dos conselhos ·'Supe1·ior elo Ensino" e "Universitario ··. "lo! 
modo a se evitar a dualidade de decisões e estabelece1· a perfeita harmonh 
ele legislação do ensino superior; 

Finalmente, a organização do Departamen to Nacional de Instrucção P u
blica, preceituada a liás pela mesma lei numerq 4.632, sem demasias burocm 
ticas e só com o pessoal necessario para attender á multiplicidade de servi
~os, que vai caber a essa nova repartição, a qual nas condições propost:t; 
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licat·á dentro dos limites on;o.men tario~, como o Congresso Federal dete"·
minou . 

EsLou assim convicto de ll<1.Verm.os todos, eu e os illustres membros da 
~:u mmlciSÚO '-" quem consultt1, contribuído dentro dos ternws da lei para dar 
umprlmenlo á penosa tarefa, e peço licença para lembrar a V. Ex. que 

, m meu officio de ~4 ele Março, ao depositar em s uas mãos o p1·ojecto, não 
H <o esq uec1 de consignar as justlsslmas reclamações do digno director da Fa

··uldacle de Medlcin<L do Rio de J aneiro, que insistiu pela installação do Ins-
ituto AnaLomico e dos hospitaes para as clinicas, de fôrma a se tornar pro

tic uo <J ensino medico . 
.Neste momento, e já que ainda se offerece opporlunidade para recorrer 

, V . Ex., a bem do ensino, ouso pedir-lhe: 1", que üiterceda em occasiãu 
pportuna junto ao Congresso Nacional para que se trad uza em realidade o 

·nmpromisso tomado pelo Governo, desde 1915 (art. 6" do decreto n . 11.530), 
" d;cr edifício idoneo á Faculdade de Direito elo Rio de J aneiro; 2", que se 
ign'?' autorizar o complemento das obras iniciadas no edifício publico em que 
uncciona o Externato do Collegio Pedro II, cujo patrimonio dá margem para 

, s te melhoramento. São ambos in titutos. que não devem permanecer na si
' uação material em qu se encontram, ambos rnerecedores, a todos os res
•eitos, ela considera<:ão e elo carinho elos poderes publicos. 

Rogo finalmente a V. Ex . . e digne acceitar as seguintes alterações ao 
•rojecto, que visam o preenchimento de lacunas e o restabelecimento de arti
·n:s ou redacçõeb approvados pela éioutu c om missão; 

1" - Art. 48 . Entre as provas do concurso para pt·ofessor cathedratico 
ui supprimidu. a prova oral, que se deve ~ ·estabelecer nestes termos, sob a 
·t tra c, do referido artigo; 

c) ·'pr-elecção, por espaço de uma hora, sobre um dos pontos do pro
ramma. da cadeira tit·ado á sorte 24 horas ant s, sendo postos os papeis na 

1 rna em presença dos candidatos, o~ quaes verificarão si foi alli incluído todo 
programma . . , 

A's notas tomadas n a reunião escapou esta prova; mas é evidente que :::. 
omm.i.ssão não poderia eliminar a pt·eleccão, - prova didactica por exce!

J ·ncia . 
2"- Art. 51. A redacção approvada, e sem d uvida mais conveniente, foi 

·- ta: 
·'E' vedado ao professor cathedratico mantet· no edifício do instituto, u~< 

f(>ra clelle. curso pat·ticulat· da disciplina, que Iecciona." 
3" - Accrescente-se ao a.rt. -õ6 o paragra.pho unico do at·tigo 66 do de 

,.relo numet·o 11.530 que a com missão modificou n estes termos: 
"Os demais funcçionarios são de livre nomeacão do director." 
4• - Ao art. 96, si bem que a comrnissão não o tivesse proposto, Jembr0 

convenien cía de se pr screver que: 
·'Para essa revalidação de títUlos estrangeiros as p1 ovas do candidato 

rlevem ser exhibidas perante um dos institutos federaes de ensino superior da 
Hepublica. " 

5" - A' lettra c do art. 99, que ennumera as funcções do dírector de fa
culclacle, cumpre accrescentar : 

'' .. . assim como os funccionarios aclministraLivos, ~1. que se refere o para
~:rapho unico do art. 56." 

G• - O titulo "Disposições geraes" com seus artigos deve passar parn. 
rlepois do designado "Do pessoal adminis trativo ", e como remate deste insi
ra-se. o art. 112 do projecto, que evidentemente ficou cl s locado por inadver
tencia do copis ta. 
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7" - Elimine-se o arl. 131, que a commissão mandou supprhnir, a. mt>t. 
vôr, com muito bôas razões. 

s• - No art. 132 do mesmo projecto, relativo ao pessoal docente do 
Collegio Pedro II, precisa ser incluido "um pl'ofessor de Historia Universal " . 
que já figurava no decreto n. 11.530 e é de indiscutivel necessidade. Nunct 
houve, nem podia havet· o intuito de o eliminar, quando a importante disci 
p!ina figura entre as materias do curso. 

São estas, Exmo. S1·. mini tro, as explicações que julgo do meu dev•'r 
apresentar a V. Ex . , e ao mesmo tempo as su ggestões e corrigendas, qu,. 
a meu parecer, adoptadas, podem melhorar a projectada revisão e modifica 
ção do decreto n. 11.530. 

Outras emendas devem ter sido levadas á aprecia0ão do Governo pelo•; 
jnteressados no bem do Ensino; oxalá possam runda aprimorar o trabalho 
da commissão, a qual, -estou certo, obedeceu e obedecer-á sempre a es~ 

mesmo pensamento, sem cogitar de interesses particulares e visando a.rw
nas corresponder ao patriotieo appello de V . Ex. - Dr. B. F. Ranti<~~ Galvã(), 
- 30 de Abril de 1-923 . 

Projecto de regulrunento a p resenta do p elo Con elho SUJlerior do E n in<J, 
p ublicado p ara r eceber suggestões e em endas, que d everão ser envia
d as até o d ia 1 0 d e Maio p r ox imo ao director do Gab inete do St 
M inis tro d a Justiça. 

CAPI'rULO I 

DO DEPAR1'AMEJNTO NACIONA.L DE INS'l'RUCÇ'ÃO PUBLICA 

Art. 1.0 O Depat·tamento Nacional de Instrucção Publica, subordina<lo 
direotamente ao Ministerio da Justiça e Negocio· Interiores, tem a seu car<:"ú 
DS serviços do ensino publico, ex cutado ou a executar no paiz pelo governo 
federal, coroprehendendo: 

a.) O ensino superior, o secundario, o artistico e o profissional ; 
b) O ensino primado subvencionado pela União; 
c) A inspecção dos inslitutos de ensino equiparados; 
à) O funccionarnento do~ institutos ele ensino não equipa1·ado · e que tu

dayja gosam de regalias peculiares aos estabelecimentos federaes; 
e) A estatistica do Ensino da Republica e a_ publicação do Annuario ;lo 

Ensino e do Allmanaque do Depwrtamento. 
Art. 2." Incumbe-'lhe igualmente o estudo e a applicação elos meios ten

dentes á diffusão e ao progPesso das sciencias, lettras e artes no pruz. 
Art. 3.• o Departamento 1 acionai de I nstrucção, cujo director exercer,, 

tambem as funcç:ões de reitor da Universidade do Rio de Janeiro, e será sem· 
pre um membro effectivo, ou em disponibilidade ou jubilado do magisterio 
su perior da Republica, terá p ot· funccionarios da sua ·secretaria, além ~os 
actuaes empregados effectivos e auxiliares do Con selho Superior do Ensnw 
e da secretaria da Universidade, os que por determinação do Ministro da Ju~
tiça e dos Negocios Interiores forem destacados da respectiva Secretaria ilc 
Estado, assim como os uddidos idoneos que o serviço t·eclamar, chamado> 
pelo governo á actividade. 
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§ 1.0 O cargo de direc lot· gera.! do Departamento e reitor da. LJniversidc:.
de do llio âe Janeiro é incompativel com qualquer oulnt funco;áo publica., 
iederal, estadoal ou municipal. 

~ 2." O director geral do Depat"tamento nos seus- impedintento::; sur:'t 
,;ubstituidO J)Ol" Um QOS direcwres elos lnstilUlOS universit<~L"iOS, Í:L eSCOlha do 
.g·overno. 

Arl. 4." Os serviços admini::;Lt·a.tivos ela. secretaria do Depa1·La.mento fi

cam a cargo de tres directol"ias: 

1" a do Expediente; 
2", a do Ensino; 
~", a de Contabilidade e Estatistica . 
Paragrapho unico . A direcc;ão geral de todos os serviç;o:; cabe ao úiroct•Jr 

do Departamento Naciona l. 
Art. 5.• O quadro do pessoa.! da sec 1·etaria elo Departamento compor-se -á. 

d os seguintes f unccionarios: 

3 directore de secção. 
3 officiaes . 
6 amanuenses. 
3 dactylographos. 
1 bibliothecaL"lo-archi vista. 
3 continuas. 
3 correios. 
3 serventes. 
Paragrapho unico. O t·egimcnto interno da secretaria dcCinlrá O!oi deve

·-es inherentes a cada um dos cargos mencionados. 
Art. 6.• A' DirecLoria do Expediente, que terá igualmente a seu cargo o 

archivo, a bibliotheca e os serviços de portaria, além de receber todos os pa.
is destinados ao director do Departa m ento e encaminhar os que por este ou 

por sua ordem tiverem do ser expedidos, cabe: 

I. Organizar a correspondencia officia l do director geral elo De parta
:nento, laví'1htdo os officios, ?'l l e-tnonvncLa e bem assim outros actos relaLivos :l 
com muni'caçãdj das deliberações tomadas pelas a utoridades superiores . 

II. Prepá.rar todo o expediente r elativo a nom.eações, promoções, com
missões, licenças, transferencias, aposentadorias, suspensão e exoneração ·de 
runccionarios. 

III . L avrar os termos de posse do pessoal da secL"etaria do Departa
mento, e do pessoa l que delle depende àirectamente . 

IV. Organizar o perfeito assentamento dos funccionarios do Departa
mento Na ciona l, e dos institutos delle dependentes, e bem asshrr o "Alman,L
que" t·espectivo, e o .A1111J/Uilll"io cl.o Oonselho Nac;ional àe Instnwção Publica. 

V. Escriptura r . o protocollo geral da secre taria com p erfeita explanac5.o 
ào movimento dos papeis que 11ella tiverem entrada. 

VI. Preparar ru;; exposições e relatarias que t enham de ser apresentados 
ao Governo e ao Conselh o Nacional de Instrucção, com o concurso dos dados 
for necidos pelas outras directorias. 

VII. Preparar editaes , declaeações e outras 1mblicações officiaes do Do
:pa.rtamen to. 

VIII. Prover á organizaGão systematica e clirecção do archivo e da. bi-
bliotheca elo Departamento. 
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Fiscalizar o serviço a cargo da portaria e o livro de ponLo da re · 
\ 

Art. 7.0 A' Direclot'ÜL do Ensino cabe o estudo de todos os assumptu.; 
peculiares aos seguintes institutos: 

a) os estabelecimentos federaes de ensino superior e secundaria; 
b) os estabelecimentos equiparados a os congeneres federaes; 
c) as escolas e es Label€cimentos de ensino scientifico, litterario, a rtístico 

e profissional m antidos, subvenciona dos ou fiscalizados p ela . União; 
d) os institutos de ensino primaria subvencionados pela União. 
Art. 8.° Cabe á Directoria de Contabilidade e Estatística: 

I. Organizar o pt·ojecto ele orçamento das clespezas do Departamento, [;. 
-vista das disposições legaes e elas proposLas elas repartições subordinadas, com 
as respectivas t abellas explicativas, que tenham ele ser annualmente submet
tidas á approvação elo Conselho e remettidas ao Governo para a proposta 
geral do or~anaento. 

II. Fazer a classificação de todas as clespezas ffectuadas e autorizadas, 
segundo a sua natureza, e escriptural-as convenientemente. 

lii. Fazer o exame e processo ele todas as contas • folhas ele pagamentv 
ela r epartição . 

IV. Escripturar o emprego ou desLino que tiver a r enda especial da se
cretaria elo Departamento, levantando m ensalmente um balancete demons
trativo. 

Paragrapho muco . E sta renda especia l elo Departamento Nacional d 
Instrucção será constituída: 

a) pelo total elas ta.xas stabelecidas para as certidões de exam s pres
tados perante as baneas examinadoras nomeadas pelo clirector do Departament•• 
paJ·a os collegios e g.vmnasios dos E stados que obtiverem esta faculdade; 

l>) pelo producto das ta.xas estabelecidas para assignatura dos dip loma 
conferidos pelas faculdades ou institutos federaes ou equiparados: 

c) pelo proclucto ela s taxas e tabeleciclas p;t.ra quaesquer c rtidões passa 
ela· pc'a secretaria elo Departamento ; 

cl) pela quota de 10 o/o deduzida da contribuição paga annualmente pelos 
institutos de ensh1o que gozem de equiparação; 

c) pelos donativos que porventura forem f eitos ao Departamento: 
f) pelo proc1ucto de quaesquer impostos decretados pelo Congresso para 

auxilio e desenvolvimento ela instrucção. · 
Art. 9. 0 Todas as quantias arrecadadas pela thesouraria elo D epart.:l.

mento serão depositadas á ordem do c1irector geral elo D epartamento no Bane•• 
do Brasil, de onde sahirio á medida da necessidade ele pagamentos, mec1ia:n tr 
chl'q ues assignados p e•lo mesmo director. · 

ArL. 10. Esta renda especia l da thesouraria do Depar tamento será. ap
plicada: 1". ao paga.me11to do pessoal indispensavel ao serviço que não é cori 
templado com verbp. no orçamento geral ela RepÜblica; 2°, as elespezas coro 
material igualmente n ece sario ao serviço da repartição e elo Conselho Nacio
nal de Instruc<;ão; 3°, á impressão do .Annuario ào Ensino e do .Alm,a,naqu, 
do Departamento; 4°, a elespeza imprevista e extraordinaria. 

Paragrapho uni co . Da a pplica<;ão desta renda especial o direclor elo De
partamento prestará ao ministro da Justiça e dos Negocias Interiores cont. 
minucios:-t , que s annexará ao seu relatorio a nnual. 
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Art. 11. A Estatística do Ensino Cl;)mprebenderá: o ensino primaria sut•
-.,·encionado nos Estados, o profissional, o artistico, o secundaria e o supenor 
•la Republica, quanto ás suas condições, sob os J)Ontos de vista estatislico e 
dynamico . 

CAPITULO II 

DO CONSELHO NACIONAL DE lNSTRUGÇÃO 

Art. 12 . Coopera-ndo com o Departamento =-racional de Instrucção sob 
a presid ncia. do respectivo director geral, funccionará em é])ocas determina
das do armo o Conselho Nacional de Instrucção, destinado a discutir, propor 
e resolver as questões do ensino publico que forem sub1nettidas á sua consi
deração p -Io Governo, pelo presidente do Conselho ou por qua-lquer dos seus 
membros. 

Paragrapho unico. Servir[L de seu secretario o directo1· do Expediente 
do Depm·ta:mento. 

Art. 13. O Conselho 1 aciona! de Instrucção, comprehendendo tres sec
<:ões: 1", Conselho do ensino superivr e secundar-lo; 2", Conselho do ns;no 
a rtístico , profissional; 3", Conselho do nsino prima1·io, compor-se-á: 

a) elos directores das Faculdades componentes da Universi 1ade do Rio de 
Janeiro e de um lente cathedrat.ie:o de cada uma clellas, leitos por um biennio 
pelas respectivas congregações; 

b) dos directores elas Faculdades de Medicina ela Bahia, de Direito d·~ 

S . Paulo e do Hecife, do Collegio Pedro II e elos institutos federaes de ensino 
que o Governo subordinar ao Departamento; 

c) de um lente cathedratico de cada um dos institutos officiaes de ensin0, 
a que se refere a lettra b, eleito para um biennio pelas respectivas congre
.;ações; 

d) do clirector geral dà Instrucção Publica Municipal e de um inspeclor 
6scolar municipa-l eleito para um biennio pelos inspectores escolares ela Pre
fe itura do Districto Federal; 

e) de dois brasileiros de reputação notaria em questões de ensino, p"ropos
t os pelo presidente do Conselho e nomeados para um biennio pelo ministro 
oJa Justiça e Negocias Interiores. 

Art. 14. O Conselho ele ensino superior e secunda,rio compor-se-á dos 
directores e lentes, mencionados nas lettras a, b e c do art. 13, dos Institutos 
õe ensino superior e secundaria . Tendo por presidente o direclor do Departa 
m ento, occupar-se-á de todos os assumptos concernentes ao ensino ministr<J
do pelos institutos officiaes, officia:lizados e eq uiparados do ensino superior 
e secundaria da Republica. 

, § 1. 0 Este . Conselho reunir-se-á em sessões especiaes, convocadas pelo 
director do Departamento Na'Cional de InstrucGão, pelo menos duas vez"s 
por anno, na primeira quinzena de Fevereiro e na segunda de Julho. 

§ 2.0 O mesmo Conselho discutirá e resolverá, entre outros assumpto-;, 
sobre os requerimentos de equiparação que lhe for m apresentados. 

Art. 15 . O Conselho de ensino artístico e profissional, composto d<) ac
côrdo corp as lettras b e c do artigo 13, dos rep-resentantes dos instituto~ r'-
oeraes de ensino artístico e profissional, tambem pr sidido pelo director do 
Departamento, tratará de todas as questões relativas ao ensino ministrado 
Por aquelles estabel cimentos. 
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Art. 16. O Conselho de ensino primaria, composto de accôrdo com a.; 
~ettras <~ e e do artigo 13, tambem presidido pelo directoe d o D partamento
Nacional de Instrucç;ãó, incUDJJbir-se-á do estudo de todas as 1uestões relati
vas á difíusão do ensino primaria da R ep ublica, já no que se refere ao pro
gramma do en sino ministrado nas novas escolas cr·eadas, ele accôrdo con1 os 
Estados, á custa da subvenção decretada pelo Congresso , já no que respeit« 
á distribuição e naLur za mais conveniente desse a uxilio federal. 

Art. 17. As reuniões das secções 2• e 3" do Conselho Nacional ele lm;truc
ção serão convocadas pelo presiden:i:e sempre que este as julgar necessaria~, 
sem época fixa . 

Art. 18. Para resolver definitivamente sobre as p1·opostas da secção do 
ensino primaria; assim como para discutir e propor q uaesquer r eformas do 
e:nsino em geral, convocará o presidente sessão plen a do Conselho afim dt 
levar ao conhecimento do ministro da Justiça e N egocias In teriores as m fl
didas a li approvadas. 

Paragrapho unico. Não havendo casos de urgencia, as sessões plenas do 
Conselho Nacion al de InsLrucção poderão effectuar- e duas vezes por anno , 
nos meZ€S de Fevereiro e Julho, por óccasião de se reunil · o Conselho de E n
sino superioer e secundaria . 

CAPI'.rULO III 

DOS INSTITT"rOS OFE'IC'! AES E EJQUIPARADOS DE: INS'J'RUCÇÃO SUPERIOR, SJ;CUNDARIA, AR· 

J'ISTICA E PROFI SSIO 'AL 

Art. J D. São institutos offic:iac:; de instrucç-ão superi01·. secLmdaria, a r tís
tica e p1·ofissional: a }<,acuidade de Medicina, a Faculdade de Direito e a E s 
cola Polytechnica (institutos componentes da Universidade do Rio de J an eiro} 
a F aculdade de Medicina da Bahia , as Facu ldacle!i de Direito de S. P aulo E' 

Recife, o Collegio Pedro IJ , a Academia Nacional de Bellas Artes, o Instituto 
Naciona l de Musica. 

Paragrapho uni co. •São todos subordinados ao Departamento Nacional 
de Instrucção Publica. sob a alta jurisdicção do m:inistro da Jus tiça e Nego
cios Interiores, e todos gozarão de autonomia didactica de accôrdo com a~ 

Llisposições deste decreto. 
Art. 20. O patrimcnio de cada instituto erá administrado pelo respe

ctivo clirector, de accordo r.otn .:> ot·çamento po1· elle pr•oposto, approvado pelo 
Conselho Nacional de Instrucção e homologado pelo mini~tro da Justiça e 
Negocias Interiores. 

Art. 21. Aos institutos federaes de ensino é attribuida person a lidade 
jurídica , para receberem doações e legados, adqui rirem bem; e celebrarem 
contractos. 

Paragrapho muco. Não poderão cornprometter a sua renda presente 011 

futura, nem alienar, nem bypothecar bens sem a permissão do m inistt' CJ d:l. 
Justiça e Nego cios Interiores . 

Art. 22. A' F aculclacle de Dire ito do Rin d P. J a neiro , r esultante ela fusão 
das duas Faculdades Jiv1·es, o Gover no rlará g rat uitamente edifício idoneo 
t•ara funccionar. 

Paragrapho u ni co. Esta F aculdade continuarâ. rt prover tor1as a~ FUllS 

despeza.~ com as rendas do respectivo patr imonio e co1n a s u bvenção qlle 
fõr votada pelo Congresso. sem outra vant.a.e-em para ns professores nlêm 
das que lhes ão outorgadas pelo~ seus estat1.1tos. 
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Art. 23. As la..'GlS el e matricula, ele freqm' nc ia, de lransferencia e a 
melad~ das de exames, uepuz..iclas as despezas pagas pelo cofre escolar por 
tleficien ':: ia da V'erba concedida pe lo Congresso Nar.ional, farão pai1:e do pa
rimonio do in stituto. 

At·t. 24. Constituirão o pa.t.l"imonio dos institutos fecleraes rl e ensino: 
a) os e/iificios em que funccionarem os institutos; 
b) donativos e lega dos; 
c) subvenções votadas pelo Congresso Nacional; 
c~) o material de ensin o e as bibliothecas existentes nos institutos; 
e) as taxas constan,tes dv art. 33. bem como as de certidões, diploma~ 

o uaesqueT outras creaclas p elo Conselho Nacional (]e J.nstt·ucc;ão e appro
vadas p elo ministro da Jus tiça e Negocios Intel'iores . 

Art. 25. Os institutos de ensino superiot· e de ensin o secunda rio que 
rretenderem equiparacão t·equ.erel-a-hão ao Conselho Nacional de Instn1eção 
t'ublica, depositando a quota de fisca lização no · Departamento Nacional. 

Art. 26. O Conselho poderá inqeferir· logo o requerimento, si tiver ln
;ormações seguras da falta rl e idoneidade dos clirectores ou rproEessores do 
nstituto . 

Art . 27 . Deferida a petição, o director geral do Departamento nomearA. 
inspector, que será um brasil!:'iro familiarizado com ns que tões elo ensino, 

• ·ara em com.missão inspeccionar o institu to. 
Art. 28. O inspector inquirirá. pm· todos os m eios ao seu alcance, lncnu

:ive o exam e de toda a f'scri pturação do mstituto: 
a,) s i este funcciona r egula t·mente ha mais de cinco a !UW&, e s i tem 

Pa trimonio equiva.l nte, no 1i1inimo. a 500:000$000; 
b) si ha moralidade n::t.S distribuições elas notas de exames; 
c) si os profe·ss·ores mantêm cursos particulares frequ entados pelo~ 

lum n os elo instituto; 
à) si as materias constantes dos progra mma s são sufficientes para o 

urso do instituto; 
e) s i o pl'Ogra mma ele cada mat€ria é e(ff'clivame nte explica do pelo 

n,spectivo professot·; 
f) si ha xam e vestibulat· e si es te é rigoroso: 
n) si o instituto posso ~ os lahot•at.orios e gabinetes inclispensavets, e IH 

<·,teE si.i.o utiliza dos convenientemente; 
h) si o corpo docente é escolhido pelo pt·ocesso do concurso de prova:> 

e'tabeleciclo na presente lei; 
i) s i as rendas do i nstitu l n são s ufficientes pa ra o custeio de um ensino 

htegral das materias elo cur:;o ministrado pot· pl'OJ:essores s ul'ficientemente 
··munerados; . • 

:i) si a quota de fi scaliza<:ão P. rleJJO:;itada na época legal. 
.Art. 33. O instituto Pqu iparaclo depositará, até o clia a1 t'le J aneiro de 

r-1 cla 3 nno , no Depa rtamento Nacional el e Im;trucção a qu ota ele fiscalização, 
[l qual ficará á disposição elo t·espectivo director ger:t.l para ococorTPl' aos 
p gamentos devidos. 

Art. 34 . Qu a ndo o r e latorio ann ual do inspector conclemnar um insti
lnto, será cassada por maioria. dr> vnto,.: elo Conselho a equipara<:ão conce
dida, não podendo ser novamente req uerida dentro de seis annos. 

Art. 35. Nenhum estabelecime nto el e instruccão sec undaria, mantido pol:' 
particulares com intento el e lucro ou propaganda philosophica ou religios .... 
poderá sP.r eq uiparaclo ao Collegio Pedro II. 

Art. 36. Em n enhuma hypothese pod erão g·osar das regalias da equipa .. 
ração institutos de en !,ino que se fili em a corpol·a<:ões estranjeiras ou de
J)<'ndam de autoridades estranhas ao Brasil . 
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Art. 37. Nenhuma equipat-a~;ão poderá ser concedida no Distrir:to F e
deral, e nos Estados só o ;;erá quando alli não funccionat· in~tituto c<>nge
nere mantido pelos governos dos Estados. 

Art. 38. A quota de fiscalisU~;ão dos institutos dP. "''"'no supenQt' •· 
secundario equiparadQs será de 6: OOiJ;;iOOO annuaes. Quando "'s Faculdade!! 
organizarem bancas de exa,mes de preparatorios, pagarão duas quotas, a d-. 
curso superior e a de c urso seeunda.rio. 

CORPO DOCEN'l'E 

Art. 39. O corpo docente elos institutos de ensmo s upedor compõe- ~" 
de professores cathedraticos, professores honorarios, professores e livre
docentes. 

Art. 40. Compete ao professor cathedratico e ao J>l'Ofesst;r . 
a) a regencia effectiva da cadeit·a para a qual foi nomeado; 
b) a elaboração do programma elo seu curso, afim de ser approvado pel.:. 

Congregação 30 dias a ntes da abertura das aulas; 
c) fazer parte das mesas examinadoras, desde que nãc haja incomp"-ti

bilidade legal~ 
à) indicar os seus assistent 'o)s, p reparadores e demais ><.uxiliares; 
e; submette~ a provas oraes e p ratica.9 os seus a lumnos e conferir-llw~ 

nota, quuncio chamados aos trabalhos praticos, afim de deduzir a médt~ 
ann ual, que influirá para a nota elo exame final, conforme fôr cleterminn.du 
na regimento internQ; 

f) ensinar a ma teria constanle do programma por e lle organizado. 
Art. 41. Compete ao liv;re-docente: 
a) reger curso da cadf'ira de que é do"ente; 
b) ser chamado para substituir, nos ~eus impediménlos, o cathedratico. 

de cuja cadeira é docente; 
c) fazer parte das mesas examinadoras. 
Art. 42. O livre docente, que não será estipendiado pelo Governo, rece

berá na thesouraria do instilulo as taxas de frequencia dos alumnos matrl 
culados no seu cur;;o, df'duzidos sempre 10 % para o patrimonio escolar 

Art . 43. O professor honorario terá direito de fazer cursos particular'-'3 
nas salas do inslitulo que o elegeu, servindo-se elo malet·ial escolar. 

Art. 44. Os professores cathedraticos e os profe sores serão vitalicin~ 

desde o dia da posse e do exercício . 
Paragrapho unico . Depois ele um quinquennio ele bons serviços reconhw 

cidos pela congregação e pelo Conselho Naciona~ ele Instrucção Publica, tam 
bem os livres docent es serão vitalicios. 

Art. 45. O concurso para livre docente, que será publico, versará sobr· 
a materia da cadeira, comprehendendo: 

. a) uma prova escripta sobre ponto clru cadeira, tirado á sorte na occasiã(), 
e para a qual Q candidato terá o prazo de quatro hot·as; 

b) arguiç5.o da prova escripta pela banca examinadora, que será com
posta de quatro prc.fessores cathedraticos sob a presidencia do clirector do 
instituto . Para. esse fim n. secreta !'ia fará. extrahir cópias da referida prow 

c) prova pratica, sempre que a natureza ela cadeira o permitlir; 
d) prelecção por espaço ele uma hora sobre ponto tirado á sorte 24 horo.s 

antes, sendo excluido o candidato que não pTeenche.r o tempo. 
Art. 46. A Congregação receberá cópia da prova esçripta, assistirá 11. 

leltura da mesma prova assim como á leitura do relatorio feito sQbre a 
prova pratica, e só depois votará, ela fôrma que o regimento estabelecer, 
sobre a approvação ou insufficiencia do candidato. 
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Art. 47. O candidato approvado será nomeado livre-docente por acto do 
director geral do Departamento Nacional de Instrucção Publica. 

Paragrapho unico. No caso de sua reconducção, após o quinquennio a 
que s~ refere o paragrapho unico do art. 44, a vitaliciedade do livre doéentt 
será a,postilla.da pelo lVIinisterio ela Justiça "' Nego cios Interiores. 

Art. 48. O provimento da vaga de professor cathedratico será feita por 
concurso entre os livres-docentes do in!;'tituto, consistindo ~s provas. em· 

a) uma these sobre assumpto da cadeira vaga, thesc da qual serão en· 
lregues á secretaria do instituto 50 exemplares au tographados, dactylogra
phados ou impressos; 

b) arguição recJplOca entre .:JS candidatos, ou arguição por uma bancr. 
<Xaminadora composta de quatro professores cathedraticos s<Jb a presidencia 
do directar, quando o candidato fôr só um, de fôrma a se apreciar a autoria 
e o valor da these apresentada; 

c) prova pratica, si a natureza da cadeira vaga o permittir; 
d) uma prova escripta sobre ponto tirado á sorte na occasião: pcov<. 

para a qual se dará o prazo maximo de quatro horas, e que será fiscalizaclc. 
por professores cathedraticos do instituto, de accordo com as prescrirJç0e> 
do respectivo r egimento. 

Art. 49. O relatorio ue todo o proct>sso do concurso para prvfcssor -;.a
theàratico, assim como a acta da sessão de congregação em que se fizer o 
julgamento segundo as normas do regimento, serão remettidos dentro de 10 
1Uas ao director geral do DepartamentO, para que este proponha ao Govcrr•o 
1. nomeação elo candidato indicado pela congt·egação, si não tiver havido re
curso. 

§ 1.0 Os professores dos institutos o[[iciaes serão nomeados por dect·et, 
de Presidente da Republica. 

§ 2.• Os preceitos deste decreto, relativos aos concursos e de uccordo 
com os regimentos internos approvados pelo Cor,selho Nacwnal de InstrnLÇãv 
P ublica, servirão de 'norma ás faculdades equiparadas, sendo, porém, as no
meações para estes institutos feiLas pelo dlrector geral do Lepanamento 
:\!acionai :ie II.strucção . 

Art. 50. E' permh.tlclo obter-se a livre docencia para um<. ou mal'!- ca
ueiras do curso. 

Art. 51. E' vedado ao ]Jrr. fessor ca,thedratico manter no eclificio do 
instituto curso particular da cadeira que lecciona. 

Art. 52. Na falta de livr s-docentes para a substituição dos proft>ssore~ 
"athedraticos, o director convidará um dos membros do corpo docente e, na 
falta deste. um diplomado extranho. 

· Art. 53. Nem os professores cathed1·aticos, nem os livres-tlocentes po
derão reger mais de duas turmas supplementares, quando pelo elevado nu
mero de alumnos esta medida; for in dispensa vel. 

Art. 54. A metade da taxa de exames será. clistribuicla entre os mem
bros das commissões examinadot·as. 

Art. 55. Os pro•fessores ele trabalhos graph.icos, musica ou gymnastica 
serão nomeados mediante concurso, cujas provas os regimentos especiaes 
fixarão. 

Paragrapho uni co. Serão nomeados por decreto do Presidente ela Rr~

publica . 
Art. 56. Os a,ssisten tes, pt·eparadores e demais auxiliares dt> ensino se

rão nomeados pelo director rlo instituto, m€diante proposta elo professor ca
thedratico, sob cujas ordens devem se1'vir, e podet·ão er demittdos, clesà.~ 

que o professor o proponha ao director. 
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CXJNGREGAÇÃO 

Art. 57. Compõe-se a Congregaç,ão de todos os profes!;ores cathedrati
cos, dos docentes que os fstiverem substituindo, e de um representante do~ 
:ivres-do~entes e leitu p or elles b iennalmente. em sessão presidida pelo di 
rector. 

Art. 58. A Congregação delibera cpm a maioria absolu ta dos sew• 
::nembros. 

Paragrapho unico. Quando, convocada por duas vezes por edital pu
blicado em jornal de grande circulação, não se verifiqu e a presença de pro
fessores em nemero legal , far-s,e-á terceira convocaÇão, deliberando-se com 
qualquer numero, excepto no caso de reforma do Regimento Interno. 

Art. 59. A Congregação será convoca.da e presidida pelo director e dtl
liberará segundo as normas estabelecidas no Regimeuto Interno . 

Art. 60. Compete á Congregação: 

a) approvar os programmas, elaborados pelos professores, 30 dias ante~ 
da época fixada para a abertura das aulas; 

b) propor ao Conselho Nacional de Instrucção nova disll'ibuição das ma
terias dos cursos; 
. . .. c) propor ao Governo, por intermedio do Conselho Nacional de In.struc
ção, a c reação, suppressão ou transformação de cadeiras; 

fl) decidir os recursos interpostos pelos estudantes contra actos dos pro
fessores; 

e) regular, em um regimento interno. tudo o que não estiver previs to, 
pelo presente decreto e fôr necessario ao bom andamento elos trabalhos e~

colares. submettendo o referido regimento á approvação do Conselho Na
cional de lnstrucção, antes de entrar em .execução, e bem assim todas as 
:vezes que fôr modifiocago; 

f) assistir ás provas oraes dos concursos, examinar as provas escripta., 
e votar na classificação dos candidatos. pelo modo que o regimento interna 
indicar; 

g) conferir os premias insUtuic1os por padiculares e os que julgar con 
veniente crear; 

11) auxiliar o director do instituto na manutenção da disciplina escol::..r 
i) eleger, de dois em dois annos, um representante seu no Conselho Na

cional de Instrucção, em sessão especial e por escrutinio regulado peio re
gimento interno; 

j) homologar o h oraria escolar proposto pelo director. 
Art. 61. Sómente de dois em dois annos póde a Congregação alterar o 

1egimento interno do instituto. 
Art. 62. A Congregação será tambem convocada todas as vezes que um 

terço de seus m embt·os o requerer ao director. 

REGIMEN ESCOLAR - EXAMES 

Art. 63. O anno escolar começará a 1 • de Abril e terminará a 15 cl <' 
Navembro, comprehendenclo o c urso de cada cadeira ou aula 80 lições. 

Art. 64. Haverá duas épocas de exames, começando a primeiu . ~ 1' 
ele De7.embro e a s egunda a 1" de Março. 

Paragrapho uni co . No caso de grande affluencia de candidatos. a con
gregação, mediante proposta do director, permittirá que a 20 de N ovembro 
comecem os exames de primeira época . 
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Art. 65 A matricula se efCectuará nos 15 dias que antecedem á aber
tura dos cursos, e a inscripção para exames tambem nos 15 dias antes da
quelle em que devem começar. 

Paragrapho unico. A data fixada para inicio dos exames, bem como a 
da abertura dos cursos. não pôde set· transferida para mais tarde, sinão em 
caso de calamidade publica, reconhecida pelo director do departamento. 

Art. 66. Poderão inscrever-se para os exames de segunda época os 
que não forem alum.nos do instituto, os que não se apresentarem a exame 
na primeira época e os que não tiverem. sido reprovados em mais de uma 
materia nessa primeira época. 

Art. 67. Para requerer matricula nos institutos de ensino superior o.> 
candidatos deverão apresentat·: 

c~) certidão de idade rninima de 16 annos.; 
b) a ttes tado de vaccina; 
c) carteira de identidade; 
cl) approvação em exame vestibular . 
Paragrapho uni co. Em caso de exame vestibular verdadeiramentP br:

lhante, poderá e. congregação permittir a matricula de candidatos que não 
•mjam attingido a idade legal. 

Art. 68. O candidato a exame vestibular deve exhibit·: 
a) carteira de identidade; 
b) certifica;do de approvação em todas as materias exigidas pela lei do 

.•nsino, conferido pelo Collegio Pedro II, ou pelos institutos a el!e equipara·· 
los. ou pelas bancas examinadoras nomeadas pelo director geral do Departa
nento Nacional. ou certiificado de approvação em exames finaes prestados 
nos Collegios Militares; 

d) recibo da taxa estipulada no Hegimento interno do in tituto. 
Art. 69 . O candidato que tiver cel'tificado do curso completo do gym

nasio estrangeiro, authenticado pela mais alta autoridade consular brasi
'eira da cidade onde o instituto funcciona, acompanhado da prova official 
•le que o titulo exhib ido era acceito pelos institutos ae ensino superior do 
paiz, pôde inscrever-se para o xame vestibular, juntando a Posse documento 
·ertiflcados de approvação em Portuguez, Chorographia e Historia do Brasil 

Art. 70. O exame vestibular consistirá em: prova oral e tambem prova 
,•ratica., quando a materia o permittir. 

Art . 71. O exame vestibular versará sol.Jre elementos de Physica, Chi
•nica il Historia Natural para as Faculdades de Medicina, Escolas de Phar
rna.cia. e Odontologia; sobre Mathematica elementar e Desenho linear para as 
"scolas Polytechnica e de Engenharia; e sobre elementos de Psychologia, 

Logica e Historia da Pbilosophia 1para as Faculdades de Direito. 
Art. 72. O exame vestibular será julgado por uma com missão de prc

Iessores do Collegio Pedro Il ou ele gymnasio estadoal a elle equiparado, ou 
tle professores de incontestavel competencia, sob a presidencia de nm prnfes
or do instituto, a que se destina o candidato . 

Art. 73 . O exame vestibular se effectuará em. MarGo. 
Art. 74. Os alumno de ·curso superiot· que, não tendo comparecido 1'!. 

primeira chamada para exame, quizerem prestai-o na segunda chamada, 
pagarão mais uma taxa addicional de 50 %, que entrará para o patrimoni'l 

Go instituto. 
Art. 75. Os alumnos do Collegio Ped1·o II ou dos Gytnnasios Estacloaes 

inspecciunados pelo Departamento Nacional de Instruc<;ão Publica não po
dem, no mesmo anno lectivo, prestar exame das materiaes de mais de urn 
anno esco!ar. 

,., 
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Paragrapho unico. Os estudantes não matriculados serão examinadob 
em Dezembro e Janeiro, por série ou an110 escolar, depois de ·concluídos f)'o 

exames do Collegio Pedro II e os dos Gymnasios equiparados. 
Art. 76. A ta.xa de exame, no curso secundaria, será de 50S por séri'l. 

e · della serão deduzidos. 10 o/o. çuja applicação será regulac'La pelo Conselho 
Nacümal de Instrucção, destinando-se o resto ao pagamento dos exami
nadores. 

Art. 77. O docente de ins tituto superior, que tiver curso particular das 
materias que official~nte ensina, frequentado por alumnos d'o instituto, 
não fapá parte de commissão examinadoi·a. 

Paragt-apho uni co. A exclusão s.e estende ao caso en1 que seja o curso 
particular dirigido pm· parente do professor até ao segundo gráo civil. 

Art. 78. O director do Collegio Pedro II excluirá das com missões exa
minadoras o professor que revelar especial condescendencia para com alu
mnos de institutos ou cursos particulares, e a mesma providencia será to
mada pelos inspectores de institutos equiparados. 

Art. 79. A nomeação dos examinadores para os alutnnos não ma.tl'i
culados do Collegio Pedro II e nos Gymnasios a este equiparados será ieüa. 
pelo director gP-r al do D~partamento Nacional de Instrucção PubUca, de 
accõrdo com instruçúes por elle formuladas e expedidas, regulando o trabalho 
dos exames. 

Art. 80. Os insepctores de institutos equiparados terão direito de véto 
no caso de irregularidades no processo ele exa.n1es, ou no caso de excesso 
de benevolencia nos julgamentos, havendo recurso e:Í; -ofticio para o director 
geral do Departame.nto Nacional de Instrucção Publica. 

Art. 81 . Os progt·ammas dos cursos, designarão as lições por meio de 
summarios e não .pelos simples títulos. 

Pa.ragrapho uni co. Estes programmas, impressos em folhetos, se ven
derão por um preço apenas sufficiente para cobrir as despezas de t~nlo 

graphia. 
Art. 82 . O Regimento interno determinará a obrigatoriedade da frequen

cia e os meios de a tornar effectiva, si a Congregação do instituto não pre
terir a frequencia livre . 

Art . 83. O alumno pagará err. Março a taxa de matricula e em Junho a de 
frequencia por todo o a nno escolar. 

Art. 84. Para requerer matricuTa no Collegio Pedro II os paes e tutore~ 
dos n1enores devem provar: 

a) contar o candidato mais de 10 annus de edac1e, e si pretender matricula 
no internato menos de 14 para o primeiro anno do curso; 

b) attestado de vaccina: 
c) a.pprovação no exame de admissão, o qual será regulado pelo Regi

mento interno do Collegio. 
Paragrapho unico. Será ele 50, no maximo, o numero de alumnos gra

tuitos do Internato e de 100 no Externato . 
.A.rt. 85. Perderá o j'lireito á gratuidade o alumno do Collegio P edro JI, 

que em dous annos não conseguir ser approvado nas mate rias de um anno. 
Art . 86. Não haverá a.lutr.lllos gratuitos no ensino superior; mas os ci

dadãos sorteados. emquanto estiverem no serviço activo, bem como os seu~ 

filhos, terão direito á matrjcula gratuita nos institutos federaes e a con
cessão tambem gratuita de titulas scientificos conferidos pelos mesmos insti
tutos. 

Art . 87 . Nos institutos de ensino secundaria ou superior have1·á exame 
em D ezembro e Março, das materias ele •cada um dos annos do curso. 
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Art. 88. O exame constará de provas escripta, oral e pratica, sendo esta 
ultima acompa nhada de um relatorio. 

§ 1. o A congregação poderá dispensar i, prova. escripta, ou, quando esta 
se effectuar, o relatot·io da prova pratica. 

§ 2. o Nos institutos equiparados as provas escriptas, asslm corr.o os re
latorios das provas pra ticas·, serão visados pelos inspectores, na occasião 
em que as mesmas provas forem prestadas . 

Art. 89 . Todos os exanünadores votarão para se a pllrar a nota do 
exame em cada cadeira. 

Paragrapho uni co. O Regimento in terno regulará o modo de votar. 
Art. 90. Na primeira época de exames as com missões examinador.as to

marão para base de seu julgamento as médiaR "Lnnuaes dos r.andidatos, ve
rificadas pelos professores e livres docentes. 

Paragrapbo uni co. O Regimento interno indicará o effeito das médias 
annuaes e o rr.odo de deduzir a nota definitiva. 

Art. 91. •As médias ann uaes e as provas graphicas realizadas durante o 
anno não serão <levadas em conta nos exames de segunda época. 

Art. 92 . Nos institutos superiores as com missões examinadoras serão 
constituídas pelos professores r.a.tbf'draticos e pelos livres docentes que llOU

v~rem leccionado, sob a presidencia elo professor ma.i antigo. 
Art. 93. Para prestar exame na. primeira época o candidato provará: 

a) ser mantricmlado; 
b) haver pago as taxas de frequencra. 
Art. 94. Para prestar exame na 2" época o candidato provara: 
a) n ão haver prestado exame na ,])rimeira época ou não ter sido repro

vado em mais rle uma. rr.at<Jrla; 
b) haver pago a taxa de matricula, a de frequencia e a de exame, si 

não foi transferido de outra faculdade-: . 
. A.rt.' 95. Os que exhibirem diploma conferido por faculdacle estran

geira, >tutbenticado pelo consul do Brasil e vaJido para o exercício da pro
fissão no paiz onde estudarem, apresentarãÓ theses sobre tres das cadeiras 
dos quatro ultimos annos do curso . que lhes couberam por sorte, e su sten 
tarão oralmente o que- houverem escripto, prestando tambem exame pratico, 
sempre que fôr possível. 

Paragrapho unico. Si fo rem a,pprovados terão os ãireitos conferidos aos 
seus alumnos pelo instituto brasileiro, o qual lhes revalidará o diploma e:;
trangeiro; si forem inhabilitaclos, só depois ele um anno poderão submetter-se 
a novo exam~. 

Art. 96. Os alumnos de um instituto de ensino superior podem obter, em 
Fevet·eiro, transferencia P'.tra outro. A guia de transferencia deve espe
cificar a fé dP. officio do a lumno, com a declaração si prestou exame em 
primeira época, si deixou de o prestar, si foi reprovado em mais de uma. 
cadeira, ou si foi suspenso e por quanto temp0. 

§ 1. o Esta. tra nsferenc.ia não póde ser feita no ultimo anuo do curao. 
§ 2. o São obri,.ados a exhibir a g uia de transferencia os estudantes que 

em outra facu ldade, cujas aulas não frequentavam, foram approvados em 
rr.ate'rias ele annos anteriores. 

Art. 97. Para que os trabalhos de exames finalizem . no prazo legal po
derão ser examinados ' por dia dua~ turmas ele alumnos. cabendo ao dire
ctor do instituto fixar o num ero de candidatos de cada uma. e constituir novas 
mesas quando fõr necessario. 
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DIRECTO REJS 

Art. 98. Os directores e os vlce-directores dos institutos federaes de '!n 
sino são nomeados livremente pelo Presidente da R epublica, dentre os pro
fessores cathedraticos , effectivos, em disponibilidade ou jubilados, do r es
pectivo instituto, e são demissíveis ad-nut1tm. 

Art. 99. Compete ao director: 
a) exercer todas as funcções administrativas inherentes á regularidad~ 

dos serviços do instituto, havendo de suas decisões, neste particular, recurso 
para o Conselho Nacional de Instrucção; 

b) propôr á a.pprovação do conselho o orçamento do thstituto c cumprir 
á risca o que fôr decretado pelo Congresso Nacional; 

c) nomear os a~sistentes, prepg,radores e mais auxiliares do profe:i<Sor 
catbedra ti co; 

à) veri·ficar si os professores esgotam os progran~mas das respectivas ca 
deiras, declarar em relatorio os nomes dos que o não fizeram e applicar a 
pena aos que nem duas terças partes o fizeram: 

e) verificar a assiduidade dos urofesores e dos auxiliares de ensmo, ~ 

descontar tantas trigesimas partes 1'1? tP.rço dos vencimentos quantas forent, 
em um mez, as faltas superiores a duas; 

f) velar pelo cumprimento dos C'everes por parte do pessoal adminis
trativo ; 

g) manter no instituto rigorosa discipllna; 
h) convocar as sessões de Congregação, presidil-as, e suspendel-as quando 

julgar necessario; 
i) apresentar ao Governo. por intermedio do Conselho Nacional de Jnstru

cção Publica, relatorio minucioso de tudo quanto occorreu no instituto, ~ 

respeito da ordem. da disciplina, ohs~rvancia das leis e do orçamento; 
j) applicar aos alumnos e aos empregados administrativos as pena> 

discip'!inares de sua competencia, encaminhando para o director geral dr 
Departamento Nacional de Instrucção Publica os recursos na fórma legal; 

7") aomoestar e punir os profesores nos casos previstos em lei. 

DA POLICIA ACADEMICA 

Art. 100. Ao director, á Congregação e a0 Conselho Naciono 1 de !n~tru 
cção cabe providencial· sobre a policia academica. 

Art. 101. As penas disciplinares são as segulntes: 
a) advertencia particular, feita pelo director; 
b) advertencia publica feita pelo direetor em presença de certo n1:meru 

de do<::en tes; 
c) suspensão por um mez a dous annos; 
cl) exclusão do instituto de ensino; 
e) prohibição de continuar estudos em qualquer outro instituto flf' '>D · 

sino superior do paiz. 
§ 1. • As penas indicaaas em a e b serão da jurisdic:ão do director; as dr· 

c e o da jurisdição da Congregacão, cõm a s.ancção do1 Conselho :-Jácion,al : · 
de Jpj tra e rla jurisdição do Conselho. 

* 2. o Estas penas não isentam os delinquentes elas pena. do Codigo 
Penal em que houver em incorrido. · 

Art. 102. Incorrerão nas penas comminadas no art. 101, a'inNts a. b e c 
os alumnos: 
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a) por faltarem ao respeito que devem aos clirector ou a qualquer mem
bro do corpo docente; 

b) po-r desobediencia ás prescripções feitas pelo director ou por qu:;uquer 
membro no corpo doc-,nte . 

c) por ofensa ã honra de seus collegas; 
d) por perturbação da or dem , ou procedimento deshonesto no recinto ao 

instituto; 
e) por inscripção de qu alquer es!)ecie na., paredes do edifício do instituto 

ou destruição dos 'lditaes n ellas aftixados; 
f) por uamnos causados no edifício, nos intrumentos, a pparelhos mo

delos, mappas, preparações e moveis, devendo tambem ind mnizar o damno 
ou substituir os objecto:; pur elle prej-(;dicados; 

g) por Llidgirem aos funccionarios injurias verbaes ou por escripto . 
Art. 10~ . InnorrPrão nas penas do art. 101, ali.neas c, cl e e, conform<· 

a gravii!ade do caso ; 
a) os alumnos que r eincidirem nos delictos especificados no artigc an

terior; 
b) os que praticarem actos irr.moraes dentro do E>stabelecimento; 
c) os que dirigirem injurias verbaes ou escriptas ao director ou a ~.lgum 

membr•J do corpo; 
d) os que. aggredirem o director, ou qualquer membro do corpo rJo

cen Le; 
e) os que se utilizarerr. de documentos falsos ou prestarem exames pot 

ontros; 
f) os qu e commetterem delictos e crimes sujeitos ás penas do CorJigr. 

Penai . 
Art. 104. Si o director julgar que o clelicl.o merece as penas indicada~ 

nas alíneas c, d e c elo art. 101, mandará abrir rigoroso inquerit6, que- serã 
communicarlo e no caso ela a lin a e communicarlo ao Conselho racionaL 

Art. 105 . A convocação para o inquerito disciplinar serã feita por es
crip to pelo director. 

Art. 106. DurHnte o andamento Jo processo, não só o acusado não poderá 
ausentar-se da sérle do instituto, como não poderá ser transferido parn. outro. 

Art . 107. Nos casos em que a pena fôr imposta pela congregação serã 
o julga mento communicado por escripto ao delinquente, com as r azões ~m 
que tiver sido fundada. 

Art. lOS . Os auxiliares ele 'lnsino ficarão sujeitos ãs penalidades consti
tuídas pel&. simples l'ldvertencia, por suspeir,ão e perda do exerci cio do cargo. 

Art . 109. Incorrerão em cu lpa e ficarão sujeitos áquellas penalidades 
os membros do magiste rio: 

a) que não apresentarem os seus programmas no devido tempo; 
b) que faltarem ãs sessões de congregação sem motivo justificado; 
c) f]Ue tieixarem de comparecer, para desempenho de seus deveres, por 

espaço de oito dias, sem justificação; 
à) que faltarem ::to respeito ao rlirector, ãs demais autoridades elo en

sino, ao, seus collegas e á propria dignidade do corpo docente; 
e) que abandonarem sem justificação as suas ftmcções por mais ele seis 

mezes, ou se afastarem dellas durante quatro annos consecutivos, para .-,xer
cerem outros cargos estranhos ao mag:sterio, excepto os ele eleição popular 
ou qanclo requisitados pelo Governo para o exercicio de funcções publicas. 

Paragrapho unico. Os docentes que Incorrerem nas culpas das lettras 
a. b e c ficarão sujeitos, além ele descontos na folha de pagamento. á adver
tE-nela applicada pelo director; os que incorre rem na lettra d soffrerão a pena 
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de, suspensão d;, oito a trinta dias, impo~ta peta Mimstro da Justiça e Ne
gocias In teriores; e os que incorrerem na culpa ela lettra e perderão o cargo, 
o qu~ será reconhecido pela congregação, decla rado pelo dir ctor geral do De
partamento Nacional ele Instru cção e homologado pelo Governo; si se tratar 
de institutos equiparados bastarâ. ser declarada a perda do cargo pelo dire
ctor geral do Departamento. 

Art. 110. Perderâ. um terço dos ''encimentos, durante o primeiro trimes
tre do anno Jmmediat o, o professor que em exercíc io do cargo não leccionar 
pelo menos duas terças partes do programrr.a de sua aula . 

Paragrapho unico. A pena serà. imposta ?>elo direeto,· do instituto, c:a· 
bendo ao docente recut·so. no prazo ge 10 dias, sem effeito suspens:vo, para 
o d!rector geral do Departamento Nacional de Instrucção. 

Art. 111. Das penas que forem applicadas pelo clirector. o accusado terá~ 
sempre recurso para o director geral do Departamento. 

Art. 11~. Os regimentos internos elos ins titutos de ensino indicarão• ús 
deveres de cada funccionario e o modo àe os subs tituir nos seus Impedi
mentos temporarios. 

DISPOSIÇÕES OERAES 

A1·t. 113. O regimento interno de cada instituto determinara a fôrma 
e os dizeres do certificado ou diploma de habi·litação nas m ater :as do r espt: 
ctJvo curso. 

Art. Jl4 . O dlrector geral e os funccionarlos do Departamento Nacional 
de Instrucção Publica, os d1rectores, professorE>s, auxiliare;, de, ensino e 
ftmccionarios adrdnistratiYos dos Institutos officiaes de ensino perceberão os 
vencimentos que lhes cons~gnar C> orc;amento g&raJ da R epublica . 

Art. 115. O regimE>nto intet·no elE' cac-;.a instituto designará as notas ou 
gráos conferidos nos exames de seus alumnos . 

Art. 116. A defesa de these nas facu ldades de Medicina e nas de Direito 
será fac ultativa e regulada pelo respc•ctivo regi mente. . 

De PESSOAL ADl>UNL'>TRATIVO 

A1·t. 117. No~ estabelecimentos ue ensin0 haverá os seguinte. funccio-
narios: 

ct) um secretario ; 
b) um sub-secr etario. 
r) um thesoureiro: 
rl) um fiel de thesom·eiro: 
P) um b;bliothecario; 
f) amanuenses; 
g) um porteiro; 
h) conservad/clres; 
i) becleis e auxiliares de gabinete; 
j) serventes e outros empregados inferiores. 
Art. 118. ~o Collegio Pedro II os func.cionari os serão : vice-dlrector do 

internato, se:!retario. thesoureiro, bibliothecario. amanuense. fiel, a rchivista, 
ajudante ele hihliothecario, preparadores, conservadores, bedeis, inspectores 
dE' alun.nos. conservadores ele gabinetes, porteiros, almoxarife, a judante de 
almoxarife. medico, enfermeiro. roupeiro, a judante de roupe:ro, v igilantes. 
servente-ajudante de porteiro, servente-ajudante ele enfermeiro. cozinheiro 
ajudante de conzinh eiro e srventes. 
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Paragrapho unico. O n urner d em pregados ele cada categoria ser a 
proposto pelo director do Collegio e approvado pelo _clirector geral do Departa
mento Nacional de Instrucçao. 

Art. 119. Todas as questões attinentes á efficiencia elo ensino e ao apro
veitamento dos alumnos, não previstas ne1>te decreto serão reguladas pelas 
congregações ao elaborarem ou retocarem os regimentos internos, os quaes 
de dous em dous annos poder:ão ser alterados. 

Art. 120. O regimento interno do instituto determinará o tempo ttue 
(leve durar cada aula e o numero de examinandos de cada turma. 

Art. 121. No irr.']Jedimento do vice-director do Instituto Supe1·ior de En
sino, exercerá essa fu ncção à decano dos professores cathedratlcos. 

Art. 122. A jubilação dos profe;>sores, assim como as licenças concedidas 
aos professores, auxiliares de ensino, funccionarios administrativos e demais 
nessoal dos institutos serão reguladas pela legislação vigente . 

DISPOSIÇõES ESPEJCIAEl:; 

COLLEG!O PEDRO H 

A1·t. 123. O Collegio Pedro II comprehenq0 ta duas secções sob uma sô 
!irecção, tendo porém o Internato um vice -director permanente. 

Art. 124. Em ambas as secções se fará em seis annos um curso gymna
cial sufficiente para ministrar aos estudantes boa instrucção fundamental,. 
,ah:litanclo-os a prestar, em qualqU'lr ii)stituto de ensino superior, rigoroso 

• xame vestibular. 
,Art. 125. As materias que constituerr. o curso gymnasial são as se-

uintes: portuguez. francez, inglez uu allemão, hespanhol, italiano, latim, 
~rithn.etica , algebra elementar, geometria e trigonometria, geog1·aphia. 
d1orographia e cosmographia elementar, historia universal, historia do Brasil. 
physica, chimica, historia natural, philosophia (comprehendenclo psychologia, 
l •gica e elementos de historia da phiolosophia) desenho e gymnastica. 

Paragr:1pho uni-::o. E' obrigatoria a frequencia a todas as aulas do 
r urso. 

Art. 126. A distribuição elas materia,_ do curso gymnasial P.m qualquer 
das secções do Collegio Pedro II , será a segufnte: 

Portuguez. 
Ji"rancez . 
Arithmetica pratica. 
Geographia . 
Desenho. 
Gvmnastica. 

Portuguea 
Francez. 
Ing>lez ou 11llemão. 
Aritbmetica. 

Primeirn annu 

Be.Q1tnfi.n anno 



, Geograpllia. 
D esenho. 
Gymnasttca. 

Portugnez supenot . 
li'rancez. 
Inglez ou a!lemíl.o, 
L atim. 
Algebra . 
.Cborograpllla do Brasil. 
Desenho . 
Gymnast!ca. 

Portuguez superlot'. 
Inglez ou a llemâo . 
L atim. 
Geometria (t• parte). 
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Tt:wcewo annu 

Q1rartQ annu 

Hist.oria Universal (antiga e mêdla1 . 
Physica. 
DespnltO. 
Gyrnn astlca. 

Portuguez s uperwr. 
Latim. 

Qufntt• annu 

Geometria (2' parte e Trigonometria). 
Historia Universal (moderna c contemporantlu ,. 
•Physlea. 
Chimica. 
H istorla Nntu ral (Zoologia, e Botanica>. 
P hil osophla. 

S r.a; /.n annu 

L atim, 
Jiistoria Universal CHistorin. da Amorica 1. 
Hü•t.nria do Brasil. 
Chimica .. 
Historia. NaluraJ CMineralo'<ia , (:}eo!ogin.) _ 
Cosmog!'aphia. 
Philosoph ia .. 

Art. 127. A frequ encia é obrlgatoria no Collegio Pedro II, J)Prrlenrl o ·· 
anno e não podendo prestar exam e r.a prirr.€ira época o a.lumno que faltar 
a 40 aulas de aualquer da!< cadeiras do r urso. 

A d. 128. O a lumno noderli <>scolher Pntre o PStuclo do inglez ou do ~-!L

mlio: o bi)J·ario sprá org-anizado ele modo que, si elle qui?.Pl' poder{L freque ntAr 
as à um; aulas, embora só preste exame da que preferir. 
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Art. 129 . O estudo de línguas vivas estrangeiras será principalmente 
pratico, de modo que o estudante se torne capaz de fallar e lêr em francez. 
i•1g lez ou a!lemão, sem vaciNar n em r ecorrer frequentemente ao diccionario. 

Art. 130. Aos que quizerem matricular-sP. em qualquer anno do curso 
ào Collegio Pedro IJ será licito fazel-o. desde que obtenham approvação em 
<odas as disciplinas dos a nnos anteriore.<>. 

Art . 131. Os candidatos aos cursos de Phárma<;ia ou Odontologia terão 
a faculdade de eBtudar sórr .. ente portuguez, francez, geogq.phia, arithmeti0a. 
physica, chimica e histeria natÍJra l, prestando, em um anno. exame de quatro 
dessas materlas, no maximo, como os estudantes não matriculados . 

Art. 132 . H averá em cada secção do Collegio Pedro II um professor 
rle portuguez. um de francez. um dP. inglez. um ele allem~o. um ue latln•. 
tlous de matbematica elerr_entar, um de geographia, cborographia e elem entos 
e cosmographia, um de physica, um de chimica , um de hlstoria natural, 

um de histeria do Brasil, um de philosophia, um ele- desenho e um ele gymnas
tica. 

Paragrapho unico. Haverá ainda um proressor de hespanuo l e um deita
iiano, ambos communs ás duas seccões do collegio. 

Art. 133. O professor cathedraticú nos seus impedimentos ser'!. substi
tn ido por urr. professor nomeado 11elo rlire-r.t.OJ' P. percebendo os VP.ncimento~ 

,:u e o effectivo deixou ele perceber . 

FACULDAIJEJ DE DTREITI. 

Art.. 13-l.. f) curso de cl!relt.o cnmpr<>henoer,:~ a~ rr,av" l' t<J s segu in tes e 
tssim distribuídas por cin.co annos de estudo: 

1 • anno - Direito Publico e Constitucional, Economia Política e Finan
(''lS, Direito Romano. 

2• anno - Direito Administrativo e Sciencia da Aclministrat;ão, Direito 
.nternacionaJ Publico, Direito Civil (parte geral e obrigações). 

3• anno - Direito Civil (direitos reaes), Direito Criminal (1" parte), 
I •ireito Commerclal (1" partfl) , Direito Industtrial e Legislação Operaria. 

4" a nno - Direito Civil (familia e successões), Direito Criminal (2' 
l,arte - Regimens peniten-ciarias e Direito Penal Militar), Direito Comn.er
c ai (2" parte - Direito Marítimo e Fallenc"ias), Theoria do Processo Civil e 
Commercial. 

5" anno - Pratica do Processo Civil \l Commercial, Theoria e Pratica do 
rrocesso Criminal, Medicina Legal e Bygiene Publica, Direito Internacional 
r l'ivado ·e Philosophia do Direito. 

Paragrapho untco. A cadeira de Direito Industrial e L egislação Operaria 
~c·rli. regida pelo S1-Jbstituto da 6" sec:;ão da precedente organização elo ensino , 
emquanto as rendas do instituto não permitta.m o pagamento de um pro
fessor cathedra.tico. 

Art. 135. O ensino ela 'l'heoria e Pratica do Processo Civil comprehenderá, 
além da parte theorica. um curso e~ encialmente pratico, em que os alumrim; 
aprendarr.. a redigir actos jurídicos e a organizar a defesa elos direitos. 

Art. U6. Quando uma disciplina fôr ensinada em t::o;1s os mais annos 
do curso, cada professor acompanharli. no a.nno immediato a turma que sob 
sua direcção começou o ensino de mate1·ia. 
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,-ACULDADE DE MEDICI NA 

Art. 137. As Faculdades de Medicina manterão nas condições da lei v i
gente os cursos medico, pharrnaceutico, odontologia, e os de obstetricia e 
medicina publica, en.quanto se não fundarem as faculdades especiaes de 
pharrnacia e de odontologia . 

Art. 138. O curso medico constará das seguintes cadeiras: 
Physica Medica, Chimica Medica, Historia Natural Medica, Anatomia 

Descriptiva, Histologia, PhysioJogia, Microbiologia, Th€ra.peutica, f'harrnaco
logia e Arte de Fbrmular, Pathologia Geral, Anatomia e Physiologia Patho
logicas, Anatomia Medico-cirurgica e Operações, Hy;:çiene, Medicina Legal, 
Ollnica Medica (1 ", 2", 3" e 4" cadeiras), Clinka Cirurgica (1", 2" e 3" cadei
ras), Clinica Obstetrica, Clinica Gynecologica, Clinica Ophthalmologica, Cli
nica Oto-rhino-laryngologica, Olinica Pediatrica. Medica e Hygiene Infantil, 
Clinica Pediatrica Cirurgica e Orthópedia, Clinica D ermai.ologica e Syphilo
graphica, Clinica Neurologica. e Clinica Psychiatrica. 

Paragrapho uni co. Embora a clinica medica e a clinica · ci rurgica "" 
leccionem em varias cadeiras . constituem uma só ma teria para exame . 

Art. 139. O ensino das n.aterias do curso m edico se fará em stets annos, 
sendo e lias assim distribuic'la.>J: 

l 'i anno: 

Physica med!c;,.; 
Chimica medica; 
Historia natural medica; 
Histologia ( 1" narte: Cytologia e Em bryologia gerae:n . 

Anatomia descriptiva (1, paneJ; 
Histologia (2" pnrte: Anatomia gera.J ou Histolo)':·i, r.oncretaJ; 
Physiologia (1" parte) . 

Anatomia descriptiva (2 parte); 
Physiologia (2" parte); 
Microbiologia; 
Cli11ica propede11tica. medicR " Clinica prooedeutica cirJJrglcn.. 

4• anno. 

Pathologia geral; 
Anatomia e Physiologia pathologica, 
Pharmacologia e arte de formular· 
Clinica dermatologlco. '' syphilogr~phlc~; 
Clinira ophtha·lmolo~ica; 
Clinlca. cirurgica . 

5° anno: 

Anatomia medico-cirurgica e operaçõe!O ,. 
Thera peutica ; 



Clinica cirurgica ; 
.cJinica medica; 
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Clinica pediatrica medica e hygiene infantil· 
Clinica pediatrica cirurgica e ·ot·thopedia; ' 
Ullnica. oto-rbino-laryngologica. 

6° ar. no. 

Hygiene; 
Medicina leg,.,l; 
Clinica rr.edica..; 
Clinica obstetrica; 
1Clinica gYJDecolo.gica; 
Clinica neurologica; 
Clinica psychiatrica.. 
Art. 140. O curso de pharmacla comprehenderá ás seguintes mate rias : 

Physica, Cbimica mineral e organica, Historia natural, Chimica analytica, 
Bromatologia, Toxicologia, Microbiologia geral, Hygiene e Pharmacolog:a. 

Art. 141. O ensino das materias do curso ele pharmacia se fará em tres 
onnos escolares, sendo e lias assim distribuídas: 

1° anno . 

Physica; 
C h i mica Minera.! e orga mca: 
Historia natural. 

2° anno: 

Chimica analytice., 
Pha!'macologia (1" pal'l<>l. 
Microbiologia Geral. 

3° anno. 

Hygiene; 
Bromatologia; 
Toxicologia; 
Pharmacologia (2" pat:le); 

• 

Art. 142. O curso de odontologia comprehenderá as seguintes materias: 
Physica applicada; Chimica applicada; Noções de Anatomia humana; Ana

tomia descriptiva da cabeça e medico cirurgica da IJocca; Histologia appli 
cada; Pathologia geral e applicada; Anatomia e physiologia pathologicas ap
.nlicadas; Hygiene e Med'cinn legal applicadas; Pharmncologia e 'rherapeuticas 
applicadas ; Technica odontologica: Prothese denta1·ia e applicações clinicas; 
orthodontia e prothese bucco-facial; Clinica odontologica. 

Art. 143. O ens ino das materias do curso de Odontologia se fará em qua
tro annos escolares, sendo ellas assim distribuidas: 

1° anno: 

PhyJSica a.pplicada: 
Chinica applicada; 
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Noções de ana.tomi:.. humantt, Anatomia descr!ptJva da cahcça e m~dico

cirurgica da bocca; 

Histologia applicada; 
Technica odontologica (frequenciltJ _ 

2• anno: 

Physiologia applicada; 
Microbiologia applicada : 
Pathologia geral e appllicada, 
'l'eehnica odontologica (exame1. 

3~ anno: 

Pharmacologia e Therapeutica applicadas ; 
Prothese dentaria e applicações clinica,; (frequencia). 
Aaatomia e .Pbysiolog:a patholog icas applicaclas. 
Clinica odontologica "(frequ ncia) . 

4" anno: 

Hygiene e Medicina legal applicadas; 
Prothese dentaria e applicações clinicas (exames); 
Orthodontia e Prothese bucco-facial; 
Clinica odontologica (exame). 

Art . 144. O curso de obl;tetricia. comprehenderá as seguintes materias: 

Anatomia obstetrica, physiologia · obstetrica. Obstetriçia (estudo desenvol
vidú do parto natural) e climca obstetrica. 

Art. 145. O en ino das materias, a que se refere o artigo precedente, se 
fará em dous annos. 

Art. 146. O curso de Medicina Publica comprehenderâ. as seguintes 
materias: 

Technica sanitaria, T echnica medico-legal, Clínica ev.idem iologica e clinica 
forense . 

Pa.ragrapho unico. O ensino destas ma terias, essencialmente pratic~.> , se 
fará em um anno lectivo, para alumnos do 6• anno medico, ou medicos j~ 

dipl,pmados. ou quaesquer pessoas que dese.iem aperfeiçoar conh ecimentos .das 
referidas materias. 

ESCOLA POLYTI!JCHNICA 

Art. 147. O ensi no da E scola Polytechnica se distribuirá por 29 cadeiras, 
a saber: 

I. Geometria analytica - Calculo infinitesimal. 
IJ. Geometria descriptiva e ;;uas applicações ás sombras e á perspectiva: 
III. Calculo das variações - Mecanica. racio nal. 
l V . Physica experimental - Meteorologia; 
v_ Phys1ca industrial; 
VT. Topographia Medição e legislação de terra~ - Princípios gerac• 

de colonização; 
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VII. Trigonometria espherica - .A"trunorrlilo. tneorica e pratica - Geo-
,Jesia ; 

VIII. Chimica innrganJc«. descr!pitive. analytica; 
IX. Chimtca organica, descriptiva analytica; 
X. Chimica anaJy,tica qualitativa e quantitativa; 
XI. Chlmir.a industrial: ' 

XII. Mecanica atpplicada; Cinematica e Dynamica applicadas - Ther· 
modynamica . 

XIII. Machlnas motrizes, precedido o seu estudo ao dos motores; 
XIV. Mecanica industrial, comprehendendo o estudo das principaes iu

Justrias mecanicas operatrizes correspondentes; 
XV. Electrotechnica. Medida elecfricas e magnetica ; 
XVI . Energia electt·ica, proclucção, transmissão e distt·ibuição, tracção 

·leetrlch., 

XVII. Electricidade inoustrial; 
:;;..'VIII. Mmeralogia - Geologia - ?\'oçõe d<! Metallurgüt; 
XIX. Docimasia - Metallmgia com desenvolvimento da Siderurgia, 
XX. Historia Natural, com desem·olvimentc da Botanica systematica, 

'sp.,clalrnente do Brasil; 

XXI. Resistencia dos materiaes - Graphostatica - Estabilidade das 
anstrucções - '.rechnolog1a de, r.:onstructor rnecanicu; 

XXII. }o;,tudo ao~ maleria<; de <.onstruc<:ão e deterrni1mção experirr.entaJ 
•e sua resistencia - '.rechnoiogia das profi -~ões elementares - Processo:. 
,eraes de construcção; 

XXIII. Architectura civil - Hy,giene dos dificios - Saneamento da:. 
c clacles. 

XXIV. Hydraulica- Abastecimento de agua- Esgotos- Dessecamento 
lrrlgaçiio, 
XXV. Estradas de rodagem e de ferro - Pontes e viaductos; 
XXVI. Navegação interior, precedida do estudo de Hydraul!ca fluYial 

r·ortos de mar - J:'har6e:~, 
XÃ."VII. - E conomia politico - Dir·eito administrativo - E:,tatistica 

ron tabilidacle. 

XJCVIII. Archltectura naval - Tl1eoria do nav1o - Propulsores; 
XXIX. Construcç:ão naval 

Art. 148. Haverá _mais as seguintes aulas: 

1", desenho ele aguadas e sua appLcaç:ão ás sombras - Trabalhos grrt· 
p~ lm:t"l e geon1etria descriptlva applicada â perspectiva; 

2•, c1 senho topographico -- Pratica de photographia e applicaç:ão a 
topogra phia; 

3", desenho cartogr3JPhico - Construcc:ões de cartas geodesicas geogra-
phlcas; 

4°, trabalhos graphicos <:: projectos r elativos a estt·:.da..<; ele Cerro t- a 
Puntes e viaductos; 

5", desenho e projectos de architectura, obt·as hydJ·aulicas " saneamentc. 
ilns cidades; 

6°, desenho e projectos ele machiF.as; 
7•, trabalhos graphicos e projectos de contrucç:ão naval. 
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art. 149. A Escola Polyttochn1ca comprehendera. O!:! seg.uintes cursos. 

a' curloo de engenharia civil; 
b) curso de engenharia mecanica e de eJectricidade, 
c) curso de engenharia industr iai: 
d) curso de engenhatia de contrucção naval. 

An. J 50. Os estudos dos diversos curso:. serão assim distd uuiuo~. 

CURSO DE EJNGENHARIA CIVI L 

Pri11teí1·o annn 

Georr.<>trla. a.nalytlca - Calculo !n!lnltesimal; 
z• cadelra Geometria descríptiva e suas applic::..ções ás sombras e 

perspectiva, 
a• cadeira Physica experimenta l - Metallurgia. 
Aula - Desenho ele aguadas e sua applicação ás sombras - Trabalho• 

gcaphlcos ele geometria elescriptiva applicada á perspectiva. 

1' cadeira - Calculo das va1·iações - Mecanica \·aciona!; 
2• cadeira - Topographia - Med ição e legislação de terras - Principino 

gt:;r&e::, àt) co-iúrJlzaçã.o . 
3" cadeira - Chímlca lnorganlca, discriptiva e analytica; 
Aula - D esen ho topographlco - Pratica ele pbotographia e applicação 

:;. topographia. 

1" cadeira 
Geodesia; 

Tfirce<ro anno 

Trigonometria espherica - Astronomia lheorlca e pratica 

2" cadeira Mecanica applicada; cinematica e dymanica app!icadrus -
'l'hermodynamica; 

3" cadeira - Economia politica - Direi to administrativo ·- Estatística 
Contabilidade; 

4' cadeira - Mineralogia - Geologia - Noções d e M tallurgia; 
Aula - D esenho cartograpico - Construcção de cartas geodesica ~ t· 

geographicas. 

Q1w1·to anno 

1" cadeira - R esistencia dos materiaes - Gra:phostatica - Estabilida le 
das conslrucções - Technologia do const.r u ctor mecan ico; 

2• cadeira - Estudos elos .materiaes de construcção e determinação ex
p erimental de sua resls tencia - Technologta elas profissões elen.entares ·-· 
Procéssos geraes de construcção; 

3" cadeira - Hy'<iraulica - Abastecimento de agua - Esgotos - Des
secamento -- IrrigaçKo; 

4" cadeira. - Estradas de rodagem e de ferro - Pontes e viaducto~. 

Aula - TrabaJhos graphicos e projectos relativos a estradas de ferro 
a pontes e viaclucto.s. 
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Qninto anno 

1" cadeira - Architeclura clv!L -- Hygien~ dos edifícios - Saneu.mt:nlo 
!las cidades; 

2• cadeira - Navegação inteTior, precedida do estudo de Hyclrau!ica 
flttVJal - Portos de mar - Pharóes; 

3" cadeira - Ma.chinas motrizes, precedido o seu estudo do de motores; 
4" cadeira - Energia electrica, producção, transmissão e distribuição; 

tracção electrica; 
Aula - Desenho ~ projectos ele archltectura, obras hydrau!icas El sanea

mento das cidades. 

n. CUHSO DE ENGEJNHAHIA MECANICA E Dt•: ELEC'.rRICIDADI!: 

Prlmeí1·o e segnr,flo amnos 

0::! meswos: 1• e 2: do Curso de :J;;ngenharia Civil. 

7.'crceirà anno 

1" cadeira - Electrotechl1ica - Medidas electricaJs e magn tica; 
2• cadeira - Mecanica. app!icada. Cinematica e Dynamica applicadas -

'J.'errrtodynamlca; 
s• cadeira - Economia política - Direito adrr..inistrativo - Estatística 

Contabilidade; 
4" cadeira - Mineralogia - Geologia - oÇ.ões de Metallurgia. 

Q1~arto anno 

1• cadeira - Resistencia dos materiaes - Graphostatica - Estabilidade 
da::; construcções - T echnologia do constructor mecanico; 

2, ectdeira. - Estu<.to das materla!'! de construcçâo e determhração expe· 
l'lmental de s ua resistencia - Technologia das profissões elementares -
~rocessos geraes de construcçao; 

a• cadeira - Hydraulic:a Abastecimento ae agua -- Esgotos -- Des-
bCC<I.rHento -- Irrlgac;ão; 

4n cadeira Docimasia Metallurgia, com desenvolvimento da Side-
r urg1a; 

5' cadeira llmergJa electr!ca; producçá.o. transmlssiio e distribuição; 
t racção electr1ca. 

Q~tinto anno 

1• caaeira - :Ellec.tricidade industrial; 
23 cadeira - Machinas motrizes, precedido o seu estudo dos mo ores; 
3• cadeira - 1\!Iecanica indusLrial, comprehendendQ b estudo da pr~n

ctpae::; industrias mecanicas e c;las machln s 6peratz·1z~s corre pondent s; 
4"' cadeira - J;'hysica industrial; 
AUI~.<.- DElserlho e projecto~ êle machlnas. 

J 
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III - CURSO DEl ENGENHARIA INDUSTRIAL 

P1·imeiro anno 

Chimica inorganica, clescriptiva e analyrt;ica; 
Geometria descriptiva e suas applicações ás sombras e t 

aã cadeiz:a - Physica experimental - Meteorologia; 
Aula - Desenho de aguadas e sua applicação ás sombras - '.rrabalhos 

graphicos de Geometria descriptiva applicada á perspectiva. 

S<J{flMUlo anno 

1" cadeira - Chimica organica, descriptiva e analytica; 
2• cadeira - Topograpnia - Medição e legislação de terras - Principio ~ 

geraes de colonização; 
3" cadeira - Mineralogia - Geologia - Noções de Metallurgia; 
Aula - Desenho topographico - Pratica de Photographia e applicaçii. 

á Topographia. 

1• cadeira 
Con tabilidacle; 

Te1·ceiro amno 

Economia ·politica. Direito a~ministrativo - Estatística -

2" cadeira I-listaria natural, com desenvolvimento da Botanica syste-
matica, especialmente do Brasil; 

3" cadeira - Chimica analytica qualitativa e quantitativa; 
4" cadeira - Docimasia - Metallurgia, com desenvolvimento da Side

rurgia. 

Q1w.rto ctnn o 

1" cadeira - Physica industrial; 
2" cadeira - Electricidade industrial; 
a• cadeira - Mecamca industrial comprehendenclo o estudo elas prin

mpaes industrias mecanicas e das rr.achinas operatrizes correspondentes; 
4" cadeira - Chimica industrial. 

IV - CURSO DE ENGENHARIA Dffi CONSTRUCÇÃO NAVAL 

P1'i11leiro e segunclo annos 

Os 1• e z• annos dÇl curso de engenharia civil. 

Terceiro anno 

1• cadeira - Mecanica applicada. Cinematica e dynamica applicadas 
Thermodynamica. 

2• cadeira - Resistencia dos materiaes. Graphostat!ca. Estabilidad'
das construcções. Technologia elo constructor mecanico; 

3• cadeira - Mineralogia. Geologia. Noções de Metallurgia; 
4" cadeira Economia poiitica. Dir<;>ito administrativo. Estatística 

Contabilidade_ 
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Qua;rto annu 

1" c:J.dera - Architectm·a naval. Theoria do navio. Propulsores; 
2• cadeira - Estudo dos materiaes de construcção e determinac;ão ex

nerimental de sua resistencia. Technologia das profissões elementares. Pro
~essos gerae~ de construcção; 

3" cadeira - Hydraulica. Abastecimento d'agua. Esgoto.s. Desseca
menta. Irrigação. 

4" cade'ira - Docimasia. Metallurgia, com desenvolvimento da Side
,.urgra. 

Q!Lim'to anno 

1" cadeira - Construcção naval; 
2• cadeira - Machinas motrizes, precedido o seu estudo do dos motores. 
3" cadeira - Mecanica industrial. coml))rehendendo o estudo das princi-

naes industrias mecanicas e das machinas operatrizes correspondentes; 
4" cadeira - Physica industrial; 
Aula - Trabalhos graphicos e projectos de navios. 

Art. 151. A regencia ele cada cadeira será feita ,por um professor cathe
<iratico. A cada aula corresponderá um professor de trabalhos graphicos. 

Paragrapho unico. As cadeiras ou aulas communs a diversos cursos se
' 0Lo regidas por um mesn·.o professor eathedratico ou de trabalhos graphicos. 

assistidas conjunctamente pelo alumnos dos referidos eursos. 
Art. 152. As eadeiras de chimica analytica e energia electrica serão 

r ·gidas respectivamente pelos professores substitutos das aetuaes 4" e 5" 
~··cções, emquanto as rendas da escola não forem sufficientes para pagamento 
"1s vencimentos desses dous professores eathedraticos. 

Art. 153. As duas cadeiras e a aula agora creadas para o curso dP 
e •genharia de construcçãq naval serão regidas por professores contractados 

~ que o Governo determine o respectivo preenchimento por concurso, 
uma vez votado pelo Congresso Nacional o augmento correspondente na 
~ bvenção dada á Escola. A iniciaçãiJ do curso com os professores contra
c.;ulos será feita logo que para isto a Escola obtenha os recursos necessa
rlos . 

Art. 154- . E' permittida a matricula de alumnos livres, que são os que 
<].•sejam estudar varias materias do curso e não precisam de titulo de en
g nheiro nem prestam exames. 

Paragrapho unico. Os alumnos livres pagarão sómente a taxa de fre
Q iencia correspondente ás materias que cursarem. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 155. Os professores, os auxiliares de ensino e o pessoal adminis
trativo, nomeados na vigencia da lei organica do ensino, gosarão de todas 
as vantagens e ficarão sujeitos a toclos os deveres de funccionarios publicas 
federaes, desde que requeiram e obtenham a sua transferenc)a para esta 
classe. 

Paragrapho uni co. Declararão nos seus requerimentos que se sujeitam a 
lodos os devet·es, inclusive o pagamento dos impostos e do sello da no
meação. 
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Arl. 156. Os alu·mnos, que já tenham a.pprovação em exames parcellados, 
poderão concluir o seu curso secundario de accôrdo com a legislação ate 
aqui vigente . 

Art. 157. Os actuaes livres-docent~ dos institutos de ensino superior, 
para entrarem no goso dos · privilegies estatuídos na presente lei, sujeitar-se. 
hão ao conjuncto de provas, que este decreto estabelece . 

Art . 158. E' vedada a transferencia a pedido, de qualquer docente, d" 
uma cadeira para outra, salvo si pertenciam ambas á secção ·para a qun' 
fez concurso. 

Art. 159. Emquanto subsistir a cTasse de ·professores substitutos no' 
institutos de ensino, ca,ber-lhes-hão os deveres e as regalias fixadas na le
gislação precedente. 

Art. 160 . Emquanto os institutos de ensino não organizarem seus novo~ 
regimentos internos, vigorarão os ultimos approvados pelo Conselho Superior 
de :Ensinr> em tudo quanto se não oppuzer ás disposições deste decreto. 

Art. 161. Até que o Congresso Nacional consigne verba no orçamento 
do Collegio Pedro II para um vice-director do Internato, haverá alli un 
chefe de disciplina. como até aqui. 

Art. 162. Emquanto o Congresso Nacional não decretar verba para 
desdobramento das duas cadeiras ele physica e chimica e de historia universal 
e do Brasil, do Collegio Pedro II, manter-se~ha a disposição do regulamente 
que até agora vigorou. 

Art. 163. No Collegio Pedro II poderá ser creado, quando o Congresso 
Nacional decretar a subvenção indispensavel, um curso superior, constituindo 
a Faculdade ue Lettras, incorporada á Universidade elo Rio de Janeirq 
na qual em alguns annos ele estudo 3e dará o ensino das seguintes materias 
<le accôrdo com o regulamento que fôr então decretado: 

Língua grega. 
Línguas americanas (especialmente o tupy-guarany, 
Litteratura grega e latina. 
Litteratura portugueza. 
Litteratura brasileira. 
Litteratura hespanhola. 
Historia da Civilização. 
L inguistica . 
Archeologia americana. 

Art. 164. Quando o Congresso Nacional autorizar, com as respectiv· s 
verbas, a transferencia da Escola ele Minas de Ouro Preto e da Escola s 
J)erior de Agricultura e Medicina Veterinaria, do .Ministerio da Agricu!tm·1.. 
a ~ue se acha~ subordinadas, para o Ministerio da Justiça e ;Negocias In 
t:rwres, passarao esses . estnbelccimentos de ensino para a jurisP..;cção imm•
dmta do Departamento Nacional de Instrucção Publica, tendo representadi 
no Conselho Nacional, identica á elas facuklades officiaes. 

Art. 165. Em quanto o Congresso Nacional não consi~nar no 01-çament•) 
geral da Republica alteração aos vencimentos dos funccio~arios do Departr
mento Nacional ele Instrucção Publica e elos institutos de ensino elelle depen
d:ntes. esses funccionarios perceberão os vencimentos que teem nas varias 
-situações em que presentemente se encnntram . 

Do Dia1·io Of!iciaZ de 3 de Maio de 1923.) 
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Projecto parcial sobre a reforn1a do ensino, apresentado por alguns 
professores 

DO' CORPO DOCENTE 

O corpo docente das escola~ superiores será constituído pelos professo
res cathedraticos, adJuntos e livres-docentes. 

Ao professor cathedratioo, até completar 2•5 annos de professorado con
tados da data de sua posse como cathe·dratico ou substituto effectivo, com· 
pete: 

a) orientar o ensino das materias que constituem a sua cadeira; 
b) leocionar em sua totalidade as materias que constituem o progrann

ma da mesma; 
c) apresentar para que seja estudado e julgado pela corugreg~.ão, 30 dlas>..

no minimo, antes da abertura dos cursos, o programn:na de sua cadeira, 
d) provJdenciar por tÓdos os meios ao seu alcan ce para ·que o ensino 

sob sua reponsabilidade seja o mais efficiente possível; 
e) tomar parte nas commissões de exames, de provas parciaes, de defesa 

de these, de ha'bil·itaçã0 de profissionaes estrangeiros e no julgannento das 
provas de concurso para preenchimento de Jogares de docentes; 

f) submetter, durante o anno lectivo, os alumnos ás provas parciaes e 
aos trabalhos praticos estatuídos pela presente lei, com o objecrtivo de ajui
zar do aprroveitannento dos mesmos, nas condiçêíes estabelecidas no capitulo 
referente a regimen escola r; 

g) tomar parte nas congt·egações; 
h) cOTllmunicar ao director e <â. congregação as difficuldades que encon 

t rar para a execução de trwbalhos de seu curso, indicandG com clareza as 
suas causas e o m eio de removei-as; 

i) rredigir as instrucções a serem observadas pelos docentes quando fize
rem cursos em seus lwboratorios ou clinicas, podendo nessas instrucçõe~ re
servar uma parte dos mesmos e a conveniente apparelha~gem, para seu u so 
pri'vaU.vo; 

j) indicar o seu substituto entre os livre-docentes nos impedimentos 
temporarios infeTiores a 30 dias; 

k) escolher todo o pessoal de serviço privativo de sua cadeira, propondo 
a nomeação ao directm·; 

lJ dispensar qualtquer aux11lar de ensino de sua cadeira; 
m) dispor, conforme jultgar necessario, ela verba de prompto pagamen

to que lhe couiber, apresentando ao director, no fim de cada anno lectivo, a 
escrlpturação das despezas feitas em livro pré'viamente rubricado, como pre
ceituará o regimento interno e ao qual virão annexos todos os documentos 
comprovantes dos gastos feitos; 

Art. Ao professor cathedratico, após 25 annos de professoraA:l.o, nas 
condições do artigo anterior, coonpete: 

a) exercer facultativamente o ensino indirecto por meio de escriptos, 
divulgações, memorias e conferencias de aperfeiçoamento; ' 

b) fazer, facultativ.amente, cursos equiparados ou livres de sua ou de 
tjUal.quer outra cadeira da escola, em local determinado pelo director; 

c) tomar parte nas congregações e votações; 
d) fazer parte elas commissões examinadoras de concurso, de exames. 

lle defesa de theses e de provas parciaes. 
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Art . Os profe~sores cathedraticos serão escolhidos por concurso e no-
meados por dem·eto; serão vitalicios desde a posse e perceberã.o os venci
mentos da tabella annexa. 

Art. Os professores adjuntos são os professores de aulas de traba-
lhos gra.phicos nas escolas de engenharia e das ca.deit·as privativas dos cursoo 
annexos das faculdades de- noedicina. 

Art. Compete aos professores adjuntos: 
c) r eger effectivamente a sua respectiva aula; 
b) elaborar o programma. da mesma, o qual deven1 ser submettido t o

do'" os annos á congregação, com tempo de poder ser por ella julgado 30 
dias, pelo menos, antes do fixado para inicio do curso; 

c) fa7.er parte de mesas examinadoras correspondentes ás a ulas; 
d) lecnonar- toda a materl<~. constante do programma approvado pela 

Congregaçi; o. 
Art. Os professores adjuntos serão escolhidos por concurso e n o-

meados PO<' aviso ; serão vitalicios desde a posse e perceberão os v nclmen· 
tos da tabella. annexa . 

!Paragrapho unico. O professor adjunto que contar 25 annos de profes
~orallo, a partir da data de sua posse effectiva como professor, será dispen
sado do exercício das attribuições constantes elas letras a, b, d, do artigo 
anterior. 

Art. Aos livo-es docentes compete: 
1 •, apresentar ao director o prDgramma de seus cursos ·livres, antes do 

Inicio dos m esmos; 
2", lecc!onar em sua totalidade as matenas que constituem o programm" 

do curso official ou de seus cursos livres, quanào os ienharn; 
a•, tomar parte nas mesas examinadoras, quanuo for para 1sso :sortea 

do ou designado; 
4°, submetter dueante o anno lectivo os alu:rnnos ás provas pa1·ciaes e 

a trabalhos po-ruticos nas condições previs tas pela presente lei no capitulo 
que trata do regimen escolar . 

Art. Aos livres docentes é assegurado o direito de : 
1°1 substituir o professor cathedratico em seus impedimentos nas con 

dições do axt. letra ) e do art. 
2•, occupar os cargos à e assistente, nas condições do ~. 
a•, fazer cursos equiparados ao offici.al; 
4°, fazer cursos livres; 
5°, concorrer á vaga de professor cathedratico; 
6° tomar assento na Congregação quando es-tiver substituindo um pro

fessor cathedra1ico ou quando for eleito para representar a classe dos li
vres-docentes; 

7°, reger, por indicação do direclor e approvação da Congregação, os 
lQ'!Wsos ®1Jnemos ou, co?n1JlernentM·es das cadeiras para que tiver obtido o 
titulo docente. 

A>rt. E' facultado ao livre docente obter a docencia para mais de 
uma cadeira. 

Art. O livre docente que quizer fazer curso privado remunerado de-
verá communicar lá directoria da escola, ueclaranào a sua um-ação, o nu
mero de aulas, o local em que se realizará, as taxas a cobrar por alumno 
e por período, e enviará um program.ma do m,eSill'J.o. 

!Paragrapho unico. Em caso de não o'bservancia lias exigencia.s deste 
artigo, o Uvo-e docente soffrerá um dPscontto identico ao previsto no art. 
revertendo as quantias descontadas ao patrimonio da escola. 
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Art. O livre docente em exercício de suas funccões fica sujeito a 
~odas as penalidades estabelecidas na presente lei para os profe~sot·es ca
t heliraJticos. 

Art. Os livres-docentes serão escolhidos por concurso, nomeados por 
portaria do director da escola, pelo prazo de 10 annos, e receberão sómente 
quando não slejam occupando ca•:go de professores cathedraticos, de pro
fessor adjunto ou de assistente ou, ain-da, quando não estejam des~gnados 
para reger um curso annexo ou complementar, a parte das taxas ele fre
quencia prevista no § z• deste antigo. 

§ 1. • O livre docente podet'á ter ao fim de 10 annos o seu titulo r eva
lidado por ouLros períodos successivos de cineo annos, si assim o entender 
a Congregação, .a,ttendemio ao valor dos cursos professados e á sua dedi 
cação ao ensino. 

§ 2. • O livre docente perceberá a metade das taxas por eile illxaclas, as 
-quaes nunca poderão ser inferiores ás .taxas de fr quencia elo curso official 
.do cathedratico; - e nos cursos livres, as taxas de frcquencia descontadas 
de 10 o/o para a escola . 

DO PREJElNCHIMElNTO DOS LOGARES DE DOCENTES 

• 
Art. Poderão concorrer á vaga de cathedratico, mediante concurso: 
a) os docentes livres da cadeira vaga; 
b) os professores catheclraticos de outras cadeiras; 
c) os docentes livres e professores cathedraticos de outras escolas of

ficiaes ou equiparadas; 
d) todo o profissional diplomado que prove especialização na materi::. 

de que consta o concurso. 
Art. As provas de concurso para professor cathedratico compre-

hendem: 
1. • apresentação de duas theses e sua defesa perante a congregação; 
2•, uma prova pratica sobre assumpto sorteado; 
a•, uma prova oral de 50 minutos com ponto sorteado 24 horas antes. 
1• - Das \luas theses, uma será sobre assumpto escolhido pelo candi

dato e referente á materia de que consta o concurso e na qual o candidato 
fará in tine o resumo de ca"da um dos seus trabalhos já .publicados e jul
gados por elle de valor; a outra serlá sobre assumpto sorteado entre 10 pon
tos escolhidos pela congregação, o qual, sendo commum a todos os concor
Tentes, será annunciado ao mesmo tempo em que se fizer a abertura da 
insoripção de concurso: 

2• - O prazo de inscripção para concurso será de seis mezes. 
Art. As provas de concurso se succederão na seguinte ordem: 
1" def~sa de theses de livre escolha; 
"2", defesa de these sobre assumpto sorteAdo; 
3" provas praticas; 
4", provas oraes. 
Art. As defesas das heses serão feitas separadamente, nas condl-

<;ões prewstas .pelo regimento interno, perante a congregação e uma com 
missão de quatro membros por esta eleita para ariuir os candidatos e pre
sidida pelo director. 

Nessa ar.guição, a comrnissão examinadora mostrará os erros por ven
tura commettidos pelo candidato, para que elle se defenda; peliirá expli
~ações sobre os ·assumptos obscuramente tl·atados; e, sobretudo. fará so-
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bresahir as contribuições originaes, I]OVas ou simplesmente bem expostas, 
quer das theses propriamente ditas, quer dos trabalhos apresentados, dan
do ~ogar a que o candidato deomonstre · in telligencia, erudição e preparo es
pecfalizado, facilitando por essa forma o julgamento da congregação. 

1° - Cada examinador dispor:á de 30 minutos ]Ja.ra a arguição, asse
gurado ao candidato o temp0 razoavel para a sua defesa. 

2° - Após a deff)sa 1:le cada these, os diversos membros da commissão 
attribuirão uma nota ao candidato, justificando-a, si assim o entenderem, 
e immediatamente cada professor enviará ao presidente da congregação uma 
cedula assignada e datada. indicando o nome do candidato e a nota con
ferida á prova. 

Art: As provas praticas serão feitas sob1·e uma questão sorteada de 
momento, dentre um certo numero de pontos préviamente escolhidos pela 
congregação, sendo facilitada aos candidatos a consu;ta de quaesquer livros 
ou documentos, sobre a fiscalização da com missão. 

Paragrapho unico. A congregação elegerá uma commissão de quatro 
memtbros para dirigir e acompanhar estas provas, ao cabo das quaes eUa 
apresentará em ~·elatorio minucioso sobre a prova pratica de cada candida-
to, com a indicação da nota attribuida pelos diversos examinadores. • 

Além disso, caberá á commissâo prestar· á congregação todos os escla
recimentos que lhe forem solicitados. 

Art. Logo após a terrninaç~o das prov>as praticas, haverá uma ses-
são especial de congregação para esse fim convocada. 

1 o - A]Jós a p1·ova oral de cada candidato, proceder-se-ha á leitura do 
relatorio previsto no artigo anterior red'erente a essa prova, após a qual 
se fará o seu julgamento nas condições do § zo do art . . .. 

Art. A prova oral, na qual o candidato demonstrará a sua cultura 
intellectual, o conhecimento da materia sorteada e boas qualidades de ex
posição, será executada perante a congregação e, si possivel, por todos os 
candidatos no mesmo dia, na>:~ condições previstas pelo regimento interno . 

1° - Após a prova oral de cada candidato, proceder-se-á ao julgamen
to nas condições do art. . . . . § 2°, sendo considerado inhabilitado o candi
dato que não preencher o tempo regulamentar . 

A nota attribuida ás provas será indicada pelos grãos de O (má) a 
Hl\ (optima) . 

2• - Ao fim de cada sessão de julgam1ento, o director, auxiliado por 
um professor, fará a apuração das cedulas recebidas, sendo lavrada uma 
acta em livro especial, encen·axla pelo director e por tres professores da 
congregação; guardadas todas as cedulas. 

Art. Finalizadas as provas de todos os candidatos em uma sessão 
publica da congregaçâJo que terá Jogar 110 dia e-m que se realizar a ultima 
prova ora l do concurso, proceder-se-á á apura.çâo final , pela forma abaixo 
mencionada. 

Art. Nessa sessão, o director auÀiliado . pelo vice-director e na falta 
deste por um professQr escolhido pela congregação fará, excluidos todos os 
'Votos daquelles professores que tenham faltado a qualquer das provas de 
presença obrigatoria1 em primeiro Jogar a apuração da nota média alcan
çada pelos candidatos em cada prova e, a seguir, a da nota media final. 

LDessa apuração será lavrada uma acta em livro especial nas condições 
previstas pelo regimento interno. 
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Nas congregações de jubgamento de concurso e nas condições ele ar
guição de theses e de ol'ientação e fiscalização de provas praticas só po
derão funccionar cathedraticos effecti'vos. 

Art. Havendo professor cathedratico ela mate1·ia em concurso será 
elle obrigatoriamente mem'bro elas commissões exruminadoras, salvo impe
dimento legal. 

Art. Todas as provas prestadas pelos candidatos serão publicas e 
reguladas em seus deta.lhes pelo regimento interno. 

A>rt. 186 serão habilitados para o provimento dos cargos de profes-
sor catheelratico os candidatos que alcançarem média final superior a sete· 

1. o Si n enhum candidato satisfizer essa condição, o director commu
nicará ao governo, pedindo autorização para contractar no paiz ou no es
t rangeiro um porfissional de reconh cida competencia para reger a cadeira 
pelo prazo de tres annos, ao cabo dos quaes será aberto novo concurso; se
rãJo excluídos dessa escol ha os livres-docentes da eadeira vaga. 

2. o Este contJ·acto dependerá de a.!Jprovação da congregação para ter 
o necessa.rio valimento. 

3. o Os canilidatos que alcançarem mMia superio,r a cinco serão nomea
dos livres-docentes. 

Art. Tel'ffiinado o concurso o director da escola communicará ao 
governo o nome do candidato vencedor, observadas as dis]Josições do § 1° do 
arti.go anterior, afim d ser o mesmo nomeado nas condições previstas na 
presente lei . 

.Paragrapho unit::o. No caso de dous ou mais candidatos haverem obtido 
r igorosamente a mesma nota, a congregação escolherá um nome a ser apre
õentado ao governo. 

Art. Te1'1Ulinado o prazo de inscripção para concurso e dentro de um 
:;.e-riodo de tres dias, a congregação se reunirá para approvar as inscripções 
e nomear as commissões de arguição de theses e marcar data para o inicio 
das provas. 

Paragrapho unico. O regimento in terno marcará para cada escola o nu
mero de exemplares que, de cada these, deverá apresentar o candidato, em 
numero, entretanto, nunca inferior ao dos membros da congregação, devendo· 
além disso o candidato apresentar, dos trabalhos proprios a que se refere ;> 

a rtigo, um numero mínimo de cinco exemplares. 
Art . Todas as provas prestadas pelos candidatos serão publicas e re-

guladas p lo regimento interno. 
Art. Os professores adjuntos prestarão con curso submettendo--se âs 

seguintes provas: 
a) prova pratica; 
b) prelecção oral; 
Paragrapho unico. Estas provas serão prestadas e julgadas de accôrdo 

com a presente lei, no que lhes fôr ca·bivel. 
Art. O director da escola communicará ao governo o nome do candi-

dato vencedor, nas condições do art., para a sua nomeação. 
Art. A livre docencia: é obtida unicamente uma vez por anno, na época 

marcada pela congregação e que constará do regimento interno, o qual fixará 
a data de encerramento elas inscripções. 

Art. O titulo de livre docente será obtidc mediante concurso, pi·estado 
perante a congregação, com as <>eguintes provas: 

1.• Uma these so'bre assumpto de escolha do candidato, onde poderá col
locar in tine os resumos de cada um de seus trabalhos anteriores. julgados' 
de valor pelo mesmo; 
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2.• Uma prova pratica; 
3.• Uma dissertagão de 40 minutos sobre ponto tirado á sorte com 2 ~ 

horas de antecedencia, dentre os de uma lista approvada J>ela. congregação : 
Art. O concurso de livre docente obedecerá ás regras que lhe forem 

applicaveis e que dispõe a presente lei relativamente ao co:wurso para pro
fessores cathedraticos . 

Art. Ao candidato que tiver ol?tido média final inferior a sete não será 
exJ)edido o titulo respectivo, e, só passados dous annos, será permittida a 
prestação de novo concurso, não podendo concorrer nesse período á vaga de 
{)abhedratico. 

DAS CONGREGAÇÕES 

A congregação compor-se-ha de todos os r:>rofessoees cathedraticos em 
effectivo exercício; dos livres-docentes que os estiverem substituindo e de um 
livre-docente, representante dessa classe, por ella para tal fim eleito annual
mente em sessão presidida pelo vice-director da escola. 

Art. A congregação será convocada e presidida pelo director; em su,t 
falta, pelo vice,director e na falta deste pelo cabhedratico mais antigo e de
liberará segundo as normas estrubelecidas no regimento interno. 

Art. Todas a.s vezes que um terço de seus membros em exerci·cio t' 

requerer, o director convocará sessão de congregação nas •condições esta.bele· 
cidBJS pelo regimento interno. 

Art. A co11gregação deliberará com a presença da metade e mais um 
de seus membros, salvo nos .casos em que fõr exigido o voto de dois terço~, 

bem como nos de sessões sólemnes e em outras preVistas que se effectuanJ 
com qualquer numero . 

IParagrapho uni co. Quando, convocada: duas vezes, por edital •]mblicado 
em jornal de grande circulação, não se verifique a presença de p.rofessores 
em numero legal, far -se-ha terceira convocação, deJi.berando..se com qualquer 
numero, desde que se não trate de reforma.do regimento interno, nem d~ 

augmento ou diminuição de taxas. 
Art. Compete á congregação: 
a) estudar e propõr aos poderes competentes todas a:s medidas tendentes 

a transformar, mel'horar e desenvolver o ensino; 
b) decidir, em ultima instancia, os Tecursos interpostos J>elos estudantes 

contra actos do director ou de p~:ofessores; 
c) organizar e votar uma proposta annual de orçamento de todas ?.> 

despezas escolares e da receita provavel, e enviaLa ao Conselho Superior de 
Ensino, {!urante o mez de Janeiro. 

à) regulamentar em um regimento interno os detalhes necessarios á boa 
execução da presente lei, submettendo o referido regimento á approvação do 
Conselho !Superior de Ensino antes de entrar em execução, e bem assim 
todas as vezes que fõr alterado ou transformado; o que só poderá ser feito 
de dous em dous annos; 

e) conferir os premios instituídos ]Jor partioulares e os que julgar con·· 
veniente crear; 

f) eleger annualmente, na ultima sessão do anno lectivo, o vice-director 
da escola e um representante seu no Conselho .Superior do Ensino· 

g) "approvar ou annullar os contractos celebrados pelo director; 
h) auxiliar o director na manutenção da disciplina escolar: 
:i) fixar o numero de auxiliares de ensino e distr]buiLos; fixar os Jogares 

de lfunccionarios administrativos necessarios ao ensino e não previstos ao 
orçamento organizado pelo 1Qoverno; 
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f) eleger por maioria àe votos, em cedulas contendo cada uma quatro 
nomes differentes, as 'Commissões examinadoras nos concursos e julgar as 
indicações de commissões examinadoras dos alumnos, feitas pelo director; 

k) assistir ás provas oracs e ás ele defesa ele these dos concurso , e votar 
na classificação dos candidatos pelo modo indicado na presente lei; 

Z) propôr ao ministro da Justiça e Negocias Inte1·iores, por intermedio do 
Conselho Superior elo Ensino, augmento, diminuição ou suppressão de taxas; 

m) examinar e a:pprovar os program.mas elaborados pelos professores, atê 
30 dias antes da abertura das aulas, de modo a harmonizal-os, tornando o 
ensino mais efficiente; 

n) julgar o horario escolar proposto pelo director. 
Art. A congregação elegerá, na primeira sessão E'!fifectuada annua!-

mente, .quatro COIIDmissões auxiliares, assim denom1nada'S: Corumdssão de 
ensino, Commissão de docen'Cia, Commissão de orçamento e tomada ele contas 
e Commissão de redacção do annuario. 

1.• A eleição se fará em cedulas separadas, uma para cada commissão, 
devendo conter tantos nomes quantos os de que cada uma se compuzer, nos 
termos fixados pelo regimento interno. 

2.0 O funccionGJIDento destas commissões e a distribuição dos encargos 
que lhe competirem serão regulados pelo regimento interno. 

Art. No principio de cada anno escolar, pm·ante a congregação, nas 
condições previstas pelo regimento interno, serão sorteados os nomes de quatro 
de seus membros que deverão fazer uma viagem de instrucção ao estran. 
geiro, realizavel no período de férias no 'Começ<.> -do anno seguinte. 

>Só serão sorteados os nomes dos professores cathedraticos. O professor 
sorteado deverá declarar, por escripto, no prazo de oito dias, si acceita ou 
não a viagem . Si não fizer essa declaração, considera-se como tendo re
cusado e proceder.se-'ba a novo sorteio. Serão excluidos do sorteio os nomes 
dos professores que já tiverem gosado a viagem nesse turno, bem como os 
dos que no mesmo 'já tenlham recusad,o por duas vezes o goso de tal premio. 
O professor que, tendo a:cceito a viagem não a fizer, não terá direito a re· 
ceber qua·lquer quantia destinada a esse fim. 

DOS DIRElCTORES EJ VIDE'DJRECTOREJS 

Art. Os clire'Ctores são nomeados livremente pelo presidente ela Repu. 
blica, ele preferencia dentre os professores effectivos de cada Instituto de 
IDnsino e demissíveis ad nut1~m. 

lNos casos em que o Presidente da Republica julgar conveniente, poderá 
nomear um director estranho á Escola escolhido entre prOifissionaes ele nota
vel competencia. 

Art. Compete ao director: 
a) ser o in temnediario entre a Congregação e o Governo em assumptos 

aftinentes ao ensino e ás dii'!lanças do Instituto; 
b) cumprir á risca o orçamento votado pela Congregação e approvado 

pelo Governo; 
c) nomear os divres-docentes e por proposta do professor, os assistentes 

e dffinais a uxiliares; 
d) nomear os fun'Ccionarios administrativos; 
e) verificar a assiduidade dos prof ssores livres-docentes e a uxiliares de 

ensi·no e a execução integral dos programmas, a:pplicando-l>bes as penas com
minooas na presente lei . 
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f) velar pelo fiel cumprimento dos deveres por parte do pessoal admi
nistrativo; 

g) presidir ás sessões da Congregação, convocai-as e suspendel-as quando 
julgar necessario; 

h) manter no instituto rigorosa disciplina; 
i) apresentar ao Governo, annualn<ente, por intermedio do Conselho Su

perior do Ensino, relatorio minu('ioso de tudo quanto occorreu no Instituto, a 
respeito da ordem, disciplina, observancia das leis e do orçamento, propondo 
as medidas· julgadas necessarias á melhoria do ensino; 

j) admoestar e punir os professores, nos casos previstos em lei. 
Art. No caso de impedimento tempor,a,rdo do director será elle sub-

bstituido pelo vice-d!i.rector. 
Paragrapho unico. O vice-dlrector será eleito por um anno pela Congre

gação em sessão realizada na ultima quinze•na do mez de Dezembro e será 
tlrado dentre os professores carthed11a.ticos em ei'fectivo exerciciQ. 

A.rt. Compete ao vice-director: 
c~) substitUJir o director nos seus impedimentos; 
b) rpresidir as reuniões dos livres-docentes para eleição de seu represen

tante perante a Oong>regação; 
c) auxiJ.ia;r o director na apm;ação f<Lnarl nos concursos para provimemto 

•:!os cargos de docentes; 
d) presidir a reunião dos alumnos para escolha dos que deva.m gozar 

dos prl!mios esrtipulados no wrt. 
e) cooperarr com . o director na fiscalização dos cursos professados na 

Escola; 
f) auxiliar D dlirector toda vez que fôr por este solicitado. 

REGIMEN ESCOLAR - MATRICULAS - EXAMES 

Art. O curso escola.r será dividido em dons períodos - o prii.méiro de 
1 de Abril a 15 de Julho e o segundo de 1 de Agosto a 15 de Novembro. 

§ 1. 0 A data fixada para arbertura dos cursos n ão póde ser transferida 
si não em caso de calam1dade publàca reconhecida pela Congregação. 

§ 2. 0 Os períodos de 15 de Julho a 31 do mesmo mez e de 1 de J aneiro 
Ih. 16 de Março serão considerados de férias escolarres. 

Art. O curso nas escolas superiores será profes'Sado por meio de 
prelecções e aulas praticas, Lixadas em numero e duração pelas congre
gações. 

Art. A matricula terá Jogar nv.s quinze dias que amtecedem a aber-
l:ura dos cm,gos nas condições indicadas pelos ,artigos abaixo e observadas 
as d1sposições do regimentQ interno. 

Art. Para obter matricula ·no 1 o anno dos cursos nos institutos de 
imsino superior os candáda.tos deverão requerer, provando: 

a) idade mimma de 16 annos; 
b) idoneidade moral; 
c) ápprov,ação no respectivo exame vestibular. 
Art. Para Qbter matricula em quarlquer dos outros annos do curl'lo, 

os alumnos deverão apresentar requerimento, annexo ao qual virá: 
a) certàficadQ de approvação em todo o cuTso do amno anterior; 
b) recibo de pagamento da respectiva ma,tr.icula. 
Art. SeJ.'á. permittida aos alumnos que depel!l.derem de uma só materia 

do anno anterior a obtenção de matricula nessa materia e de matricula de
pendente no am•no seguinte, afim de poderem presta.r. os exames pa;rciaes e os 
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trabalhos praticas. Neste caso deverá o alumno apresentar amnexo ,ao seu 
requerimento os seguintes documentos : 

a ) certificado de que depende de uma sõ materia; 
b) recibos de pagamento de matlicula na materia, de que depende e de 

ma,tricula dependeonte no anno seguinte. 
A!rt. Aos alumnos matriculados a escola fornecerá um cartão de iden-

tificação nas condições estipuladas pe1o regimento interno . 
Ar: Para, ajuizar-se do preparo dos alumnos, serão durante os pe-

ríodos lectivos executa<las as prov,as parciaes, :llixadas em numero, época e 
11>Ltureza pela Congregação, mediante proposta dos professores cathedraticos 
em exercício, e os trabalhos pr·atticos segundo programma offerec1do pelo 
cathedra1ico e approvado peh Congregação . ' 

Art. As provaiS parciaes nos cursos officiaes e equiparados serão pres-
tadas perante um a commissão ·cmnposta dos professores cathe(lraticos e livres
docentes que estejam regendo cursos equipa.rados; os docentes attribuirão 
separadamente, <le accôrdo .com o § 1° do art. uma nota á prova de cada 
ao:mnno, sendo a nota final a 1nédia de todas ,as no tas. 

Paragrapho unico. Não havendo curso equiprurado as provas serão pres
tadas perante .o cathedratico. 

Art . Do tlm.balho pratico ele anno, para cada, alumno, ficará, sempre 
que fôr possível, a juizo ela Cangregaçã.o, um relatorio, uma memoria de
scriptiva ou outro documento analogo em que o docente elo curso respectivo 
lançará, com a sua assignatura ou rubrica, a nota relativa ao mesmo, nas 
condições do § 1 o do art. 

Art . Haverá uma unica época para o exame vestibular, que será 
a primeira quinzena de Março, e duas épocas para• os exames de todas ns 
materi;u: do curso da escola, começando a primeira em 1 d~ Dezembro e 
l,ill'mina·ndo inprorogaovelmente em 31 do mesmo mez e a segunda em 15 de 
M>l.rç:o e f i•nal!za.ru:lo im::Jrorogayelmente no ultimo dia deste mez. 

§ 1. • A data ele inicio dos exames sõ poderá ·ser a.,cli.ada nas condições 
estabelecidas pelo § 1 o do art. 

§ 2 . 0 Em caso de grandP. affluencia ele candidatos a Congregação, me
&i<>mte proposta do diTector, poderá permittir que o inicio dos exames de 
primeira época seja marcado para 25 de Novembro. 

Art. A inscripção para exames terá Jogar nos 10 dias que precedem 
aquell~ em que devem os mesmos começar. 

Par&.grapho unico. A data da a1bertu•ra de in.scripção para exames serâ. 
annunmacla por meio de edital affixado ná escola e publicado em um jornal 
de grande circulação, com antecedencia de 15 dlias. 

Art. O candidato a exame vestibular deverá exhibir nas condições 
previstas pelo Regimento Interno : 

a) attestado de identidade e vaccinação. ant1-vario.Jic,a.; 
b) certificado de approvação em todas as matei'ias que constituem o 

curso gymnasial , fornecido pelo Collegio Pedro II ela Capital Federal, ou por 
um dos institutos congeneres de instrucção secundaria, mantidos no paiz. 
aue tenha obtido a equiparação legal áquelle e funccione ainda sob a inspe(: 
d'"o do Conselh1J Superi<•r dv Ensint,; 

c) recibo elo pagame11to da, t.axa de inscripção fixada. para este exam·c 
Para_grapho uonico . O ca.ndidato que tiver certificado de curso completo 

C.e gymnasio estrangeiro, authenticado pela mais alta autoridade consula1 
brasileira da cidade onde o instituto funcciona~ e acompanhado da prova of
ficial de que o titulo exhibido era acceito pelas academias do paiz, póde in
screver-se para o exame vestibular, apresentando certificado nas condlçõe~ 

do artigo anterior de approvatÇão em exame da língua portugueza. 
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Art. O exame vestibular comprehenderá prova escripta ou pratica 
e prova. oral, •nas condições fixadas pelo Regimento Intprno, e versará sobre: 
pJ:,ysica, cbimica e historia natunal, na.s escolas de medicina; mathematic:. 
elementar, algebra superior, elementos de geometria analyt.ica, cosmographia, 
desenho linear e manejo de regra de calculo, nas escolas de engenhrurl.rk. 

Paragrapho un~co. O exame vestibular será julga.do de accôrdo com o 
disposto nos §§ 1" e 2" do :~rt. pai''< lll! exames da primeira. époc" pCJr um!!. 
commissão es.colhirla pela Congregação de preferencifl. entre os professores 
.la propria. escola, que não tiverem le~cionado particularmente as matenas 
constamtes deste exame sob a presldenoia do vice-director, ou de um outrv 
professor escolhdoo pela Congregação, na falta da,quelle, ao qual caberá a 
distribuição das materias pelos examinadores. 

Art. Em cada anno lectivo a Congregação ma~t·ca.rá o numer.o de va·. 
ga.s nfi r,rimciro anno, limitando assim ã. matricula, rle accôrclo com a capa
·.idadP de ensino da escola, respeitada. a classificação segundo as ·notas ob
tidas. 

§ 1. • O dire.ctor recorrerá para o Conselho Supel'ior de Ensino, caso não 
cor.corde com a limitação como fo·i feita, e este decidirá do recurso . 

§ 2. 0 Os alumnos approvados no exame vestibular e que não possatt. 
obter matricula pela limitação acima1 prevista, poderão obter a matricula em 
outra escola congenere, desde que haja vagas a preencher, observada a pre
ferencla para os de melhores notas. 

Art. Os candidatos a ex:::nne ele primeira f!poca dos cursos ela. escola 
t-Xhibirão jtl'Dto aos seus requerim~ntos os seguintes documentos: 

a) recibos de pagamento da taxa ele freque.ncia referentes ás materias de 
que deseja prestar exame, e da taxa de mm.mes; 

7>) cleclau·ação do docente officia] do curso seguido, nas condições e::~ta

belecidas pelo Regimento Interno. de que prestou 314. no mi'llimo, das pro
vas parciaes execut.ftda.s segundo inclica~ão offerecicla pelu professor ci>.the. 
:iratioo e approvada pela Congregação, e dt,; ttue executou, no minimv, 314 
<?cs trabalhos praticas dados pelo docente. 

Art. O calnclidato a e:x.ame de segunda época deverá. junl::tr :..<> seu 
l'equerimento os seguintes documento::;. 

Paragrapho uni co. Não poderão comparecer a ex;arne de segunda 
ópoca os alumnos que tenham sido rejJrov3JdO!'J ern ml!·ls de urna ruater1a. do 
t'Urso ncs exames de primeira época. 

A•rt. Os exannes do curso da Escola constariío, na r1rimeira época de 
uma prova oral prestada po1· cacle.ira, perante uma commissão examinador-a 
constituioa por um presidente e clous examinadores que arguirão , no maximo, 
Vinte mr•nutos caJu. UJll. 

Art. Os alumnos com m·atricula dependente poderão obter a inseri· 
pgiio condicional nos exames de primeira época do anno, não lhes sendo per
mitticlo prestar as provas oraes, caso não tenham logrado approv2•ção na 
materia de que dependiam. 

Art. Os ex.ames do curso d&. escola constarão •na 2" época, de um& 
prova escripta ou prattica e de uma prova oral, prestadas por cadeira, perante 
uma oommissão examinadora, constituída nas condições do art. sendo o 

.~empo de arg-uiçã.o de 40 minutos, no maximo, para cada examinador. 
Art. Constituirão as mesas flxamihadoras: os professores catheclt·atico!j 

d1. mat~;ria e um livre docente sorteado, nas condições previstas pelo regi
mento interno, dentre os oocentes da materia, e quando necessario um outr& 
prof.essor cathed11atico ou livre docente da mate1ia na ordem indica.cla. 
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A!·" O regimento interno prescreverá, para cada escola, as condições 
em que deverá ser feit:::1 a prova escripta ou pr.atica dos exames de 2" época . 

Art. A arguição na prova oral será feita sobre ponto sorteado no 
Jt,omento, tirado de uma lista approva-da pela Congregação, com.; preceitú::t. 
,, regimento interno, abrangendo toda a materia, e onde será declarada &,. 

r arte vaga; devendo cada ponto, entretanto, versar sobre t res partes. de 
programma, no minimo. 

Art. Para conclusão dos exam es, dentro das épocas respectivas, po-
!t.rão ser examinadas duas turmas de a lumnos por <;lia e por materia, ca
'JentlCI '!0 regimento interno fixar o numero maximo de alumnos para cada 
urma e ao director c<Ynstituü· nov.a commissli.o, se nisso convier a commissãc. 

ri con~tituida . 

Art. O· julgamen to dos exames de J.• ép0ca serâ. f <:lito em igualdad·~ ti" 
ondiç;óí<?;; com a nota m éclia das notas das provas parciaes - sendo attri 

louicla a nota zero ás que n ão tive rem sido prestadas pelD alumno - com 
'l nota méCLia elos trabalhos pr::Lticos, e com a nota m édia ela prDva oral. 

Art. O julgamento dos exames ele 2" éPoca set·á feito n a s condições 
•:o a rtigo a nterior, substitudda a nota ele provas parciaes pela ele pmva es
n lpta ou pratica. 

§ J • o Serão attribuidos. ás diversas provas, os grãos ele O a1 10, sendD 
tue o a lum•no sô poderá ser considerado approvado quando reuna um numerú 
!e pon1os qu e dê para a média final um valor ig ual ou superior a 3 na 1• 
poca e a 5 n a· 2" . 

Será considerado a pprovaclo s implesmente quando essa média fô r 3, 4 ou 
, na J • época; approvado plenamente quando fôr 6, 7, 8 ou 9, e approvatl::> 
om dJ3t in cç:ã o quando fõr 10. 

§ ?. • o O modo ne v Ci tar n as com missões examinaidoras, será preceituado 
nela regimnlto intet•no. 

Art. Os docentes não poderão - ter cursos particulares r emunerados 
1a.s materias que officialmente ensinam, frequentados por a lumnos da escola. 

Paragrap-ho unico. A mesma prohibição será estendida a10s assistentes e 
"O~ r•arentes, a té o segundo grão civil, daquelles docentes. 

Art. Os cursos officiaes devet·ão esgotar toda a materia ele accol'Clo 
·om o programn1a approvado . 

Patragrapho unico. O docente, terminando o programma a ntes da data 
.•; encetTam~:nto do período lectivo, deverá proseguir em seu curso, clesen· 
·o!vendo o•J repetindo as p.artea theorica.s ou praticas julgadas mais impor
n. ntes . 

Art. Para se verificar a presença do professor ou do livre docente 
•' conhecer da frPquencia de seu curso, ao fim ~le cada lição ser-lhe -hat apre
•mtadn. p elo inspec.-tor uma caderneta, a uthentio:tda segundo as disposiçõe2 
io regiment" interno, anele haverá a indicação do numero da lição profes
~aaa. dat dala em que a mesrr.::. se r ealizou, e do numero de alumnos pre
~entes. O docente indicará o ponto do progeamma exp1anado e fechará com 
;, sua assignalura ou rubrica . 

Paragrapho uniciJ. Em caso de falta con ectiva, dos alumnos cumpre ao 
docente declarar na caderneta a m ateria que deveria -ser explanada na res 
p0ctiva lição, a• CJUal será C011Siclera.cla como dada . 

Art. Os cur~C"s officiaes dos livres docentes Dbedecerão, em tudo, a 
norm3.5 ge,raes iclenticas á s dos cursos professados pelos cath edt·aticos, sendo 
upplica.c1as aos mesmos as disposições do a!'tlgo anterior, 
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Art. As ta."<"'-S de exames serão distribuídas entre os membros da.s 
commissões examinadoras proporcionalmente ao numero dG alnmnos exaro!·· 
nados. 

Art . A ta."<a de matricula será paga em Ma1rço e a de frequencia no 
come~., ele cada p(,riodo lecti vo. 

Ficam fixa;das as seguint&s taxas: 
Taxa de exame vestibular; 
T81Xa de !natricula. em qualquer dos annos da escola; 
Taxa. de frequencia por cadeira, clini'<::a ou aula e por período: 
IJ.'aJxa de exames; 
Taxa de transferencia. 
Art. A frequencia ás aulas t'heoricas ê livre, havendo unica1nente '' 

obrigatoriedade, prevista na p.a,rte que trata elos exames, em relação ás provas 
parciaes e aos trabalhos praticos. 

Art. O alumno communicará á secretaTia a sua resielencia e bem assim 
as mudanças que fizer. 

Art. Em todos os annos do curso serão admittidos quatro alumnos 
gratuitos: o 1 • será o alumno que tenha obtido media. mais elevada de a p
provaçãJo no anno anterior e os demais serão escolhidos por seus collegas d 
anno, em reunião presidida pelo vice-elirector, e nas condições prescriptati 
pelo Regimento Interno. 

iParagrapho uni'Co. Fica entendido que só cruberá o premio acima indica à·' 
acs alumnos approvados com media geral superior a 7 . 

Art. <86 poderão ser permittidas transferencias de uma: escola pa1 ~ 
outra no período comprehendido entre 1 de Janeiro a 30 de Março, desde qu· 
sejam feitas entre escolas officiaes ou equiparadas, não sendo, entretanto. 
permittidas as transferencias no ultimo anno escolar. 

1.• A guia de transferencia deve especilficar si o alumno prestou exame n·t 
1n •êpoca, si deixou de prestar por motivo de força maior, si foi reprovado 
em uma cadeira apenas ou si deixou- de apresentar.se a exame da mesma. 
si foi suspenso e por quanto tempo. 

2.• São CJibrigados a exhibir a guia de transferencia os estudantes que e,, 
outra faculdade, cujas aulas não frequentavam, foram approvados em m.l 
terias dos annos anteriores . 

Art. ·Si um estudante frequentar simultaneamente duas esco1as 'Con· 
generes não poderá ser acceita em uma a nota obtida na outra. 

Art. As escolas officia,es e as equiparadas a estas são obrigadas a 
cooperar para a manutenção da disciplina geral, respeitando umas as pen:Js 
da suspensão ou exclusão impostas pelas outras. 

Art. O horario elos trabalhos escolares será regulado pela Congreg'l 
ção, independentemente de quaesquer limites fixados para os traJbalhos na• 
repartições publicas. 

AUXILIARES DEl ENSINO 

Art. Serão auxiliares de ensino : 
Os assistentes, os monitores, os internos e os auxiliares de instrucçã•J 

pratica. 
Art. Os assistentes serãJo escolhidos dentre os livres docentes da; ma-

teria, m ·diante indicação elo professor cathedratico . 
§ 1.• O professor >cabhedratico poderá escolher para assistente um pn• 

fissional que não seja livre docente, devendo este, entretanto, obter no praztl 
de um am1o o titulo em questão, sob pena de perda do Jogar de· assistente. 
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§ 2.• Não poderão ser assistentes os parentes consanguineos ou afnn.s 
até ao 2• grão, do professor cat•hedratico. 

Art. Os monitores, internos e auxiliares de instrucção pratica serão 
escolhidos entre os a lumnos matriculados mi: escola que tiverem obtido ap
provação plena ou distincte. no exame da cadeira, excepção <feita. para as 
cadeiras cujos exam es sejam prestados no ultimo anno do curso. 

[l.'aragrapho unico. Estes auxiliares de ensino perderão obrigatoriamentr,: 
. -os seus Jogares, desde- que completem o curso da Escola. 

Art. Compete aos auxiliares de ensino: 
Cumprir as determina·ções constantes de instrucções elaburadas pelo pro

fessor ca thedratico. 
Art. Os a uxiliares de ensino serão nomeados pelo director da escola. 

mediante proposta do professor cathedratico e serão por este demissíveis 
aà nutum, percebendo na Thesouraria da Escola os vencimentos !fixados an
nualmente no orçamento escolar. 

§ L 0 Para a dispensa .de um auxiliar de ensino basta um officio de com
municação nesse sentido, dirigido pelo professor ·cathedratico ao director da 
Escola. 

§ 2.0 A Congregação fixará em seu orçamento, annualmente, o numero 
de assistentes e os distribuirá pelas diversas cadeiras da Escola, attendendo 
t;obretudo ao auxilio que devem prestar ao cathedratico nos trabalhos pra
ticos da cadeira. 

DO PESSOA!, ADMINISTRATIVO 

Art. Nos estabelecimentos de ensino haverá os seguintes funccionarios: 
<t) um secretario; 
b) um thesoureiro; 
c) um bibliot.hecario: 
à) um porteiro . 

Em numero fixado pela Congregação: 
e) amanuenses; 
f) dactylog·raphos; 
g) conservadores; 
h) auxiliares de gabinete; 
i) inspectores de alumnos (antigos bede:s); 
j) serventes. 
§ L• Todos os funccionarios administrativos serão nomeados pi:lo directo. 

~ perceberão os vencimentos fixados pelo orçamento da escola const9.nte da 
lei orçamentaria da: Republica . 

§ 2.• Os empregados constantes da tabella annexa ao orçamento acima 
citado, reeeberr-ão pela dotação no mesmo prevista, e os demais ~eberão 
pelas rendas escolares. 

LlCEJNÇAS, SUBSTITUIÇÕElS E FALTAS 

Art. . As lieen ças aos professores e demai empregados gosanclo das 
regalias de funccionarios publicos serão concedidas na fôrma do estabelecido 
pelas leis em vigor. 

Art. As licenças dos fnuccionarios da scola não comprehendidos no 
a rtigo anterior serão concedidas pelo director na fôrma do estabelecido no 
regimento interno. 
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Art. A substituição do cathedratico até 30 dias será por indicaç:ã!J d~ 
cathedratico e a.cto do director, feita pe<lo assistente ou por um outro J.ivre. 

c dqcente da: cadeira. 
Art. A substituição por periodo superior a 30 dias será feita por !.ine 

, docente da materia e em falta deste por um cathedratico, escolhido pela 
Oongregação. 

Art. Os proJ:essores e auxiliares de ensino fi'cam sujeitos :!t, desconto 
de tantas trigesimas partes de seus respectivos vencimentos m ensaes, q,uautas 
forem, em cada mez, as faltas que deren1, excedente de tres. 

POLICIA ACADlilMTCA 

.Art. A policia: academica tem por fim manter no seio cTa corporação 
academica a ordem e a moral. 

Art. Ao director, á Congregação e ao Conselho Superior de IDnsino ca-
berá p1•ovidenciar sobre a policia acadcmica . 

A!·t. .As .penas disciplinares são as seguintes: 
a) advertencia particular, feita pelo director; 
õ) advertencia publica, feita pelo director em presença de certo numero 

de docentes; 
c) suspensão por um ou mais periodos lectivos; 

cl) expulsão da escola; . 
e) exclusão dos estudos em todas as escolas brasileiras . 
§ 1.0 .As penas disciplinares indicadas em a e b serão de jurisdicçâ[) 

do diret!tor; as de c, d e e da jurisdicção das Congregações. 
§ 2.0 Estas p nas não isentam os delinquent€\5 das penas do Codigo Pena! 

em que Glouverem incorrido. 
Art. Incorrerão nas penas comminadas pelo artigo anterior, alineas 

a e õ, os alumnos; 
a) por faltarem ao respeito que devem ao dire'ctor ou a qua;quer 'mem

bro da corporação docente; · 
õ) por desobediencia ás prescripções feitas pelo dire,tor ou por qualquer 

m embro da corporação docente; 
. c ) por offensa á honra de seus collegas; 
d) por perturbação da ordem, procedimento deshonesto nas aulas ou no 

re'Cin to da escola; · 
e) por inscripção de qualquer especie nas paredes do edificio da escola 

ou destruição dos annuncios nellas affixaclos; 
f) por damnos causados nos instrumentos, apparelhos, modelo.:J, mappa.<J, 

livros, preparações e moveis, sendo que nestes casos, o alumno, além da pe 
<ll~ciplinar, terá de indemnizar o damno ou Testituir o objectJ por elle pre
JUdicado; 

.r;) os que dirigirem aos funccionarios injurias verbaes on por escl'ipto • 

.Art. Incorrerão nas penas do art. , alineas c, à e e, conforme a gra
"lidarle do caso; 

a) os o.lumnos que rein'Ciclirem nos cl elictos especificados no artigo 
ar:terlor; 

õ) os que praticarem actos immoraes dentro do estabele.:1mento; 
c) os C!)ue di>l'Lgirem injurias ve1·baes ou escriptas ao director ou a al

gum membro elo corpo docente; 
d) os 'que aggreclire<m o clirector. ou qualque 1· membro ela corporaçiil)' 

docente, ou aos funccionarios do ensino; 
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e) os que commetterem deliclos e crimes sujeitos ás penas do Codigo 
Penal. 

Art. 1Si o director julgar que o delicto m erece as penas indicadas 
nas ulineas c, d e e do art. , mandarã abrir inqu rito, tomando por ter
mo as razões allegadas pelo delinquente e os depoimentos das testemu
nhas do facto. Esse intJUerito será communicado á Congregação. 

Art. A convocação para o inquerito disciplinar ser·á feita pelo di-
r•ector, por escripto; 

rt. Durante o andamento do processo, não só o acc..t'Sw.:lo não J?O-
derá ausentar-se da séde da escola, como ao director não ~erá permittido 
transferil-o par·a outro instituto. 

Art. !Nos casos em que a pena for imposta pela Congregação, será 
o julgamento communicado por escriplo ao delinquente, com as razões em 
que tiver sido fundada. 

/~t. Os professores, livres docentes e auxillares do nslno ficarão 
sujeitos ás penalidades de simples advertencia e perda do exercício do cargo. 

Art. Incorrerão em culpa e ficarão sujeitos áquellas penalidades os 
membros do ~a,gisterio: · 

a) que não apresentarem os seus programmas em ternpo o!Jportuno; 
b) que faltarem ás sessões da Congregação sem motivo justificado; 
c) que deixarem de comparecer, para desempenho de seus deveres, por 

espaço de dez dias, sem justificação; 
d) que faltarem com o respeito ao dil'€ctor, ãs demais autor·iclades do 

ensino, aos seus co !legas e á propria dignidade do corpo docente. 
e) que abandonarem as suas funcções por mais de seis mezes, ou se 

afastarem dellas durante quatro annos consecutivos, para exercerem outros 
cargos estranhos ao magisterio, excepto os de eleição popular. 

Paragra.pho unico. Os docentes que incorrerem nas culpas definidas nas 
lettras a, b e c, ficarão sujeitos, a~ém de descontos em folha de pagamen
to, á advertencia a.pplicada pelo director; os que incorrerem na da. lettra d 
sofl'rerão a pena de suspensão, de oito a 30 dias imposta pela Congregação; 
e os que incorrerem na culpa da lettra e. perderão o cargo, o que será re
conhecido e declarado pelo Conselho Superior. 

Art. PeniePá. um terço dos vencimentos, durante os mez!O'S de férias 
de janeiro e fevereiro, o professor que, em exercício do cargo, não leccionar 
integralmente o programma do curso por eli~. dirigido. Os livres docentes 
nestas condições p relerão direito a metade das taxas que lhes couberem 
relativas ao 2• periodo lectivo para o que a thesouraria conservará esta: 
parte em seu poder até o ultimo dia deste perio\lo. 

tPara,grapho uni co. A pena será imposta pelo direclor, cabendo ao do
cente recurso, no prazo de 10 dias, sem effeito suspensivo, para o Conse
lho Superior do Ensino. 

Art. Das penas que forem applicadas pelo dir· ctor o accusado terfl 
recurso para o Conselho Superior do Ensino. 

DISPOSIÇÕES GERAElS 

Art . As escolas superiores se destinam, não s6 a ministrar o ensino•'l 
de modo a formar profissionaes hlllbilitados, como tambem a constituir o 
meio proprio ás pesquizas e estudos especializados dos membros de seu cor
po docente. 
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Art . O Governo providenciará para reunir as Escolas de Enge-
nha,ria, Medicina e Direito da Capital da Republica em edifficios nas pro
ximidades uns dos outTos na parte central da cidade, de modo a tornar uma 
realidade a actual Universidade do Rio de Janeiro. 

Art. Assim que for po1i,Sivel o Governo fundará na CaJ>ital da R e-
publica, uma ''!Escola Superior de Sciencias", destinada a pesquizas ori
iginaes e a cursos de alta especialização scientifica, sem quadro fixo de 
professores e para a qual se rão nomeados os b.rasileiros que revelem capa
'cidade verdadeiramente excepcional á altuq'a daquelle objectivo. 

Art . O Go.verno re u nir'â. de tres em tres annos, no Rio de Janeiro, 
um Congresso de Ensino, de que serão membros natos os professores das 
.escolas superiores, f acilitando po~' todot< os meios o comparecimento dos 
professores das escolas situadas fóra do Rio de Janeiro. 

Art. Logo qu e for publicado o presente decreto serão postas em con-
-curso, pelo pra zo es tabelecido na presente lei, as cadeiras vagas. 

Art. Todas as •questões attinentes ao •bom funcclonamento dos 1ns.t1• 
·.tutos e ao aproveit-amento dos alumnos, não previ tas neste decreto, serão 
:reguladas pela Congregação, a o elaborar ou retocar o Regimento Inte•rno. 

Art. O >Regimento iinterno ele cada i11stituto determinará a fôrma e o~ 

dizeres dos certificados ou diploma de •habilitação nas matarias do 'Curso. 
Art. E' vedada a transferencia, a pedido, de um docente, de uma ca-

deira para ouh·a, salvo se pertenciam ambos á secção para a qual :fez 
concurso. 

Art. Quando um professor cathedratico completar 25 a nnos 'de profes
sorado ef.fectivo, de accôrdo com o art. , proceder-se~ha a 'Concurso para a 
escolha de um segundo •cathedratico, nas condições previstas por esta lei no 
capitulo referente a regimen escolar - Matriculas - Exames. 

:Paragrapho unico. A mesma disposição é extensiva aos ·p~:ofessores 

adjuntos . 
Art. A Congregação poderá concorr.e.T para !facilitar a publi'Cação do 

obras didacticas, profissionaes ou scientificas, de seu corpo docente, de r eal 
valor, a seu criterio, rfixando para isto auxílios em dinheiro de importancia 
variavel com o valor da obra e o eu vulto. 

Paragrapho uni co. O autor deverá enviar ã .Congregação 50 exemplares 
dessa obra, cabendo-lhe, só então, o direito á percepção do refel'ido auxilio. 

Art. O Governo providenciará por occasiji.o da confecção do orçamento 
das diversas escolas para a inclusão da verba n ecessari11, á execução do dis
posto no art. (viagem de aperrfeiçoame.nto aos professores) da presente 
lei, nas condições d11, proposta approvada pela Congregação . 

Art. A Congregação poderá conferir o titulo de professor honorario a 
brasileiros ou estrangeirfls de · qualquer profissão a quem queira conferir 
espontaneamente esse titulo em homenagem á sua notavel competencia pro
fissional ou a seu excepcional merito ou a serviços prestados ao paiz, á 
sciencia e á humanidade. 

Art. A Congregação poderá. dividir os al umnos de uma cadeira em 
turmas, segundo a capacidade de ensino do pl'oiessor e as installações exl~
tentE>s, sendo que a regen'Cia: das tUl'ITias supplementares caberá em primeiro 

· Jogar ao cathedratico, Tecusando este ao substituto a,ctual e na sua [alta um 
livre docente da nmteria. 

Paragrapho unico. O iRegimento Interno prescreverá o criterio a seguir 
na divisão em turmas e a gratificação devida por esse facto, a qual será 
retirada das taxas recebidas pela escola:. 



- 8'15 

Art. O cat'heclratico é obrigado , sem direito a gratificação PTO Za,boTe, 
a quatro prelecções theo·ricas semanaes, no maxlmo. 

Em ~::aso de m a teria leccionacla na parte vheorica, por mais de dous 
periodos, terá o cathedra tico direito á gratificação pro labore, fixadà pela 
Congregação, e c usteada pela renda propria da escola . 

A.rt. lOs p!·ogrammas das diversas cadeiras deverão indicar os as-
sumptos que constituem a materia a ,professar <:om a divisão bem acoentuada 
dv. parte relativa a: ca:da •u m dos periodos do curso. 

Art. O horario deverá ser organizado de modo a que o numero de-
prelecções theoricas não exceda de 1•8 ·horas semanaes para a média: dos 
pcriodos de um curso, nem eX~::eda o maximo de 22 horas para qu alquer 
ãelles. 

Art. !Não excedendo de 12 o numero de alumnos inscriptos em uma 
cadeira não terá direito o cathedratico respectivo aos serviços de assistente . 

Art . Ao cabo dos diversos cursos as escolas ele engenharia, de medicin!l. 
e de sciencias juridicas e .sociaes darão aos seus a lumnos os titulas de en
genheiro, medico e bacharel. 

Paragrapho uni~::o. •Será em cada escola permittida a defesa de uma 
these de assumpto escoLhido livremente nas condições geraes estabelecidas 
para os concursos de professor catheclratico perante uma commissão de ar
guição de tres membros, com o fim de ser obtido o titulo de doutor. 

Art. O patrlmonio elas escolae~ será constltuiclo pelos edificios em que 
f unccionam e respectivas installações, pel·as subvenções que porventura 
sejam a esse lfim des tinadas, pelo patrimonio actua l em dinheiro e em titulas 
e finalmente por doações parti~::ulares. 

Paragrapho uni co . No fim de cada anno lfinanceiro serão levados a conta 
de patrimonio os salc1os do orçamento annual. 

Art. O orçamento das escolas constar á além da doação que lhe' for 
consignada na lei orçamentaria annua. ela Republica, elas rendas provenientes 
elas diversas taxas e elos Tendimentos do seu pa trimonio. 

Art. O ;pagamento de todo o pessoal docente ou administrativo ser>\ 
executado p ela thesourari-a ela escola que receberá no Thesouro N acional 
as quantias a esse il'im destinadas. 

Art. Quando houver um s6 laberatorio para mais de uma cadeira, 
providen ciará a direcção da escola para manter a sepat•ação dos apparel'hos 
proprios a cada uma das cadeiras, de modo a !1aver indepenclencia dos ensinos 
respectivos. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. Os actuaes substitutos não aproveitados como professores cathe-
dra licos serão, emquanto occuparem esses cargos, os substitutos natos dos 
professores cathedraticos de sua a ntiga secc;:ão, farão parte do ~::orpo docente, 
terão ~ssento na con gregação e nas commis ·ões de concurs o e exame e con
correrão com os cathedraticos aos sorteios para as viagens de a'])erfei
çoam ento. 

Poderão abrir cursos livres, quando não investidos das <funcções de pro
fessores cathedt·aticos ou não estiverem regendo cursos a nnexos ou comple· 
mentares. 

Art. Os actuaes livres-docentes qu e não I]J'l'estaram provas de concurso 
de accõrdo com a lei n. 11.530, de 18 de Março de l 9l!5, deverão submetter
se á r evalidação de seus titulas, nas condições previstas .pela presente lei. 

Art. Os actuaes prepaTadores ou assistentes gosando da confiança do 
ca thedratico poderão desempenhar as funcções de assistentes, não podendo, 
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entretanto, substituir o cathedratico si não se submetterem com suc'Cesso 
ás provas previstas nesta lei para a livre docencia. Não .gozando da con
-fiança do cathedratico, serão dispensados, a menos que sejam vita!icios, em 
cujo caso serão considerados addidos. 

Art . Os actuaes •bedeis passarão a inspectores. 
Art. A transformação de uma das cadeiras de 'Clinica cirurgica em 

cirurgia das vias urinarias, só será d'eita com a acquiescencia de um dos 
professores cathedraticos de clinica cirurgica e do actual substituto da 
secção. Caso não seja possível uma realização immediata desse desidera.ct1Lm 
serã. elle adiado para a primeira !Vaga que se der nas referidas cadeiras. 

ESCOLA POLYTECHNICA 

Disposições espeqia.es 

Art. O ensino da 'Elscola :Polyteclmica distribuir-se-ha por 33 cadeira, 
e tres aulas: 

Cadeiras : 
1.• Geometria analytica, Calculo difd'erencial e integral. 
2°" Geometria descriptiva. 
3 • ['hysica experimental. 
4.a [Mecanica theorica. 
15.• Chimica mineral. 
6." Chima or,ganica. 
7." ·C'himica analytica. 
s.• Topographia . 
9.n Geodesia e astronomia. 
10.• Petrographia pre'Cedida de noções de mineralogia e geologia. Noções 

de metal! urgia. 
11." Resistencia dos materiaes e grapiho-statica. 
1·2." Estabilidade das construcções. Concreto armado . 
13." Pontes e viaductos e estructura metallica. 
14.a Materiaes e processos de construcção. !Fundações e tra.balhos da 

terra. 
15. • Estradas de trafego. 
16. • Architectura civil, historia dos estylos. Distribuiçãoo dos edifícios. 

Orçamentos. 
17 .• Hydraulica: theori'Ca e aPplicada. 
18." Mecanica applicada: Resist~ncia, mecanismos, transmissões. Regu-

lação de machinas, motores bydraulicos e bombas. 
19. • Hygiene das construcções. Saneamento. Traçado de cidades. 
20." Contwbilidade publica e industrial e estatística. 
21.• •Economia politica e il'inanças. Direito e legislação . 
'.!2." Rios, canaes e portos. 
23.• P1hysi'Ca industrial. Thermodynamos, geradores de vapor. Combus

tíveis e calometria.. 
24.• Motores thermicos (a vapoT, de combustão interna e de explosão); 

"llachinas frigorif:cas. 
25.• !Elementos e orgãos de machinas. Appare1Jhos elevatorios 
26.• •Mecanica in'dustrial. 
27.• E lectrotechn ica. Machin as electricas e tran sportes de energia 

'electrica. 



28." Medidas ele'Ctricas e magnetipas. Te)egraphia e telephonia e tracção 
<Blectrica. 

29.• Electricidade industrial. 
30." Metallurgia e siderurgia. Fabricação de ca:l, cimento, e gesso. 
:u.• Chimica industrial. 
32." Architectura naval, theoria do nav;io, propulsores. 
33. • Construcção naval. 

Aulas: 

1. Desenho á mão livre e de ornato. 
2. Ap.plicações technicas de geometria descriptiva. De:;;enhos technicos.• 

.. 3. Desenho topographico e cartographico. 

.Art. A Escola Polytechnica co'mprehenderá quatro cursos: 

o) clll·so de engenharia civil; 
b) curso de engenheiros mecanicos e electricistas; 
c) curso de engenheiros industriaes; 
:ã> curso de engenheiros navaes. 

Art. Nestes cursos as rr.aterias delles constantes se distribuirão co 
~orme o indicado nos seguintes quadros: 

NoTA - Os numeras indicados nos quadros seguintes representam na 
columna "Prelecção" o · numero de aulas theoricas por semana professadas 
pelo cathedratico e na columna "P.ratica" o total de horas semanaes desti
nadas a cada grupo de alumnos em que se divide a turma para os trabalhos 
praticos de laboratorio, os exercícios, as recordações ou repetições, ou para 
desenhos nas aulas de trabalhos graphicos. 

CURSO DE ENGENHEIROS CIVIS 

Primeiro an?to 

1° PERIODO 2° PERIODO 

I I 
:Pratica P1·elecção I Prelecção I Pratica 

I 

Geom. anoalYJt;. cálculo diffe-
rencial e integral 4 2 4 2 

Geometria descriptiva 3 2 3 2 
Physica experimental 4 2 3 2 
Topographia ............. 4 2 
Desenho a mão livre e de ornato 

axchitectonico ...... .. .. 4 4 
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Scgnnào anno 

1° PERIOOO 2° PERIOOO 

Prelecçcio I I 
Pratica PTelecção I P1·atica 

I I 

Geom. analy!L calculo diffe- I I 
I I 

rencial e integral 4 I 2 
Physica experimental 3 

I 
2 

)fecanica theorica 3 2 4 2 
Topographia ............ Pratica 
Chimica mineral o ••••• •• •• 3 2 3 2 
Geodesia e astronomia ... I 4 2 
Petrographia, etc. 4 2 
Desenho technico, etc. .... I 4 4 

I 

Te1·ceiro anno 

1° PERIODO 2° PERIOOO 

I I 
Prelecção I Pratica Prelecção I Pratica 

I I 
I I 

Geodesia e astronomia 3 I 2 I 
Petrographia, etc. 3 I 2 I 
Resistencia de materiaes e gra- I I 

pho-statica . . ......... 3 I 2 3 I 2 

:'.fateriaes de construcção, etc ... 3 I 4 3 I 4 
Architectura civil, etc. ·····. I 3 I 3 
Hydraulica ·············· I R I 2 

llfecanica applicada ········ 3 I 2 4 I 2 

Desenho topographico e carto- I r 
graphico ···········. I 4 I 4 

I I 
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Architectura civil, etc. . . . . . . 
H ydraulica . . . . ............ . 
Es tabilidade, etc. . . . ...... . . . 
Hygiene e saneamento . . . . . . 
Estradas de ferro . . ........ . 
P ontes, etc . . .. ... . ...... . . . 
R ios, canaes e portos ......... . 
P hysica industrial . . 
Contabilidade, etc. . • . : ..... . 

Hygiene e saneamento . . . . .. . 
P ontes, etc. . ............. . 
Rios, canaes, etc. . . . ... ... . . . 
Motores therrrAcos . . .. .. . .. . 
E lectrotechnica 
Economica, etc. . . 

Qua1·to anno 

lo PERIODO 

I 
Prelecção I 

I 
Pratica 

3 li 4 
3 I 4 

3 I 
3 I 2 

I 
3 I 

1 
3 2 

I 

Quinto anno 

1° PERIODO 

I 
PTelecção I 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

I 
PTatica 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

2° PERIODO 

I 
Pn'l l ecção 1 

I 
Pratica 

I 
3 I 3 
3 I 2 

3 I 2 
3 I 2 
3 2 

3 2 

2° PERIODO 

I 
Prel ecçcio I Pratica 

I 

Projectos 

3 2 
3 2 
3 1 
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CUrtSO DE ENGENHEIROS MEOA.NICÓS E ELECTRICISTAS 

P1·imeiro anno 

(0 mesmo do curso de engenheiros civis) 

Segtmdo anno 

1" PERIODO 2• PERIOIJO 

I I 
PTelecção I Pratica PTelecção I Pratica 

I I 

I 
I 

Geometria analytica, etc. .. 4 2· - I -
PhY1Sica experimental .... . 3 2 - -
Mecanica theorica .......... I 3 

I 
2 4 I 2 

Topographia ..... ······· - Pratica - I -
Chimica Mineral ...... .... 3 3 3 2 
Petrographia, etc . ........ - - 4 2 
Desenho technico, etc. .... - 4 - 4 

Terceiro anno 

1° PERIOIJO 2° PERIOIJO 

I I 
Prelecção I Pratica Prelecção I P1·atica 

I I 

R esistencia e grapho-statica 3 2 3 2 
Mecanica applicada, etc. ..... 3 2 4 2 
Electrotechnlca, etc . ...... 3 2 3 2 
Petrographia, etc. 3 4 
Physica industrial o ••••••••• 3 1 
HYidraulica .. .. . ... ... ..... 3 2 
Desenho topographico ..... 4 



Motores mecanicos ......... 
H ydraulica • 00 •••••• • •••• 

M"ldidas electricas 
E lectricidade, industrial 
Yrocessos e ma:teriaes, 
E lementos de machinas 

E lectricidade industrial 
Motores mecanicos . . 
Contabilidade, etc. . . 

.... 
etc ..... 

Elconomia, etc. . . . .......... . 
Es tabilidade, etc. . . . ... . ... . 
Mecanica industrial . . ....... . 
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Qua1·to anno 

1° PERIODO 

I 
Pn:lecção I Pratica 

I 

3 2 
3 4 
3 2 

3 4 
3 3 

Q1tinto anno 

lo PERIODO 

I 
Prelec.ção I Pratica 

I 
I 

3 I 2 

I Projecto 
3 I 2 
3 I 1 
3 I 2 
3 . I 2 

I 

2° PERIODO 

I 
Prelecção 1 

3 

3 
3 
3 
3 

I 
·I 

l 
I 

Pratica 

2 

2 

2 
4 
3 

2° PERIODO 

I 
Prelecção I Pratica 

I 

Projecto 

3 2 
3 1 
3 3 
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CURSO DE EJNOENHDIROS INDUSTRIAES 

FTimei1·o e seg1màos annos 

(Identicos aos dos cursos de engenheiros electricistas) 

T m·cetTo an.no 

Resistencia, etc . . . . ..... . . 
Mecanica applicada, etc. . . . .. . 
Chimica organica . . ......... . 
Metallurgia . . . . .. .. .......• . 
Physica industrial . 
Hydraulica . . . . ..... . . . . . .. . 
Desenho topographico . . . ... . • 

I I 

Motores thermicos . . 
Chimica analytica . . ......... . 
Processos e materiaes . . ..... . 
Elementos de machinas . . . . . . 
Physica industrial . . . .. ... . . . . 

1° PERIODO 

PTelecção / 
I 

PTatica 

3 

I 
2 

3 2 
3 3 
3 

\ 

2 
3 1 

li 
4 

Quarto anno 

1° PERIODO 

I 
Prelecção I Pmtica 

I 

3 
3 
3 
3 

2 
4 
4 
3 

2" PERIODO 

I 
PTelecção I 

I 
P1·atica 

3 2 
4 2 
3 3 
3 2 
3 3 
3 2 

2" PERIOOC 

I 
PTelecção I 

3 
3 
3 
3 

I 

I 
I 
I 
I 

Projecto I 
I 

Pratica 

2 
4 
4 
3 



Chimica industrial 
Electrotechnica . . 
Mecanica industrial . . ....... . 
Motores thermicos . . ......... . 
Contabilidade . . ........... . . 
Economia . . . . ....•............ 

Quinto anno 

1° PERIODO 

I 
Prelecção 1 Pratica 

3 
3 
3 

3 
3 

I 

3 
2 
2 

2 
1 

,-URSO DE ENGENHEIROS NAVAES 

Primeh·o, segundo e terceiro annos 

2° PERIODO 

I 
Prelecção 1 Pratica 

I 
I 

3 I 3 
3 

I 2 
3 2 

Projecto I 
3 I 2 
3 I 1 

(Identicos aos dos cut·sos ele engenheit'Os electricista~J 

Quarto armo 

1° PERIODO 2° PERIODO 
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Q~~into anno 

1° PElRIODO 2° PERIODO 

I 
P1·elecção I Pratica 

I 

I 
Prelecção I Pmtica 

I 

Construcção naval . . ... . .... . 
Motores thermicos. 
Estabilidade, etc. . 
Mecanica industrial 
Architectura naval 
Contabilidade 

3 2 
Projecto 

3 2 
3 2 

Projecto 
3 2 
3 1 Economia ... 

Projecto 

3 3 

3 2 
3 1 

Art. As cadeiras de topographia, geodesia e astronomia terão, a 1• 
um semestre de pratica e a 2" dous semestres, um para cada parte; e as de 
estradas, pontes, saneamento e alectricidade industrial; architectura naval 
e construcção naval,; e a de machinas para o curso de engenheiros e ele
ctricistas terão um semestre de projectos, cada uma. 

Art. Das materias estudadas em mais de um anno haverá exame 
da parte leccionada ao fim de cada anno lectivo, excepção feita para as que 
só tenha.rr~ sido iniciadas em um 2• periodo e para as que estando concluídas 
na sua parte theorica exijam um periodo complementar de praticas ou pro
jectos, em cujo caso o exame terá logar só ao cabo do anno em que forem 
executados os referidos trabalhos praticos. 

Art. O numero de horas previsto nos quadros annexos de distribuição 
das materias poderá, a juizo da Congregação, ser alterado para mais ou 
para menos, conforme lhe parecer mais conveniente, respeitado o disposto 
no art. ... 

Art. Além do ensino theorico e pratico, ministrado na Escola Poly-
technica, com os recursos de suas instal!ações privativas, serão facilitadas 
excursões e visitas de instrucção pratica, na cidade e fóra della, durante 
o período de curso ou nas férias escolares. 

1.• Annunciadas as séries de excursões para as diversas cadeiras, deverão 
os alumnos, que as quizerem acorr.panhar, inscrever-se na Secretaria da 
E:;cola, sendo gratuita esta inscripção, bem como custeados pela Escola 
unicamente os meios de transporte. 

2. • Os professores incumbidos da direcção de taes excursões ou visita..~ 

perceberão uma diaria de 30 quando na cidade e de 50$ quando fóra delln, 
contados exclusivamente os dias de effectivo trabalho. 

3.• Haverá excursões ou visitas para as seguintes cadeiras de ns. 10, 1-±, 
15, 16, 17, 19, 22. 24, 26, 27, 28, 29. 30, 31. 32 e 33. 

ESCOLAS MlllDICAS 

Art. As Escolas Medicas teem por tiro ministrar em cursos distinctos 
a alta instrucção profissional technica e experimental referente á medicina 
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e á cirurgia e aos cursos annexos de pharmacia, de odontologia e de obste
trícia e ao mesmo tempo constituir centros de estudos e de l)esquizas de 
sciencias geraes e applicadas. 

Art. O ensino n.edico será em tres cursos: 

a) curso fundamental; 
b) curso geral de clinica; 
c) curso especializado. 

Paragrapho uni co. O primeiro destes cursos será feito em tres annos. 
Art. No curso fundamental as cadeiras basicas deverão ser leccio

nadas sem que os professores se limitem a um objectivo utilitario dom.i
nante; ao contrario, devem elles apresentar um quadro geral das suas respe
ctivas cadeiras com a preoccupação de crear em seus alumnos um espÍrito 
justo, preciso e scientifico. 

Art. No curso geral de clinica e no curso de especialização, com-
pete aos professores das cadeiras de ap.plicação leccionar tendo em vista 
as necessidades praticas profissionaes. 

CURSO FUNDA MENTAL 

Art. O curso fundamental comprehenderá as seguintes cadeiras: 

a) Physica; 
b) Chin:.ica geral e mineral; 
c) Chimica organica e biologica; 
d) Botanica e Zoologia medica; 
e) Anatomia humana; 
f) Histologia; 
g) Physiologia; 
h) Microbiologia; 
i) Pharmacologia e arte de formular . 

Art. O curso geral de clinica comprehenderá as seguintes cadeiras: 

a) Clinica medica propedeutica; 
b) Pathologia e clínica medica; 

, c) Therapeutica clinica; 
d) Clínica medica infantil; 
e) Pathologia geral; 
f) Clinica cirurgica infantil e ort:'wpedia; 
g) Cirurgia das vias urinarias; 
h) Patholo.gia e clinica tropicaes; 
i) Hygiene; 
j) Medicina legal; 
k) Anatomia pathologica. 

P aragrapho uni co. Este curso ser-"' de tres annos. 

Art. O curso especializado constará de estudo da eguintes cadeiras~ 

a) Clinica obstetrica; 
b) Clinica gynecologica; 
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c) Clínica ophtalmologica; 
d) Clínica neurologica; 
e) Clinica psychiatrica; 
f) Clinica oto- rhino-laryngologica; 
!!) Clínica dermatologica e Syphiligraphia. 
Paragrapho unico. Este curso será de u r:q anno. 

DISTRffiU!ÇÃO DAS MATERIAS 00 CURSO MEDICO 

1 a série : 
a) Physica; 
b) Chimica geral e mineral; 
c) Botanica e zoologia medica; 
d) Anatomia humana. 

2a série : 

a) Anatomia humana; 
b) Chimica organioo. e biologtca; 
c) Histologia; 
à) Physiologia. 

3" série: 

a) Physiologia; 
b) Pharmacologia e arte de formular; 
c) Microbiologia. 

4" série: 

a) Clínica medica propedeutica ; 
b) Medicina operatoria; 
c) Anatomia pathologica . 

5" série: 

a) Pathologia medica; 
b) Clinica medica; 
c) Therapeutica clinica; 
à) Pathologia e clinica clrurgica; 
e) Pathologia e clinica tropicaes; 
f) Pathologia geral. 

6" série: 

a) Clinica medica; 
b) Clinica cirurgica infantil; 
c) Clinica m edica in~antil; 
d) H ygiene; 
c) Medicina legal. 
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Curso de especialização: 

a) Clínica obstetrica - dois períodos; 
b) Climca gynecologica- um periodo; 
c) Clinica ophtalmologica - um periodo; 
d) >Clinica oto-Thino-laryngologica - um período; 
t<) Clinica dermatologica - um período; 
f) Clinica neurologica - um per iodo; 
;;) (;linica psychiatrica - um período; 
11 ) Clinica das vias urinari~ - dois períodos. 

Art. A ch.imica geral >deve comprel'llend~1·, as hypotheses funda-
menta~.s da chimica, um estudo mais desenvolvido das leis geraes que regem 
as reaJcções ch imicas. isto é . da physico-cbimica. 

Art. O ensino da cacleinc de anatomia humana será feito nos molcll's 
.xnais modernos, mais uteis e menos fastidioso:; de anatomia da 1·egi:w. 

Art. Os cursos de pro r edeutica cirurgica, pathologia medica e pa-
:thologia cirurgica. são considerado· complementares, ele frcquencia ob,·iga.
:toria e regidos por um docente livre á escolha da Congregação. 

Art. O ensino da clinica medica se fará em quatro cadeiras: 

a) Clínica medica p1·opedeutica; 
b) Duas cadeira:; de clínica medica; 
c) Uma cadeira de patholo;;ia e clínica tropicaes. 

1" A 1" será leccionada na 4" ériu do curso medico; a.s nutras duas o 
:serão na 5" e 6" séries. 

~.· Da primeira haverá exame no termina1· da série; das outras na 6• 
érie. 

Art. O curso de J)Uthologia e clinica tropicaes será feito na 5" sél'i·· 
o curso medico . 

Art. Aberta a vaga em uma das cadei1·as de clinica medica. podel':l 
haver transferencia de professor de uma dellas, caso o queira. abrindo-se n 
vaga na cadeira do professor transferido. 

O mesmo se observará nas .cadeiras de clinica cirurgica: 
Art. •Serão obrigatorios os e:xames nas cadeiras de especialização, 

prestados na 1, época de exames . 
Art. Kas cadeiras leccionadas em um período, os alumnos serão divl

didos em duas turmas sendo uma leccionada no 1° período e a outra no 2°. 
Art. A P cadeira de clinica medica será leccionada na 4" sél'ie sob 

.a fórma de clinica medica propedeutica. 
Art. A 2" cadeira será do estudo da pathologia e clínica tropicaes. 
Art. A P cadeira ele clínica medica passará a denominar-se: Clinica 

1nedica propedeutica; a 2" pathologia e clinica tropicaes; a 3" e 4• terão a 
denominação existente. 

Art. Uma das cadeiras de clinica cirurgica será transformada no 
estudo especializado das vias urinarias. 

Art. Nos cursos de pharmacia e ele odontologia as cadeiras especia-
li?.adas privath·as serão r gidas por professm·es adjuntçs gozando dos direi
tos e prerogativas que esta reforma estabelece. 

Art. As outras cadeiras serão regidas pelos actuaes substitutos em-
quanto existirem e pelos livres docentes. 
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Art. O actual professor de chimica analytica e toxicologia poderá ser-
transferido para uma das cadeiras de chimica, vagas na actual reforma, re
salvados os direitos do actual su.bstituto do curso medico. 

Art. Caso porém não acceite aquelle professor a transferencia caberll. 
esta de direito ao actual substituto de chimica analytica e toxico!ogia. 

Art. Resalvados os direitos do actual catheclratico e substituto desta 
cadeira, o sêu preenchimento futuro será por um professor adjunto. 

A.rt . Das cadeiras do •curso fundamental, quando divididas em duas ;par
tes haverá exames sobre as partes leccionadas, como preceitua o regimento. 
interno esco lar. 

CURSO DE PHARMACIA 

1" anno: 

Botanica gel"al, Cryptogamia. 
Chimica geral e inorganica . 
. Physica. 

•"lo a.nno : 

Botanica systhematica . 
Chimica organica e biologica. 
Zoologia systhematica e parasito1ogia. 
Pharmacia Galenica. 

3" a nno: 

Uhimica analytica. 
Pharmacognosia. 
Pharmacia chimica. 

'Microbiologia. 
Chimica toxioologica bromatologica. 
Hygiene e legislação pharmaceutica. 
Noções de anatomia e physiologia .. 

Os cursos de odontologia e de ob.stetricia m erece do . legislador pura ra
dical reforma . 

(Do Dia rio Official de 13 ele l\iaio de 19~3). 

REFOR.MA DO ENSINO 

Suggestões da Liga Pedagogicn 

Sabedores de que a "L.Íjga iPedagogica do Ensino !Secunda ria " havla 
ap1·esentado a.o ministro da Justiça ·um long o memorial conte ndo suggestões 
para a reforma elo ensino, procurá mos o professor José iPiragibe. presidente 
daquella sociedade, afim ele obtPrmos melhores informações sobre 0 assum-
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pto . A' nosso. primeira pergunta sobre a sua opm1ao ácerca do proj c to pu
llii=do no "Dia.rio Official", disse-nos o professor Piragibe: 

- A Liga Pedagogica não cogitou de saber se o projecto era bom ou 
mão; de modo que, falando em nome da Liga, não posso responder á sua 
•ergu nta, por falta de elementos. Na min!ha opinião pessoal, porém, não é 
•om, nem é m.áo. Acredito que elle ofoi organizado exa.ctamente com o :fim 
le receber suggestões, deixando propositalmente a margem necessaria para 
•stas suggestões. A Liga (J?eclagogica limitou-se a coordenai· os trabalhos. 
IÚ realizados durante tres annos e canalizou para esta. corrente principa.l 
~~~ trabalhos novos que surgiram nas ultimas sessões. 

- E quaes os pontos princ~paes a'bordados pelo Memorial da Liga? 
- A questão essencial, o problema fundamental a resolver, é a possibi-

'idade de uma seriação obrigatoria para todos os estudantes de humanidades. 
l·~ stabelecida esta seriação, fi>cam todos sabendo que alumno nenhum poderá 
:oncluir o curso secundaria em menos de seis annos. Cessa a corrida, cessa 

confusão. Tudo entra nos eixos. Se lhe fosse possível imaginar as diffi· 
< uldades de organizar um horario em collegics frequentados por prepara 
orianos, desde que o collegio consagre mais de um e.nno ao estudo de cada 
:isciplina, certamente ficaria horrorizado. E este é apenas um dos males, e 
los menores, do regimen a:ctual. 

Com a seriação obrigatoria, esses inconvenientes hão de dlminuir muito 
, ~ intensidade. Como sab~. o governo garantirá os preparatorios já feitos; 
qualquer estudante que já tenha preparatorios, poderá concl uil-os, contl
' uando a lfazer quatro por anno. Haverá, portanto, durante algum tempo, 
•· m regimen mixto. Mas, no fim de certo numero de annos, os preparato
·ianos antigos poderão fazer o exame que lhes falta., na. serie em que este 

, xarne for final, e tudo se normalizará. 

- Depois de lembrar a. seriação obrigatbria, qual <foi o outro pontiJ, 
atado pela Liga? 

- Foi a reaucção dos programmas actuaes, mas uma reducção séria., 
um .cõcte em regra., sem dõ nem piedade, em todas aquellas formosas inut!li-

des que enchem os programmas de ensino. Não se trata. evidentemente. 
<1 reduzir a historia natural ao estudo ela botanica., nem de sõ ensinar a 
1 .rologh a estudantes de r>hY~ica. De cada uma das partes, em que se ctt
' ;de uma dada disciplina, deve-se ministrar ao estudante aquillo que é curso 
,. cundario, que é ocurso de humanidades. que pertence á cultura geraL v 
r ·s to é iuxo, e o luxo é para quem pode fl·equentar uma Faculdade Superior 
<1 Sciencias e Letras ou, emquanto não ·houver esta Faculda de, para quem 
rl.spõe de recursos -para a compra. de bons livros. de boas re,'istas e r•ara 
' mmar exce!lentes professores. 

-- De modo que, diminuídos os programmas ... 
- Os beneficios para o estudante são incalculaveis. Todas as vezes qUP. 

;. ·•contro um rapazin'ho atracado com o Ganot, com o Aubert, ou >com estes 
rr onstruosos ca talogos de nomes geographicos. geralmente conhe-cidos com ~ 
nnme de Ge·ogra:Phia ou de Corographia, e lembro-me, depois, que aquelle 
menino precisa de oito horas para o somno, de horas para a!' refeições, de 
h•Htls para o recreio, para os exercícios physicos e para os exercícios ml
l!tares, digo sempre >commigo mesmo (não divulgue este trecho da entre
rista) que, ;felizmente, para o rapazinho. e J)ara a família, e para o Brasil, 
• paro o Hosplcio, ha uma cousa providencial, movimento notavel de legi
tima defesa, a que os professores casmurros denominam Yadiação ... 

- A Liga lembrou todos estes inconvenientes ... 
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-- Com o respeito que todos elevem ao governo <lo puiz, falamos a tm-
-guagelll ela 'franqueza, porque não conhecemos outra. A Liga nunca foi, 
nem ha de ser um .. centro de resistencia."; o nosso trabalho é constructivo. 
A.Liga nunca foi, nem ba de ser uma "sociedade üe cavações''. Desafio que 
se en'Contre no ·Memorial, apresentado ao Sr. ministro, o mais leve vestígio 
de preparação actuaJ ou futura para qualquer cousa que se pareça com " 
nosso interesse individual. A Liga tem-se mantido ttbé hoje na mesma !inh·t, 
e não tem variado o seu programma: o aperfeiçoamento moral e intellectu<ll 
da mocidade brasileira, prel)aranclo-a ele tal modo que ella possa entfrentar 
curajosarnente as mcertezas elo •f uturo, ele ta.J modo que ella possa concorr<>r 
para o engrandecimento do Brasil, e garanllr, nos l!m1tes das forças IH!· 

manas, a felicidade geral. 
- Com a seriação obrigatoria. e a reorganização dos programmas, o es· 

tudo h a de ser mui to mals perfeito .. . 
- E' claro. Não ha leis, não h a decre tos capazes ele modifkar de llftt:L 

horu. para outra o menino brasileiro . O alumno precisa saber que pOde ser 
c hamado, em qualquer dia, a dar lição. A ma teria precisa ser varias vezPs 
recordada. E' necessario haver tempo IIJara as provas escriptas, para as scll1l 
tinas, os concursos mensaes, e os exames parciaes. O alumno é que aprend··. 
"· pnra aprender, elle precisa "fazer'' , ·-.!'azer com as suas proprias mãos'' 
.<.o.lguma ~:oisa, e não "ver fazer•·. Onde achar o tempo para um t'nsino dest:L 
,,atureza , se a preoccupação principal é dar 0 programma. monstruoso, s;; 
" prt'occupaçao unica é encaixar na c:>beça. m!ll1ares de coisa.'l mutels, q u,• 
:.orão desencaixadas para sem1}re, na hora do exame? 

- A respeito de exames, a Liga acompanha. naturalmente, a opinião n•> 
t>ru.f'essor Afranio Peixoto ... 

- A op1mao do professor Afranio Peixoto representa um ideal. O s· 
gredo do estudo real é mesmo a(}uelle. O que lembra o p1·ofessor Afran '•; 
é 0 verdadeiro exame. Dividida a materia em certo numero de pontos, 
<:ada ponto corresponderá um dado exm·;::icw. O alumno que provou, tlüraTil." 

0 anno lectivo, ou durante o curso, saber fazer todos aquPlles exerciciu•. 
,.aberá d'azel-os na vida pratica, ou está preparado para realizar outros exc.·
cicios mals complicados; ne«te ultii:no caso pode ser promovido á serie s.
guinte, no prim.eiro oaso JJoderá ter um titulo e exercer, de verdade, a. pro
fissão que escolheu, e não outra qualquer. q_ue, por via de regra, é o (n 

1,1·eguinho publico. Como v'ê, nada mais simples. Mas, por que motivo p·io 
hão de ser assim os exames? Ouvi, pela primeira vez, a expli•cação do pro
•. esso, quando se realizou o ultimo Congresso ele Ensino. Fiquei sorpreb€n
dido. Mas confesso-lhe qu e me sorprehencleu muito mais o espanto ele alguns 
professores que protestaram, em a ltos gritos, contra a ousadia do innova"u: . 
.Acabar com os exames actuaes? Acabar com a mesa examinadora, aqueli·l 
mesa com tres professores, examinru1do por dh 40 a 50 estu'dantes, até :!.s 
tantas· da noite? Acabar com aquelle martyrio para examinadores e examt· 
nandos? O professoT Afranio estava positivamente doido . Quasi o expulsaram 
do Congresso. Mas o professor Afranio retirou-se em tempo. Calou-se. F alou 
agora de novo na Liga Pedagogica . .. 

- •E a Liga iPedagogica? 
- Liga Pedagogica achou a idéa merecedora de serio estudo. O Jhll' 

je'Cto publicado no "Diario Official" ninda considerava, porém, os exames fl 
moda antiga. A Liga resignou-se e lembrou .apenas certas medidas que, de 
algum modo, possam gar~ntir n. applicação do bom estudante, estimular •• 
professor cuidadoso, e acruba,r de vez com a amplo. liberdade profissional em 
.que tem vivido até agora o professorado })articular. :-<este sentido a Liga 
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dá um grande valor ao !Registro de Professores. Desde a publicação da leir 
nenhum professor se matriculará no Registro, aqui ou nas caJpita.es dos Es
tados, sem haver prestado uma prov<l. em que se revele professor de uma 
llada materia. O curso, sendo seriado, o orgão competente terá de organizar 
grande numero de bancas examinadoras. Estas ibancas poderão fU!lCcionar 
11 os estabelecimentos o1ifiociaes ou num collegio particular para os alumnos 
el o mesmo co!legio. Os examinadores serão tirados do Registro pelo processo 
do sorteio . .Se a banca :funccionar num collegio, não poderá ser examinador 
nenhum professor desse collegw 

Quanto á fiscalização das bancas examinadoras, em vez de um un!co 
fiscal para todas as bancas de um dado estabelecimento, a Liga lembrou a 
cunveniencia de ser ocada uma dellas presidida por um professor de estabele
cimento official . Este professor será ali o representante do governo, e terd. 
autoridade bastante para tomar no momento todas as providencias. Por esse
proocesso o alumnÇ> não saberá quem o irá examinar e na mesma ignorancia 
' icará o director do collegio. Sendo assim, é claro que nenhum professor 
s~rá chamado, "porque examina.,: ma5 será c'hamado, "pol'que é bom p,·., 
fessor". 

O intuito principal da Liga, alvitrando essa providencia, é, como já 
-rccentuei, tornar mais suave para os p1·D<fessores e para os alumnos, o "m!b · 
'J'rlu do exame", porque, assim, podem ser examinndo:,;, por dia, em cada 
banca, muito poucos alumnos. Isto, por cmquanto, até que venha, como ba 
de vir, o processo do professor Afranio. Os professores O'lificiaes terão muito
JU6 fazer. Os professores particularPs (professores que sejam professores) 

"xaminarão com toda a calma os alumnos dos outros, porque sabem que 
naquella mesma 'hora 

1
os seus alumnos estão sendo examinados pelo outro 

collega . Pa.ra velar pelo cumprimento da lei, em vez de um só fiscal para. 
todas as banec<ts, a correr de sala em sala, estará na presidencia de cada banca 
o professor official, que só fiscalizará os exames da banca que presidir. 

- Todas as suggestões da Liga resullaram da seriação obrigatoria? 
- 'Todas. Batemo-nos •ba tres annos por esta seriação. Está perto a . 

\"ietor!o.. Mas a consequencia principal da seriação obrigatoria, desde que se 
reduzmn ao mínimo os programmas. e se realizem os exames segundo as
nossas indicaçõe:;;, a consequenc:ia principal é a possibilidade de dar aos alu
mnos, parallelamente ao curso secundario, um curso ele trabalhos manuaes, 
11 ue irão facilitar extraordinariamente o estudo das varias disciplinas. 

- Consequencia principal, por que? 
- Além da ·vantagem que já lhe de!, o trabalho manual virá deparat 

1os que não puderem, por um motivo qualquer, proseguir nos estudos, a 
facilidade de se dedicarem a uma carreira profissional. E' tambem um factv, 
(jue não se pode destruir de uma hora para outra, o desejo que tem todo o 
pae de dar a seu d'ilho um curso completo de humanidades, ou mesmo dou
toral-o. Mas isso nem sempre é possível. Póde acontecer que o menino 
fique, de uma hora para outra, sen< recursos. Trata-se, porém, de um me
nino que •já sabe fazer muitas coisas, de um menino que perdeu o medo de
manejar um simples canivete de "slodz", de um menino que já sabe que 
'J operario ele hoje não é mais o operatio ele dez annos atrás. Ao desgosto 
de interromper o ocurso, não se juntará. o de viver como um parasyta. Em 
hypothese alguma será um infeliz. E se as coisas, pelo contrario, correrem 
bem, elle será um doutor, que sa,berá comprehender o valor do operaria, o 
·valor das chamadas, por um vicio heréditario, classes inferiores, o que re
presenta, sem duvida, um grande passo na educação democratica. 
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- A parte talvez m<lis importante do "Memorial" é a que se refere ao~ 
methodos de ensino e ás normas de exame, e sobre elia o professor Piragib<' 
prometteu dar-nos opportunamente amplas informações . Adeantanws, com 
tudo, que a cada sacio da Liga foi entregue uma das disC'iJ}linas do curso, 
e que o assumpto mereceu taes 'Cuidados de exame que sO a parte do memo
;rlal a elle referente occupa 61 paginas dactylogra.p~actas. 

Por ultimo, disse-nos o professor P!ra.gibe: 
"'Tratamos sO do ensino secundaria, e todas as questões foram. examina 

das sob o ponto de vista essencialmente pratico. Era o que o governo e~ I' ' 
rova de nós, era o que devíamos fazer . Tivemos de considerar, antes de tudc 
a autorização legislativa em que a nova lel -se terá de basear. E' facilim • 
a qualquer pessoa medianamente instruída e que tenha á mão duas outra. 
revistas francezas ou norte-americanae, dois ou tres tratados de pedagogia, 
encher de "tiradas pedagogicas" qualquer jornal, por maior que seja . Mas 
não foi isto o que nos pediram. Tivemos a rara felicidade de perceber clara
mente a situação, e de não nos prendermos nó nevoeiro." 

('Do Jornal de 1 • de Junho de 1923.) 

A Reforma do Ensino na Sociedade de Medicina c Cirurgia 

Passando-se ás sug:gestões sobre a reforma do ensino, o professor Fer
nando Magalhães fundamentou as seguintes considerações: 

'·A Sociedade de Medicina e Cirut·gia do Rio de Janeiro, sabedora d 
appello feito pelo Governo da Republica a todos que se interessam pelo 
problema do ensino no Brasil, acceitando qualquer alvitre sobre o assumpto. 
offerece aos poderes publicas, com o sEu applauso a este acto de lealdai!e de 
mocratica, as seguintes proposições: 

I - A preoccupação dos dirigentes eleve ser a instrucção PI"" 

maria. O Paiz tem 24 milhões de analphabetos e se constitue politica 
mente sobre o suffragio universal. E' inadiavel alphabetizar a Nu 
ç;ão. A dnstrucção primaria obrigatoria tem de ser .decretada; é um: 
questão de salvação publica contra a qual nada poderão os melin
dres dos que protestam pela intangibilidade constitucional. Par 
diffundir o ensino prima rio são precisos professores e escolas. .A 
União compete co!locar em todos os pontos elo Brasil estas escola 
desde que os Estados não tenham cumprido tal determinação. Par 
isso, se fõr precizo, recorra-se ao remedio habitual - o imposto -
no caso o imposto abençoado, o imposto creador. Para se consegu ir 
o professorado, decrete-se, como já se fez para o serviço militar, " 
serviço pedagogico obrigatorio. Todo o cidadão de 20 annos, conscript• 
não aproveitado no sorteio militar, é obrigado, quando em condiçõec. 
a., durante 2 annos, alphabetizar um certo numero de crianças ou 
adultos, recebendo remuneração pelo que exceder a esse numero, en 
sinando simplesmente a leitura, a escripta, a-s quatr.o operações d:1 
arithmetica, regras syntheticas de hYJgiene, noções de civismo. 

II - A instrucção secundaria será pratica . Para ser aclmittidu 
ás escolas superiores, ás commissões do Governo e ao funccionalismo 
publico, 0 candidato deverá apresenta.r certüicados dos seguintes pre
paratol'ios: 

a) Língua portugueza e sua Jitteratura; 
b) Geographia e historia elo Brasil; 
c) Factos historicos que interessam a humanidade; 
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dJ Mathematicas elementare::~; 

e) 'l'raducção corrente do nancez, do inglcz e do allemão; 
f) Noções de physica, chmlica e historia natural, sempre com 

aJ}plicação ao::> estudos das riquezas do pttlz e seu aproveitamento; 
g) A eugenia; 
7i) Noções de direito usual e de socioiogJa. 
Este, o ensino pratico, durante 5 annos, prazo mm1mo par~• 

-os exames . Além deU e haverá o ensino ornamental, adquiri·Jo l'acul
tativamente, nas escolas normaes superiores, estabelecidas uma em 
<:ada Capital de Estado, desenvolvendo o ensino das mathcmaticas, 
das linguas estrangeiras moclernas, do latim, do grego, das littera
tura.s, da geograJPhia, da historia, da philosophia e das artes. 

Os exames preparatorios só poderão ser feitos nas capitncs elos 
Estados, perante as escolas normaes superiores, por um prog-ramma 
essencialmente pratico e uniforme para todo o palz. As escolas nor
maes são destinadas ao preparo do professorado secundario. 

III - O ensino superior será technico, para elle ficando esla
l•clecido: 

o.) O exame de admissão como meio de selecclonar os canclicla.tos 
á matricula limitada de cada instituto; 

b) A funcção temporaria do professor, reconcluzido por mereci
mento ao caho ele 15 anno~· e affastailo por jubilação no fim clt' 25 
annos. 

o) A obligatoriedade da frequencia e o exame pelas médias e 
pelos trabalhos durante o anno lectivo; 

à) Os exames de fim de anno, ou o exame de estados para os 
nlumnos elo::~ cur;;os livres; 

e) A livre docencia confe1·ida ao profissional icloneo, dispondo d" 
material ,para o ensino, cobendo-lhe attestar a frequencia dos seus 
alumnos e tomar parte nas mesas de exame: 

f) O maior rigor nas equlparaç;ões dos institutos livres, Ró con
cedidos após audiencia das congregações das Faculdades officiacs; 

g) A maior permanencia p0ssive1 do professor no seu servic:o, em 
proveito do ensino , do estuõo de sua disciplina: 

h) a restricção do ensino theorico e a installac:ão exacta nos la
boratorios e rios hospitaes; 

i). n. .organizac:iio dos plano ele estudos pelas congreg:1.<:õe,., <'~ 
cada msiltuto, autonomas em questões diclacticas · 

j) a abolição dos dispositivos de lei em cauda' do o1·çamen to. alte-
rando normas já estabelecidas anteriormente. 

A autoridade fiscalizadora de todo esse programma constituir-se-á na 
fôrma menos burocratlca e menos custosamente possível. Um conselho de 
professores, uois de cada instituto, el<'itos por novt' annos. com renovac:ão do 
terço triennalmente; sob a P''esiclencia ele um, não podendo permanecer no 
cargo mais de dous annos, conselho este ajudado por uma secretaria, cuidando 
especialmente da estatística do ensino na Hepublica. substituirá, com van
tagem. o apparelhamento anach!'onico e simplesmente decorativo da Univer
sidade actual a organizaç;iio modesta e tão preferirla do Conselho Superlor 
deo agora e- a idéa complicada e dispendiosa do provavel departamento." 

O Dr. F. Catã.o tamuem :lbordou o assumpto . Louvou o acto do Go
verno, recebendo suggestões tios intere~sados sobre a reforma do ensino, e 
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lamentou que fosse tão curto o prazo para recebei-as, alyitrando a prorogaçãa 
do mesmo. 

Lamentou que o 'ProJecto apresentado não cogltasse ao ensmo primario, 
e PI;oseguiu: 

"Penso que, em um.L rerorma ao ensmo, o prunano cteverla merecer o 
maior carinho. E' elle a base, o p.licerce de toda a cultura, e, sem a sua 
ampla diffus5.o, todas as iniciativas de nullidade sociaJ fracassarão por com
pleto. Aqui ua Socie.dade de ~Jedicina e Cirurgia, foi discutido o assombroso 
projecto de saneamento do Brasil, e chegou-se á conclusão unamme de que 
o fracasso era fatal, dada a elevada percentagem do analphahet!smo da nossa 
população! 

Esta proposição está hoje plenamOnte- cOnilrmact~;., ' e nem era preciso 
grande acuidade visual, >porque terreno algum será fertJl, uma Vjlz que não 
soffra o preparo preliminar. 

Deste ar~paratoso apparclhamento do saneamento rural sú resta noje a 
~arcassa burocratica, consumindo largos recursos do 'l'hesouro; que melhor 
anplicação teria 110 combate do analphabetismo. Suggena, poJs, ao governo 
a necessidade de obrigar todoo o cjda!lão brasileiro a instruir-se nas J)rimeil·a~ 
lettras, regulamentando o assumpto em estricto accordo com o objectivo da 
obrigatoriedade. Será, ãttenta.toria da liberdade in di vid ual, dirão os pm·ita
nistas, uma imposição. Direi eu, porêm, que o analphabetismo, da mesma 
sort~ que as molestias infccto-conta,giosas, como os costun1es e praticas con
deinnados pela moral social , não .prejudJCa sómente o individuo, mas conta
mina a. collectividade, perturba a paz social, ankylosa os movimentos pi.·o
gressistas da Nação: logo, o Estado, o Governo têm não só direito. mas o 
dever de cohibil-o, abolindo-o de qualquer modo. 

Onde o projecto da reforma culmina em larga· ôi\•agações ê quando 
trata do ensino secundario. 

Conseguirá elle o seu "desidm:atum ... mesmo ampliado, reformado. com 
as suggestões e a s emendas que possam apparecer? Não, jámais. 

Vou dar a minha opinião com toda a franqueztt e sinceridade, préviamente 
clecla ra'l,lo que ha excepções, poucas, é verdade, mas honrosas, que absoluta
m ente nuo siio attingidas pela dura \' erdar1e do~ factos, que o desenvolver 
da minha exposição f ará .resaltar. A nossa socit>dade <\travessa uma das crises 
mora"s rt e que não ha memoria nos rastos da nossa histeria. A lei elo menor 
e:>for,.:o empolgou a sociedade nos seu" J'ormidaveis tentaculos e escncvisou
no" em todas as suas decadentes e perniciosas consequ encias. Trabalhar o 
m enos possível e subir vertiginosamente para a facil conquista do gozo, eis 
o objec tivo ~ 'J!: i .~l da tragica época que atravessamos, estando revolvida toda 
a --;ociednd e HOS seus m ais vitae" alicer<:tes. 

A de;ficie ncia do ensino, a ignorancia de nossa cultura p\·o,·êm da faJta 
de paixão ão" prc~essores no enstno das . uas disciplinas, e da falta de dedi
cação, ele amor dos estudn.ntes á.s suas obl'ig·ações escolares; desejam este<; 
não a insuucçiio l2olida e u ·.a, !n:ls ·Sim a conquista elo titulo scientit:rc a 
alavanca da fu1·1ra :~avacã•> e que fur·ilitará o gozo facil :')a viela! 

Que importa a ignoraucia se a viela será gosada? A falta de paixão dos 
professores manifesta-se nas coisas mais infimas. O traje de rigor que dá. 
uma certa severidade e respeito pela catheelra ê ·hoje uma coisa de pouca. 
monta; m rPgra os Pl'0fe.;pc.' '-'-' apr(·srntam-se como verdadeiros almo':t:Jl
nhas, "'111 : rajeq de tom·isf.e sem o ri' !nnno respeito pela cathedra qu~ p::-0-
fessam; dalli o exemplo aos seus a1lumnos. que só d'aJtam trajar pyjama no· 
recinto das aulas. Houve no meu t empo um aJumno que se arriscou !lo apre
sentaa·-se á aula trajando o brim' branco; o IJJI'Ofessor de então escandaJisou-se. 
convidando-o a retlrar-~c do recinto, 'f.)ot·que estavu. ihclecente! Em meu temrJo 
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)'tmais vi um professor de paletot sacco; o tra.j era de uma severidade im
J•ecec'l.vel e quando o professor falava, havia um silencio e attenção religiosos. 

Que vemos hoje? Proíessõi·es t!Ue manutenidos pel:,. vitaliciedade, com 
grossos adclcionaes, contaminam aos alumnos o teclio pelo fastidioso trabalho 
rscolar; cuidam da sua pessoa procurando a populariclaqe, que póde trazer 
1antagens em vida extra-professora!; orientam as suas prelecções incitanclo
.. s a uma litteratura barata e pechisbeque; emfim deste descalabro os almnnos 
procuram tü·ar partido facil itando os accessos para a conquista elo titulo, 
pois os exames ela forma por que são orientados tocam ás raias de mna ver

u::deira orgia . 
Si algum professo1· quer reagir contra esta decaclencia cae logo na im

popularidade e nas iras da rapaziada cavadora de formatura. E' de hontem 
,, facto de um alumno que attentou contJ·a a. vida de um professor por haver 
>ido reprovado. 

Este rapaz, passivel das penas disciplinares mais severas, foi endeusado, 
tido ccnno h<,:róe e fundado um l!vro vermell1o para receber adhesões elos 
(Oliegas por este attentado, que é a prova culminante da clecaclencia do en
sino . Já se vão annos que um outro estudante escarrou na carn. de um pro
fPssor, em plE'na rua do Ouvidor, vor haver sido reprovado. Com esta anarchia 
social. qual a reforma elo E'nsino capaz ele levantar o seu nivel? Sómente 
·tquella qu e compelisse os professores a se mootrarem mais apaixonados e 
ma is reSipeitadores clns suas cathedras, ..;; que estabelecesse barreiras serias 
nu~ impossiveis que refreassem a ambição de conquista rapicla ele um di
ploma.. Estas noções t·eputo-as essenciaes, vitaes, per.rnittam-me a expre são, 
para r e·viver Q en<;ino entre nós, que vai numa clecaclenc ia estonteante. 

Ainr1a sohrf' o mesmo a. sumpto - a reforma do ensino - falaram demo
radamente analysando a p1·oposta do professor Fernando Magalhães os Drs. 
•'arlos F e rnandeR. Gocloy Tavares, Carlos Shoennhae1·1. F. ~tão, Mario· 
Magalhães, Alberto Fara11i e Alvaro Ozorio, ficando o proseguimento do de
•ate ncl[ado para a proxima sessão. 

(Do Jornal ele ~ de Maio ele 1923) . 

A REFO MA DO ENSINO 

'nfonnaçõcs pres tadas I>elo Sr. Ministro da Ju tiça so bre o "habeas·cOI·
pus" requerido p elos alun;no · da Escola Polytechnica 

Fora m as seguintes as informações prestadas pelo 8r. Dr. Affonso Penna. 
.r unior, l\Iinistro da Justiça, sobre a ordem ele ·· habeas -corpus ·· r e(J uer ida 
J;elos alumnos da Escola Polytecl1 nica ao upremo '.rribunal F!"deral: 

1\!Iinisterio da Justiça e Negocio~ Interiores. - Hio de J aneiro, 13 de 
.\gosto de l !J25. -· D <epru·tamenLo Kacional do Ensino. - N. 17-E. 

Exnto. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal. A p etiç[í.o de 
" habeas-corpt;s ·· impetrada ao Egregiu Supr mo Tribunal Federal pelos 
alumnos matriculados nos diver os annos elos cliffe rentes cursos da lliscola 
Polytecln1ica da Universidade do Rio oo Janeiro, e junta por cópia, embora 
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habilmente redigida, revela que a medida !Pleiteada não se apoia em funda
-mento legal. 

Basetam os impetrantes seu pedido na declaração de que se encontram 
ameaçados de perder a sua ampla liberããde de locomooão por coacção c· illc
galidade, resultantes de haver sido abolida, pelo decreto n. 16. n2 -A, de 13 
de Janeiro do corrente anuo, a frequencia livre "nas cacleiras, C1~Tsos com
plemcnta1·es e aulas de t1·aõalhos g1·aphicos" da mesma escola, frequencia lJ
vre que lhes havia sido assegurada por disposição expressa do Regimento I n
terno do alludiclo estabelecimento, approvaclo em sessão da r espectiva Con
gregação, .no mez de Julho de 1919, a qual regulamenta, no que lhe dizia 
respeito, o decreto n. 11. 530, de 19 ·de Mar·ço de 1915, de accôt·do com o 
art. 137 deste, que assim reza: 

"Todas as questões attinentes ao bom funccionamento dos institutos < 

ao aproveitamento dos alumnos, não previstas neste decreto, serão regulad:~., 
pela Congreg·aç;ão, ao elaborar ou retocar o Regimento Inter.no .. , (Art. 137 
do decreto n. 11 . 539, de 18 de Março de 1916.) 

Accresce que, na v:igencia deste decreto a obrigatoriedade da frequenma 
e os mE'ios ,(le a tornar effectiva, bem como a frequencia livre, dependian1 
exclusivamente do arbítrio das congregações, como se verifica da simples 
leitura do art. 94 do précita,(lo decreto n. 11 . 530, e cu ja redacção é a SP

guin"t~: 

"O H.eg1mento Interno determinara. a obrigatoriedade da frequencia e os 
meios de a torn~r eífectlv:.., se a >Congrega.çãu não preferir a frequencf li
ver." (Art. 94 do decreto n . 11.530, de 18 <ide Março oe 1915). 

Conseguintemente, a frequencia Uvre ou obJ'igatoria dependja tão sômentn 
da vo'ntade das congregações e, sendo assim, não se comprehende que se possa 
negar ao Governo o direito de fixai-a, como entender, em um decreto, como 
o de n. 16. 782-A, de 13 de Janeiro ultimo, o qual tem força ele- lei por ser 
a resultante de uma autorização legislativa. 

E' pois, manifesto o engano dos requerentes em se supporem amparado:• 
pelo mencionado Regimento, pois o proprio decreto a que se referem no pa
ragrapho unico do art. 137, como ficou claríssimo, conferia á Congregação a 
faculdade de alterai-o, biennalmente, em sessão especial, como está patente 
tambem no paragrapho unico do refE'riclo artigo, cuja redacç;ão é esta: 

"Este Regimento pôde ser. alterado sômente de dous em dous annos, em 
sessão especial convocada com a declara<:ão do fim a que se destina." (Par'l
grapho unico do art. 137 do decreto n . 1l.õ30, de 18 de Março de 1915). 

Sendo assim. como se rpoderia c01nprehE'nder excluído, agora, da Con
gragação o direito de dispôr sobre a maneira de frequentarem os estudant~>< 

os cursos respectivos, as cadeiras e as a ulas de trrubalbos graphicos"? 
Se á Congregação da Escola era já permittido fazer as alterações que jul 

gas:;e convenientes, no proprio regimen le;;al clta,(lo pelos impetrantes com 
razão maior o podia fazer a lei, môrmente quando o legisla,(lor, modificando 
o ea.racter da frequencia para a instituir obrigatõria, teve o próposito elevado 
da melhoria do ensino. 

Com a obrigatoridade da frequencia não foi abolido o ensino livre, e muit•J 
menos pôde ter ficado · ameaçada a liberdade de locomoção dos impetrantes, 
cuja entra,(la na Escola, movimentos em todas as suas dependenci:J.s e sabida 
de qualqueL' dellas não lhes são de fôrma alguma obstados . 

O ensino nos institutos officiaes é ministrado a quem o pôde e quer r e
cebei·. 

O Estado concede aos que delle precisam as facilidades compatíveis com as 
restrir.ções crE'adas em seu proprio beneficio e para que tenha o mesmo a 
maior efficiencia. 
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r-<ão pôde, entretanto, cogitar das condições particulares de cada a lumno 
-para a estas amoldar as suas leis. 

Os im-petrantes não. se queixam de ser, por qualquer modo, embaraçados 
.ou tolhtdos em sua entrada .no ooiíicio da Escola, n em que da mesma niio 
,possam sahir, quando .entendam, pOl'CfLH3 sejan1 detidos, e1n seus movimentos 
11elos profe8sores, ou pelo péssoal administrativo de estabelecimento. 

Acreditam soffrer, apenas, constrangimento na sua liberdade de locomo
ção pelo facto de exigir o Estado que, para serem admittidos a exame nas 
mate t·ias que cur~arcn .. ot. "rn •cuja:,s 'tula5 <;C matricularem, prov<Jm ter fre
quentado e ssas mesmas aulas. 

E' uma providencia 'tomada em proveito exclusivo dos impetrantes, . afim 
de que elles, ouvindo as lições <los mestt·es, acompanhando-os nos trabalhos 
grapàicos, possam, ao receber o diploma de engenheiro, que lhes attribue 
presumpgão o:fficial de saber, 11restar á sociedade serviços efficientes e colher 
os melhores fructos no desempenho da sua actividade profissional. 

Nii.o é possível cuidar, quando se legisla para urna classe, da situaçã,o 
-especial ou particular de cada um de seus membros. 

O Estado não recusa aos estudantes, que se matriculem na Escola Poly-
technica, o direito de ahi aprenderem, preenchidas as condições regulamel1-
tares ; a lei vigente não lhes impede essa matricula. 

O que ella faz é torna!' mais completo e perfeito o ensino, por meio do 
dispositivo aconselhado 'pela experiencia . 

D esse gelto não viola a mesma o direito adquirido pelos impetrantes de 
entraretn livremente na E scola, de ahi permanecerem nas horas em que se 

-conserva aberta, de frequntarem todos os seus cursos e de ouvirem as lições 
dos seus professores . 

.AJpenas, em vantagem dos proprio::, impetrantes e do ensino em geral, 
exige que a frequencia seja obrigatorla, para que, ao menos, lhes fique 
o saber adquirido na assuidade ás aulas. 

Uma vez que não soffrem ameaça á sua liberdade de locomoção que, ao 
contrario, lhes é amplamente asse.ga r ada, como ficou demonstrado, é claro 
que fallece á medida impetrada o fundamento attribuido. 

Não ê 1gualmente acceitavel a rlo}ttrlna. de que entre o alumno que se 
matricula e o Estado que ministra ou proporciona o ensino se firme um 

·contracto . 

Creando .instit.utos, comu a Escola Polytechnica, vis.a apen~s o Estado, 
diffundir 0 ensino superior das materias que o engenheiro prec1sa conhecer 
para 0 perfeito exercício da sua actividade rprofissional . 

Offerece aos que se matt·iculam ensejo de adquirirem, mediante certas 
condições e requisi,tos, titulo que os habilite ao desempenho de uma funcção. 

Nada contrata, porém, com essa matricula . 
Cumpre ·unicamente um dos seus prlncipaes e mais nobres deveres, que 

é a disseminação do ensino, como base do progresso nacional. 
T enho a honra de r eiterar a V. Ex. os meus protestos de alta estima 

-e consideração. - Affonso P enno Junior." 

(Do J ornal t/.o Com?nercio de 19 de Agosto de 1925!. 
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A REFORl\'IA DO ENSINO 

O Governo eill face da ordem de "habeas-corpus" concedida pelo Supre~ 
mo Tribunal Federal C:lCPede uan decreto mantendo para os actuae"'-
alumnos o regimen escolar de 19 15 · 

Communica-nos a Secretaria do Palaclo do Cattete: 

"Promulgando. com o decreto n. 16.782 A, de 13 de J aneiro deste anno, 
a reforma do ensino secundaria e s uperior, lJhcm-ou o Governo da R ePublica 
elevar o nivel desse ensb1o, e, attendendo á critica dos competentes e ao& 
clamores da opinião, fazer com que elle fosse de facto e com proveito minis
trado. 

Nesse elevado Jntuito de mot·alização, pareceu-Jhe inclispensavel supprimit 
a. liberdade ela frequencia que vinha degenerandp cada vez mais em liberdade 
da ignorancia . 

A liberdade - escreveu na exposição de motivos o illustre Ministro João 
Luiz Alves, referendaria da reforma - " a liberdade está em seguir ou não 
um curso snperior . Quem, porém, livremente o escolhe tem de sujeitar-se 
ás exigencias que o poder publico estabelece para que o ensino seja efficaz 
e para que o diploma de ha.bilitação represente realmente um documento de 
idoneidade a ssecuratoria dos interesses collectivos. 

O ensino livre fez fallencia . O ensino sem trabalho. praticas f urna burla 
e os trabalhos praticos, obrigatorios, coma passam ~. ser, exigem frequencia 
obrigato•ria." 

A obrigação immecliata e, tanto quanto possível, geral dessa medida, bem 
con1o de outras, salutarmente rigorosas e moralizadoras, estabelecidas na re
forma, era consequencia dos mesmos propositos de velar •pelo progresso moral 
e material do Brasil, que se não põde desvincular do conveniente preparo das 
novas gerações. Tratando-se ele uma lei que interessa, precipuamente, á 
communhão brasileira, para cuja felicidade e engrandecimento o Estado educa 
e instrue os individuas entendeu o Governo que as preoccu.pações pessoaes de
viam ceder o passo ás conectivas e um novo regimen de ensino vigorar desde 
logo para mais cedo e em bem da Patria se colher em os fructos delle espe
rados. Essa attitude, longe de significar qualquer malquerença ou coacção 
á mocidade nas escolas, traduzia verdadeira, leal e hem entendida estima aos 
moços brasileiros. 

Contrariados, .talvez, em apparentes inter esses secundarias e somenos, 
eram elles melhor servidos quanto a interesses mais verdadeiros e respeita
veis ele seu futuro , os quaes -cleve1n coincidir e, ele facto, concidem com os su
perio,res interesses permanentes do paiz . 

Acontece, porém, que o Egregio Supremo Tribunal Federal, provocado, em 
"habeas-corpu~", por estudantes dos cursos superiores, assegurou-lhes o di
reito á livre frequencia e, implicitamente, aos matriculados antes da reforma, 
o direito ao ·regimen escolar a nterior. 

Lastimando este mallogro da sua deliberação, que se inspirara no mais 
prudente espirito de pai de familia, no mais sincero e ·puro !fervor patriotico, 
o Governo da Republica, empenhado em que uma lei de educação não offe
reça ensejo a qu~ •SE' deseduQue ::. juventude brasileira, acata integralmente 
a decisão do Poder Jucliciario e faz publicar o decreto n. 17 . 016, datado de hon
rem, cuje> teDr I! c seguinte. 



- 839 --

DECRETO N . 17.016, DE 24 DE AGOSTO DE 1025 

'RESOLVE MANTER, PARA OS ACTUA.ES ALUMNOS DOS INSTITUTOS DE ENSINO SUP11RIOil, 

O R.EOIMEN ESCOLAR DO DECRETO N . 11.530, DE 18 DE MARÇO DE l91j 

O Presid-ente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Considerando que o Su-premo Tribuna l F ederal concedeu '·habeas-corpus" 
a alumnos matriculados nas diversas .séries da E scola Polytechníca, dn. Uni
versidade do Rio de J aneiro, para que lhes seja asseguarad;,. a rn:quencia. 
Hvre nas cacleiras, cursos complementare,; e aulas db traoalhos graphico!ó; 

Considerando que o ensino niio deve ser minlstraclo de modo diHercnt 
lios institutos superiores, sendo de vantagem manter taes mstitutos sobre o 
mesn1o regiiL.t:l~, 

Considerando que a applicação ãa medida referente à frequ encü,, en. 
desaccordo com o systema gerru da actual lei do ensino, deve acanetar, logica
mente, a aJ.teração do regimen escolar quanto á seriação e processo dos 
exames; 

ResolYe, usando da at.lribuição que lhe confere o art. 48, n. I, da Consti
tuição F ederal, que para. os alumnos matriculados no COlTente anno n os Insti
tutos de Ensino Superior, a seriaç;ão das cadeiras, o regimen d~ f1 ·equE'ncia 
e o processo de exame do~ aUudidos institutos serão r egulados pelo decreto 
n. 11.530, de 18 de Março de 1915. expedindo o Mb1isterio de Justic;a e Ne
gocies Intc·riores as necessalias instrucc;ões para a execução do presente 
decreto. 

Rio de J a neiro, em vinte e quatro de Agosto de mil novecentos e Vlnte 
e cinco, 104• da Independencia e 37' d;;.. Rep1.1bhCll.. - ARTHUk DA RIL\"A BER
XARDES. - Atfrm.so P enna J wn.ior. 

A REFORMA DO E ~I O 

femol"ial entregue ao Sr. ~finistro da Just:<:a 

Uma cornmissão de estudantes dos cursos secundario e s uperior en
tregou h ontem ao Sr. Dr. Affons~ P enna Junior, Ministro da .Justiça, o 
seguinte 1nemorial sobre a recente reforma do ensino: 

'·Exmo. Sr. Dr. Affonso Penna Junior, DD. J.\olinistro da Justiça e 
Negocies Interiores. - Moços estudantes, que somos, dos cursos secun
darias e superiores, unidos aqui e representados pelo Centro dos Estudante,;, 
.nm cujo tecto se acolhem, indistinctame.nte. tanto academicos como pr"
pal·atorianos ou, ainda, estudiosos de qualquer outra classe, sentimo-nos 
felizes por poder patentear ao actual governo, por intermedio de. pessoa 
illustre de V. Ex., o grande jubilo que nos proporcionou o advento rla 
actual reforma do en~no . A attencão do Exmo. Sr. Presidente da Repu
bllca, Dr. Arthur da Sil"va Bernardes, tresdobrando-se patrioticamente e 
não se deixando absorve1, po1 completo, pelos graves problemas que nos 
dias de hoje assoberbam a vida nacional, revelou tacto de verdadeiro es
tadista, dotando-nos com medidas de real alcance c07Tlo se;!am a regula
mentação do concurso directo do governo federal em pró! da diffusão do 
ensino primario; a creação do Departamento e do Conselho Nacional o o 
Ensino; a instituição de premias e outras iniciativa profícuas para a pU-
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blicação de livros (!e ensino superior, destinados a formar uma bib!Jotheca: 
sc1entifica brasileira, reparando, assim, grande lacuna que nos collocava 
em plano inferior ao de outras nações, cujo progresso neste assumpto é 
assás notavel. E foi, Sr . Ministro, animados por esses gestos em que re
salta a purer<~a <tó"s princípios, que nós, cheios de fé, nos perrnittimos trwzer 
a V. Ex., algumas observações acerca de certos artigos da. 'li.<> forma. 00 
Ensino que ferem de fundo o.s inte1'6sses da mocidade estudioro. e, nor· 
consequencl"-, os magnos interesses da nossa Patria. São pontos que, não 
raro, constituem ligeiras particularidades e, por isso mesmo, em boa jus
tica, não rleve a culpa caber ao governo. Este ao contrario, acreditamos, 
continuando a sua obra de justiça e patriotismo, não se oppon:t: a r&

paral-os. 
Pedimos venia, pois, para manifestar .prlmelramente o que jUlgamos de

indispensavel revisão no que se refere ao" 

CURsos EM GERAL ID' a obtigatOI·iedade da frequenc·ia o l.[ue de um 
modo geral mais prejudica a mocidade estudantina . 

Esta. em grande partt>, é composta de moços esforçados que tratla-· 
1-h;a:m •vara custear as .glrandes despesas de livros, taxas ~ matricula, 
frequencia, exame, etc . Exigir-se-lhes, pois, a frequencia é impossibili
tai-os de estudar, porquanto só poderiam se dar aos labores nocturnos, os 
quaes, além de escassos e esfalfantes, cr~am situações vierdadeiramente 
insustentavels. Releva .notar, ainda, que frequencia não signifiec'l. aprovei
tamento : ha c's que assistem ás aulas com incansavel assiduidade e, por 
se limitarem a isso, soffrem nos exa•mes verdadeiros insuccesso.s, e ha so
bejos exemplos de homens que hoje são doutores de nomeada e que jámais 
conheceram bem o que fosse assidUidade: indo raramente ás escolas "l 

academias, âs ve'zes só para os exames, ~onquistaram os seus louros, mercê 
do amor com que se dedicavam aos livros, do afan com que aproveitavam 
os escassos minutos, da necessidade impreterivel de vencer . Se, pois, o 
preparo, o aproveitamento de-pendem menos da assiduidade do que da in
telligencia e da dedicação do alumno, é mais prudente deixar que vença 
aquelle que se apre~>entar com oredenciaes para isso, e não privar da vi
ctoria muitos moços cheios de esperanças e ardor, dos quaes a patria multo
poderá h:turir, pe!o simples facto de tn-e.sentemente se acharem sob a r•re
mencia <!e difficulclades materiaes. A inobrigatoriedade da frequencia é 
indispensavel ao livre evolver da nossa juventude. 

Outro ponto qnc se refere aos estudantes em geral e que culaamo3 mt!
rer.er uma. revisão {> o das penalidades de que trata o artigo 246: siio ex
eessiva1nehte sev~ras. Porem, estamos ceri:os. o espírito de justiç.l. de 
V. Ex. ha de tornai-as mais iJrru1clas. Um exe!lljplo deporá em nossoo favor: 
um alumno que incorrer em falta sujeita á. sancção das leis ~naes pôde 
até ficar impossibilitado de estudar qua-lquer causa em qualquer estabelecimen
to de ensino ·brasileiro, official ou equiparado. E' a rui na completa para o jov~ 
que commettendo embora uma irreflexão está. ainda cheio ele viela. Sendo 
sujeito á sancção das leis penaes, essas deveriam ser sufficientes par· 
punil-o. 

Pedimos agora permissão, Exmo. Sr. M:n,~tro, P<Lla succ1ntam'3t~tP. 

ce>mmentllr algo do q1~e diz respeito ao curso secundario. 
Com refl'rencia ao curso de preparatorios, a mêdia que maiores pre

juízos pôde acarretar é a abolição dos exames parcellados. Do texto da 
lei se deprehende que no "Collegio Pedro li" (ou equiparados) só os 
alumnos do Internato ou do Externato podem prestar exame: jâ.mais os. 
umbraes ao tradicional collegio serão atravtSsados por estudantes que lhe 



sejam extr:tnhos, salvo o!! que já prestaram um ou mais exames (?) E 
esses novos estudantes para onde irão? Para os cursos particulares, aos 
quaes a reforma faculta a possibilidade de -não requererem juntas exami
nadoras? E' uma hypothe~e pouco provavel, mas não é inverosimel, e será 
•le mUlto !naiores "'l'antagens para o ensino secunclarlo retornarmos ao re
, imcn dO!; exames parcellados, embora seriados de accôrdo com a t·vforrna 
·to que firmar-se a lei. em problemattcas iniciativas particulares. A per
missão de se requererem "juntas'' não implica a extincção dos "parcellados". 

Além disso o joven estudante que por premencia de tempo ou p•Jr mo
ivo,; de ordem finan ce!•·~ não puder fr<>quentar o Collegio Pedro LI (ou 
·quiparaclos), Lão .pouco curses particulares, mas unicamente estudar c-Jnt
·ivo mesmo ou de outra. qualquer fórma (exemplos assim o nosso COilVi vi o 

11 ; seio das ('}asses nos tem revelado ll. sacledade) não deve ficar tolhido 
.J prestar os se·us exames e se candidatar aos cursos superiores. 

Con,;eguidos de novo os exames parcellados, no que, aliás, depositamos 
,,bsoluta certeza, graças SI 1personalidacle tradicionalmente conciliadora e 
justa de V. Ex., temos para nós que seria gesto recommenclavel a fusão 
los dous primeiros annos do curso secundaria em um só, pois o primeiro 
tono apresenta para exame uma unica rnateria - Instrucção moral e 
cívica, materla que i>óde ser r€putada pequena em relação á amplitude dt> 
L•Utro.s como sejam portuguez e historia natural, e o segundo anno apre
senta unicamente tres mat'lrias que, tambem não são das mais difficeis : 
geographia. histeria universal e arithmetica (art. 49 da reforma'). Com. 
essa fusão tornar-se-ha de 4 annos o curso de preparatorios indispensa
l'els, e o estudante, avido de •progresso, não perderá ·um anno com um só 
Pxame e não ficará sobrecarregado com os quatro dos actuaes primeiro e 
''egundo annos. 

Sobrecarregado está o qtllnto anno, que, segundo o que ternos mto, 
na ssará a. ser o 4o, pois apr.esent."l. seis exames, entre os quaes se acham 

!g-un~ dos mais diHiceis: portuguez, latii:n, physica e chimica, histeria na
tural, cosmographia e philosophia. Para allivial-o talvez se justifique o 
retrocesso do de latim para o quarto anno da reforma, o qual conta só
mente, obrigatorios, os exames de geom€tria e historia do Brasil. Com re-
erencia á philosophia, mv'teria complexa e transcendente, insubmissa ainda 
•o diclactismo indispensavel e um curso de preparatorios, vemos que serll. 
·empre eivaclo do sectari:;mo do mestre: se este fôr positivista, ou theoso

;,Wsta, ou catbolico, etc., a philosophia sará forçosamente repassada pelo3· 
principias doutrinarias de ·comte, ele Besant, de S. 'l'homaz de Aquino, etc. 
!'a ra simples erudição dos est)ldantes, fôra mais efficiente fazer-se o "es
udo das diversas escolas philosophicas", o que aliás, mais ou menos, esta.: 

no seÀ'i:o anno, em barn lugar, sob a denominação de '· Historia da Philo
>Ophia ''. para os que desejat·em ser bachareis em sciencias e Jettras. 

Para terminar, referimos aqui o que dP mais importante ha com res
peito au 

CURSo SUPElRIOR - São as taxas o ponto mais grave da rerorma pat-a 
o ensino supenor. 

Escusado é dizer que a população do Brasil é pobre, e 
nw netaria na mocidade estudantina chega a ser proverbial. 
as taxas que a reforma pede é caçar-lhe o direito ele estudar, 
c·arreiras lil::eraes. 

essa pobre"~a 

Impôr-se-lhe 
de seguir as 

S•í os moços cuja vll'la fôr acariciac'la pelas bonan ça.~ <la fortuna, ]JO

derão satisfaizel-as: os demais, os que trabalham para manter os estudos, 
tra balho geralmente de parcos rendimentos e ,;xhautivos, essas flores vivas 
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·da nova .geração, moços cheios de encantamento e ardor terão de apoucar 
os arroubos do seu enthuslasmo, terão de ·desanimar, de dlsistir :POr lhes 
raltar unicamente a base pecuniaria. V. Ex. confirmando mais uma vez 
o alevantado conceito em que a mocidade br asileira. o tem, deu, ha pouco, 
por questão de direito, permissão para que os al·umnos já mat riculados 
continuem no corrente anno pagando as taxas de conformidade com o r r, 
gimento antigo. 

Hoje, nós - uns já beneficiados pelo referido acto, outros ainda. inattin
gidos - solicitamos de V. Ex. effeito de justiça, um allatlmento gera.1 " 
sen.sivel e'ITI todas as taxas a serem pagas }Jo r aquel les que se desúmun 
aos cursos superior~". 

Não .pretendemos tanto, pois bem sai;€mos como é precaria a s1tua~ào 
das finanças .naciona.es, pur~m ousamos affirmar : ail1da que a nação pro
porcionasse 1nstrucção super1or graus a seu<> fil11o,;, estu.ria empregandrl 
capital a curto prazo e grandes juros. · 

A permanecerem a frequencia obl"igatoria., as taxas sem grande abn i
mento e o limite max:imo d<3 seis reprovações para um curso, por exempw, 
como os de Medicina em que ha 36 exames, dos quaes 11 são feitos no Ü'' 
l~nno, nove- cadeiras de clinica. i.nclusive a psychiatria, e mais obsteÚicia 
e medicina tropical, sera. a com}Jieta asphyxia do estudo em nossa patrh. 

Estamos que esse limite maxin1o de seis reprovações ê excess1ve.nten .. e 
desolador: estudante algum, por mais distlncto que seja, pó de ter absolu :a 
certeza • de não a alcançar. Tendo, supponhamos, chegado ao quinto anuo 
com tres reprovações, .n o sexto, u m abal'o de saude, uma indisposlçao com 
o examinador, ou qualquer outro movel que e'ITI nada depõe contra o valor 
individual do examinando, póde impossibilitai-o de continuar o curso. fa
zendo- o perder, portanto, o que ê horripilante, mais de um decennio <le 
esforços insanos, de abstenções e sacrificios! Pergu ntamos nós: qual o 
inconveniente que acarreta ao governo um alumno reprovado sels ou rnalo 
V'lzes? e respondemos: nenhum. 

Só beneficios, já que se tem a preoccupa<:ão das rendas, pois serão m, .is 
taxas a entrar para os cofres publicos. O uni co prejudicado ê o proprio, 
que será como a flor esteril: não f r utificará. 

Exmo. Sr. Dr. Affon.so Penna Junior. Na recente Reforma é! o .I:!;•I

sino nota-se bem a preoccupaçi'io de d1fficultar o acce:>so ela mocidade b, r
sileira ás academlru>, porém, os impecilbos postos foram flagrantemente in
felizes : serão todos elles alijados com um u ni co elemento, e dos menos bi
gnificativos - 0 dinheiro, o f[Ual pagar'á as taxas, fará o ten~]l , e es tr· n 
resto. Entretanto quem o não tiver ficará conclemnado a não acariciar 
ideaes. E isso collide com as sublimes lições da Histeria. Em todos os 
tempos, em todos os }Jaizes, e o Brasil não foge á regra, as maiores intel
ligencias, aqueHas que maiores serviços têm prestado á sua patria e ao 
mundo hão sabido, póde se dizer, do nada. 

O estudo do pobre é sempre, salvo rarissi·mas excepções, muito maJs 
efficiente do qu€ o do rico. Este, em geral, quando não se instrue ~r 
méro di!etantismo, o faz para dar uma Eatisfaçfi.o á sociedade ou para nao 
pejar os seus . Mas o pobre, o f ilho ~o povo, é ao contrario; se estuda 
é por necessidade, é com sacrificio, é pela ansia de saber, é com dedica
ção e amor. Para elle todas as attenções do Governo serão poucas, poi.; 
muitos beneficios ba ele proporcionar á nação e a.o povo. Se acaso exist~ 
conveniencia nas difficulclades, 'POdemos dizer que a propria natur&..a dos 
estudos já faz com que as carreiras superiore,s não sejam muito fascinan
tes. A' trajector1a pelos longos e escat~·osos dez ou onze annos preclzo3 
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ao doutoramento constitue o melhor estalão para a capacidade d.e um 

joven. 
Mas ainda essa conveniencia é discutível. Dizem que, no Brasil, .se 

formam doutores em excesso, porém nõs observamos: quantos arra1.>ald~s 
ha. quantas villas e cidades no interior da Repulblica que não contâm 
com um unico medico, advogado ou engenheiro? Isso se dá porque elles se 
concentram aJqui no Rio e em outras poucas cidad€s, o que .significa. estar 
muito longe de haver excesso de doutores. Quando houver, por viverem 
mal aqui, hão de esco}ber outros lugares. Os donos do pergaminho só ru
marão para o interior elo paiz quando a cidades como o Rio estiverem su
persaturadas. 

Eis, Exmo. Sr. Ministro, as principaes questões que a mocidade bra
sileira, representada <pelo "Centro dos Elstudant€$" achou indLspensavel 
submetter ao exame e ao carinho do s€u espírito moço, i•ntelligente e pa.
triota. Vibramos de es1.>ero.nça e fé ao entregar este memorlal a V. Ex . , 
appellando para o seu tradicional amor ás causas justas, para a sua com
prehensão exacta dos !aeaes republicanos, dos deveres do verdadeiro esta
dista para com a Patria, comprebensão rev€lada não só como Ministro, cujo 
exercício data de hontem, mas como •parlamentar illustre e jurista emi
nente . 

Entregamos e cremos ser attendidos; cremos que, e'll'l 'breve, nào uma 
classe unica de €stu dantes, porém todos - desde os que mal ensaiam os 
seus primeiros passos na vereda florida do saber, aos que, em despedida, 
já vão transpondo o limiar das academias - toda a mocidade estudiosa ba 
de vibrar de satisfação e patriotismo, <'lm•polga,da pela fé, que vence, e 
pela esperança, que conforta; cremos que não tardará o acto legislativo 
que, am.plo e esplendido, na magnitude da sua justiça, ha de bra<:tar a nova 
geração: "Põde..9 voar livre, adejar na .immensidade do espaço, librar-ta 
nas alturas so·oertJas das sciencias e das lettras, e de lá, qual aguia de ouro. 
jorrar luz sobre a nossa Patria, seq11iosa de Prog-resso." 

Rio, 23- 4- 925." 

(Do Jornal do Commerc!o de 24 de Março de 1925.) 

A REFORMA DO E INO 

Recurso ao Poder Judiciario 

Assignada •por 2.407 alumnos das Faculdades de MedicJa Odontologia 
e Pharmae11'. P. da Escola. Polytechnica do Rio, foi dirigida ao Supremo Tri
bunal Federal a seguinte petição ele "habeas-corpus",: 

Egregio Supremo Tri'bunal Federal 

A autoridade deste Collendo Tribunal sempre representou no Brasl! a 
mais segura e ampla garantia aos direitos de nosso povo e nella têm en
contrado apolo todos os que por motivos varlos são victimas da violencia 
G do arbltrio. 

~ão é de estranhar portanto que a mocidade brasileira procure na 
benefica. medida do "habeas-corpus" amparo contra as violencLas e a. 
ameaça de uma reforma inexequivel e inconstitucional. 

Sobre a perfeita procedencia desse remodelo jurídico no caso corrente 
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já se manifl"Stou esse alto TribUnal na decisão que motivou o accordão 
numero t6 .175, destinado a amparar os nossos caros collegas da Escola 
Bolytechnica. Sobre a justiça do actual pedido além dos motivos de equi~ 
dade que devem am-parar os impetrantes pois estão nas mesmas condições 
dos anteriormente ·beneficiados pe~o r eferido accordão pensain os r eque-
rentes que o estudo do merito da questão facilmente a revelará. . 

O ensh10 mais uma vez foi reformado, baseando o governo da Republi
ca a nova regulame;ntação em autorização incluída na chamada cauda or
çarr~entaria da lei n. 4. 911 de 11 de Janeiro ele 1025. Decretada a le>i ot
çamentarla a 12 de Janeiro, quando Ministro da Justiça .. e Negocias I n
teriores. o Dr. João Luiz Alves, submetteu á rupreciação do Presidente da 
Republica a reforma do ensino por elle elaborada, teve como é publico e 
notorio a noticia da partida de 'S. Ex. para o interior do paiiz, perma.ne
cenclo em Viçosa - l\finas Geraes - ·por a lg um tempo, em repouso r e
parador . De volta, o Presidente da Republica n ão poderia assignar a 
reforma a tempo da mesma ser referendada pelo digno ministro do Inte
rior, então nomeado ·para outro alto cargo. 

Quem affirma o que acima é dito é o Exmo. Sr. Dr. João Luiz Alves, 
que ao ·passar a pasta da Justiça e Inte1:ior ao Ministro Annibal Freire, 
ante grandt: ass!stencia, declarou solemn eme nte ter fei to determinadas 
reformas e deixado em preparo varias outras, entre as quaes a regula
mentação do ensino. 

Esta é a verdade, e muito surprehendida ficou a classe acaclemiC>.L ao 
ler a 7 de Abril. quando j!i estavam as matriculas feitas, en.tre 15 e 30 de 
l\1a.rço e as a ulas iniciadas de accôrdo com o decreto n. 11.530, desde 1• 
de Abril, no "D!ario Off!clal" a nova. retorma em moldes e ba.ses outras, 
contrarias ao regimen então adOIJ}tado, feita e m decreto governa.mental, 
que tomou o n . 16.782 A, de 13 de Janeiro do corrente anno, 24 horas, pre
cisamente, após a publicação da lei orçamentaria, que autorizava semelhan

.te acto, esgueirando-se entre os dois decr etos ns . 16.782 e 16.783, o que 
forçou a repetição do numero com o accrescimo da lettra A. 

O decreto n. 16. 782 A já encontrou os abaixo assignaclos matriculados 
nos diversos annos do curso m edico, pharma.ceutico e odontologico ih 
Faculdade de Medicina! elo Rio de Janeiro. 

Todas as leis que regem o ensino têm respeitado o direito adquirido 
dos alumnos matriculados. Não retroagem nos seus effeitos mesmo quando 
se trata de uma. adaptação de regime-n sem as modificações profundas da 
nova regulamentação, cujos .collabo·raclores primam em accentuar as dis
semilhanças com o regimen passado. 

Não retroagiu a reforma Benjmain Constant, o Codigo de Ensino .Wpl
tacio Pessoa , a Lei Organica do Ensino Rivadavia Corrêa, o decreto Carlos 
MaximJJiano e não pôde tambem retroagir attingindo os abaixo assignaclos 
o- decreto n. 16. 782 A, ante as leis da Republica e a nossa propria Consti
tuição (Constituição Federal, art. 11, paragrapho 3°), decre to este que 
já os encontrou cursando sob o regimen anterior . 

. Consequentemente, os impetral!ltes solicitam da justiça deste Egregio 
Tribunal uma ordem de "habeas-corpus", que lhes assegure ampla liber
dade de terrnlnar os seus estudos sem os constrangimentos impostos pelo 
decreto n . 16 . 782 A, devendo aos· mesmos ser appliooclo 0 regimen exis
tente sob a. acção da lei anterior, no que respeita as taxas de matricula, 
freqnencia e exames, regilmen escolar principalmente no qu e se reflero 
á distribuição elas materias dos diversos annos do curso, 'Processos de 
ex~mes, tal como se estivtessem sob o regimen da antiga lei, ficando e:x:
clunlos das novas taxas criadas inconstitucionalmente pela nova reforma. 
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Esta resolução será 'tlma consequencia logica do "habeas-corpus" nu
mero 16.175, poi·s se a lei n. 16 . 782 A não pôde ser applicada aos alumnos 
já matriculados no que respeita á frequencia obrigatoria, para não re
troagir não poderá tambem pela. mesma razão no que respeita ao regimen 
nscolar.. taxas accrescillas ou recem criadas. 

<;obre ter preten<lido retroag·ir, sot~·e ter sido manifestamente ante
<'!atado, sobre o vicio de urna delegac::ão de poderes que a Cors-f:itui<;;ão da 
Rep ubUca veda taxativam ente, ainda o decreto n. 16. '782 A exorbitou 
claramente em varios pontos da a'tltorização legi.slativa contid· na lei or
C',amentaria n. 4. 911, visto como: 

a) nesta não se encontra autorizac:ão para que sej'il. imposto aos a lum 
nos elas escolas superiores ela 'Republica o regimen ela frequ encia obri
gatoria em 'tlm paiz de leis liber~s como o Brosll, onde o pnsino sempre 
foi livrn: 

b) neRta não se a utorizava o augmento d taxas e novoR emolumen
t os a serem cobrados .pelas FacuMades. 

Consequentemente, se a lei que delegou poderes ao Execu tlvu para 
reformar o ensino não lhe cleu expre~sa autorização nem para mor1ificar 
o regimen ela frequ encia nem a tarlfac:ao elo ensino, claro está que nestes 
-lois pontos. ao menos, as determinac:ões do decreto n. 1~. 7·82 A são fra n
camente inconstitucionaes, pois regulam, sem autorização Pxpressa do le
gislativo, ma teria que é da com petencia privativa do Cong-resso tart. 34, 
namgrapho 30 da Constituic::ão. 

Assim, caso a justic::a do Egregio Tribunal não nos conceda o "habeas
corpus'' que inva-lide na sua totalidade toclas as. disposições do decreto 
n . 16 . 782 A, que collidam com o decreto n. 11.530, para que as mesma-s 
'lão sejam applicadas aos impetrantes. pols as leis não podem r etroagir 
~obre tudo, lanqando a miseria e o desanimo entre os que estudam, o re
meãio que poderá ser dado aos requerentes para que não lhes advenham 
os vexames consequentes das determinacões insubsistentes no decreto nu
mero 16. 872 A, é um "habeas -corpus", e.fim ele que poRsam, livres de qmll
quer constrangimento, concluir os seus cursos: 

<!.) com o regimen de frequencia livre adoptado pelo decreto anterior 
e nos termos elo art. 25 do regimento interno da Faculdade de Medicina. 
elaborado em 1919. 

b) com as taxas e todos os emolumentos das tarifas que vigoravafil 
antes do decreto n. 16.782 A e ao mesmo ofempo da sua publicação. 

Ao terminar tomamos a liberdade ele solicitar do ministro relator, a 
a quem o presente pedido fôr distril:'llido, que fa<:a reunir a este os autos 
do "habeas-corpus" n. 16.175, que muito esclarecem o assumpto, pois já 
contêm as informações do governo a respeito da materia, declarando mais 
urna vez que entregamos a nossa causa á justiça serena e forte do Egr gio 
Supremo Tribunal Federa l. 

(Seguem-se 1. 980 assignaturas de alurnnos das Faculdades de ::Wed1-
cina, Odontologia e Phe.rmacia e 427 da Escola Polytecbnica, num total de 
2 .401) . 

(Do Jornal do Commercio de 1 de Agosto de 1925.) 
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A REFORMA DO ENSINO 

Recurso ao Poder J udiciario 

A's 13 lh awras, perante uma. assiste11ciç1. n u merosiss1ma, constituída 
na sua ·quasi unanimidade de estudantes das nossas escolas superiores, foi 
annunciado o julgamento da ordem de •·,habe·as-.corpus ., impetrada por 1. 9•SO 
academicos de l\IJ:e·dic i•na, Odontologia e Pharmacia ·desta ·Cal)ital _contra a 
reforma do ensino, cujo a.diamento fôra transf-erido -da sessão passada J)ara 
a de hontem, a r~ue•rimento do ministro procurador geral que declarara 
poder na sessão seguinte apr-esentar ao Tribunal movos esclarecimentos do 
governo, •que muito poderiam influir no j ulgamento uas ordens de ''habeas
corpus" dos estudantes. 

Tem a palavra' o ministro Arthur -Ribeiro. para fazer o seu 

RElLATORIO 

ComeÇ}ou s. ex. lendo a petição, cuja conclusão é a da inconstitucio
nalidade do decreto n. 16. 782-A, <de 13 de janeiro deste anno, ou, ;no caso 
de não que.rer o Swpre1no '.rribunal concecler aos pacientes o "habeas-corpus" 
que invalide na sua t otalidade aQ1lelle ~1ecr~to, lhes reconhece o <.lireito de, 
livres de quaesquer constrangimentos, concluir o~ seus cursos: a) con'l o 
l'e•gimen de frequencia livre, a-dopta.clo velo decreto n. 11 . 513•0 de 1916 e nos 
termos. do art. 25 do 'Regin:1ento Interno da Faculdade de l\1ec1icina, elabo
rado e1n 1919; b) com as taxas e todos os emolun1entos que vigoravam an
tes do menciona.do dec. n . 16.782-A . 

•Em •seguida ~ê o of:ficio >do m.inistro da Justiça, enviando, por copia, o 
decreto n. 17.016, de 24 do corrente mez, pelo qual, ~m acatame-nto a an
terior decisão do !Supremo Trilnmal, resolveu mamter para os actuaes atum
nos dos ins,titutos do ensino sup-erior o re,"imen escolar elo decreto n. 11. 530, 
de 1·8 de março de 19'15. 

Estava feito o relatorio, disse o ministro Arthur Riben·o. 

DISCUSS'Ã.O El VOTAÇÃO 

, Concedeu, então, o presidente do Tribunal a palavra ao ministro Arthur 
RLbeiro, pa;ra proferit· •o seu voto. 

VOTO DO RELATOR 

Ante o dec1·eto n. 17. ()16 ue 24 de agosto corrente, s. ·ex. considera pre
judicado o "habeas-corpus.,, pois •por esse decreto resolve o !Executi'Vo au
plicar aos actuaes aJlumnos dos institutos ue ensino superior no Brasil o 
regimen escolaT do decreto n. 11.530, de 1915, q ue os pacientes pedem na 
sua petição de "habeas-corpus·• lhes seja applic3!do, no caso de não decla
rar 0 Tri>bunal inconstitucional -e, ;portanto, invalido, na sua t()talldal'le, o 
decreto 16 .182-A, deste anno. 

Assim sendo, não ha mais o que ·julgar; o "habeas-corpus" dos paclen· 
tes fica sem !1:'13.Zão de ser. 

Quanto ás tax.as, con1'orme declarou o ministJ-o -procurador geral, antes 
mesmo do decreto de 24 de agosto, já o governo havia .manda/do suspendet' 
a sua cobrança, e isso em attenção a uma reclamação dirigida ao ministro 
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do Interior pelos interessados. Demais, não poderia o Tribunal fixai-as, 
pois isso escaparia á sua ~ompetencia . 

.Se não tem o !Poder J'u~liciario attribuição legal !Jara decretar taxas, 
sendo tal f uncção, consoant, u d-ecreto n. 11.530 de 1915, conhecido pelo 
nome de Reforma Carlos tl\1iowc.milano·, !Privativa das cong.regações dos insti
tutos de ensino, ê de ver q ue fa;J lece competencia ao Tribunal ;para determl
nar quaes as taxas a])plicav is aos pacientes . 

Tambem não se •póde pretendm· que o Tribunal véde ao Poder Executi
vo o direito constitucio.nal de baixar instrucções para a boa execuçáo do eu-
sino ou ~le qualquer lei. '1 

Em resumo, entende que o pedido de "habeas-corpus'' de que •é .relator 
ficou ·prejudicado, em vil' tude elo decreto n. 17.016, a que a lludiu. Esse o 
seu voto. 

FALA O MINISTRO PÉDRO MmiELLI 

Pediu a 1Jalavr a para justificar o seu voto que é em contrario ao do mi
nistro relator. 

Entende que o decreto ante-hontem publicado não resolve o ca o em ae
bate, por isso •que nelle não se co.mpreh endem as taxas illegalmente majo
rada's pelo decreto de 13 de jameiro deste anno. 

Antes, pot·ém, deseja fazet· um a apr eciação dos termos em true esta con
cebida a exposição de motivos que precede ao decreto n. 17. 01•6, de 24 do 
mez exph·ante, que no. seu entender contém uma velada e seve.ra critica á 
a nterior decisão do Sup•remo Tribunal Federal, no "ha.beas-cor}JUS" dos alu
mnos da Escola Polytecbnica. Lê alguns topicos dessa exposição pat·a jus
tificar a sua affirmativa. 

•Em seg-uida responde ao dr. procurador geral, para declarar que não al
lucliu o T.riibunal da decisão tomada J1a sessão ele 14 deste mez a direitos ad
q uirido pelos impetrantes ao regimen ~la R eforma Carlos l\'l:axirniliano, pois 
o proprio orador iniciara ~ntão o seu voto, declarando qu e não se preoccu
.pava com a allegação ele direito adquirido para. '[Jroter l.r a sua dec:isão con
cedendo a. ordem de " habeas"corpus" impetrada pelos est.u\'lantes de enge
nharia, e que a .concedia tão sóm ente porque o 3"oder Executivo eÀ-torbitara 
da autorização que lhe fôra dado pelo Le·gislativo, a qual se referia exclu
sivamente á reforma do ensin o secundaria Este fôra o funda,mento elo seu 
voto n aquelle ~' haJbeas -corpus". Consi\'lera de maxima itnportancia a ques
tão da exorbitante ele<Vação das ta:x;as, que o governo não podia ter feito, 
pois não estava a utorizado a alterar os dispositivos que regiam o ensino 
s uperior. 

Contesta a affirmativa de que se pretende menoscabar o Poder Executi
vo quando se comparece perante a Justiça, como ora faz a mocidade das 
nossas escolas, para pleitear a revogação ele um a.cto illegal do governo. 

E' dos que pensam com oMiontesquieu que nas democracias ;J:Jom cidadão é 
o que me lhor sã.be defender os seu s direitos , evitando por todos os mo\.'los os 
que elles pereçam. 

Depois ele outras considerações, passa s . ex . a t ratar elo decreto 17.016, 
de 24 do corrente m~z . cu jos dispositivos lê, para demonstrar ao Tribunal 
que e lle não resolve a questão em debate, pois só dá aos a lumnos elas Es
c'olas Superiores, e portanto aos pacientes, a frequencia livre e nã.o as taxas 
que vigoravam a ntes elo decreto n. 16. 7·82, ele 13 de ianeiro ele 1925. 

Discorda do seu collega o ministro procurador geral quando disse que ~l 

lib rdade de freq uencia escolar é um regimen em que o estu\'lante demonstra 
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a falta de exacção no cumprimento dos seus deveres. Não pensa assim, mes
mo porque no seu Estado .natal, o Rio Grande do Sul, livre é a frequm,c!a 
escolar, livre é o exercicio das profissões ltberaes e ali vive uma mocidade 
digna e que sabe servir e honrar a sua [>atria. 

A liberdade nunca foi pl'ejudicial, em q u alquer terreno. O que é preju
dicial, o que não frutifica, o que cr-esta e mata o estim ulo é a compressão 
seja do ensino seja dos direitos politicos. 

Cita Ruy furbosa num topico de conferencia que o grande brasileiro 
fez por occasião da cam])anha abo licionista e termina dizendo que conce<.le 
a ordem de "habeas,corpus" para restaurar os direitos e o•brigações dos pa
cientes decorrentes do decreto n. 11. 5•3 0, de 1915, por entendet· que lhes não 
é applicavel o decreto n. 16 .•782-A deste a nno. 

VOTO DO MINlSTRO VIVE!ROS DE CASTRO 

,Começa lembrando que pot· occasião do julgamento do primelro '· ha.beas
corpus ., discordara do voto do relator, o ministro Guimarães Natal, por isso 
que este não concedia a média tambem para as taxas e emolumentos fixa
dos pelo decreto que ·reforma o ensino. Hoje tambem se ovê obrigado a no
vamente discordar do voto do relator, pois entende -que o J)edido feito ·pelos 
pacientes nãb está ):hl.·ejuclicado pelo decreto ele ~4 de a,gosto elo corrente. 

JKão entra na discussão das vantagens do regi:men da frequencia "livre 
ou da frequencia obrigatoria, pois o orador é um porducto do primeiro, nelle 
se educou. 

Como professor de Direito sempre ensinou no r egimen da Jibcrdrude de 
frequencia. Dois filhos que tem foram educados um no r egimen da livre 
frequencia e formou-se em Direito, o outro, no regimen da frequencia obri
·gatoria, na Escola Naoval, sendo que ambos vão triumphando na viela, em
bora diversos os 1·egimens escolar s sob que fot·am educados. 

Entretanto entendeu e entende que os paciente~ têm direito ao regimen 
da livre frequencia, porque este era o que vigorava ao tempo em que se ma
t:dcularam nas diversas séries das Faculclooes de que são alumnos, a elle 
tinham e têm direito que lhes não pôde ser subtraido pelo decreto ele 113 de 
janeit•o deste anno, publicado a 7 de rub t·i!, quando os pa,cientes já estavam 

·matricu•lados e já haviam iniciado os seus cursos .escolares. 
Tambem não Lhes podem ser exigidas ou tras taxas escolares ou de fre

quencia que não sejam as vigorantes antes da Refo~·ma do iEnsino, pois ti
nham elles direitos a,dquiridos lgu<hlmente as taJxas estipuladas no Decreto 
de 1'9115. Nega~·-lhes esse "direito é attentar contra o disposto no art. 11, 
n. 3, da Constituição Federal. 

IPor isso {!Ue reconhece aquelle direito adquirido pelos pacientes, deixa 
de entrar na apreciação de ser ou não inconstitucional a Reforma do Ensinv . 

Leu com toda a attenGão o decreto n. 17 . 016 publicado no "\Diario Of
ficial '' ele 25 deste mez e não viu no seu cot1po referencia alguma ãs taxas. 

E' verdade qu e o seu collega o ministro Pires Albuquet'que disse que 
ó governo ha-via resolovido o ponto das ta.xas. mas e lle orador desconhece 
qualquer acto n esse sentido, 1iem dos autos de "habeas-cot'l.H\S '' consta pro
vas dessa allegaçã-o. 

IBero sabe que o Tribunal não pôde fixar taxas, o que é l:l a 'competencia 
das Congregações dos institutos de en ino, ma,s tam·bem é verdade que as 
CongregaQões devem estaJbelecer as taxas antes ào inicio elas matriculas, e 
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não depois, no meio do anuo escolar quando jA se firmo u o vinculo j urídico, 
a relação CD'Iltractual existente entre o alumno "' a Congregação. 

Assim, se realmente :fallece com'Petencia ao Tribunal para fbcar taxas, 
entretanto tem -n'a lle pa ra declarar quando devem as Congregações esta
belecer ou fixar as taxas. 

Depois de outras conside r ações, termina dizendo que concede a ordem 
de "ha,beas-corpus" para que os pacientes (e tão sómente e lles), exerçam 
o direito de fazer -e concluir os seus cursos de accordo com o r egimen 
a nte rior atê á obtenção dos seus diplomas, objectivo ju~·idico que tinham em 
mira, quando se matricularam . 

voTo Do ·MINISTRO H. Dl!. BARROS 

Quando na sessão de a nte-hontem , o ministro procuraldor geral r equereu 
fosse adiado o julga,m ento do ·• habeas-corpus" dos alumnos d~ F aculdades 
de Medici na, Odontologia, Pharmacia· e E scola Polytechnico, allega:ndo que 
estava habilitado a affirmar que o governo prestaria in formações valiosas 
ou r elevantes sobre o assumpto, fun'damentei 0 m eu voto contrario ao re
querimento com a consideração de que essas into r·mações seriam desneces
sarias para mim, desde que considerava inrupplicavel a !Reforma do Ensino 
por vicio de inconstituciona lidade. 

Aguardei, comt udo , essas informações, persu3Jdido de que ellas eriam 
ministrada no sentido de combater o pedido de '·'habeas-co·rpus'' , pois fôra 
essa a attitude elo governo, em r elação ao pedido dos a lumnos da Escola 
Polytechnica, já desattencliclos pelo governo em a nter ior reclamaç;c'i.o que lhe 
dirig iram. Ao invés disso, rporêm, o governo baixou o decreto n. 17.016, de 
a nte-hontem vot3J(]O, no qual, alludinclo ao " hab eas-corpus" concedido ])elo 
Supremo Tribunal aos a lumnos da escola Polytechnica, afim de lhes asse
gurar o direito á livre .frequencia e, cónsid·ei'ando que o en sino nã o ·deve ser 
ministrado ele modo drfte re n te nos Institutos su periores, r esolveu estender 
aos demais alumnos matriculado~ neste anno o re:gimen da frequencia livre, 
da seriaç:ão das C3J(l€iras e o processo de exa mes est abelecidos pelo decr eto 
n. 11. 530, de 1·8 de m arço de Hl15, expedindo o Minis terio da J ustiça e N~: 
gocios Interiores as 'llecessarias instrucções para a execução do novo decre
to . Este , pol'tanto, em vez de autorizar a reconside ração elo m eu voto a n
terior, só podel'ia levar-me a confirmai-o pa ra conceder o "•habeas-col'pus" 
ou para julgar prejudicado o pedido, se porventura integraJmente at
te ndido . I 

O Governo, segundo disse na exposição de motivos de que ve'm precedido o 
decreto, acatou a decisão do poder judiciario, ;nas lastimou o mallogro de sua 
deliberação, inspirado no intuito sincero e patriotico de elev<J.r o n ível mo
ral do e'nsino, para o que lhe pa receu "indispen savel supprimir a libe rdaéle 
da frequ en cia. que vinha degenera,ndo, cada vez mais , em liberdade da igno
rancia" . 

Dahi poderia parecer que nós os juizes, que concedem os "habeas-corpus" 
aos estudante's tla E scola Polytechn ica para assegurar-lhes o direito â. livre 
frequencia. fomos os causadores do mallogro das boas inten c;ões do Governo, 
fomo os que concorremos para a fallencia do ensino livre, pa ra a desmora
lização completa desse ensino. 

Sem o proposito de revidar, porque' não me incumbe ·indicar disposic;ões 
da R eforma manifestamente inconvenientes aos inter esses do ensino e do T h e
souro, dil'ei apenas que cada um dos · poder e's julgou cumprir o seu dever: o 
Governo, estabelecendo a frequencia obrigatoria, e o tribunal , julgando que 



-850 -

essa frequencia não pod.ia ser exigida de alumnos, que iniciaram o setu curso 
ao tempo em que vigorava o regimen da frequencia livre. 

Pelo que particularmente m"l diz re'speito, accentuarei que não foi esse 
0 fundamento do meu voto, embora tives e acompanhado o da maioria em 
sua conclusão. 

Disse mesmo, por occas1ao do julgamento, 'que não me parecia liquida a 
existe'ncia de um direito adquirido á frequencia, tanto mais quanto e sa fre
quencia, segundo informava o Governo, dependia exclusivamen te da vontade 
das Congregações, conforme o disposto no art. 94 do decreto n. 11.530, de 
18 de Ma.rço dei 1915. Se as Congregações podiam adoptar a frequencla obri
gatoria ou livre, não poderiam os a lumnos a llegar que a frequencia livre, 
embora em vigor ao tempo em que se matricularam, estivesse de'finitivamente 
incorporada no patrimonio delle., do qual não pudesse ser retirado sem of
fensa, pois é isso que' caracteriza a existencia do direito adquirido. 

De modo que a frequencia obrigatoria, estabelecida pelo Governo, poderia 
ser inconveniente, injusta, contraria aos interessEis dos alun1nos, mas não che
gou a constituir uma cffensa a direito adquil'ido. Foi por isso que não con
cedi o "habeas-corpus '', por esse motivo, mas pelo de ser a Reforma incon
stitucional no se'u conjunto, pois fôra elaborada pelo Poder Executivo, sem 
que estivesse ao menos autorizado pelo Poder L egislativo . 

E' certo, que o Poder Executivo foi autorizado a reformar o ensino e usou 
da autorização. 

[posteriormente', porém, a pretexto de corngn· erros typographicos da pri
mitiva publicação do decreto relativo á Reforma do Ensino, o Governo repu
blicou esse decreto, po1· mais de uma vez; alterando substancialmente' a pri
mitiva publicação e usando sempre da a u torização, que tinha ficado extlncta 
com a publicação ãa primeira Reforma. 

Fornece' o seu testemunho a respeito o Deputado Henrique Dosworth, 
tendo affirmado da tribuna da Camara, sem contestação, que a 3" edição da 
Reforma foi consideravelmente augmentada, porque estabelece'u disposições 
novas, criou novos Jogares e a lterou nada menos de 150 artigos! 

Disse e'u então que devia dar credito á affirmação, já porque o deputado 
a fizera da tribuna da Camara e não fôra contestado, já porque elle não 
se limitara á affirmação de um facto, mas transcrevera as disposições ac
crescidas, a:o; que fora1n a lteradas e me'ncionara os cargos novamente criados 
com a taxação dos respectivos vencimentos . Entre as disposições alteradas, 
ha as que se referem ao augmento das taxas escolares, ao processo para o 
julgamento das p·rovas de exame, etc . 

Não é só essa - e já seria bastante - a razão da incon titucionalidade 
da Reforma. Até da sua. authe'nticiclade se pôde duvidar. 

Os alumnos provam que o Ministro da Justiça, antecessor elo actual, ao 
passar a pasta ao successor interino, por ter deixado o Governo no dia an
terior - 21 de Janeiro deste anno - indicou a.s reformas que conse'guira rea
lizar nos 26 mezes de administração e bem assim, a que deixara apenas or
ganizadas em mãos do Pre'sidente da Republica. Entre as ultimas, foi men
ciopada a Reforma do Ensino Superior e Secundaria. Não se compreende, 
portanto , como tenha sido publicado em 7 de Abril o decreto n. 16 .782 A, 
de 13 de J ane'iro de 1925, com a assignatura do ministro demissionario, quan
do este declarou en1 21 de Janeiro, perante assistencia. numerosa e solmne, 
que não tinha levado a e>f.feito a Reforma do Ensino, apenas esboçada ou 
estudada em mãos do Presidente da Republica. Dahi se conclue que a Refor
ma foi antedatad?-, pois que o ministro deixou o Governo se'm que a tivesse 
assignado. 
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As considerações externadas a proposito da assignatura da primeira re· 
forma applicam-se com a maior evidencia ás que foram publicadas posterior
mente, com profunda alteração do texto. 

Todas essas t·eformas alteradas estão assignadas pelo ex-ministro, com 
excepção da ultima, que não traz assignatura alguma. 

- o· "habeas-corpus" não está prejudicado, porque o decreto de a nte'· 
hontem não attendeu ao pedido dos a:umnos de modo completo. O "habeas
corpus" foi impetrado .para que, no caso de' não ser a reforma totalmente 
invalidada, ao m enos não se appliquem aos impetrantes as disposições que 
collidem com o decreto n. 11.530, de 18 de Mat·ço de 1915. 

Os impetrante's se referem expressamente ao augme~to das taxas, pois 
desejam ficar sujeitos tão sómente 13.s que v igoravam antes da Reforma. En
tretanto, o decreto de a nte-thontem publicado não faz r rerencia alguma á 
essas taxas; manda applicar aos a lumnos matriculados, no corrente anno, 
a seriação das cadeiras, a frequencia livre e o proce'sso de exames. 

O decreto autoriza o Ministro da J'ustiça a expedir as instrucções necessa
rias á execução do mesmo de'creto. Mas, essas instrucções já existem e são 
d!J. competencia das Congregações, conforme o citado decreto n. 11.530, de 
18 de Março de 1915. De modo que, ou o Governo se limitaria a reProduzir 
inutilmente as disposiçõe's existentes, ou as alteraria em prejuízo dos alu
mnos, collocados em situação de ameaça permanente. 

Quer num., quer noutro caso, o Governo usurparia attribuições que lhe 
não com·petem , mas ás Congregações. 

Assim, t'!'l.eu voto é para rião considerar pre'judicado o pedido e conce
der a ordem, a.fim de que todos os alumnos, e não sómente os matriculados 
no corrente anno, continuem sob o regimen do regulamento anterior á Refor
ma do Ensino, que reputo ine'Xistente . 

VOTO DO l\IINIST~O MUNIZ DARRETO 

Considera prejudicada a ordem de '·habeas-corpus", ante os termos cla
ros do decreto n. 17.016, de 24 do andante, publicado em cumprimento ao 
anterior julgado do Supremo Tribunal. 

O Governo, attendendo á de'cisão do 'l'ribunal, foi mesmo além dos dois 
pontos a llegados pelos pacientes, na sua petição:. estabeleceu que os alu
mnos já matriculados nas escolas superiores f:carão sujeitos ao regimen es
colar do de'creto n. 11.530, de 18 de Mat·ço de 1915. 

Em seguida, passa a ler diversos capítulos desse decreto, referentes á 
frequencia, exames, taxas, etc. 

Allude ás declarações do ministro procurador geral, asse'gurando ao Tri
bunal que o intuito do Governo fôra tornar extensivo aos estudantes já ma
triculados todos os dispositivos da Reforma Maximiliano, e, assim, deve o Tri
bunal, bem como os pacientes, ter confiança na palavra official. 

Demais, o decre'to de 24 deste mez é claríssimo - diz S. Ex. Elle a llu
de ao regimen escolar do decreto n. 11.530, e neste regimen estão incluidas 
as taxas, como acabou de ler ao Tribunal. 

Assim, considera o "habeas-corpus" prejudicado. 

VOTOS DO MINISTRO PEDRO DOS SANTOS E LEONI RAMOS 

Certos de' que o decreto do Governo foi baixado em acatamento á deci
são anterior do S. T. Federal, consideram prejudicado o "habeas-corpus". 
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VOTO DO MINISTRO C:ODOFREJDO CUNHA 

S. Ex . ·declarou votar de accôrdo com os fundamentos do voto do minis
tro relator. 

VOTO DO MINISTRO GUIMARÃES NATAL 

Pensa, como o Ministro Viveiros de Castro, que o decreto governamen
tal de 24 de'ste mez não resolve o caso, e por isso diverge do voto do re
lator. 

Lê aquelle decreto, e diz que n elle se declara, no primeiro "consideran
do", "que o Supremo Tribunal Federal concedeu "habeas-corpus" a a lumnos 
matriculados nas diversas sêries da Escola Polytechni<:a da Universidade do 
Rio de Janeiro, para que lhes seja assegurada a livre frequencia nas cadei
ras, cursos complementares e aulas de trabalhos graphicos" . 

. E' de ver que não se refe're tal decreto senão á livre frequenc!a, pois 
a decisão do Tribunal, naquelle "habeas-corpus", 11ão compreendeu as ta
xas, por isso que de taxas não trataram os estudantes da Escola Polytechni
ca, na sua ,petição, conforme accentuou por occasião dei profet"ir o seu voto 
naquelle "hàbeas-corpus", dei que foi relator. 

Assim, como querer que o decreto do Governo, sob n . 17.016, se refira 
tambem a taxas, se sebre taxas não decidiu o accórdão dei 14 de Agosto, a 
que allude o Governo, no primeiro "considerando" do seu decreto? 

APURAÇÃO 

Finda a votação, e tendo affirmado suspeição os Ministros Bento de Fa
ria, Edmundo Lins e Geminiano da Franca, foi apurada a seguinte! votação : 
contra os votos dos Ministros Hermenegildo de Barros, Viveiros de Castro, 
Pedro Mibielli e Guimarães Na tal, foi considerada prej udicada a ordem de 
·'habeas-corpus" , ante os termos do de'creto n. 17.016, de 24 de Agosto de 
1925 . 

O "HABEJAS-COUPUS ., DOS ESTUDANTES DE DIREITO 

Igual decisão teve o "habeas-corpus" dos alumnos da Faculdade de Di
reito, de que foi relator o Ministro Bento de Faria. 

Alêm de S . Ex. , que entendia não ser o caso de' "habeas-curpus", mas 
que, vencido nesta preliminar julgava estar prejudicado o "habeas-coq}us" 
pelo motivo constante da decisão anterior. 

F eito o r elatorio desse " habe'as-corpus", occupou a tribuna o academico 
do 3° anno de direito Antonio Horacio Pereira, que disse que, ante a inter
pretação .que o Supremo Tribunal acabava de dar ao decreto n, 17 . 016, de 
24 de Agosto corrente, limitava-se a pedir ao ministro relator que! f izesse 
constar do accórdão a.quella interpretação dada ao referido decreto, pelos vo
tos vencedores, durante a discussão do "habeas-corpus" anterior. 

(Do O Jo1·nal de 24 de Agosto de 1925). 
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O ENSINO SECUNDARIO E A EDUCAÇÃO NACIONAL 

Entrevista do Prof. Afranio Peixoto 

1 - NECElSSIDA.DEJS DAS "ÉLITES" 

Qualquer que seja a fôrma de' governo dos homens, a monarchia absoluta 
de pretendido direito divino, ou a democracia cornmunista cuja investidura 
pos~ deriVfLl' dos mais humildes, mais pobres e mais numerosos, não ha 
àiscuti r, tão evidente é a affirmação, nem um n em todos governam, governam 
sem eX'Cepção alguns. . . Seja qual fôr a il'orma: de governo hu~ano, domina 
uma oliga rchia ... A família do soberano, sua côrte, seu s ministros, seu s 
validos, seu s conselheiros, ás vezes seus parla,mentos, seu ,povo pela opinião 
p ublica que se eÀ"1lrime de tanta maneira e acaba por ser toda poderosa., 
ainda nos regimens a-bsolutistas .. . ou os "soviets" de a-gricultores, soldados, 
corporações, partidos, jornaes, .guias de opinião, parlamentos democraticos, 
todos os regimens recelbem a directriz administrativa, e internacional, ([entro 
do paiz e nas sua~ r elações o.xterlores, de um grupo de 11omens que, por sua. 
importancia e su premacia, se •póde chamar a sua "élite" ... O meLhor de um 
povo é a sua 'Classe dirigente, e, di recta ou i.l1directamen>te, todo homem 
culto, quo tra·bal·ha e J)ense., que se manirfeste implicitamente pela acção, 0 1l 

explicitamente 'Pela doutrina, tem sua fracção de responsabllidad" no;, n& 
gocios publicas que, de facto, d<;llles todos, dessa "•élite ", dependem. 

Tanto mais cultos sejam estes homens, mais preparados para: exercerem 
essa influencia, melh or serã. o governo do paiz. . . Então, ás detentores do 
poder, que parecem governar, são apenas mandatarios desses outros, m uito 
mais numerosos, e sua "é li te", que, de facto , governa ... E' o governo de opi
nião, de que é exempio liberal a Inglatet>ra ... O opposto a .Russia tzarÍISta, por 
exemplo, não deixaria de ser tambem governac"Je, por sua ·"•élite", a cõrte. 
a burocracia, a.s forças armadas, até a "Duma", que rucabariam par g overnar 
atravé!> do sobtorano . ú governo dessas "élites" será evidentemente tambem 
em e, certo e conveniencia e perfeição, proporcional ás suas crupa'Cidades ; 
tanto mmais culta, mais preprurada, mais capaz de virtudes s olidarias, de ci
vismo e moral, tanto mais liberai e mais !feliz o governo do pa iz a que uma 
lei pJ;Ovidencial preside aos destinos; se incapaz, ignorante, cúpida, egoísta, 
inferior até nos vícios mesquinhos, não estranha, por ahi além, sua nefasta 
inf·luencia na administração pUJb!ica. Por isso o axioma d e' srubedoria politi:ca. 
é esse: cada povo tem o governo que m erece . .. pois que 'Cada governo vem 
das "élites" que p ossue o paiz, e, sem homens capazes, não póde ·haver 
;governo ca;paz. 

Te rcei ro truismo, necessario ao fundam!lnto de nossa t!he'se, ê ainda ess-. 
derivai! o em parte dos primeiros; se a instrucção primaria c~meça a prepar&r 
a felicidade indlvldual da c ultura 'human(!., a) instrucção secundaria, huma 
ni~ta, que dese·nvolve e completa essa cultura, dispõe e consegue a: felicidade 
con ectiva pela constituição de uma "élite", que é a; da omnipotente opiniã o 
publica, o grande poder publico de todos os te~pos, e, m a is que assim, de 
nosso tempo . 

2 - FORMAÇÃO t>A5 "ÉLITPlSh 

Procurada uma finalidaàe ao ensino .primario, não acha:remos o<.ltra. senão 
esta : desenvolvimento m ental e preparo par~ a vida social pela Gducaçào. 
Com e:ffeito a instrucção será aPenas mais educativa, educação fim a. att!n-
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gir, •que Jogicament<> começa no desenvolvimentt; menta.'; e a ca·bec;;a. anlu::.; 
bem grande, que bem cheia, de l\>Iontaigne; desenvolveer-se o cerebro, o espi· 
rito, para depois enchel-o e adornaJ·o . A vida social da escola, a solidarictaae 
communicativa dos huu,eJJ" qu" um. !llt!.sJ ll t- !cH:úJ aggrega. e sem el,hantemeute 
conforma, começa por ahi e ahi a preparar esses ;futuro~ homen~ IJ~<.ra a VIda 

social dq commun1aade. Apena5 ISS~ se póde e se deve iaze.l" pelá mstrucçãa 
na fórmula herbarthana. Não se deve pedir mais ao ensino primaria. O ensino 
secundaria se incumbirá de encher então esses cer~bros 1bem des nvo>victos, 
de, aproveitar eSd<L tll:odpltit ot sod a ! Pl'C (X!rct.da , e, p ela cult Ur<• gt r a l, CO!l'Stit\llr 
uma ''é li te., disposta para a vida, a felicidade individual e a collaboração na 
fellcidadt: CCJIJectlva. Pois bl!m - se tivermos numf.L il'ormula graphica de 
definir as aspirações educativas do Velho Mundo, a culta Europa, e o Novo 
Mundo, q jovem America, os símbolos seriam, a li, uma Jinha horizontal, talvez 
bem alta, aqui, uma linha vertical, talvez não muito elevada. 

Na Europa, as hierarchias sociaes, as c lasses diversas privilegiada pela 
f idalguia, pelas preYenções, pela riqueza, de nível elevado de cultura, aspiram. 
á igualdade, que os seus melhores philoso·phos e educadores suppõem encon 
trar na '·escola unica" . . . escola que acreditam os mais clarividentes ser o 
instrumento de nacionaliza,ção e de socia:lização indispenso.veis á f~licidaat. 

du :vovo . A All.,marth!t vencida reclama a " escola unica", porque n~m o 
•· zonverei•n" nem. a unidade do imperio, deram a oommunidUJCle de a lma, 
nern a unidade nacional ao povo a!lemão, dividido por classes, que s:io com
partimentos estanque ... !São precisos os vasos commu nicantes da "escola 
unica ., , ele nohres e plebeus, "·junlcers" e proletarios, para o equilíbrio e a 
Rolidariedaele do povo allemiio. A França. vencedora, que teme outru · guerras 
sanguinolentas e arruinadoras, quer a ·'escola unica", pot•que é preciso que 
os afortunados conheçam os miseraveis, faça-se-lhes uma alma. commum, com 
que uns não venham preparar esse imperialismo militar e economico que 
manda os outro~ á. g uerra e ·á, m!ser!a, e a " es·cola u n lca" -é q u e deve formar 
a alma pacifica e compassiva do povo, que não conquista os extranhos, nem 
explora Os seus ü·mãos menos favorecidos. A aspiração edu e{\tiva da Europa 
ê, pois, a "escola unica", igualitaria, niveladora, sociaJizadora . .. é horisontal, 
do nosso symboJo gral)hico . 

Na America não ha castas, privilegias, fidalguias, nem prevenções, ne!n 
mesmo as da riqueza, tão facil é adquiril-a, nem elo poder, pois que se re· 
vesam n el le,, fel izmente, as g lorias tran s!tor!as dos mandata.rios ephcmeros 
do povo, bom ou mão grado delle. A "escola unica" sempre aqui existiu e 
nós não comprehendemos a a:nsla. eu rop-éa por essa conqu lsl:{l, liberal, pcls 
temos, ha mais de um seculo, a causa sem o n ome . Infelizmente, o nível da 
intrucção é pequeno, o da educação ainda menor e a linha vertical que ha 
de representar gra'phicamente as nossas aspirações americanas está alncla 
em altura muito modesta e precisa crescer muito para se elevar a pnr da 
horizontal europ~a, para a<ttingir o tope cultural a que temos direito. Ora, 
esse baixo nivel de nossa linha educativa é que é preciso augruentar; o com
bate ao analpha:betismo, a educação pela instrucção, educaçã·J pela escola 
primaria ele letras, ou escola. primaria profissional, é o remeclio a. esse mal, 
que alguns paizes compre'henelem melhor que outros, a Ar,gentina por exem
plo m lhor que o Brasil, pois tem proporcionalmente mais escolas, dentro no 
mesmo paiz, •S. Paulo melhor q ue a [Bahia, pois possue menos analphabetos. 

Estenda a Europa a sua horizontal, bem alta, mas bem nivelada pela 
"escola unica"; eleve a America a sua . vertical ás r:naiores alturas pelas es· 
colas multiplica-das que extinguem o analphabetismo e a todos os americanos 
eduque pt>la cultura . '· 
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3 - A SElúEC'ç!Ão DOS INCAPAZES PALO ElNSINO EJCUNDAR!O 

Mas não estará tudo feito. A escola americana lgualitaria rec,be ~odos 
o"' fllboJ dÚ pOVo(}', doi'! burgue!õeo;:, dos atortunados q ua se pude ri" m c: h ama r 
üS aristocratas, se os nossos l'icos perdurassem e 1 :>gra~"l ·~m !1ela cultura 
successiva tornar-se os "melhores", "os que a educação taz 1nelhores", que é 
co1no já .lu-is toteles comprehendia a aristuc•:acia. 

ü E·n~ino é g1ratuito, e ouço dizer que é bri•gatorio. . . Apenas •não ha 
escolas bastantes para que se puna a quem não mande os !filhos aprender . .. 
Mas ainda no d ia em qu e isso aconteça, gratuito e ob1·igatorio o ensino, e 
todos os menores em idade escolar, os 15 o/o da população de um paiz, ,por 
exemplo, entre nós quatro, cinco milhões de brasileiros, frequen tando rlS es
colas nacionaes - esse procligio que não sei quando veremos e se nós aln"la, 
o" aa. geraçào {;j Ue vem chegando, teremos f elic idade d e vet·! - ainda O.!!~lm, 

digo, o problema nacional que ser á resolvido pela educação estará imtge de 
s uo. solução . A vertical crescerá. a'ttingü·á lfeliz a:titucle, mas o g>O'Vorno do 
paiz deixará a deseja r , pois que. a "·é!ite" do paiz não estarii. com i.>so for
mada, ou estará mal formada . Falta o ensino s cundario . Desenvolveram-S(' 
as cabeças, os cidadãos co1neçararn a formar -se . . . mas não se encheram 
'Umas, nem se deu conscieoncia aos outros . . . Mais, tal vez ·se tenha feito, 
muitas vezes, o contrario . 

Attentae bem . Na escola primaria o ;filho do rico, irmanado · com o úo 
!JObre, ~o bons e mâos alumno~. ma~>, corno os pobres ~ão infinita.m •nte mitls 
numerosos, se têm numerosos alumnos mii.os, têm tambem 1nuítos bem do
tados. Digamos, se em dez ri'cos h a um alumno inteligente, em 90 1>obres 
haverá nove alumnos iguaes a esse rico. A escola primflria <'<1u co u social
mente e de;;envolveu mentalmente a essas dez crean ças. Vae .:~orneç;;u· o e n
sino secundaria . Ma. os po•bres não podem frequental-o; o lyceu , o gymnasio, 
o oollegio custa.m caro ... Os 90 pobres · vão para as fabricai!, para a :avoura, 
para a mão de obra ... Os 10 ricos, esses fariio exames, depois serão bacha-
reis. rned!cos. er1gentheiros, •jornalistas. burocratas, politicos, con'!>tltul.rão a 
"élite nacional", pois que conseguem a cultura humanista e a superior ... 
Mas 'Como nesses dez apenas um é intel•ligen te, essa ''éltte" tem a p enas 0,1 
de capacicl<tat. 

Kão p::-rlçremos, aos pa.es afortunados, im])edir (J.) que cultivem os 
filhos 'ncapazes que lhes deu a natureza, mas, vêde bem, se pudessemos, se 
o Estado pudesse dar instrucção média e superior áquelles nove hf'm dotarlo" 
filhos do pob1·es, a '·élite" resul tante seria immec1iatamente elevada a uma 
fracção mais de cinco Yezes maior, isto é, 0,5 (0,5'26, etc . , mais exlf,ctamente) . 
Portanto o nível educacional e cultural do paiz subiria; o seu governo. !feito 
por essa~ classes cultas, que formam a opinião, seria n e'Cessarlamentc mats 
capaz e mal:!! :t:e!l>, . 

(1) Poderemos, e devemos, nos curscrs publlcos e ofr!ciaes. O ülea.! >-1!C01"-< 
é ter bons professores para bons alumnos. e não bons pro.fessores e bons 
alumnos atra.zados por a lguns rnáos alumnos presentes . .. A lel rr;;o.n ccza -
é a França un1 ele democracia liberal - do ensino secundaria, ora Pm 
elaboração (1923), por iniciativa do ministro Lé011 Berard, propõe-se a "sú 
a.dmittir na dlsclpJ!na escolar os capazes de proveito, d!scernindo (} recr1.r 
ta.ndo os melhores, por toda a parte onde se en'Conlrem". Para que a riquP.za 
não dê direitos ao "burros" (cancre) o projecto institue um exame de en 
t!'aàa no en ino secundario, com.o já existe um exame vestibular, no ensino 
un!verslta.I·Jo . 
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.Mas é isso o que não acontece. O Estado é indif.ferente á propria sone. 
Dâ instrucção primaria a toCfo o mundo, e pâ.ra ahi. Permitte por sua 
1n.differença que só os filhas dos ricos, capazes e incapazes, vão ter ás e:o
colas de ·humanidades e ás escolas superiores; desses medicas, bacharels, 
e11genheiros, na maior parte incapazes, recruta os seus 'burocratas e os seus 
servidores, seus admimstradores e seus gulas, tambem na m~tiorla. natural
mente inc;;tpazes . !Como espantar-se de máos medicos, advogados, engenhelru~. 

servidores da administração, deputados e senadores, mini tros e jornaUstas, 
governantb" 6 <"011~Uitot'e .. , aa·!gente, ~ techn!COS, ate wtra(los e SabJO~, Ine• 

diocres e inferiol'eS? ·Estah1os fazendo na America a seleccão dos incapaze.:~ 

afortunados. 

4 - A PROTEJCÇ.Ã.O DOS MAIS APTOi:l 

Urge a prote'cç:ão social dos mais aptos. A Europa possue a mstituição 
da>! chamadas "!bolsas e os •· ,bourslers", como se chama em França, são os 
alumnos pobres mais crupazes, os melhores a lumnos do ensino primaria, qua 
" Estado educa para os seus servidores, com os quaes se vae felicitar mais 
tarde. Jaurés, o grande orador socialista, que lia o:; tragicos gregos no OlT 

glnal, dlz Al1atole IFrance, e escreveu a "Historia do socialismo", e deu ao 
seu p.1.rtido uma .consciencia e uma d1recção politica, sen1 esse recurso teria 
s ido apenas um openuio intelligente, sem nenhuma acção collectiva. Ouço 
dizer que, só com estipendio de Pedro II, se desenvo-lveu o genlo de Cario:~ 

Gomes, o qual sem esse favor teria ficado modesto reg·mlte de philarmomca 
em Cn.mpinas ... Quantos, quantos brasileiros eminentes não teríamos se, em 
vez de u111a acç:ão elo nosEo monarcha, tivessemos uma institui~ão publica que 
nos }Je!'mittjsse esperar numerosos humanistas, "normaliens", políticos, da 
ctlltura de um Jau<l"és ou Ca1·Ios Gomes? A· poder que possa, muito pouco, 
pôde muito mais uma convicção divulgada, chamemos a at.tenGão do Estaa ... 
de todos os Estados do Brasil para esse mal, que não tardará a ter remeMo. 
Re umamo~ nm e outro perigo e providencia: 

1" -- A lnclifferenç:a do Estado pela cultura secundaria e superior ótm 
pobrt:s, que o ensino prlmarlo demonstrou 'Capazes, alêm de uma !njustlç~<., e 
um crime contra o proprio Estado, pois quo se está ;fazendo, as nossas vistas, 
a selecçao dos incapazes afor'tunados, dos quaes d<:l[}ende a vida da .Naça.o. 

2• - A protecção social dos mais aptos, por meio das instituições de 
beneficencla e solidariedade nacional (bolsas, estipendios, premlos pecuniano~. 
mesadas pul:Jlicas, pupillos de Estado, etc. ) modificará. logo a C0111POSição da.' 
"élites" que governam a oph1ião e dirigem os governos com crescent;>.s pro
ba bilidades de fell~idade collectlva. 

5 PROGRAMMA DEl ENSINO 

Dada a fin:\lldao.e do ensino secunllar!o, o problema connexu a resolvei 
da substancia instructiva e educacional - a servir aos alumnos, pareceria 

facil. Nada, porém, mais a.rl:Jitrario e incongruente; não se considerou jámais 
aquella finalidade, não se conslc1era. ainda nenhuma utilidade evidente. Ha. 
apenas a tradição a seguir e contra e!la só o tempo, que lentamente vtte u.: 
compondo os morto~. e os reduz.ln<lo a nada. .. . ll'oi assim eom a. rh&torlt:a 
e a pbflosophia; já. o grego desa•ppareceu; o latim vae morrendo; tudo porém 
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oontinúa sem ocriterio, nem uma id~ qua1que1· de principio discutivel em
bora, a seguir. 

Do h umanismo recebemos o gosto da cultura classica. •Só por ella, cow 
as línguas mortas da civilização, poderíamos pe•netrar no tradicional san
tuario h eleno-iatlno, antecedente do nosso espírito contemporaneo. Grego 'l 

latim estudavam-se, de facto, longos annos e eram e. base dos es•udos socuh · 
darios, inàj.spensavj6Js e sempre continuados, para a aoqui•siçã.o da 
cultura tradicional. Mias o mundo moderno ;;obrev io, outra civili
sação se constituiu, multipliocada pelos povos da terra, então se 
foi impondo, como contraste da utilidade e aprendizagem das Jin
~nas v lval:!. A medida que essa evolução se impunha, o grego e o latim dep.,
reciam: ·Minguaram tanto, que, embora mantidos a té hoje nos programn"'"'• 
jã se não estudam mais, nem U!ll(\, nem outra dessas línguas, estudo digno 
desse nome. Ainda quando se estudem, não se lliprendem, ninguem fica sa
benC!o gr,>go ou latim, do que aprendeu em preparatorios. SO!ffre-se paciente
mente a di!:''"!iplina greco-latina durante quatro, tres, dous, ás vezes, um anno 
e com isso p<.ssa-se em exame: esta tudo o que se aeseja, c se consc~uo. 

A imperiosa necessidade a.ntiga cedeu, a pouco e pouco, a essa condes
cendencia ridícula com a tradição. A razão é esta : são precisos annos :if' 
trabalho para comprehender a prosa grega, a inda facil s~m o a uxilio de um 
lex1co ou uma tradurcáo, diz R e!nach, um heh;nlsta.. Para que peraec 6'1:1Se:5 
annos, se ha mais que i'azer, cO<m o francez, o inglez, o a llemão, se essa prosa 
grega está hoje vulgarisa.da por excellentes tra.ducções ? Renan, h a trtnt a 
annos, observava que a tendencia ia sendo substituir o estudo da lingu~ 

latina 11e!o conbtclmetno da r espectiva, literatura. Essa tendencia a qu03 a 
tradição se op.põe tem força para vencer, embora contemporisemos, num 
teimoso apego áquella rot ina. O que nos prende ao pru;sado não são essa'S 
linguas mortas que já ninguem OO!be fallar nem escrever, qu alguns lêr-m 
ainda, inteiramente inutels á generalidade dos alumnos, aos quae~ algumas 
raizes gregas e latinas, estudadas com a. língua vernacula, darão tudo o que 
poderiam adquirir nos tl·istes annos perdidos, consagrados ainda ao estudo 
do grego e do latim. 

Hoje, só do latim moribundo, porque o grego já morreu. O e~ tudo ent[w 

feito :~erlamente, desses idiomas, deveria s~<r reservado para 'lB .faculrJ:u!'-" 
de letras, para as escolas normaes superiores, que formam erudito!'!, letrado!!. 
professores, a quem essas reliquias eruditas de philología aproveitam ,. in
teressam. 

A' cultura geral o que interessa de gregos e latinos é a híst<Jria são a .. 
!Pstituiçõ ·>, é a literat~1ra pt·incipalmentc, onde o espírito hum:·nQ c•nr:on
trará as raizes de suas idoos actuaes, de suas futuras tJmbü;õPs quP são trJda,; 
conternporaneas dess~-'> grande!< povos da terra, ainda a::çora lf:f,rft!mo orgulho 
da civilização. 

Ora, o "actual" estudo do grego e do latin i~<so não tr.á!l ahRolutamt:n t•, 
e. tal-vez, incompatibilisem os alumnos rom D<émoslh<;;ne!l ou 'radto, oH trr:
chinhos penosamente decifrados a diccionario, ou an:\lysa.dos á gramm~tlt!a ... 
Re ulta que perdemos tempo <>studando mal, para não apr.,nd<>r n.-m gu·go 
nem latim e que del!sa antiguidade veneravel nem recolhemos o fruto !lall!J 
ro>;o e . abstancial d~ sua Jit~:ratura, que seria regalo ,, utilídad". B11lou 
certo, tan o tem força, ainda contra, a rotina o bom· senso, que, no futurc.;, 
em n'z de grego e latim como preparatorloM geraes He e!!tudará a tttz.ra''11'll 
be eno-la ina, c•mo humartldade !ndisp<;;n~vel á cul ura geral <lo e!!t>l"t''•· 
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6 - LINGU:AS VIVAS 

Estudam-se, porém, linguas vivas. Estudam-se mal, tambem potqub :se 
estudam como se foram mortal>, pelo estudo sistematico da -grammat!ca:, !!\C:m 
falar nem eJ>crever, tradruzindo-as apenas; estudam-se como se d'ôra a lingua 
materna, que já se fala e escreve, pelos seus classicos, como se jã. sabida:!, 
as fossem os aperfeiçoar. E sa co usa tão simples - que' a metodologia s<:râ 
diversa, para estudar o latim, o francez, o ,portuguez - não entra ainda nas 
nossas cogitações: estuda-se uma língua que se deve falar, como língua morta 
que apenas se lê: aprend e-se uma lü"Lgua extranha, que se não sabe por 
cl::tssicos difficeis, como se Jfôra a propria, na qual buscamos pe-rfeição. 

Uma anecdota, authentica., referirá u grande ridiculo desses no<:~sos pro
cessos. Na Exposição Columbian a de Chicago 1893, concorreu á representa
ç;ão brasileira grande Estado ào Norte', com uma forte copia de producto" 
~. delles beiJa memoria elucidativa. Esta, porém, era em portu guez, o inutll 
para a propagand'l. no e trangeiro. O commissario fez ver o caso ao gov·e'r · 
nadar, que prometteu remediar, em uma quinzena: no outro va1Jor seguiraw 
as memorias, vertidas em iuglez. Foi chamado o pnofessor da disciplina no gy. 
mnasio, e ordenada a traducção, composta e impressa á medida que se ulti
mava. Palav•ra cumprida, folhetos, em ing lez, enviados. A ·e'xposição fCI'I. 
bello successo e as brochuras dariam todas as explicações n ecessarias. Visi
tante de marca tornou, porém; tinha procu rado · ler o livro, para toll}ar a~ 

taes e'xplicações, necessarias á sua industria e desígnios commerciaes, mal! .. _ 
não entendera o in gl~z ... Uma filha, que estu dava letras, na Universidaa.e 
.:le Illinois, dissera-lhe que era de' facto inglez, puro e guindado, m::ts do t eru
po da Rainha Anna ... Inglez classico, archaico, que o americano negociante 
não entendia _ .. Era o· inglez que se e'msinava no Brasil. 

O caso é authentico, repito, e poderia, e posso attr ibuir os nomes a todas 
as personagens dessa ridícula historia .. Tal é o nosso ensino de linguas vivas, 
que se não falam em aula, mas se estudam por grammaticas e teaducçõe:!, 
como se foram latim ou grego; que se faze'm saber através de Corneille e Sha
kespeare. como é por Camões e Vieira que estudamos a nossa para nos aper
feíç•"armns nella, pois que já a sabemos . A consequen cia deploravel e co 
mica é que pt'Ofessor que~ ensina inglez do tempo de João Sem Terra, alu
mnos que aprendem france'z de Ronsard ou de Montaigne, nâ0 sabem pro
ver-se do necessario á vida em Londres ou Paris. . . O methodo directo, hoje 
usado por toda a parte , ainda é aqui discutido, e não sei se' applicado no 
Brasil. 

Um argumento sobrevem quando se fala da inutilidaclp. de:;ses estudo~: 
elles são educativos. -. Se os anhos perdidos com o latim e o grego que não dão 
para se comprehender um autor qualquer desses Idiomas, -~e o francez ou 
inglez não permitt·e'm uma vantagem usual qualquer em França ou n a In
g-laterra, não importa, lucram-se proveitos educativos. Citam-se agora exerrr
plos: tal general da Victoria attrlbue sua concisão de pensamento, nas or
de'ns do àia, á sobriedade que aprendera. em 'I'aclto; o Ministro L eon 'Berard, 
que defende taes antiguidades, cita, ironicamente, a -pergunta celebre: Você 
aprendeu violino, toca, a o menos, como Paganlni? ..• 

7 - SciENCIAs: 

São r'l.zões especiosas: se essas humanidades classicas são realmente educa
tr:vas, e só por isso justificaveis, as humanidades modernas tambem educati
vas e ao demais uteis, tal o estudo das sciencias naturaes, physlcas e biologi-· 
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cas. Por que apenas os candidatos á. carre'ira medica hão de saber as cou·· 
sas mais rudimentares da vida, os phenomenos mais triviaes da n21.tureza, -. 
não todos os alumnos que procuram ensino secundario uma cultura geral? 
Não interessa acaso a todo o mundo a physica, a chimica, a biologia, qu~ dão 
i<Ma da vJida e das utilidades da vida? 

Sempre pensei que se poderia, em materla de ensino, faze'!· alguma exigrn
·da mais seria; que a sciencia qu e profe'sso num curso s uperior especializado 
-a Hygiene- a sciencia da saude, não devera estar no ultimo anno do curso 
medico, senão na a ula primaria, e no e'nsino secundario. Por que só aos m& 
dicos interessará. a hygiene, quando a guarda e a conservação da saude de
vem interessar a todos os home'ns? Por que tambem a sclencia pratica da 
-educação, a pedagogia, h;,. db ser· urn cor.heclmento profissional, de professore:;, 
nas escolas normaes? Acaso todos os home'ns e mulheres não serão paes e 
mães, e não deveriam saber os rudimentos dessa sciencia da criaçlto intellb 
ctual dos prOiprlos filhos? 

Falar isto entre nõs pare'ce aberração. . . de novidade. Pois ha collegios 
e lyceus americanos em que estas materias e outras ainda são humanidade"' 
exigidas de curso secundario. Mathe'mat!ca, physica, chimica, biologia. ana
tomia, physiologia, psychologia, pedagogia, hygiene pessoal, hygie<ne publica, 
~oclologl!i, moral. Nós estaremos longe de uma tal victoria sobre a nossa ro
tina tradicional, honte'm ainda com a rhetorica e o grego, hoje com o latim, 
e a maneint livresca de estudar as Hnguaes vivas é ainda nominativa ou 
apenas rle .!'etentiva pela memoria, das nomenclaturas' geographicas e historl
cas. que por aqui 1se chamam geogt·aphia e historia ... 

Nesses estudos a me'todologla ê a.incta ma.ls deploravel como atrazo; o" 
programmas causam desespero, e a proporção entre as materias abstractas, 
as que poderiam ser concretas ·e' experimentaes, e as pausas de repouso ou de 
exercicios rphysicos de todo descuidados, serão. pelo a.rbitrio, avessas ás ne
cessidades jJhysiologicas e educativas. De todos os ramos de ensino publico, 
esse ensino secundario que deve preparar as "elites'" vitaes da nação, é o mal:; 
viciado. Recrutam-se para elle, não as crianças mais capaze's, porém as mai~ 
afortunadas; elegem-se não os conhecimentos mais educativos e ao mesmo 
passo mais ute!s, porém aquelle's residuos da rotina tradicional que o tem
po ainda não matou e que nos impõem os habitos adquiridos: os methodos 
desse ensino são os mais arcbaicos, empíricos e contraproducentes, pois que 
professores os €'nslnam sem para tsso terem aprendido, são dignos muito" 
dos reformadores. que não sabiam conw e porque, e para que fizeram, as sua>< 
reformas. Graças a Deus que vemos pela primeira ve!z uma consulta publica 
sobre assumptos de tanta monta. Mas não é tudo . O m eio de verificação dessa 
"cultura", assim obtida, o exame. esse te'rmo é digno de outros desacerto:,. 

8- ExAl\IEs: 

Oh, os exames! - tortura barbara que o humanismo 1nedleval adoptuu, 
tegada ás idades modernas como o remanescente dei uma inquisição sem appel
lo, exames, vós nos tirastes o encanto da adolescenci(L, com <t3 aprn·ehensõet• 
das notas, a emoção dolorida ainda nos triumphos, a magua suicida do amor
proprio aos erros em publico, a injustiça sempre relativa das approvações que 
jámais cvnte11tam, emfim, esse ante-supplicio do inferno que serão as reprova

ções ... Inutil e dolorosa exhibiçao. cega e varia como uma loteria, a que no& 
obrigam re'gulamentos torcionarios, pratica Indigna ele vivesecção, da qual 
saímos tão mortificados, os bons, os generosos, como aquelle a quem atormen-
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tamos, sem causa, sem razão, para graduação illusoria f! ridícula, por força 
de um dever a que nos coage a mais atrôz das rotinas .. . 

Como prova de sudlficiencia de conhecimentos adquiridos a experiencia se
cuia!· e quotidiana demonstrou que o exame falhou a esse objectivo: apenas O· 

terror do exame é para alguns. talvez os melhores alumnos, o estim ulo acqui
sitivo ele conhecimentos e então limitado ús necessidades do exame que 1leixa 
assim de ser prova, para ser a finalidade mesma do ·e'studo;' tanto que s.-. 
nao estuda para saber mas para ter apen as o certificado; o decreto monstruo
so da gripe (n. 3. 602 de 11 ele Deze'mbro de 19i8) deu graciosamente esse~ 
certificados. pois que a doença obstara o estudo para os obt er, mediante tae~ 
pi·ovas. Urge, pois, procurar outro estimulo ao conhecimento, outra prova de 
acquisição desse conhecimento. SuppriJnamos esses exames, todas as varie· 
dades dessas provas, de si tão pouco e'ducativas porque o estimulo sL: dá. pe.a 
competiçao .pessoaL em si, ou comparada, em vez de fazer pela vantagem mes
ma dos conhecimentos. sem ameaças, sancções ou premio . O premio. de virtude 
diz-se que é a mesma virtude; o merito de aprender é conhecer e não rupenas 
uma con<le'coração ou certificado . . . Isto feito, procuremos criterio que revele 
es.'e ensino e e~sa acqui_sição, _para as promoções gradativas da instrucçã~em 
tolher ou;.ras Idéas e Imciatn·as, lembram-me os seguints alv1tres . 

A evolução natural e'm materia pedagoglca demonstra que o lente, que lia 
o seu livro privado, as suas ou alheias notas, ·· sebentas", de tanto uso, passot> 

a archaica irrisão. O r>rofessor , que professa ou discursa, serâ, pelo clesprovei
to, uma outra rerniniscencia dep lorave'l, amanhã: quando muito dotes pessoaes 
de seduc,ãc, prendaS raras de oratoria, podem embaçar um julg-amento severo 
de tal magisterio, intcirame1nte incfficaz ao a lumno, como possibilidade real do 
CJonhecimento. Advirto aqui que é a preoccupação obsessiva de nosso ensme> 
esse professor e suas capacidade;; pe'ssoaes, e nunca os seus alnmnos e suas 
vantagens educativas .. . Não nos devemos illudir com a questão: "grandes 
merecimentos tem o profe'ssor tal,.; mas indagarmos de outra, que é o que 
importa: ''que fruto fazem aR suas lições, f)ual o proveito dos seus alumnos? ... ,. 
porque essa é a finaliàaC!e elo ensino, não para lograr mestres admirave'is, se· 
não <liRcipulos bem ins'ruicto~:~. 

Aprende-se pouco lendo e menos ainda ouvint'!o. S6 se aprenae' oem -
aprender vem de apreender - só se apree'nde, fazendo. O mestre de sempre, 
honte1n lente, agru·a pPofessor, deve ser o guia, o mentor ele um ensino que dis

põe, yerifica, fiscaliza, obrigando implicitamente o alumno, não a ver, a ouvir, 
mn.s a fazer o exe'rcicio que lhe dará o conhecimento. Não é preciso à.ecorar, 
o livro aberto, no quadro ·negro a synopse: do assumpto, o professor ou profes· 
sora consultado a cada instante, "faz .. o alumno a sua lição, instrue-se, se 

eauca ou se auto-et'!uca, pois que toda educação é ape'nas uma auto-educa 
qão . .. Corno o map[.ra de geographia, sobre o qual respondeu, ou copiou, ou 
levanta, com os seus recursos; ou um preparado de oaoteriologia; ou e'm act' 
de processo crime; ou uma experiencia de machinas ou resistencia de mate'
riaes; ou em exame de clinica . .. {., se bem feita, na sua, caderneta será post&. 
a nota respectiva, isto é, que "fez". Se não fez, por mal feita, r epetirá, atl' 
[azel-a, be'm feita. Feita, terá a <;erteza de saber fazel -a; na viela poderá tor 
nar a fazel-a, se houver mister. Lendo os livros, ouvindo discursos, saber!.. 
do que se trata, e poderá por sl deduzir, tendo inrluzido antes, e compree'ndido 
e sabido, finalmente . 

Como a lei já est abelece'll o m~'Cimo de oitenta iições, por esse numero po
dem ser clistribu!dos os assumptos essenciaes das disciplina::.. T er os seus oi
tenta assumptos feitos e sabidos bastará para as promoções aos annos superio· 
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rE's e ás materias sub~equentes. o alumno que não os fez, ou não fez o qu& 
devia fazer, não irá. adiante. ::-<ão ha outras sancções; é a sancção unica ... a 

da sua vontade . . . Tudo depende do alumno e essa responsabilidade na p!·o 
pria carreira, no avanço '1Scolar serâ. essetncialmente educativu .. 

O exame promovia a fraude: assim teremos o interesse proprio, movei po 
dagogico e educativo indispe'nsavel . talvez unico, de conhecimento. O alumno 
r.iscalizarã. o professor e o educará na pratica do deYer, se fôr rem'sso, por'.pe 
o alumno sem os seus exerci cios feitos não ir[L adiante. Necessariamente, con
forme as disciplinas, será restricto o numero de alumnos confiados a esse só 
mestre; outros quantos nece•ssarios, ou pessoal aggregado, monitores, assisteü· 
tes, preparadores, podem, assessorar a um só professor, ou, muitos c1ocent'.~ 
fazerem esses cursos. Administrativamente~ tal processo trará, pur si mesmo. 
a frequencia do alumno .. do professor, a mutua fiscalização e mutua-auto-sclu· 
cação voluntaria no cumprimento do dever. 

Pedagogicamente, substitue-se um discurso, ás 'vezes mal ouvido, p0r pe
queno numero de alumnos. e um exame final a que a condescendencia, a frau
de, e, ás veze's, sentimentos deploraveis, tiraram o caractE:r de eft1eaz seriau~d<::, 
pelo conhecimento efficaz de' acção, pois é fot•jando que se fica ferreiro, como 
se fica medico, ou ·engenheiro, ou advogado, versando concretamente as q ~<<::s· 
tões todas que, reunidas. fazPm esses conhecimentos . O professor scrfi. guta 
ej fiscal: o alumno tera. a consulta deste ou de seu livro, suas notas, seni r r" 
buços, sem vexames, porque o que se quer é que faça bem o que fi:.:e;:, H'Ja 
como J'Or; o gula é um livro ou um mestre; o livro, guia silencioso, o pro
Cessor guia falante e actuante . 

Educacionalmente, supprime-se como se deve, o pre'mio nu a sancçãJ clH;· 

ciplinar, esse ultimo castigo escolar, das approvações ou reprov:.tc,oe~. ·tUl' 

nada significam, que "não se sabe" e menos ainda "que se sahc• alguma c:ou·· 
sa". Fazer é sempre possível, ainda nas sciencias que Ostwald chama •·scie'n· 
cias de papel''. ''Papierwissenchft"; depois da evidencia, me'dida, elo volumb 
de uma piramide, será faeil pl'ocurar o princiPio geral que o faz egual ao te'I'C;C. 
da base pela altura; nas sciencias da natureza isso é absolutamente indi~pen
Favel. Saber, de "sapio", é provar então. co1no é e o que ··. Ler ou ou
vir são apenas percepções, que podem demorar na memoria, se conseguirerr, 
passar pela consciencia; fazc;'nclo, é necessario que a noção tenha si<lo ante&c 
Incorporada ao n.osso acervo mental, para ser exercido pela. nos>~a v<,ntilrt<> 

lVJ:oralmente, tal ensino, sem ameaças, sem coacçã€;;, sem fraude, apen;;!, 
pelo interesse ele saber e aprender, desinteressado quanto á finalidade ultima. 
saber para saber, constitue um ideal de vü·tude educativa. )< 

9 - RECAPITULAÇÃO: 

Sei bem que perco meu temPo, pois tenho contra mim ainda por longuissi
mos annos a omnipotente rotina. :.\Ias se'i tambem que essas idéas. pontue tem 
generosidade ~ razão, hão de vencer um dia ... O Estado ha ele ce.>~ar d<:: ser 
indiffe'rente á propria sorte e ha de procurar recrutar a sua "elite., no!> mais 
capazes, fazendo a protecção elos mais apto:;. O ensino secnndario clestiuado a 
Ciar a prévia cultura geral indispensavel, a todos os que vão viver :t v1üa soe;ial, 
ou se ende'reçam á especializac:ão profissional, terá um conteúdo :'UOder'lO, feito 
de linguas vivas, ele sciencias naturaes, de sciencias da soeieda.de, >;Mias e 
educativas, ele literatura antiga e moderna, be'llas artes e 2xercios salutares, 
qu'l p repararã& a humanidade para as mais clifficeis acquisiçõc'3 de <:u~tura in
tegral. O estimulo para a obtenção do;; conhecimentos não se'r~ uma t0rtura 
inquisitorial, contraproducente, como até gora, mas a propria belleza, curio-
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sidade, interesse, e proveito, dessGI conhecimento ... Os bellos estudos, a sden
ci>• desinteressada, a arte pela arte, a verdade pela ve>rd~tde. i:lerà para q·J.!I.ndo "/ 

(De A. Noite de 2 de Maio de 1923). 

PELO ESTUDO DAS HUMANIDADES 

Seignobos, criticando o ensino de humanidade's, disse certa vez que as in
stittuições .peda.gogicas são, depois das instituições funerarias, as qu·3 mudam 
mais lentamente; umas, porque cs vivos tém mH~o dos mo1·tos, e ns vutt·as, por
que a ge'nte grande bem poneo se prPoccnpa C•)D1 0 que fazem os pequ3nos. 

Não sei se, mesmo para a França, seria justa e'ssa observação, tantas têm 
sido ali as reformas do ensino . Ao Brasil, posso dizer, sem receio de enar, 
que o re'l)aro não se applicaria, constante como tem sido a preoccupação dos le
gisladdres e de quasi todos os governos de remodelarem a instrucção, manten
do-a num estado chronico de insegurança e vacillação . Quem folheia os an
nae's do Congresso e passa a vista sobre os innumeros projectos, pareceres e 
discursos que se elabora1n, cada anno, sobre essa materia, não pôde cohibir-se 
duma forte admiração pela fecundidaoe realmente extraordinaria de' nossos par
lamentares no conceber e formular planos e programmas de reorganiza!;ã(• 
da instrucção .publica . Na utilissima syste'matização dos trabalhos parlan>en
tares, que a erudita paciencia ele Primitivo Moacyr reune nos Documentos l':tr
Za;rn.entcu·es, a organiza ão do ensino publico (mais exacto seria dizer a desorga
nização do ensino) com1porta já quatro ale'ntados volumes em typo seis, com
posição corrida, na qual vastamente se derrama a boa vontade inoperante <le 
nossos reformadores. 

Lendo essa serie intermina de' trabalhos, a gente recolhe a certeza melan
colica da inconstancia e versatilidade de nosso caracter que ali ainda uma vez 
se manife.~ta incapaz de passar do dominio da idealidade' e da fantasia á reali
dade das cousas. Emquanto se trata de architectar no papel as reform!l.s, ~ 

inesgotavel a inventiva de nossos pro-homens. Mal. porém. se trata de' indis
pensavel transição para a pratica da vida real desses beJlos programmas, per
de-Se Jogo todo o enthusiasmo e' começam-sE' a ver sõmente os defeitos da obra., 
que a boa intenção de seus autores cercara de tantas esperanças. 

Não é meu intuito estudar aqui a questão do ensino por qualque~· dos as
pectos em que tem sino discutida no Congresso. Não procuro saber se a. 
Constituição veda á União interferir na instrucção primaria; se o ensino d?ive 
ser officializaclo ou livre; nem de preferencia entre os varios methodos peda
gogicos. Essas fe'ições ficam reservadas, pm· droit rLe conq11oête, aos incontaveis 
doutores que felizmente possuímos. talvez ati' em demasia, nessas intrica<las 
materias. 

Preoccupa-me agora tão sõmente o curso de humani<lade<". para chaiT'ar 
a atte'nção dos competente!', dos respoThSaveis e do governo, - já que este 
parece estar com a mão na massa duma. proxima reforma - quanto ao desc~{-
1abro do ensino secundaria, desorganizado pelos d.issoh·entes effeitos das ulti
mas remodelações. "'! acabado de anarchizar. de desmoralizar, pelas vergor.no
sas concessões de exames do anno passado. 

Numa das mensagens que Yão assignalando a politica de reconstrucção na· 
cional do actual presidente, referiu-se este ao ensino. deixando yer o proposito 

de encarar com resolução o momentoso proble·ma. Col!aborador. senão autor. 
duma reforma, talvez a melhor que já teve o paiz, mas que a. má applicação 
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syste'maticamente desvirtuou, tem S. Ex. a experiencia de como a parte mais 
difficil, quanto a qualquer organização do ensino, é a sua perfeita execução, a 
pratica das medidas moralizadoras, que a..~ leis têm procurado, em vão, im
pôr. Com a falta de fiscalização por parte do governo, o ensino se transrorina 
numa pura me'rcancia, sendo para os institutos particulares a improbidp.de 
profissional condição de' lucro e successo. Num regimen des!"es, toda reforma, 
por melhor orientada, seria inutil, senão contraproducente, por criar novos 
processos de! fraude e eJ>:T>loração. 

A experiencia de todos os povos cultos tem demonstrado que, no ensino 
secundaria, o meio unico de obter a formação gera,] elo esrHrito é a Se'riação 
das materias a estudar, segundo um plano systematico. E' o regimen que 
os allemães chamam, com muita proprie'dade, de madureza, indicando o fim 
que com elle se pretende, a formação da mentalidade dos alumnos, Entre nós, 
cedo nos Bipercebe'rnos das vantagens desse 1·egimen. Mas, decretado em lei 
desde 1901, nunca o tivemos na pratica, porque os legisladores. movidos pelo 
injustifieavel e contraproducente proposito de protecção aos alumnos do cur
so se'cundario, os foram dispensando sempre daquelle regimen, mantendo-se 
o inqualifica-vel systema dos exames parcellados. Não deixa de ser curioso, 
como expressivo documento de psychologia politica, examinar as razões em 
que Sei estribavam os promotores daquellas concessões, para justificarem a 
inexecução da lei. Uns, como meu excellente amigo Manoel Fulgencio., que, 
annos a fio, tomou a si a iniciativa daquella medida, allegavam, bondosamen
te', que a equidade recommendava dispensar os rapazes elos horrores dessa 
nova inquisição, que eram os exames de madureza. Outros, mais complica
dos em sua motivação, allegavam que os exames parcellados se impunham 
porque não possuíamos pr~fessores preparados para o curso seriado. De 
modo que, para estes, giravam os num circulo vicioso: por falta de professo
res não poderíamos applicar o regimen de madureza, mas como o curso par
cellado não preparava os tae's .professores, - e isso era evidenciado pela longa 
pratica desse systema, - ficaríamos eternamente sujeitos aos mestres sem 
preparo . Imaginem-se os discípulos que' estes haveriam de formar ... 

A situação criada pela vigente lei do ensino diz bem de nosso estado de 
espírito em torno das mais serias questões nacionaes. Todos estavam, como 
estão, convencidos de que essa léi, realizando um systema hybrido, insustenta
vel, de officializaç1io e liberdade, reune as desvantagens desse regimens oppos-
tos, criando uma situação de instabilidade, que nesses assumptos traz as peo

res consequencias. 
No tocante ao ensino secundaria, estabeleceu-se uma duplicidade de ~~egi

men, para os alumnos do Gymnasio Nacional e os officiaes dos Estados, dum 
lado; e, de outro, para os dos E'stabelecimentos particulares. Os primeiros es
tão sujeitos ao curso seriado, emquanto que os demais terão de praticar 

o regimen de exames parcellados, prestados nos institutos officiae's ou officia
lizados. Para os segundos, a unica exigencia quanto á seriação, é a precedencia 
dos exames de' portuguez aos de linguas; de geograpbia ao de bistoria; de 
arithmetica, aos de mathematica; e do de physica aos de sciencias naturaes. 
Com esse systema e tem chegado a dois resultados já definitivos: o sacrifício 
do portuguez, que os alumnos estudam sómente dois e no maximo tres annos; 
e o período médio, para o curso de prepa.ratorios, de tres annos, tempo evi
dentemente insufficiente para a formação inteUectual de nossa mocidade'. 

Já passou de moda, entre os entendidos em coisas de instrucc;ão, a exa
gerada prefe'rencia pelos methodos objectiv.os, que visam a formação do alu 
mno para a vida, procurando-lhe uma pretendida sciencla encyclopedica, de 
fins immediatamente utilitarios. O verdadeiro objecto do ensino secundaria, 
diz Brunetiere', não é, de modo algum, a preparação para a vida. tal pelo 
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menos como é geralmente entendida, mas a transmissão da cultura. "A pre
paração pat·a a Yida, se a. -eoxpressão é pouco mais ou menos synonyma de edu
caç:ão moral, é negocio da familia; e poderia. ser da e'scola primaria, se 
a religião fosse ali a base do ensino. A transmissão da cultura consiste des
de .logo, em provocar e desenvolver nos espíritos o sentido do desinte'resse 
intellectual. Sabe-se. sem duvida, que esse desinter.e'sse é a condição mesma 
da liberdade de pensamento" . 

A mais constante recriminação de nossos pedagogos mode'rnizantes ao 
curso de madureza. é a perda de tempo, pela exigencia forçada dum curso 
de seis ou Rete annos. Espíritos sensatos e ente'ndidos no assumpto têm, en
tretanto, mostrado que a perda fie tempo é essencial condição de todal 
aprendizagem, de verdade', que não se limita á simples obtenção de exames; 
podendo-se até dizer que a perfeição do methodo de ensino está na ·propor
ção com que elle sabiamente de'sperdiça o tempo do alumno. levando-o, na
turalmente e sem esforço, á ac-quisição dos conhecimentos ou dos habitos 
de que carece para sua formação mental. 

Mas, pu11do dP, lado qualquer discussão sobre' o assumpto , qus tem sido 
amplamente versado pelos mestres, a restauração elo curso de .humanidades 
tem por si dois preciosos defensores. Já muito antes da guerra, os no;:
te-ame'ricanos, que em materia de ensino dizem para muita gente a ultima 
palavra, faziam uma. intensa propaganda pela adopção e ampliação do cursi
culo das humanidades, em seus estabelecimentos de ensino secundaria . Num 
grosso volume, sob o titulo Value ot the classias. estão re'unidas as opiniõ~s 
dos homens representativos daquelle paiz, todos preconizando o valor do es
tudo dos classicos greco-latinos, como preparativo para· o exercício de qual
qu r profissão. Em um dos ultimos nume'ros da revista Les Et·u.cles, resume 
Laurand algumas dessas opiniões, todas de notavel s ignificação e actualida
de, por provirem de especialistas nas mais diversas profissões. 

Diz o biologo Trotter: "Considero o grego e o latim esse•ncial fundamen
to para a boa compreensão de qualquer scien cia '' . E Scott, o geologo : "Em 
37 annos de experiencia como professor na Universidade de Princeton, re'co
nheci quE> os melhores alumnos são os que trazem profunda instrucção gre
ga e latina.,. Rhees, reitor da Uni•versidade de Rochester, affirma : "Não 
ha meio comparavel ao estudo do grego e do latim para o an1adurecimento 
intellectual''. Conrad, juiz do Supremo Tribunal de Delawere, julga essas 
Jinguas como a melhor gymnastica inte'llectu al. Vaughan, medico, mostra qus 
o latim, além de suas vantagens para o estudo em geral, ·é uma lingua 
que se põdc dize1· internacional, cla.ra para t'odos, qualquer que seja sua na
cionalidade . King, presidente do Ooh~mbia Tn1st, reconhece' a utilidads do la
tim, porque ensina os costumes dos povos :'tntigos e sua economia e coln
mercio. Homens de governo, como Cleveland, Roosevelt, Taft, Wilson, L a n
sing e 'Lodge, manifestam-se com enthus iasmú pelos e'studos classicos. 

Além {lo prestigio americano, esses estudos apresentam em seu favor o 
exemplo do que se passa actu.a lmente na Europa, onde quasi todos os pai
zes cogitam agora de reformar se'us programmas de ensino, alargando os 
cursos secundarias, com a ampliação das materias do estudo das chama
das humanidades classicas, onde têm papel prcpondet·a nte o latim, o grego e 
a rhetorica, tão malsinada até bem pouco . 

Era para a suggestão desses e'xemplos qne eu desejaria, se para isso 
tivesse qualquer autot·idade, chamar a attenção dos que vão ter a respon
sabilidade da reforma do ensino : estabelecermos o curso secundaria se'riado , 
com seis ou sete a nnos obrigatorios e um mir.imo de edade pa ra seu inicio, 
e um regimen de' eg·ualdade para os a lumnos dos estabelecimentos officiaes 
e particulares; dar como base desse curso o estudo m ilis intensivo do que ex-



865-

tensivo daquellas materias que a tradição da cullura universal denominou, 
num termo tão significativo, de' humanidades. 

Alberto Torres disse, certa vez, com razão e tristeza, que ·'os intellef'tuaes" 
brasileiros consideram o preparo que possuem um meio de e'xito pessoal, sem 
o ligar a nenhum dever, a nenhuma responsabilidade de ac ·ão e direcção so
cial". A esse reparo, ·e'.U accrescentaria que o nosso intellectualismo ainda 
se distingue por este outro caractel'istico. a incapacidade do amor á. verda
de em si mesma, do estudo desinteressado, sem um fim do .utilidade' imme
diata. 

Se a verdadeira cultura se assignala pelo desinteresse intelle'ctual e sen
timento de responsabilidade social, pôde-se dizer que a falta do estudo se'rio 
de humanidades tem concorrido, como um dos principaes elementos para. 
esse facto doloroso que' é, em nosso paiz, a a.usencia duma cultura propria, 
nacional. Resignamo"nos a moldar nossa viela mental pela 3!pressada imita
ção elo pensamento estrangeiro. 

ANDRADE BEZERRA. 
(Do Correia da Mcbnl!á de 2 ele Outubro de 1919). 

FACULDADE SUPERIOR DE SCIENCIAS 

A Academia Brasileira de Sciencias, em sessão de ante-hontem, approvou 
a seguinte moQão dirigida ao Sr. Presidente ela Republica, a titulo ele sug
gestão para a reforma do ensino : 

"Exmo. Sr. Presidente- A Academia Brasileira ele Sciencias tem acom
panhado com o maior interesse o grande mavimento de opinião suscitado pelo 
Governo, ao declarar r eceber e tomar em éonsideração todas as icléas e sug
g·estões acerca da nova organização a ser dada ao ensino. A Academia. confia 
inteiramente no elevado criterio do Governo no trabalho clifficil ele esco1:'1er 
entre tantos alvitres, os principias e as bases melhor aclaptaveis á.s nossas 
condições. 

Ha, entretanto, um ponto para o qual a Academia ·pede autorização para 
sobre elle insistir e chamar mais particularm<>nte a; attenção. E' o que diz 
respeito á creaçãJo ele uma faculdaJde swperior de sciencia.s. Essa idéa já va
rias vezes apresentada, isoladamente por differentes homens de sciencia, tomou 
corpo e foi claramente formulada em um dos projectos ele reforma do ensino 
submettidos ao Governo . 

O Brasil tem tk!o a felicidade de ter governos suocessivos cujo intere>"se 
pelas questões rle ensino não pode ser posto em duvida. A intenção de dotar 
o paiz ode uma organização de ensino modelar e efficaz cujos resultados prati
cas sejam os melhores tem dominado entre as opreoccupações administrativas. 
Entretanto, a attenção sõ se tem voltado para o ensino primaria, o secundaria 
e o swperior. E' .precizo notar, porém, que acima do chamaodo ensino superior 
existe outro que não possuímos em nosso paiz. O n,osso ensino superior é na 
realidaode o ensino de algumas profissões liberaes e os programmas nas nossas 
escol3JS superiores devem ser forçosamente organizados de 3JCcôrdo com o des
tino que terão os seus alumnos: o exerci cio pratico de uma determinada pro
fissão. 

Não ha entre nõs um estabelecimento onde se cultive a sciencia desprovida 
das •preoccupações de utilidade immediata, desenvolvida até aos limites dos co
nhecimentos actuaes e levada até á pesquiza dos p1·oblemas novos e das ques-
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tões ainda não resolvidas. Em uma palavra, não existe entre nós um insti
tuto onde seja cultivada a sciencia pura em todos os seus 1-amos. O Museu 
Nacional cuja c9nstituição lhe dá uma f]Josição privilegiada e que se destina. 
ao cultivo da sciencia sem fins utilitarios, ê limitado a a lgumas sciencias 
naturaes. 

A Academia está convencida de que a falta de um Instituto dedicado á 
sciencia pura e á pesquiza scientifica desinteressada tem os mais nefastos 
effeitos sobre o desenvolvimento intellectual do paiz. 

Uma das causas da decadencia de nosso ensino ê a ausencia de interes
se pela;s cousas de sciencia. Na opinião geral, !Claramente expressa, ou não 
manifestada mas podendo ser facilmente evidenciada, a scieiJJCia s6 deve 
ser estudaJda no que ella tem de util e aproveita'Vel . Parece a todos um 
inutil desperdício de tem•po estudar verdades abstractas ou phenomenos 
pouco communs quando se nos deparam no Brasil immensas riquezas para 
a exploração das quaes todos os esforços devem ser orientados. 

Um tal criterio ê dos mais perigosos. Ninguem sabe até onde se pôde· 
consiiClerar util ou inutil uma deterntinada questão . Os estudos apparente
mente os mais abstractos e menos em conta.cto com a realidade, dão em 
um dado momento resultados de grande valor pratico . A Historia das 
Sciencias está cheia de exem.plos muito instructivos que poderiam sêr ci
tados para demonstrar este ponto . 

A S·ciencia tem essencialmente por fim o conhecimento das leis que 
regem os •phenomenos naturaes. Esse conhecimento permitte-nos dontinar 
esses phenomenos orientando-os no sentido mais conveniente aos nossos 
fins e interesses. O caracter de utilidade dos conhecimentos ê portanto um 
cara,cter todo contingente; elle depende essencialmente das condições de 
momento, da epocha e do lugar em que nos collocamos . O que ê essencial 
é o conhecimento m si, ê o seu valor pnJtprio como verdade. E' a acqui
sição propriamente dita do conhecimento que representa a verdaJdeira vi
ctoria do homem sobre a natureza. A sua utilização prati.ca é a exploração 
dessa victoria. 

O conhecimento scientifico puro paira a'Cima de todas as vicissitudes e 
dos interesses occasionaes . Elle tem sua vida propria, transforma-se, evo
lue, mas guarda o seu caracter superior, tem sua nobreza em si. O seu . 
cultivo é a manifestação de um ideal , e ele um ideal dos mais elevados. 
Desde a mais remota antiguh'lade a aspiração para uma vida mais a lta, mais 
digna manilfestou-se em todos os povos pe•lo esforço e attenção dados ás 
.;tuestões de s.ciencia 1pura. Um paiz não merece o nome de um paiz civi
lizado se não se encontram nelle condições pro.prias para o cultivo desse ideal, 
que réflecte todas as manifestações de sua actividade. 

Alguns estrangeiros illlustres que nos têm visitado já manifestaram a 
<tolorosa surpresa tida ao verificarem no Brasil a ausencia de estabelecimen
tos que sejam um attestado visível da existencia desse ideal. Esses esta
belecimentos são as faculdades superiores de scien.cia. 

E' nellas que se aprende a conhecer o verdadeiro valor da sciencia. E' 
nellas que se adquire a maestria nos methodos de pesquiza. E' nellas que 
se aprende a respe:ital-a. São ellas que servem de base para essa larga cul
tura geral e superior sem a qual todas as instituições que directa ou indi
rectamente dependem de coisas de scien.cia são fatalmente votadas á deca
dencia, ao marasmo. E' a sciencia pura que forma o fundo commum de 
riqueza que se aprende a utilizar praticamente nas Faculdades de ensino pro
!fissional. Se esse fundo é escasso ou não existe, a vida dessas Faculdades 
ê forçosamente precaria, .como se observa entre n6s. Falta a ellas o unico 
incentivo que é real e que não de11ende propriamente de Oodigos ou de leis 
escriptas .por mais severas que sejam : o amor desinteressado pelo estudo. 
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Com este não e medem os esforços; sem elle nada se faz sem a perspe<:tiva 
de uma compensação immediata ou remota. 

A Academia Brasileira de Sciencias é constituída por homens profun
damente convencidos dP. todas essas verdades . Vencendo a indifferença do 
meio, ella vem lutando para propagar e desenvolver os seus ideaes. E' a 
fidelidade constante a esses ideaes que lhe dá no momento actual a auto
ridade para vir fazer ouvir a sua voz em uma questão de interesse primor
dial para o futuro desenvolvimento intellectual do 1paiz. Assim, ella espera 
que o espírito esclarecido do Governo se demore no exame e no estudo do 
a.ppeilo feito no sentido de sêr creada entre nós uma Faculdade Superior de 
Sciencias. 

(Ass.) Henrique Morize, Presidente; Juliano l\Ioreira, Daniel I-Iennin
ger, Vice-Presidente; Miguel Ozorio de Almeida, Secretario Geral; Roquette 
Pinto, 1 o Secretario; Mario Souza, 2• Secretario., . 

(Do Jo1·nal ào Oo.nJ.rme?·ci.o de 13 de Maio de 1923). 

CO TRA OS EXAMES 

l\1eu querido e 'sabio mestre João TI-i beiro: O seu formoso artigo de sab
bado, neste jornal: "Einstein e a questão de ensino.,, além do intenso pra
zer intellectual que me vem de tudo o que você escreve, coan esse milagre 
de ta:rnanha erudição quanta originalidade, me prCIPorciona occasião de lh'o 
dizer de .publico, o que não é novo d mim para você. e me dá ensejo para 
mna confidencia, que me valerá talvez um conselho ... 

E' o caso que, num desses congressos que divertira1111 tanto o nosso 
Centenario, obrigado a ofücialmente representar a minha Faculdade, eu 
que fujo dos homens em collecção, quando. ainda quinhentos Renans, diz 
Maeterlinck, adquirem a mentalidade de quinhentos '·concierges", e, por 
isso, me inventara. a divisa grega: "Siga", cala-te!, que adopto nas congre
gações, excedi-me e apresentei um voto, causa de tremendo escandalo. E' 
este, e como versa questão publica de ensino, aqui o tem . E' contra "os 
exames ''. 

Considerando que o "exame", })rova de sufficiencia de conhecimentos 
adquiridos , como o demonstra a experiencia secular e quotidiana, d'alhou e 
falha a esse objectivo; considerando que apenas o terror do exame é, para 
alguns, talvez os melhores alumnos, o estimulo acquisiti"'·o de conhecimen
tos; que, portanto, e nas melhores condições, se estuda para o exame, que 
deixa de ser uma "prova", para tornar-se a "finalidade da instrucção"; que, 
por prova destes conceitos, ahi está o ''decreto da grippe" (n. 3.603, de 
11 de Deze/llbro de 1918) que no Governo, Parlamento, paes, educadores, etc. 
consolidou na opinião errada e monstruosa que se estuda para fazer exame, 
e não se estuda para saber, o que se prova por exame, tanto assim que, 
por generosidade, se dispensou o exame, sem exigir o estudo ... 

O Congresso resolv pedir aos poderes publicos a suppres ão das 
provas de exame. em todas as variedades de' ensino e substituil-as por outras, 
mais efficazes, que permittam, alêm do estimulo ao estudo e a acquisição de 
conhecimentos, a revelação efficaz desse estudo. 

Sem tolher outras idéas e iniciativas, o Congresso lembra e recommenda
os seguinte.!' alvitres: 
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A evolução natural em materia pedagogica demonstra que o " lente•· 
4.ue lia o seu livro privado, u.s suas nutas " seiJentas". pas::;ou a ser uma ar
chaica irnsão. O professor, que professa ou discur!óa, se<râ.. pelo desproveito, 
uma outra, amanhã: quando muito, dotes pessoaes de oratoria podem emba
<;ar um jtilgamento severo de tal magisterio, inteiramente inefficaz ao alu 
mno, como possibilidade real de< conhecimento. 

Aprende-se pouco lendo, e menos ouviJidO : só se avrenae - u.prenuo, 
vem de appreender - só se apprende •· fazendo··. O mestre de sempre, hon
~em lente, agora professor, deve ser o guia, o mentor tle um ens;no qw 
dispõe, verifica, fiE.caliza, obrigando implicitame<nte o alumno, não a -ver, a 
ouvir, mas a faze1· o exercicio, que lhe dará o conhecimtlnto. Não é preci
so decorar; o livro aberto, no quadro negro a ::;ynopse uo as::;umpto, u I•l'CJ· 
fessor ou prillessora, consultado a cada instante<, faz o alumno a sua lição: 
com o mappa de geographia, sol)re o qual reosponaeu; ou um rjr parado cH. 
bacteriologia, um auto de processo crime, uma ex.periencia de materiaes, ou 
o exame de um doente na cl)nica - e, se be'!U fe1ta, na sua catlerneta sera 
posta a nota reSTJectiva, de sat1sfaç;ão. Se não, repetirâ., até fa:.~el-a, bem 
feita. O que é necessario é que saiba faze<l-a. Feita, terá a certeza <.!e saber 
fazeJ·a e na viela tornará a fazer, se houver mister. L endo os !J vros, ou 
vindo discursos, saberá do que se trata, e poderá por si deduzir, tendo in
duzido antes, ·e4 compreendido e sabido finaJmenLe. 

Como a lei jâ. estabeleceu o maximo de oitenta lições, por esse nume· 
ro podem ser dlstriuu!dos os assumptos es::;enciaes das disciplinas. 'l'er o~ 

seus oitenta assumptos f,e<Jtos e sabidos para as promoções aos annos supe 
1iores, as 1nater1as sullsequentes, bastar!t. O a lumno que não os fez, ou não 
fez o que devia fflzer, não ira adian te. Não ha outru. sa,Hcção : e á. :suucçào 
unica da vontade. . . tudo depende uo alumno e essa "r.e<sponsabilidade ., n a. 
propria carreira, no avanço escolar, será essencialm ente educativa . u exam & 
promovia a fraude; assim. teremus o intere<sse proprío, movel .pedagogico e 
educativo indispensavel, talvez unicu, de conhecimento. Fu;cal!zara o a lumnu 
ao professor e o educará na pratica do dever, se fôr remisso, porque o alu
mno, sem os se>us exerc1c10s feito::., não irá a <liante. Necessariame11te, con
forme as disciplinas, sera restricto o numero ele ::l.l umnos confiado~ a essé 
sO mestre; outroE, qm:nto necessanos, ou pessoal agregado, monitores, as
sistentes, pi·eparado!·es, poclern .assC's"orar a. um só proJ'e:sso1. 

Administrativ:u:nente tal processo trara, por si mesmo, a trequencia dt 
alumno, a frequencla c~o professor, a mutua fiscalização e a mutua a uto
educação voluntaria, no desempenho do aev.e<r. 

Pedagogicamente, suustitue-se um discurso, a.s vezes mal ouvltto, pol 
pequeno numero de al umn os, e um exame fina l a que a cond·e•sc n dencia. 
a fra ude, e as vezes sentimentos deploraveis tiraram todo o caracter de effi· 
caz serie'dade, pelo conhecimento efficâz da a cção, pois forjando ê que se 
fica ferrelrc>, corou se 11ca rne<llco, ou cng·enheiro, uu aav-ogado, versanaú 
concretameJ<te as questões todas que, reunidas, f azem esse conhecim·e'nto. O 
professor sera. g uia e fiscal: o alumno terá. a consulta - deste ou a de seu 
livro, suas notas, sem re<buços, porque o que se qu er ê que t aça, e taça bern, 
seja como fôr; o gula ê um llvro ou um m estre; o livro, guia sil encioso; ç 

professor, guia fa lante ou actuante . 

Educaciona lmente, upprime-se. como se deve, o premio ou a sancc;;au 
disciplinar, esse u ltimo castigo escola r , das approvaçõe<.s ou reprovações, qu" 
nada significam, que "não se sabe" , e, m enos alnda, "que se sabe", a lg um ... 
.::olsa. Faz r é sempre posslyel, a lnàa na& sclencia~ que Ostwald cham a 
""sciencias de pape'!'' (Papier- Wissenchalt): depois el a evidencia, medida 
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do volunte de uma pyramide, será facil procurar o pt•inc!pto geral que o faz 
egual ao terço da base pela. altura; nas sciencias da natureza isso é absolu 
tamente in dispensa vei. 

Saber, de' "sapio", isto é, "provar", se prova e:Kperlmentando, fazendo 
at5uma coisa que se ~aberá então como ê, e o que é. Ler ou ouvir são ap•r 
nas percepções, que podem não demorar na memoria, se conseguiram passar 
pela conscie'ncia: fazendo, é necessario que a noção tenha sitlo antes 1ncor .. 
parada ao nosso acervo mental, para ser exercida pela nossa vontallo. 

Moralmente, tal ensino, sem ameaças, sem coações, sem fraud<:O, ape11a~> 

pelo !nte'resse de saber e aprender, des!ntere ·sado quanto â. finalidade ultlm&.. 
sa.ber para saber, constitue um ideal de virtude educativa . 

Assim, pois. contra o exame, e pela real e efficaz administração do en 
l.'llílO, sem sancções e com o intetresse proprio e educativo de aprender . Será 
uma lo'ra nova para o ensino publico". 

lllscusaclo seda accrescentar isto foi rejeitado, como devia, e quast la.· 
pldado o autor, imprudente, como merecia. No Brasil sempre houve, €'n. 
questões de ensino. mais interesse pelo professor do que pelo aJumno. Essr;, 
é o que' importa: o ensino publico é uma das burocracias do Estado. Tivb 
apenas um voto, o do Dr. José Augusto, nome feito em ass umptos educa· 
cionaes, e parece-me, meu caro .João Rlbeirc,, tenho <t.gora o seu voto. Do15 
apenas, mas que votos! IPermitta-me lembrar aque'lle desabafo de Nietzsche 
tenho dois leitores, Taine e Barckhardt, mas que leitores! 

Mas, o melhor, é seu escripto de sabbado . Aquelle meu desproposito foi 
•:111 fim de Setembro; agora você resum& e traduz os conceitos de Einsteir. 
a Moskowski, e no artigo todo, a ler e re'le~. como tudo o que 'locC: escreve, 
lá. está este topico, do novo Newton: 

- "Este certlfi~ado (de exame) não ctev~ existir maus. 
- E' seria, isso, professor? Pois então ~e hade' acabar com os exame~ 

paca a matricula universitaria? 
- E xactamente, disse Einstein. Deve acabar-se com esse tem,roso mons 

tro sempre de guarda âs portas da e'scola . Se fôr eliminaito desapparecerãc 
os terrores de que falaes . Não se aprentlerá maifl a enormidade de coisa~> 
que se vão esquecer e merecem esquecidas . Voltemos á Natureza que no~ 
ensina o divino principio de alcançar o m aximo effeito, com o mínimo de 
esforço. O exame final é exacta e diametralmente o opposto dessa le'l n:, 
tural. 

- Sim, obtemperava Mozlwwsld. Restaria saber quaes os que cstãc 
no caso de entrar para <L universidade' . 

E stará no caso todo aquelle que se mostrar capaz. O professor será 
o juiz e dirá quem é o qualificado, sem essas provas cruciaes de puro acci
dente. O proprio comportamento elo alurr,no, as suas notas pe:ssoa€'s de pro. 
g resso e suff!ciencia bastam" . 

Não transcrevo mais. Depois disto, o consel l:u que lhe pedi está daéto· 
é o ela minha divisa: "Cala-1:Je! ., Muito, muito obrigado, meu sabia mestre e 
amigo! 

AFRANiú PEIXOTO . 

(Do O Jornal de Outubro de 1922. 
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O curso secundario 

lnstrucções do Sr. Ministro da Justiça regulando a nova seriação-

o Sr. ::IIinistro da. Justiça dirigiu hontem ao Director Geral d? Departa
mento N<wional do Ensino o seguinte aviso, que regula a applica,çao de nova 
seriação do curso secundaria, approvado pelo decreto n. 18.564, de 15 de Ja

neiro corrente . 
•· Communico-'VOS, para os fins convenientes,- que na conformidade do dis

posto no art. 2• do decreto 18. 564, de 15 de J aneiro elo corrente, resolvi appro
var, para a solução dos dillerentes casos que podem resultar da execução elo 
citado decreto, as instrucções seguintes: 

a) os alurnnos elo 1 o anno, qu.e tiverem sido reprovados ou deixado de 
prestar exames de Inglez e Instrucção Moral e Civica, não ficam obrigados a 
prestar esses exa,mes na proxima época, podendo requerer matricula no 
2o anno, se obtiverem approvaçio nas demais disciplinas ou podendo requerer 
inscripções em 2" época em duas dessas restantes disciplinas, para a promo
ção ao 2• anno; 

b) os alumnos do 2° anno que tiverem sido reprovados em Inglez, ficam 
dispensados do exame, para a prOIIlloção ao ao anno, porém, obrigados a 
cursar, novamente a disciplina caso as reprovações em outras materias per
mittam a promoção; 

c) aos alumnos do 2° anno que tiverem sido reprovados ou deixado de 
prestar exames de Histeria Universal applicar-se-ha o disposto no alinea a,· 

d) os alwmnos do 2° an no promovidos ao 3°, com approvação em Historia 
Universal, ficam obrigados á fréquencia das aulas dessa disciplina no a.nno 
lectivo de 1929, dispensando-se, porém, de novo exame aquelles que obtiverem 
eonta de anno superior a 4. Identica providencia se applica.rá aos a lumnos 
do 1 a.nno pl'omovidos ao 2° com approvação em Inglez; 

e) o alumno do ao anno que houver sido reprovado sómente em Histeria 
Universal, poderã obter promoção ao 4° anno em 1929, independente da pres
tação ou do resultado do exame em 2" época. O que tiver sido reprovado na 
1" época em Hi-steria Universal e em duas outras matriculas poderá prestar 
na 2" época exam,e dessas duae materias; 

f) os programmas de portuguez e desenho do 4° anno serão modificados, 
tendo-se em vista n. circumstancia de se1; esta, pela actua.l seriação, a ult'ima 
do estudo dessas disciplinas; 

g) os alumnos a,pprovados em exame final de disciplina que pela nova 
seriação passe a figurar na sPrie immediata áquella que cursaram, oficam 
dispensados do estudo dessa disciplina; 

h) os alumnos que passarem para o zo anno sem exame de Instrucção 
Moral e Cívica, ficam obrigados ao estudo e ao exame dessa disciplina quando 
alcançarem o 5° anno; 

i) os 8Jlumnos do 4° anno que tive1·em sido reprovados em I-listaria do 
Brasil, poderão obter pr01ll1oção ao 5° independente de exame na 2• época; 

j) os programmas de rnathematica serão organizados de modo que o 
alumno ao terminar o ao anno possa obter o certificado de exames finaes de 
aritlunetica e algebra, e ao te1·minar o 4", das duas demais partes do dito 
ensino (geometria e trigonometria); 
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k) os programmas dos cursos complementare~ serão elaborados de modo 
a abrangerem toda a rnateria que constitue objecto dos exames vestibula
res exigidos pela legislação em vigor, para a matricula nas escolas superiores; 

1) fica assegurado aos alumnos o direito de presCindir das concessões 
feitas pot· estas instrucções, sendo-lhes permittida, de accordo com as dispo
sições em vigor, a inscripção para exames da proxima época, mesmo nas ma
terias que tenham soffrido alteração na escala do curso. Os que se quizerem 
utilizar das referidas concessõ s re<(uererão em tempo opportuno, para que a 
directoria do instituto resolva, nos termos destas instrucções, cada caso 
concreto . ,. (''). 

Exames geraes ~e prepatorios 

Uma decisão do Sr. M inistro da Justiça 

O Sr. M!inistro da Justiça, tomando conhecLmento da consulta feita pelo 
Sr. IDr. Manoel Cícero, Director Geral interino do Departamento Nacional do 
Ensino, dirigiu hontem a essa autoridade o seguinte aviso: 

"Em solução á consulta que formulastes no officio n. 2 .198, de 23 de No
vembro ultimo e de accordo com o vosso parecer e conn o do Dr. Aloysio de 
Castro, Direct:or Geral effectivo des~e Departam.ento, declaro-vos que na exe
cução dos decretos legislativos 5 . 503, de il927 e 5 . 578, de 16 de Novembru 
corrente devem ser adaptadas as seguintes providencias: 

1 • - os estudantes que concluem os preparatorios na conformidade d.u 
art. 297, do decr to 16.782-A, de 19~5, ficam isentos da precedencia e da 
limitação de materias, na conformidade elo art. 2° do decreto 5.573, d" 1C 
do corrente. 

2° - os estudantes que iniciaram os ditos exames em 19•27, nos termos 
da. concessão feita pelo decreto 5 . 503-A, continuam sujeitos ás disposições em 
vigor, relativas á precedencia e á Hmit:ação; 

3° - as provas oraes de materias dependentes só serão realiz..'ldas depoi!< 
de publicado o julgamento dos exames das ma terias basicas; 

4° - achando-se o corrente anno lectivo comprehendido no pr.1zo e5ta
J:.elecido pelo citado art. 297, o processo do exames para os estudantes men
cionados nos itens 1 • e 2• SN'á o mesmo observado de 1925 até á presente 
ela ta; 

5° - a partir do anno leci.ivo de 1929 deve ser applicado o dispQsto no 
decreto 11.530, de 1925, propostas pelo Dit·ector do Collegio Pedro H á Con
gregação, commissões de exames em numero sufficiente para. que as provas 
da 1 • época. estejam concluidas dentro do mez de Dezembro; 

6° - considerando que o decreto 11.530 não impede a organJ~açiio de 
bancas distinctas para o julgamento das provas escriptas, convém que a 
partir do anno lectivo de 1929 o Director do Collegio indiqne á Con~rega(.ão 
commissões examinadoras para. esse fim, providenciando ·para que o julga· 
mento das ditas provas escriptas se faça o quanto possível simu.taneamente 
com o das oraes. Saude e Fraternidade. Via.nna. elo Castello. ('') 

(*) Do Jonwl elo Comttnetcio de Fevet•eiro de 1929. 

• 
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Collegio Pedro 11 

A nova seriação do curso 

E' do teor seguinte o decreto .n .. 18.5•64, de 15 do corrente, que altera a 
seriação do curso de ensi110 secundaria no Collelgio Pedro II: 

"O Presidente da Reu).}lica dos Estados Unidos do Brasil: Res"lve, na. 
conformicl<ade do disposto nos :u·tigos 22 e 195. letra g, do decreto n. 16. 782-A, 
d{'l 23 de Janeiro de 1925, e ' 110 uso da attrtbuição que lhes çonfere o ar
tigo 4S, n. 1, da Constituição Feêl.eral : 

Artigo 1 o - Fica ~VJ:>J)rovada a alteração da seriação do curso secundaria, 
proposta pela Congregação do ICollegio Pedro II e homologada pelo Cvnselho 
Nacional do Ensino em sessão de 26 de Julho de 19.28, substituindo-se a discri
minação constante do artigo 47 elo citado regulamento pela seguinte. 

1" a11110 1) tPortuguez. 2) F1'ai1Cez, 3) Matlhema;tica, 4) Geogr:J.phia, Geral. 
5) 'J)eEPnho . 

2° armo: 1) Portuguez. 2) Latim, 3) Fr·ancez), 4) Inglez 011 Alle.m'i.o, 
5) 'M:athematica, •6) Chorogra•phia do Brasil, 7) Desenho. 

3° an.no: 1) Portuguez, 2) Latim. 3) Francez. 4) Inglez ou Allemão, 5) 
I'Iistoria UniversaJ, 6) .Mathematica, 7) Dese11l1o. 

4° anno: 1) Portuguez, 2) Latim, 3) Inglez ou t.Allemão, 6) Physica, 7) 
Histeria Natural, 8) Desenho, 9) Chimica. 

5° a.nno: 1) Latim, 2) \Physlca, 3) Chimica, 4) Histeria Natural, 5) Phi
losophia, •6) Cosmographia, 7) Instrucção Moral e Civica, 8) I'Iisto<ia do Brasil. 

6° armo: 1) .Sociologia, 2) Histeria da Philosophia, 3) Literatura (espe-
• cialmente a brasiletra e das línguas lattnas), 4) italiano facultativo), 5) 

Curso complementar de matJhematica (para os alumnos que se destinem ás 
escolas ele Me.dicina), 7) Curso complementar de Geogra]Jihia ('Social e Eco
no'Y.lir:a) 

Artigo f 0 
- 0 <;; casos resultantes 'él:as alterações feitas na seriação al!1:1 

dida. e Q:ue se não enquadrarem nos dispositivos: ela vigente lei (lo ensino, 
ser)'i.o resol,-:c'os mediante instrucções do Ministerio da Justiça e Neg:>•;io:;o 
.:11terioTel', consoante o que r;>ter=ina o artigo 280 C<' decreto n. 16.782-A, ele 
11 dt~ Janeiro de 11925. 

Rio de Janeiro, ern 15 de Janeiro de mil novecentos e vinte e nove, 108° 
da !ndepell'dencia e 41° da Republica. WASHINGTON LUIS P . DEl SOUXA. -
Ang~tsto Vianna do CastlZo." 

Bases do inquerito promovido pela Secção de Ensino Secundaria da 
Associação Br,asileira de Educação 

A organização escolar no Brasil reclama, imper:ios·amente, como base de 
uma saluta.r reforma, um estudo seria e muita ponderação. 

Questões diversas relativas ao ensil1o no<;; seus differentes gr'áos têm 
sido examinadas por varias escriptoTes, em jornaes e revistas, por alguns 
oradores, na tribuna parlamentar ou não, mas o problema, no seu conjunto, 
fica sempre esquecido, o que prejudica, ele modo lastimavel, o apparelho edu
cativo que 'Precisamos, de facto, criar para a gra:ndeza da nossa nacionalidade. 

A urgencia e a relevancia ela obra, q ue cabte á educação realizar no Brasil, 
dispensam justificativas, pois, a cada ]Ja s o, sentimos, além de defeitos gra
ves, deficiencias profundas na orga11ização geral entre nós adaptada. 
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Essas deficiencias e aquelles defeitos que existem no ensino universita
rio., como no ensino primaria e no profissional, sobem, ent~·etanto, de vulto 
quando, reflectida.mente, estudamos á escola secundaria, cuja verdadeira fi
nalidade mal compreendida vem desvirtuando o grande alcance individual c 
soc:ar confiado indiscutivelmente á essa escola. 

São felizmente numerosos hoje os professores primarias, dignos desse no
me, e com prazer registramos curso de apeJ•fciçoamento, promovidos sobre
tudo pela A . B. E., com o objectivo de bem orienta1· esses mestres na tatefa 
importantíssima a elles entregues . 

Poucos são, entretanto, no nosso meio pedagogico, os profisslonaes de 
ensino secundaria o que explica a si tu ação em que nos achamos, e da qual 
precisamos sahir para resolY('l', 'atisfatoriamente:, em todas a>; modalidades o 
magno problema, da educação nacional. 

No ma,gisterio secondario encontramos, é certo, especialistas notaveis em 
algumas materias, mas muitas vezes, clesprcoccupa.dos da finalidade educa
tiva dos ensinamentos que devem dar . Confundindo instrucção com a edu
cação amontoam - fatigando, inutilmente, os seus alumnos - conhecimen
tos, com a erronea preoccupação de esgotar a materia, e assim sacrificam 
o desenvolvimento de aptidões e facnldades individuaes, parte primac!a! dr. 
,eu ministerio como profess01·. E,;ses eEpecialistas têm discutido, e ás vezes 
com brilho, certas questões ele uetalhe, mas l'<empre relegando o plano acces
sorio e e>tudo de conjunto, ponto funclamentnl na .-erdadeira ~olur;ão ele tá'J 
co,mplexo problema . 

Olavo Bílac, exaltando o e1u,ino secundaria, disse, como paranymptbo, á 
mocidade que terminava o seu curso gymnasial : 

" Complemento e coroamento da escola primaria, 0 gymnaslo é VE:rclacl· 
ramente uma fabrica de homens; entra para e!lc um e'pirito debil, mal 
constituiclo exposto a todos os perigos que a ignorancia géra e mantem; 
ao cabo de pouco tempo, a nutrição scienlifica e o exercldo das facnlclarJes 
mentaes transformam esse e~Loc;o de espírito em um animo fertil e cri::ulot· .. 

Um só exemplo me bastará para mostrnr-Yos o quanto póde produzir 
esta educação quando recebich e assimilada por um cerebro forte. 1·m exem
plo só, mas radiante: Camões. Certamente. sempre que manu.-e:Jstes "0• 
Luziadas'', admirastes a maraYilhosa erudicão que eRse poema revela., Toda 
a sciencia do tempo está conclem:ada naquellas oitava~ magnífica"; h:t allt 
geographia, astronomia, meteorologia, oceanographia. historia univer~n.l, my
thologia classica, literaturas antigas, poesia culta e popular, antiga e con
iempornea da Grecia, da Italia e da Hespanha, e conhecimento profundo do 
grego e do latim. Considerando esse riquíssimo arsenal de conhecimento:<, f 
justo o nosso espamto, porque >abemos que. dos 19 annos de idarle até a mort!.:, 
a existencia elo grande epico foi um doloroso torvelim de aventuras, dê via
gens, ele combates, de naufragios, de exílio~. de prisões, ele amofinações "' iles
gostos de toda a especie . C0m uma "'11da a~sim é incompativel o e~tuolo .. . 
Onde, pois, conseguiu Luiz de CamõPs adquirir a variada e esplen·l!da sabe
doria com que nos deslumbra? Em Coimbra, de 1537 a 154?, em cinco annos 
apenas de methodica e acurada disriplina mental. A educação que em Coimbra 
Pntão se ministrava, no chamado Curso de Artes e Humanidades. collegio 
annexo á Universidade, era na e~seneia. descontachs as inevitav<'l>~ diver
gencias dos programmas, irlentica, a que ora se dá no>" nos·o~ gymna~ios ... " 

"Basta este exemplo. para vos mostrar a virtude, a força. a utilídaõe da 
arma poderosa que adquiristes com a acquisição do en~ino secundaria." 

Considerando todas as eircumstancias apresentadas, resolveu a Secção 
de Ensino Secundaria da A. B. E., estudar um ante-projecto da organização 
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escolar nesse grão de ensino e levai-o á 1Segunda Conferencia Nacional de 
Educação, em !Bello Horizote. 

Nesse certame, que teve Jogar no mez de Novem•bro ultimo, ficou deli
berado que o problema do ensino seounda1·io fosse transferido á Terceira Con
ferencia e constitu isse o assumpto unico, pela sua subida importancia, a ser 
então amplamente estudado e debatido. 

Co.rn o alto objectivo' de facilitar as discussões dos princípios basicos 
que devem ser estabelecidos e encaminhar os debates nos detalhes que, igual
mente, devem ser !fixados nessa Terceira Conferencia a reunir-se em São P aulo 
a 7 ele Setembro, deliberou a Secção de Ensino Secundaria promover um in
querito com o seguinte questionaria 

1 - Qual a verdadeira finalidade de um curso s·ecundario? 
Z - Como organizar o ensino, de um modo ger-dl, para attender a es;o, 

:firalidade? 
'3 - Deve ser adoptado o ensino classico, o moderno, ou outro typo qu~ 

melhor consulte a finalidade collimada? 

4 - Como garantir em todo o territorio nacional o ensino secundaria com 
a necessaria efifi•cieJJ.cia? 

õ - Qual o caracter que deve ter o ensino das diversas disciplinas e qual 
a extensãJo dos respectivos programmas? 

6 - Como corrigir os defeitos da actual legislação relativos á orga niza
ção de mesas examinadoras e processos de exame? 

7 - Qual o modo de articu.lar o ensino secu ndaria com o primario e 
prolfissional no grão elementar e superior? 

8 - Como formar a opinião publica sobre a vantagem de um curso se
cundaria - base da cultura m edia do p.aiz? 

Esses diversos quesitos, que a:brangem, integralmente, o problema brasi
leiro da escola secundaria, <>m toda sua extensão, inclusive nas suas conne
xões com o ensino nos outros grãos, constituirão os themas da Terceira 
Conferencia, onde serão minu.closan1ente examina,das todas as theses de par
ticularidades daJs questões gerae;; qu e esses themas synthetisam. 

O inquerito visa a uscultar, pr eviamente, como elemento elucidativo de 
inestimavel valia, a opinião dos estudiosos em materia de ensino secundaria, 
dentro e fóra do magÍISterio official e particular . Para evitar uma dispersão 
inconveniente de esforços e talvez uma desorientação prejudicial ao estudo 
reflect'ido que se pretende realizar, .serão ouvidas, apenas, opiniões abalisadas, 
sendo registrados os depoimentos de todos os que, de facto, bem compreen
dem, pela sua cultura, a sobrelevada importancia da escola secundaria. 

A exemplo de que a A. B . E . fez no inquerito sobre "O Problema uni
versitario brasileiro" cada resposta deverá ser acompanhada de 50$000 em di
nheiro, quantia essa destinada á impressão do livro com o resultado do inque
rito; essa contribuição dá direito 'a cinco exemplares do livro. 

A Secção de Ensino Secundaria da A. B . E. vae se dirigir a todas as 
pessoas capazes, pelo verdadeiro conhecimento da quest ão, de colJaborar com 
a sua valiosa resposta, precisa e con-cisa para a boa solução do problema. 

Como base do estudo e discussão do assumpto, o questionaria será acom
panhado do anteprojecto elaborado pela Secção de Ensino Secundaria e apre
sentado á Segunda Conferencia, reunida em Bello Horizonte. 

O ltvTo organizado com esse inquerito vae constituir um valioso subsidio 
para orientar o estudo desse relevantissimo problema. 

O maior serviço que se pôde prestar, presentemente, á nossa patria, ê 
conferir á organização escolar vigente um ensino secundaria á altura da sua 
grande fina.lidade! 
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Que a Terceira Oond'erencia !Nacional ele Eclucn,ção, rca,lizando o seu pro
gramma, consiga estabelecer pa11a o Brasil os fundanientos de tão e. ceJsa. 
riqueza ! 

Prof. Dr. C. A. BARBOSA. DE ÜLIVIiliRA 

(Presidente ela Secção ele Ensino Secunclarlo da A. B. E.) 

(Do "Jornal do Commercio ··, de 17 de Fevereiro ele 1920) . 
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