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SUBVENÇÃO A 'S ESCOLA!S DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA NO ESTADO 
DE SANTA CATHARINA 

Em 21 de Maio de 1917 o Sr. Lebo.n Regis ap?·esen
tou á Cantara o seguinte p1·ojecto de lei: 

Considerando que o Estado de Santa Catharina já despende mais de 
20 % da sua receita com a fnstrucç:ão publica primaria; 

Considerando que este Estado não poderá augmentar as despezas com 
este serviço, sob pena de sacrificar outros, taes como justiça, policia e obras 
publicas; 

Considerando que varias municipalidades do mesmo ;m tado já liispen
<1em parte "da sua rm1da com a diffusão do ensino primaria, nã.o só subven
cionando escolas particulares, como mantendo varias á sua custa; 

jConsidera:ndo, entreta.nto, que éuma necessidade imprescirrdivel o en
sino da geographia, histeria e língua nacionaes nos centros de popula.ção 
estrangeira, organizados pelo Governo Federal no referido Estado; 

Considerando por outro lado que não é justo exigir-se do Estado de 
Santa Catharina um esforço superior ás suas forças, na resolução de um 
problema pelo qual não é elle o responsavel, e sim quem localizou ali os 
immigrantes e não curou de dar-lhes o necessario ensino; 

Conside1p.ndo, finalmente. que nada véda o Governo Federal de entrar 
em accordo com o referido Estado para a solução do caso: 

O Congresso Nacional decreta: 

A.rt. 1 •. O Governo Federal, mediante accordo prévio, auxiliará o Es
tado de Santa Catharina, durante o espaço de 15 annos, com a quantia an
nual de duzentos contos de réis, ficando este Estado obrigado a crear, além 
das já existentes, que serão mantidas, mais cem aulas, no mínimo, onde 
seja ministrado o ensino da geographia, historia e lingua nacionaes. 

Art. 2•. As escolas creadas em virtude deste accordo deverão ser todas 
localizadas nos nucleos de popula.ç:ão de origem estrangeira. 
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Art. a• . Revogam -se as disposições em cont rario . 
Sala das sessões, 25 de Maio de 1917. - L êbon Re,gis . - Eugenio 

Müller. - Celso Bayma. - Barbosa L ima. - Mauricio de Lacerda . -
Souza e Silva. - Dunshee de Abranches . 

Ent 6 tle Agosto a Oo?nntissão de Instrucção P1~blwa 
a]}1·esenta s1~bstit1Ltivo: 

De accordo, quanto á diffusão do ensino primario, com os valiosos tra
balhos dos preclaros e doutos collegas Raul Alves e José Augusto, trabalhos 
que honram os credites da Commissão de Instrucção Publica e que espelham 
a operosidade, cultura e lucidez do espírito dos distinctos parlamentares, 
delles peço permissão para dissentir quanto aos meios propostos para con
seguirmoJS o commum objectivo. 

O ponto de vista em que me colloco é mais restricto e ruugusto: defende 
uma modesta acção do Poder Central em harmonia com as possibilidades 
e recursos do momento, em pr61 da disseminação do ensino primaria, desejo 
que os primeiros passos sejam dados, nesse sentido, propugno a creação 
como que de Jim nucleo susceptível, com o transcorrer dos tempos, de ser 
ampliado e aperfeiçoado, augmentado o circulo de sua actuação benefica. 

O essencial, o imprescindível ê não differir, e sim começar . 
Bem e modestamente iniciada a corrente, prudente e proficientemente 

dirigida nada a deterá em sua progressiva amplificação, em seu crescen te 
expandir em prõl do nosso engrandecimento, da affirmação e do valor da 
nossa nacionalidade. 

Em materia de instrucção, temos nos preoccupado, espraiadamente, com 
a fachada do edifício, sem curarmos, detidamente, de seus alicerces. 

Talvez se possa mesmo dizer que não ha architecto ou mestre de obra, 
que lhe não tenha dado urna pincelada, imprimindo-lhe tom individual, de 
sorte a que no conjunto de seu torturado evolver ella se nos apresente com 
um aspecto bizarro, faiscante, em que ao lado de mna côr sobria e carre
gada figura um matiz irreverente e berrante . 

Desde a officialização excessiva, e por isso mesmo atrophiadora, sem 
abertas por onde possa medrar e organizar- se, imprimindo-lhe direcção e 
merecimento indivicluaJ!, até o caminho para a officialização total, absoluta, 
temos tido reformas para os mais exquisitos paladares e andado em mar
chas e contra-marchas choreiformes . 

Como coroamento de tudo isso, estamos na situação interessante de uma 
reforma feita "ad referendum" do Congresso, mas que ao voto do Parla
mento foi retirada para ficar, resignadamente, á espera de um novo Mi
nistro para reformai-a . 

Nesse emma:ranhado, creio ser do mais elementar bom senso não n os 
envolvermos. 

Fiquemos nos alicerces, que são essenciaes, affeiçoando-os com car i
nho e sadio patriotismo, esforçando- nos pela maxima diffusão e proficÜidade 
do ensino primaria . 

• De apparencia, que a alguns espíritos inebriados das alturas e dos am
plos horizontes talvez se afigure por demais simplista, é, no emtanto, o pro
blema, de maximas consequencias sociaes e políticas . 

Não temos grande propensão em nos alistar n o batalhão d os que, en
thu siastas, proclamam as virtudes m irificas tla escola primaria, sentencian
do: a abertu ra de uma escola equivale ao fechamento de uma prisão. 
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A questão, si coMocada fosse so? essa incidencia, talvez trouxesse ~o 
espírito que nella demorasse o meditar, um sobresalto de amargo pess~
mismo considerando que crimes de maior vulto, os que maior abalo e mais 
funda 'impressão causaram á sociedade, têm sido commettidos por indiví
duos que não são analphabetos e alguns delles mesmo com apreciavel 
cultura. 

Não conhecemos mesmo documento sério, estudo ;fundamentado, qufe 
prove e evidencie correlação de causa a effeito entre a instrucção e a cri
minalidade. 

:Não se infira dahi que não propugnemos a convergencia de esforços e o 
maximo ele acção em beneficio do ensino publico. 

E'lle é um grande bem, um dever das democracias, accresce o valor in
dividuat apparelhando-o para a luta e o triumpho na vida e o analpha
betismo é uma vergonha nacional. 

Muita energia e força se perde e se annulla pela falta de instrucção 
e educacão e um povo tanto mais elevado papel desempenha, quanto mais 
alto seu valor intrínseco. 

Devemos, pois, resolutamente, combater o analphabetismo com todo ar
dor, intensidade e são patriotismo. 

:i\las o combate P,ara ser profícuo eleve ser travado no teneno pratico 
sem a preoccupação ele retumbantes ficções. 

O ele que o Brasil precisa é de estabelecimentos de instrucqão prima1·ia 
em abunclancia, pois a sua falta na maior parte elo nosso vasto territorio 
é evidentíssima. 

Quanto maior o esforço nesse sentido, quanto mais numerosas as for<;:as 
em convergencia tanto melhor: particulares, municípios, Estados e União 
não devem ratinhar dedicações, nem subterfugir com esquivanças no en
frentar e tentar resolver o problema tão viscera;\mente ligado ao nosso re
nome. 

Si bem que timidamente. cremos poder affimar que já é doutrina pa
cifica entre os nossos actuaes, habeis e consummados exegetas constitucio
naes; - a que não véda a interferencia do Poder Federal, para trazer o 
seu valioso e inestimavel contingente em beneficio da instrucção pri
maria . 

Sem nos reportarmos a anteriores e brilhantes estudos apparecidos no 
Congresso e f6ra delle, consagrando o salutar e victorioso principio, bastam 
aos espíritos serenos e honestos, que procuram uma orientação e convicção 
os valiosos trabalhos dos nossos preclaros collegas Raul Alves e José Au
gusto. 

Mas si duvidas ainda persistissem, não seria ocioso e inopportuno lem
brar que serviços de hygiene, obras contra as seccas, estabelecimentos pre
postos ao desenvolvimento da agricultura, existem nos Estados, creados e 
mantidos pela União. 

Ninguem ~inda se lembrou, nem tão pouco se lembrará, de taxal-os de 
inconstitucionaes e a sua razão de ser tem fundamento na nossa Constitui
<;:ão, justamente no n. 2 do art. 35. 

E parece mesmo singular e extravagante que haja um povo vivendo. 
desenvolvendo-se e progredindo, sob uma Constituição liberal que permitte 
a governos estrangeiros a creação e manutenç:ão de escolas estrangeiras em 
seu territorio, e que, no emtanto, prohibe ao Governo Nacional que o faça. 

E' singularidade que talvez- possam explicar os doutores da materiali
dade constitucional, os versados em letras constitucionaes, mas com a qual 
o meu espírito tosco e achavascado não atina. 
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Admittida a intervenção do Governo Federal, elle deve crear e subven
cionar escolas de ensino primario. 

Para que sua acção seja fecunda e se desentranhe em r esultados satis
factorios e compen.sadores dos sacrifícios acarretados, afigura-se-nos de nlis
tér que norteie e baseie sua intervenção no ensino primario em um corpo 
de fiscaes competentes, idoneos, que sintam e apprehendam localnlente as 
necessidades. 

Por sua vez esses delegados seus darão conta do que observaram, dos 
resultados obtidos, das medidas conveJ)íentes e necessarias quanto á locali
zação, deslocamento e creação de novas escolas, a um orgão central que 
terá assim a direcção e responsabilidade da disseminação e proficuidade do 
ensino primaria. Esse orgão já o temos creado: - é o Conselho Superior 
de Ensino e, addicionando-lhe mais uma funcção que deve ser sua, com
pletamol-o. 

Esse ensino sem a fiscalização constante e proficiente se!'á burlado e 
resultará milito aquem do que delle se deve esperar e dos sacrifícios im
postos. 

Crear e subvencionar escolas sem fiscalizai-as 'COn'liPetentemente e se1n 
que ellas preencham determinadas condições ê fazer talvez um simulacro 
de instrucção primaria e concorrer para malbaratar o dinheiro publico. 

Os que jornadeamos na política sabemos quão fertil e exuberante em 
recursos é a imaginação, neste particular, luxuriante e tropical, do postu
lante a empregos publicas. 

E a subvenção poderá assim ser transformada em larga porta por onde 
aos empurrões da politicagem, entre em ondas o nepotismo político á caça 
de meios faceis de auferir proventr,.<; fingindo trabalho util e proveitoso . 

Um outro aspeocto do problema, que já mesmo entrou nas preoccupa
ções e cogitações do Executivo, como testemunha a mensagem do eminente 
e honrado Sr. Presidente da Republíca, ê o ensino da nossa língua nas zonas 
coloniaes do paiz. 

Meio seguro da união dos povos, nexo o mais forte das nacionalidades 
é pela lingua que se conhecem e se mantêm as tradições, que se cultua o 
ClV~smo, que se avigora o amor pela Patria. 

Por ella todo o carinho e zelo, todo interesse e dedicação não são de 
mais . 

No formoso discurso em homenagem a ·Camões, proferido pelo Dr . .Al
berto de Oliveira, encontram-se os suggestivos conceitos: 

"A formidavel lição desta guerra está mostrando que, mais ainda que 
a raça, que o territorio, que a religião, a língua ê um solido laço de paren
tesco entre os povos. 

Quaesquer que sejam as differenças de m<lio, de clima, de educaç o, de 
interesses, a ic1entidade no falar >eonduz lenta, man seguramente, á identi
dade no pem:ar e no sentir . No que se chama a alma dos povos entra por 
dois terços o idioma em que elles se exprimem." 

Não são menos scintillantes as phrases de Olavo Bilac : 
"A morte de uma naç;ão ' con~eça sempre pelo apodrecin1ento de sua lín

gua . Ainda hoje notareis que, para manter e consolidar a conquista de pai
zes subjugados, a primeira cousa que procuram fazer as nações fortes é 
impeBir, nas escolas desses paizes. o estudo da língua materna. E·' o que- se 
estJá fazendo na P olonia; para matar no espírito infantil o sentimento de 
patriotismo, os conquistadores comprimem, suffocam, destroen} a língua an
cestral, porque da morte desta resulta a morte de todas as tradições, de 
todas as venerações historica , de todas as legendas heroica.s que consti
tuem a essencia, a força, a fôrma, o passado, o presente e o futuro da 
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Patria. Ora, sabeis que o futuro do Brasil depende da importação de ho
mens éstranhos ao paiz, que venham amai-o e servil-o. T odas as sobras, 
toda a plethora da população da Europa, todos os homens sem trabalho e 
sem ventura que se acogulam no ambito j á escasso do Velho Mundo, p odem 
aqui achar espaço e felicidade. Mas cada uma dessas levas de iromigran
tes traz comsigo, como a mais preciosa bagagem, a sua língua natal . T ra
zendo-a, é como se trouxesse os seus ,penates, os seus deuses, lares, porque 
traz com ella os versos de seus poetas, as suas expressões de carinho ou 
de ira, a letra de suas canções TJOpulares, o seu "folk-lore", que é o repo
sitorio do seu lyrismo e da sua saudade e o amor do céo, da terra, das 
aguas. da familia, da religião e da historia . Assim os idiomas estranhos 
tendem a fixar-se. a desenvolver-se, a prosperar no seio da nossa terra. 
Que será do nosso si o não protegermos na luta desigual?" 

Deixar que brasileiros se eduquem e se tornem homens na completa 
ignorancia do nosso formoso idioma é procedimento criminoso; chamai-os á 
communhão nacional pelo ensino da !ingua é o mais elementar dever de 
patriotismo. 

Decretando a obrigatoriedade desse ensino nas escolas creadas e sub
vencionadas, fazemos daqui um appe!lo aos CIDstados para que tornem uma 
realidade o conhecimento da língua patria em seus territorios. 

Enfrentando e tentando resolver o problema ao qual se prendem supe
riores e permanentes interesses da nossa nacionalidade, devemos seg·:.zir a 
rota tra<.;aàa pela experiencia de outros povos que tiveram de defrontal-o 
e dar-lhe definitiva solução. 

Nesse particular o ensinamento que nos vem dos Estados Unidos é de 
alta valia; seguil-o, parece-nos o meio mais habil, e, com melhor seguran
ça, conducente aos mF~is satisfactorios resultados. 

No trabalho "O estrangeiro e a escola", do Dr. Oscar Thompson, di
rector da Instruc<.;ão, em S. Paulo, citado no excellente e documentado dis
curso proferido em uma das sessões deste anno pelo distincto representante 
de Santa Catharina, Deputado Lebon Regis, vem consignada a experiencia 
americana, 

Fala o notavel educador paulisW a: "Sobre esse assumpto, como ainda em 
outros, já nos têm servido de exen<plo os paizes estrangeiros e, para o caso 

reproduzirei o que se passou entre mim e o chefe do The United States 
Bureau of Education, Si r William Harris. 

Foi durante o tempo em que esse illustre educador (considerado na 
America um dos melhores philosophos), exerceu o cargo de superintendente 
das escolas na cidade de S. Louis, State of Missouri, que a colonia allemã 
estabeleceu escolas para seus filhos, educando-os, em plena America, como 
se estivessem na Allemanha. 

Por isso, não podia sahir de Washington sem ouvil-o e consegui para 
esse fim uma audiencia. 

Disse-lhe logo que meu principal interesse era saber como tinha re
solvido, quando superintendente das escolas S. Louis, a importante questão 
do ensino com a colonia allemã. 

- Quando assumi, disse el~e, a, superintendencia do ensino em S. Louis, 
as e~colas allemãs estavam estabelecidas por toda parte, com organização 
Jdent1ca e até em muitos pontos eram superiores ás escolas publicas. 

A. nova geração americana-allemã estava crescendo allemã, sem saber 
falar mglez . 

. Era preciso, pois, intervir sem demora . A maioria da popula<.;ão de São 
LoUJs era, naquelle tempo, de allemães. Já tinham os visto que a Pensyl
Yania e c Ohio se conservaram allemães por tres ou quah·o gera<.;ões e que, 
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nesses Estados, as ten tuth·as para obrigar a colonia allemã a a prender in
glez tinham ido infr uctiferas. 

Era, pois, preciso começar e comecei pedindo ao Congresso uma lei, 
tornando obrigatorio o ensino do inglez em toàas as escolas e collegios es
trangeiros. 

Puz, obtida a lei, meus auxiliares em campo, fiscaJizando cuidadosam ente 
o seu cumprimento. 

T odas as escolas. de facto, ]Jassaram a ter professores de inglez, mas 
os alumnos continuavam a falar allemão e só nas aulas de inglez estudavam 
insufficientemente a nossa língua . O espírito da educação continuava alie
mão, os alumnos não aprendiam a falar o inglez e o problema não estava 
resolvido . 

• aquellas colonia fazia-se o allemão. Deixei a inspecção de lado e con -
tinuei a estudar o assumpto . 

Resol•i fazer noYa tentati.-a : levantei ao lado de cada escola allemã, 
uma escola americana bem organizadu e que fosse capaz de excedel-a em 
resultados . A tentativa ainda desta vez não foi satisfatoria. 

Lembrei-me enk'í.o de mandar estudar o allemão nas escolas publicas 
do bairro teutonico, justamente naquella cuja missão era americanizar os 
filhos dos teutonicos. 

O resultado não se fez esperar . Os allemães comprehenderam que não 
tinham necessidade de despender dinheiro com a educação dos filhos. Havia 
ali, no bairro, escolas americanas, bem organizadas, onde seus filhos a.pren
deriam a língua do paiz e tambem a língua da patria de seus paes, e de 
onde elles sabiam com uma roueação perfeitamente americana sem despeza 
alguma. Poucos dias de \ida thJ ram desde esse momento as escolas alle
mãs: desappareceram logo. ·· 

Pressurosos em copiar exemplos estrangeiros, esse que ahi fica requer, 
pelos fructos colhidos, que o exper:imentamos. 

Com extraordinaria habilidade, sem melindrar alheios sentimentos de 
pab-iotismo, que devemos ter no mesmo conceito do nosso, conseguiram os 
americanos do norte que os nuc!eos allemães não continuassem a desen
voh·er e prosperar, como um ki to no organismo nacional. 

A experiencia jâ feita em Santa Catbarina, que com decidido empenho 
e firme orientação, tem se dedicado á instrucção publica, deu e continuará 
a dar animadores e brilhantt>s resultados: escolas alle-mães se despovoam 
e-mquanto que as brasileiras e;rn que se ensina 0 allemão, vêem sua popu
laçã<> escolar ~,-cender, em detrimento daquellas que até então monopoliza
yam o ensino dos brasileiros de origem teutonica . 

Esse processo, aliás. não é desconhecido na propria Allemanha que o 
praticou com largo pro,·eito. 

Xa. organização do ensino profissional suppedaneo de seu poderio e gran
deza, uma boa parte foi reservada á educação commerciaJ, com o objectivo 
de dilatar o valor economico e poHtico da patria, conquistando os mercados 
mundiaes. 

Aos encarregados dessa infiltração allemã, ensinavam as escolas com
merciaes a lingua estrangeira, de sorte que ao sa.hir da sua patria já co
nhecia o allemão com segurança, fala11do e escrevendo, o idioma do povo a 
Q U ~;> se destinava . 

O predomínio economico que obteve a Allemanba diz bem alto do valor 
dessa providencia . 

A.hi fica o nosso acanhado contingente, praza aos céos que alguma coisa 
de util e prestadio n lle -e contenha e que se torne uma brilhante realidade 
a intervençã o da União no ensino pri~ario. 



-9-

Consubstanciando a s idéas exposta s, apresen to o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decr eta : 

Art. 1 o. o Governo F ederal creará e subvenciona rá escolas primadas 
de ambos os sexos nos pontos do territorio nacional que julgar mais con
veniente . 

§ 1 o. Nas escolas creadas e subvencion adas é obrigatorio o ensino da 
lingua, geographia e histeria patrias . 

§ zo. X as escolas dos nucleos coloniaes os professores ensinarão a lingua 
das respectivas populações . 

Art . 2°. Cabe ao Con e lho Superior do Ensino promover o desenvolvi 
mento e efficiend"ia do ensino primaria federal. 

Art. 3°. Depois de instituída a fiscalização escolar, o Governo creará, 
subvencionará, retirará subvenções e deslocará escolas sómente mediante pro
posta do Conselho Superior do Ensino. 

Art. 4°. O Conselho Superior do Ensino enviará, annualmente, ao Mi
nistro do Interior, que o remetterá ao Congresso, um relatorio em que ve
nham consignados os resultaàl>s obtidos e em que sejam alvitradas medidas 
que melhor sirvam ao desenvolvimento e efficiencia da instrucção e educa
ção popular . 

Art. 5°. Os professores para as escolas primarias devem ser escolhidos 
dentre os diplomados pelas escolas normaes do Districto Federal e dos Es
tados. 

§ 1• . O Governo tambem póde nomear professores os que, perante o 
Con.selho Superior do Ensino, derem em concurso provas de sua idoneidade 
e capacidade. 

Art. 6° . O Governo nomeará fiscaes em numero restrictamente indis
pensavel, para a fiscalização das escolas creadas e subvencionadas. 

§ 1 o. Os fiscaes percorrerão as escolas e são obrigados a apresentar, se
mestralmente, ao Conselho Superior do Ensino, um relatorio consignando os 
resultados da fiscalização. 

§ 2•. Só serão nomeados fiscaes os que fizerem, perante o Conselho Su
perior do Ensino, um concurso de titulas e documentos comprobatorios de 
sua idoneidade e capacidade. 

§ 3° . O Conselho Superior do Ensino classificará os candidatos que serão 
nomeados na ordem da classificação. 

§ 4°. Os fiscaes terão passagens gratu itas nas estradas de ferro e va
pores nacionaes. 

Art . 7°. Os vencimentos dos professores ·variarão de 150::; a 300$, con
for me a localização das escolas, e os dos fiscaes serão de 600$, as subven
ções serão de 1:200$ annuaes. 

Art. 8° . O Executivo regulamentará a presente lei . 1 

Art. 9°. F icam abertos os creditas necessarios para a execução desta lei. 
Art. 10. Revogam -se as disposic:ões em contrario . 
Sala das Commissões. 2 de Julho de 1917 . - Antero Botelho, Presi

dente. - Ramiro Braga, Relator. - Floriano de Britto. - Raul Alves, 
com restricções. - Salles J unior. - José Augusto, com restricçõ-es. 
Ephigenio de Salles. - Caldas Filho . 

VOTO EM SEPARADO 

Lendo-se a mensagem dirigida este ann o ao Congresso pelo honrado 
e Exmo . Sr . Presidente da Republica, encontram-se á pagina n ona, em ter-
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cutegorico e conYictos, as seguintes sentenças judiciosas e patrioticn.s, 
pedimos permissão ao autor para transcrever : 

"Repito aqui os louYores e agradecimentos que apresentei aos 
preclaros membros da Liga da Defesa :Nacional pela sua collabora
c:ão pr stigiosa e brilhante. Como que surgiu para o Brasil uma 

êrn. noYa!" 
Por toda part desperta a alma nacional, fundando -se linhas d 

tiro, dirigidas por offici:tes elo 'Exercito, zelosos cumpridores de seus 
deYeres. Entre as consequencias do sorteio (refere-se ao sorteio mi
litar obrigatorio) algumas ha que devem ser postas em relevo. 

Yerifica-se avultado numero de analphahetos entre os sorteadns 
que se apresentaram ao serviço, o "que .-em demonstrar ainda .mr :" 
evidentemente a 11ecessidade, cada Yez mais palpitante, de cmdr ·
mos da instrucc:ão primaria com interesse e zelo maiores do que :E'· 
mos tino a tê hoje. Verificot -se tambem que alta porcentagem ll<' 
teuto-braRileiros uão sabiam falar portuguez, circumstancia esta da 
maior gravidade, que exige providencias efficientes . E te facto ccn
stitue um f01·te argumento e de valor incontrastavel para que E~
tados e União, em acc;ão conjugada, fundem o maior numero de c·s· 
cola dirigidas por brasileiros patriotas e capazes, que, orientado~ 
pelos altos deYeres do cargo e pelos interesse. superiores de noS''" 
nacionalidade. con~iga!'l1 que de futuro não continue um tal estac:, 
de coisas. Fac: o nesse seot:do um appello aos Est<J.dos do Sul e es· 
pero que o Congresso Federal tomará. medidas efficazes que forem 
de sua competencia". 

N"ão podia ~er mais incisi,•a. nem mais eloquente. na singeleza e na 
previdencia do seu e,;tylo commedido e s}olthetico, a linguagem official do 
Chefe da ~ação, em abono do lucido entendimento qu entre nós, r>or fe
licidade da nossa democracia, já se Yae generaliza.ndo. ele possuírem os po
deres federaes compete11cia constitucional para inten·ire,-n directamente na 
institui<:ão e orgauização do ensino primaria da Republica, sem quebra, aliás, 
do direito ]1rimacial quE-. respectivamente, todos sabem, assiste á autonomia 
dos Estados federativos que a compõem . Os to picos acima da mensagem 
prt>sidencial, ainda bem que Yieram a temPo opporruno e plausível de aju
dar o pensamento i:laquelles concidadãos e homens publicas que. desde mui
to. laboram e porfiam pela i~iciação prompta eles a interfurencia salutar e 
benefica, imposta pelas contingencias elas nossas necessidades sociaes. 

Chf,gamos a. um momento de reconhecer, emflm, o nosso Governo, o gra
víssimo defeito da injusiificavel esquiYanc;a do patrocínio legitiu1o da auto 
ridade nacional, em uma questão que tão de perto se prende á garantia 
das nossas institui<:õPs de natureza commum. Esse retardamento muitos 
ma.lefi<'ios proYocou. resta-nos a fé de lJUe o resgate a iniciar-se correspon
da, nas providencias celeres, ao valor das pernas que nos causou a inercia. O 
documento governamental. nus linhas a que nos reportamos, enfrentou o 
caso exposto sob dupla perspectiva: uma generica, abrangendo_ a insisten· 
cia de melhorar, sem demora, a descurada educação basica do nosso povo 
em todos os Estados ela communhão federativa; outra. especial, particula
rizando a exigencia premente de estudar-se e resolver--se. já e já, o que oc· 
corre e se ent&'1de de modo mais im:-nediato com aquelles Estados, onde flo · 
rescem as colonias germ.anicas, germanizando desde as escolas, ao que se 
informa. a lingua, os usos e as tendencias cívicas das populações. Por falta 
de um cuidado carinhoso e pertinaz do empenhado, permanente e vigi!Gt.ntE 

concurso dos Governos da União, dos Estados e dos :\1unic_i1Jios, feitos, nesse 
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sentido, um só coopermlor systematico da dissipação, da ignorancia e da 
formação do caracter, vinha arrastado o ensino primario do nosso paiz, á 
marcha lenta, indisciplinada e imperfeita, que tanto o desacredita, enfra
quece e desvia da sua utilidade substancial nas nações livres . 

Datando do Acto que reformou e remodelou a Constituição Imperial de 
1824, começm·a a dominar a maioria dos nossos estadistas, movidos pela ma 
comprehensão de um liberalismo descentraliza.dor requintado e absurdo, a 
interpretação errada dos textos constitucionaes referentes á educação Pll· 
blica na idade infantil, e a ser admittida, sem detalhado exame das con
dições do meio sociologico, li prohll>h::::i.c.. tormat do!> podere» centraes admi
nistrarem e legi~larem acerca de escolas primarias. 

o Governo e o Congresso Nacional, de mãos dadas, tolhidos pelos laçai" 
desse preconceito illogi<'o e descabido, que tomou vulto e enraizou, como theo
ria nociva, por espaço de longos annos, foram pouco a pouco se retrahindo 
até por completo se eximirem ele se julgarem partes interessadas na orien
tac:ã.o do }n·eparo dos cidaffiios na primeira juventude. As províncias, de
pois , com o advento da fórma republicana, os Estados, investindo-se de toda 
a imponencia dessa honl'Osa attribuição educadora de instruirem preliminar
mente aos ~eus habitantes, puzeram-se na faina de produzir leis e regu
lamentos theoricamente bem feitos, pois dentre os seus legisladores e pre
sidentes haTia homens illustres, de vasta capacidadjl literaria e erudição pro
fusa; mas nfta tardou que na pratica, dia a dia. Se fossem compenetrando 
o!" seus dirigentes da difficuldade insuperavel da tarefa, como ex-clusiva, 
pela defic!encia de recursos economico~ e financeiros, para acudir, com op
portunidade e confiança no exito os reclamos do atrazo mental de gerações 
e gera ções que, com o correr do tempo, fatalmente se avolumam e se sue
cedem. Vê-se hem que só argumentamos tendo em fóco a acção moral das 
admini trações honestas e heneflcentes, jámais levando em -conta os abusos 
que depositarias do mandato administrativo venham de longe co,nmettendo. 
por via de outros vícios que nos absorvem ~astos immensos, tudo em pre
juízo manifesto do desempenho de deveres funccionaes e da causa colle
ctiva . 

A fundac;:ão de escolas, a partir da construcção de um e<.lif!cio apro
r•riado á~ prescripr;õcs rla hygiene. até o apparelham~>nto Interno essencial, 
CJ custeio de profe~sorado idoneo capaz de nobi!itar a missão do magisterio. 
e de uml'l. fiscalização rigorosa, prec,.'l.vlda e provida, que não consinta pro
JifE' ra rem os germens da incuria e da mystificar;:ão das leis, origen;; do des
c~-eãito dos nossos estabelecimentos de ensino, attenta a extensão da nossa 
área topographica, a dispersão das habitarões dos paes de família nas va
rias localidades cio interior dos Estados, finalmente, aos mãos costumes re 
t :-ogrados naturae, e consoantes ás sociedades incultas; ê rac!i de calcui~:.r-~a 
q uã o dispendioso problema seria para receber uma solução efficaz e pro
·veitoRa . satisfatoria e diligente das forças orr;:amentarias isoladas dos era
rios provinciaes 01.1 estadoaes. Mais do que falsa, perigos..'!. era, pois, a in
tuü;ão que nos detinha nos !imites estreitos ela inactividade dos poderes ge
raes quanto ao aperfeiçoamento da educação rudimentar deste povo. T oda
via, com a recalc!trancia opiniosa d::ts pragmaticas ruins, que em nossa terra 
lhe des~·irtuam e atrop.hiam habitualmente as melhores intenções, e nos va
leu da ironia ele um estadista do pa~sado o titulo de "paiz dos inexplica.-eis 
successos", ella ia resistindo á critica condemnatoria serena, superior, edJ 
flcante e con·1 inc.;nte de alguns dos mais atalisados publicistas de um e 
outro regimen. De outro lado, adduzindo outro aspecto de· reflexões: Por 
engano de obsen·ação malfadado, que a Monarchia nos legou e do qual 
semente aos poucos nos vamos l!berta'1do, a conclucta habitual elos nossos 
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administradores affeic:oou-nos a olhar com estima a coucent ração dos n u 
cleos immigratorios do europeu. na área limitada de uma zona do paiz, pre
sumida unica adapta v e! á sua aclimataç5.o. Era um lapso a mais na attl
tuue dos nossos governantes, par a não attribulr a desídia, e que persistiu 
com a intangibi!idade de um dogma, origin.ario do desconhecimento exacto 
da nossa geographia physica e do descaso com que meditamos sobre a noSS<\ 
historia colonial. 

Disto resultou que o Brasil, nação nova, de sólo tão vasto quão rico, 
inculto e deshabita.do, por consequencia, destinado a franquear suas pot"tas 
ao povoamento rapido pela immigração estrangeira que lhe quizesse advir 
e aju~ar-lhe o progresso, recebesse com ancia e despreoccupação !iberrima 
o affluxo do emigrante italiano e allemão, isto é, dos povos que :mail; emi
gravam, e facilitasse a sua localização no perímetro que ora profusamente 
habitam . Viviamos de plena harmonia com a raça teutonica, acostumados 
a encarar distantes a sua nação como a preciosa .amiga, que jáma.is abusar& 
do seu prestigio armado para nos infligir o mais leve desgosto das pen
dencias diplomaticas. E assim tranquillos accEoJitavamos a contribuição do!!> 
trabalhadores que ella noe mandava, sem vislumbrar, siquer, a mais tenue 
suspeita de ameaça possiYel á paz do nosso futuro. Os nossos eruditos que 
la iam aprender e notavam o systema da sua organização educativa, e os 
que daqui atr2.vés de leituras tambem se familiarizavam com os seus moldes 
de instrucção, dentre os quaes o eminente conselheiro Ruy Ba.rbosa, o mais 
ardente e in~inuante dos enthusiastas do metbodo de ensino escolar allemão, 
faziam a mdhor das propagandas dos seus subditos, que, em crescida cor
rente lmtnigratoria, para cA affluiam, como para toda a America, cercados 
de uma aureol~ dé cordial ~ympathia 

Principiou-se, de proxima época, porém, a vociferar, em alto som, contra 
as pretem;ões de conquista que o imperialismo get-unanico animava, relativa
menle á allu-dida faixa do nosso torrão natal, trabalhada e occupada pelos 
seus colonos. Xão deYemos assegurar com cert za apodictica, a qual só a 
demonstração üTespondiveJ dos factos insOJYhismaveis autorizaria, que a Alie
manha preparasse a desagradave! surpreza de uma sortida brusca de invasão 
da parte meridional do nosso territorio. Nem racionalmente fôra crível que 
ella tal tencionasse, sujeitando-se a trocar a sincet'idade e bonbomia da 
Jlossa amizade, que lhe era tão uti! na paz, como fonte perenne de expansão 
do seu commercio e das suas industrias, pelas aventuras de um gesto UEso
mado da despotismo bellico, odioso e antipathico, que possibilidades tinha de 
lhe sahir aldverso, :oi as potencias que hoje a combatem e bontem, come. 
hoje, nutriam e nuü·€m comnosco trataeos de interesses communs e de ma
:xima relevancia, em garantia dos seus proprios direitos, viessem em nosso 
~occorro. l\fus, o que não comporta duvidas é a séria. gravidade e triste reall 
dac!<; do espectaculo que nos offerece o Estado de Santa Catharina, onde, em 
çe1'toS munici11ios, em preeminenda o ensino da língua aJ!emã já subiu nas 
escolas sobre o da nossa lingua. O phenomeno que está se passando naquella.,< 
paragens do só lo pa:trio é dos mais curiosos. Para definil-o e caracterizai-o 
bem, com um depoimento concreto que ninguem contest<YU e que apresenta "" 
fórma clara, Jogka, di:ocreta e desapaixonada dos testemunhos imparciaes da 
maior isenção, illustramos o nosso relatorl.o juntando sem commenta.rio::~ como 
subsidio ele iní'ormação, o artigo discriptivo e analy'tico, que, a requerimento 
do nobre Deputado Mauricio de Lacerda, já pertence aos ".Annaes" da Casa, 
a.sslgnadu !Jelc. lntelllgem~.- jornalista Sr . :Manoel Duarte: 

"Requeiro que seja publicado no "Diario d:o Congre:o,so" e enviado á Com
missão de Instrucção, visto interessar ao projecto n. 157, de 1912, sobre a 
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ffilrigatoriedaele do vernaculo nas escolas primarias, o artigo junto a este 
n equerimento ... 

OS ALLEJMÃElS ElM SANTA CATHARINA 

Ill 

O ensino - Concl~bSáo 

!Dentro dos ligeiros commenta.rlo.o;:. feitoB no desdobramenlo dos artigo~ 

anterioreó, dis.se.rno~ que os tres prlnctpaes e mais esforr;aclos agentes da ger
manização das antigas colonias teutonicas em Santa Ca;tha.ri'na ~.ã,o o padre, 
-o jornalista e o professor das escola.s particulares conciliados todos estreita
mente no intuito de furtar o colono ao contacto com tudo quanto possa mo
·dlficar o seu feitio natural. O padre, dono do pulpilo e do confi~-sio'Ilario, 

domina mamsueta mas i;rresistivelmente o espírito do rustioco colono, crea.ndo-
1<he uma athmosp.hera :moral que !lhe fecha. a a;!nna .paa-a as influencias do 
meio brasileiro. A sua a'Cção systematica, contLnua, zelosa, rvae Q.o c.onsel'ho 

brando e paterno, da insinua!;ão apenas lançada em çonceitos v.agos de religio
brando -a,té ás e.x.llal'tações, lá am!'laça dos castigos e <Ia excom.mumhão. Disse
ram-nos realmente que rba pelas colonias padres que chega;m a a.nnunciar a 
excommunhão aos .que, abandonando a escoila allemã, se querem dirigir ás 
casas ue ensino •neJCJonaes. P01r s ua vez o professor, tomamdo a criav.ça na sua 
phase de maior receptividaJCle mental e moral e. manuseando-a, por assim 
Q.izer, diuturnamente durante annos, ajuda a :ot.cção fana.tizadora da palavra 
do padre. Ensinando em allemão, o mestre coru;:.trõe no espiJJ:'ito do alumno 
brasileiro, mas segreg-ado da ilnfluencia nacional, ·uma noção errada de todas 
as cousas. E ao passo que engl'andece e exalta a AlJemanha "u.ber alies", 
esbate e a,paga a idéa do Brasil, de que, aLiás, nem elle IJl'Oprio póde ter exacta 
noçã.o. O jo•rnalista, emigrado espeolalmente para esea funcc;ão, completa; 
no adulto, a obra conjugada do pro.fessor e do ecclesia.stico. Falia já a cora
ções maduros e prepwrados para receber a sua iiJJfluencia. O seu jornal é 
·em regra um apparelho de inversão :da verdade toda vez que essa verdade 
desconv:enha aos in teres~·es· do tpam-germanismo . . Discute (;} wprecia tudo de 
-ponto de vista allemão e como si fallasse :1. populações da Germania. Ensina 
-calvez o colono a armar a terra em rque trabal'ha e ·vive, mas como um pro-
longamento da grande :patria distante . ão esses jon-naes, são os mestres 
e são os pail.res que encadeam, na vida das colonias, as tradições vindas da 
.Allemanha e através as quaee. se fir1nam e translllittem <Ie paes a filhos e 
neto>~, os caracteres especificas da raça ·povoadora, que, 'desse modo, não se 
aftei~oa aos costumes da terra brasileilra, não Se incor,pora á sua evoluçãc:. 
-cultural e nã10 se modali= ao feilio cívico do seu povo. A proprla f:·itua.çãu 
geographica. do município de íBlumenau, sem ocommunicações rapidas con:: O:!l 

centros nacionaes, as suas extensas lill'has de pO'Voamento colonial e outra!:> 
<:lemais circumstancias tovicas. conC'Orrem para emcerrar o colono no circulo 
em que o segregam de nós o padre, e eE·criba e o mestre-esç;ola . 

Ouvimos varias infonmações de que esses tres agentes de germanização 
rt:cebem estil}endio elo proprio Governo allemão. N'uma. entrevista que á. 
"Baz.eta" de S. !Paul'o deu o Professor Orestes Guimarães - que dirige, pód<
dizer-se. n. instrucc;ão catharinense, contractado qu.e foi em S. Paulo pele 
G:lverno de Santa Catharina- lemos um trecho em que se escreve: "Do con 
tra•·io, os filhos ela parte melhor desse .eleme-nto, optimo sob muitos ponto~ 
de vista fugirão ã frequencia das nossas e~colas, procurando as escolas ?nan
tidas na nossa. te1-ra por Governos estra-ngetros. 
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Para exam inar com escrupu lo o que se passa r ela tivam en te a o ens·ino. 
primario na zona de colonizaçã.o germanica, convém voltar a Joimville . Ense. 
município, cu ja população, recenseq.da em ju!Jho de 1916, é de 38 . 000 ha.bi
tantes, con ta na sua sêde um 1Grup o Escol a r , tendo a nnexa uma escola com
plem en ta-r com uma m atricula de 234. crianças e mais seis escola.s is ola.daS' 
distribuid~s rpelo in terior r u r al . E ssas ult imas. accusarn o;fficialmen te a m a
tricula de 229 alum n os, perfazendo um total de 463 crian ças que, n o muni-· 
cipio, r ecebem o ensino feito em portuguez. Ha, porém, 47 ou t ras escolas par-

. ticula r es subven cionadas pel<:. Municipa lidade, a lém de outras mantidas ex
clusivame n te pelas cornmunidades colonlaes. Do primeiro grt.JJpo, em que o 
en sino é feito em allem ão algumas e nsin am o portuguez, que, aliás a criança• 
não chega a aprender a f a lla r , A matricula de taes escolas attin~e a 1. 600 
cria~nças . 

Só n a séde, porém , ha t res escolas allem ã s que a presentam a matricula 
de 460 crian'Ças, ou m enos t res apenas do que a m a t ricula de t odas as esco
las estadoaes n o m unicípio inteiro . R~tam atnda, m a triculadas em escolas 
allemãs, disseminadas pelas colonias, e nas quaes o ensino é dado tambem· 
em língu a germanica, e com exclu~ão do port uguez, 805 crian çaJS. 

Visitãmos o Grupo Escola r "OO!Jlselhe ir.o Mrufra ", ele J oi nvil le, assis tindo
e varias aulas, evoluções e exe rc i'cios gymn asticos. E' um estabelecimento: 
bem organizado e cujo en sino, sob a direcção do professou: Julio Machado da 
Luz, tem e·ido notavel factor de desen volv imen to da a.prendizagem do verna
culo . Quasi todos os mat rku lados são filhos e n etos de allemães e, ~m m elo 
de duzentas e t a ntas criarrças dos dou.s sexos apenas se d·estaca uma me
ni na de côr preta . Notámos q ue, em su a extr~ordi:naria maioria, os alum nos: 
estavam descalços, parecendo indicar esse facto q u e só as familias m ais Jm
mildes da colo.nia mandam os fil.h os á escola éstadoal . As outras, de m ais. 
fàrtos recureos, preferem eviden tement e as casas de en sin o allemãs . 

De r esto, observám.os qu e igua lmente n as fabr icas a ·quasi tota lidade do· 
operariado trabalha descalço . 'mesm o on de a pavimenta:ção a cimen to aconse
lha o resguardo dos pés. 

A situação das escolas primarias de Blumenau, quamt o ao e-nsino de por
t uguez ê a inda mais de.ploravel. Aqui as escolas es'ladoaes são : um grupo· 
escolar com a matricula de 254 crianças e nove escolas isolaõas (algumas. 
não prflvidas) UisseminlLdas pelo extensíssimo e populoso municipio, e que· 
regi;;tram a matricula de 320 alumnos. 

Existen1, .porém, l 23 escolas. allemãs onde, com rarissimas excepções, não 
se ensina o portuguez e que conta.m uma matricula que a t tingiu já a 5. 06J 
crianças, além de dous grandes collegios, tambem al!emães, na séde. (Dados
da entrevista do professor Orestes e do r elatorio do superintendente do mu
nicípio, relativo a 1916). 

Tivemos opportunk1ade ele visitar igualmente o Grupo Escolar que se 
denomina "Luiz Delfino ·.· e no qual era então pl·ecisan•ente inaugurada a 
Escola Complementar. No piamo de ensino primario do Estado esses cursos. 
complementares estão destinados a uma funcção importantíssima sobretudo 
no que concerne á disseminação do ensino do portuguez. ' 

'l'ae!l escolas dão os tres primeiros annos do curso norma l e prepara-:-n 
rapazes e moças, que podem ser nome::tclos professores dentro aos respec tivos 
mm1icipios. 

Como um dos grandes emb,araços para o ensino do portuguez e a falta 
de professores crue, conhecendo o allemão, pose·am ensinar a nossa llngua ás 
crianças que a n ão fallrun, essas escolas complementares prestarão, por cerof:o,. 
n1agnifi<:os serviços, visto como os moços ~10 logar que seguem o seu curso• 
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conhecem e fallaan, em sua quasi totalidad'e , o idioma allemão e poc1em, assi m, 
ir leccion ar nas li.nhas coloniaes. A'Ccresce ainda que um dos embaraços para 
creação de maio~· numero de escolas eetadoaes pelo interior é o seu alto 
dispendio, dados os vendmentos do ,profes;oorado do ·Estado. ·o al lemão ainda 
ahi nos vence pela barateza da sua mão de obra. O se u professor colonial, 
<J.lém do estbpendlo que dlzem receber do govern o germanlco, é, elle propnu, 
um colono com tem·a, gado e lavouras. Durante , as horas de aula lha colonos 
que trabalham gratuitamente n as e.uas "roças" . 

Satisfaz-se, assim , com uma modica grrutJflcação, que ' "3.8 desde 20$00 0 
men saes até 3•00$00.0. Cem de1les, e'lltre os 134 que <:on sti.tuem o profese-o•rado 
allemão, gan ham menos de sessenta mll réis m ensaes . 

Lnterrogámos var1as pessoas, qu ae-i t odas a llemãs ou teu to~b<rasilelras, 

quanto ao motivo por que, n.a.s escolas colo n!aes, não ê obrlgatorlo, comu 
devera, o ensino do vernaculo. 

Respond~m invariavelmente la.rne.ruta'lldo o facto, mas procuram da.r·-lhe 
essa explicação da falta de professores . O caso ê velho e já tem ejdo OlbJect tJ 
de debates mesmo na Assembléa do Estado. Já al!1, em tempos, se prO!po:<: 
a obrigatoriedade do ensino da n w;oa llngua em t odas as eecolas, e o Dr. Laur o 
Müller, quando em 1890 presidente de Santa •Catharlna, fez prover os collegios 
estadoes da zona colonizada corn pro-fessores que conhecessem o a llemão pa r a 
poderem, fallando a li.ngua dos alumnos, ensinar a todos o portuguez. 

A propria disposição topographlca. das colonlas esten didas ao longo a o!:> 
rios sem nl:cleos je ad&nsação, embaraça a loc<üização das escolas . As 
linhas coloniaes teem ld~ometros e kilometros de desdohramento e separam.
se, umas das outras, por cumieiraE· !ntranspo!Jliveis de montan has que for
m•am, nas suas diversas vertc.ntes, os valles povoados . Di1'd'icil é. assim, renn1r 
em dados pontos grande numero ele creanças . Não parece, entretanto, :rue 
Eeja esse, de facto, um obstaculo ins uperavsl, conhecendo-se, sobretudo, o alto 
poder de execução que caractsnza a raça alli domiclliacra . 

Dcdevemos talvez acreditar que de parte do colono não haja espontanea
m ent eo designio de impedir o filho de aprender o portuguez. Mas igualmente 
não ê, por nadGt., sollclrtado a fazel-o. Não comprehende a ''antagem que ba
veria nisso, ,porque para todos os acios da vida r eligiosa, commercial e social 
que o cerca, lhe baetu. o conhecimento do allemão. A propaganda do padre 
e do professor não en contra. assim, nenhuma r&·is tencia no espírito espesso 
do la vr.allor e do criador. O portuguez passa, para esses home.ns. a, ser = 
conhecimento accessorio, puramente ornamenta] e di~pe'llsavel . 

O Estado tem grande re ponsabilidade neEsa situação e. com o Estado, o 
proprlo Governo Federal . IDe facto, as administrações est<~.duae~ poderiam 
Impedir o funccionamento de escolas onde o ensino não fosse feito em portu
guez, fomentando parallelaanente, por todos os modos, <t multiplicação das 
escolaE· rudimenta.res . Como? Esse é realmente o problema q~e St r eveste de 
grande complexidade. M.as .ha mil modos de acção. Ha os meios cUrectos .:: 
Jndirectos . 

Ao proff'..ssor que S<:> c1ispurl!esse a ir lecclonar nas linhas colon!ael! o Go· 
•:erno poderia dar igualmente a casa. e o lote de terra para as culturas·: po
uena crear um premio, prescrever uma isenção qualquer de ta.:'Cas, um favor 
tisca.l ou administrativo para todos os q'ue, dentro de certa idade, falia sem o 
v-ernaculo. Localizando as escolas nos pontos a e popula.ção mals den~a e eEta
oelecendo carreiras de carros para transporte de alumnos, estariam vencida~> 
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<1.5 di!;tancias. Esta ult!mn providencia não seria gran{{emente onerosa dado 
o avultado numero de vehiculos e animaes de tracção que h.a no município, 
o bom estado das estradas e a.ttendendo-se a Qlie isso j<l. se faz para a.S sco
Jas particular f:. ~Iediante uma pequena reducção na. taxa de registro dos ve· 
lliculos. poderia a municipalidade obter de cada proprletario de <:<"trros o com
promisso de fazer uma ou dl1as viagens semanaes, conduzindo alumnos. 

As escolas coloniaes são mantidas em parte por contrLbulções das com
mwnídades, com auxiUo do município e - segundo Uibundantes a.ffirmações -
por subsidio do governo allemão. A alguns do professores esse governo 
-conta o tempo de exercício em taes escolas e dâ.-U1es accesso no magisterí<> 
do propno Jmperlo germanlco. O ·134 mestree- das referidas escolas em Bl u
.nenau teem vencimentos que sommarn 88 contos de réis annuaes, a que S'

t.!evem juntar 20 contos de custeio, elevando a despeZa global a 108 conto:o 
por anno. 

Aqui segue, com a respectiva nominata dos professores, localização e o 
Jiumero de alumnoe- matriculados em cada uma, a relação das escolas allemM 
de Blumenau, segundo o relatorio de 1916, do supedntendenÍ-jl do município 

Clda.de de Blumenau, professores G . A. Büchler, E. Zimmermann, C • 
.Bõttner, W. Haach; Da. A. Schwarzer; Da. M. Kr'uber; Da. A. Th1e4>. 
t65 alurnnos 

Cidade de Blumenau, professora lrmã Vlgberta e outras, HO alumnos : 
·Cidade de Blumenau, professor Wilhelm Ha.ak, H alumnos; 
Ribeirão Branco, professor Paulo RJcllal', 40 alumnos; 
Velha Grande, professora Va. Maria. Deggeu, ·10 alumnoe; 
Velha, professor Paulo Richard, 23 alumn os; 
Gasparinho, professora Anna Lyra 53 alumnos; 
Gaspar, professor Arthur Stalmer ',79 a lumn os, 
Gaspar, professor Rudolf Günther, 35 al umnos; 
Garcia Alto, profese()r Fritz Alfa•hrt, 25 alumn os; 
Benedicto Timb6, professor Paul Miiller. 60 alumno 
Garcia, professor Rudolf Hollenweger, 41 alum,'llos; 
Encano, professor Emil Rechemberg, 31 alumnos; 
Passo J\fanso, professor Friedrich Harechen. seis alumnos.; 
Encano Baixo, professor Benno Frenzel, 11 alumnos; 
Encano Alto, professor Friedrich Selliter 17 alurnnos ; 
Encano Central, professor arl Dressler,' 25 alumnos; 
Polakia, professor Otto Schernikau, 26 alumnos; 
Caminho das Areias, professor Otto Scherrrikau. 14 alumnos: 
Caminho das Areias. professor .Ta,cob T a rnowsld, 20 alumnos; 
Indayal, professór· ~fax ?.feinicke, Friedrich Kilian e Da. Auguste Dreer. 

:84 alumnos; 
1\fulde, professor Henrique Geffert, 76 annos; 
Badenfurt. professor Rudol Frahm 33 alurnnos · 
Rio do Testo Salto, professor Hans 'wiedemann 5o alumno«· 
Guarany-mirim, profes~or JOSé Tarnowski. 57 alumnCJ,. ~. 
Cari.i6s, professora Augusta Dreer. 36 alumnos, 
Gaspar, professor . Tabmer, 31 alumnos; 
Morro Pellado, professor LPopoldo :VIanoel Dias, 20 alumnos, 
Arapongas. profeesor K. lliemann, 17 alumnos; 
Fortaleza, professor Hugo Krumm.holz, 60 alumnos; 
Ribeirão Branco professor Florentino Fetter, 31 alumno~; 
Estrada das APeias. professora L ?ontina Pacheco, 13 alumnos; 
Itoupava Central, professor Adolf Fumman, 40 alumnos; 
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J.toupava Secc3., profP-S or :Max Hump1, 45 alumnoE:; 
Itoupava Baixa, professor Adolf Krüger, 25 alumnos ; 
Braço do Sul, professor Otto Sculz, 17 a lumnos; 
Arapongas, professar Eg>gert von GJaschapp, 23 alurn'TJos; 
Ribeirão Gustavo. professor H erm.a'Iln Nitz, 25 alurnno,;; 
Warnow, profe&Ór Wüunsoh, 93 alumnos; 
Coorv Alt<>, proressor AJbEort M.Jllnitz, 34 ahtm-nos; 
Encanto do Norte, profeB!lOr Leo Bra.unshurger, 45 alunmo!l; 
BenJamin Con~tant, prO'fessor Arnoldo Conrado, 51 alumnos; 
Arapongas II, professor Konrad Riemann, 23 alumnos; 
imtayal, professor Eugen Hettrich, 39 aJumno~; 

1toupava Alta, professora Eusabetn Nuecker, -60 a lumnos, 
M.assarancluba, professor M. P.fiizenreute.c, 54 alumnos; 
•Mulcle AJtó, profeMor Bernharcl Luecltcke, 20 alurnnos; 
ltoupavazinha, professor Conrad Clau, 49 alumno::~, 

Encanto Alto, profe~or Henrique \Togel, 1•6 aJumnos; 
B!>lchior. professor Geralr)o Venhort, 30 alumnos. 
Ci:iade de Blumenau, professores padres Francisoca_nos, 134 alumnos; 
J\1atador, professor iEJmil chmidt, 33 alurnnos; 
D'larnantino., professor Thiago Bridi , 46 alumnos; 
A}to Pomrneranos, prof~-sor 1\1assimiliano Mengarda, -±2 aJumnos; 
Pommeranos médio, professor Massimiliano Mengarcla, 34 aJumnos; 
re~mmeranos baixo professor AJwin Lammel 41 a1 urnllOS · 
Rw dos Cedros, pr~fessor Hugo auf der Heid~, 4'5 alumnos'; 
Caminho D. Tyrolezes protfes,o;:or José Zanella 35 alumnos · 
Rio dos Cedros, profes~or Virgílio Campestrino.' 79 a.lurnnos;' 
Santa J.VIaria, professor Francisco Frisch, 27 alumnos; 
Benedicto Novo, professor Francisco Fritsch, ~!.'8 a lumnos; 
Benedicto Novo, profes~or P. Heinrich, 59 alumnos; 
Dona Clara, professor Peter Thomsen, 67 alumnos ; 
Tlmb6, professores M~urti.ns Richter, Frieclr, Krapert, 94 aJumnos; 
Ribeirão dos Rus,o;:os, professof Walter Lauterjung, 43 alumnos; 
Santa Rosa, professor Oscar lFrelesleben, 52 alumnos; 
Benedicto Novo, professor Frederico Schaefer, 34 a lumnos; 
Rio R aphael, professor Oscar tJnbehauen, 61 aJumnos; 
Novo Berlim, .professor Han.s Sporr er, 68 alumnos, 
Novo Bremen, professor Luiz B ehnera.t, 36 aJumnos ; 
Taquaras, professor Gustavo de Bru·y, 31 alumnos; 
Rio Scharlach, profes-sor Luiz 'Dehnerdt, 10 a lumnos; 
Rio Kraul pro.fessor Curt Ha.ebenrt, 27 aJurnnos; 
Novo Stettin, professor Harw Hieber 20 alumnos; 
H armonia, professores Arth. Müller,' Cat-lo::; Kriegbaurn, Dr. Paul AJdin-

ger , 62 aJum:nos; 
Rio Sellin professor Wilhelm 1Boortz 47 alumnos · 
Rio Ra.ph~l, professor Otto Stauch, '30 alumnos; ' 
Bella AJ!iança, professor &ugusto Mie h e 17 alumnos · 
Trom•hndo, professor Luiz Schmicllt 20 aÍumnos· ' 
Bel! a .A.lliança professor Hermann' Ernest 57 alullldloQ · 
Aquidaban, p;ofessor·Johannes AJbanus Z3 alurnnos·~' 
Vru':Ilo, professores G. R. Richarcl Hoffnutnn e D. Élisa Hoffmann, 2& 

n.lumnos; 

Il>::e, proessores G. R. Richa.rd Hoffmann D El · 
alumnos; e · isa Hoffrnann, 31 
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Ilse Neisse, p r ofessor Otto R übesam, 32 ·alumnos; 
Rio Morto, professor Anton io Schiesi, 19 alum11:0s; 
'Rodeio, professor Adolfo Noherbo.rn o, 54 a lumnos; 
·Benjamtn Co,ns;tant, professor Alberto 2A.chlsdorf, 37 a1umnos; 
T rese de Maio, professor Emil Ku:nze, 20 alumnos; 
Massaranduba, professor Emil Kunze, 28 alumnos; 
Massarandu ba alta, professor R . Eger, 29 alumnos; 
Itoupava (Rega, profes:wr Cerl Eger, 19 alumnos; 
Itoupava, professar Franz Gottschalv, 38 a l umnos; 
Itoupava, professor Franz Gort:tschalk, 38 alumnos; 
Itoupava Norte, .professor Josef Teichmann, 42 alumnos; 
Tatutyba I, professor Emil ~Iilller, 27 alumnos; 
Fidelis p1·ofessor Herma.nn Lange 65 alurnnos; 
Itoupa~ra Rega alto, professor He'inrich Heisse, 13 alumnos; 
Valle do Selke baixo, professor Johanes Westphal, 38 alumnos; 
Estrada Carolina, professor Hertel, 47 alumnos; 
Fortaleza, professor Jalwb Ineichen, 58 alumno.s; 
[tou.pava Rega Alto, professor Heinrich Heisse, 26 alumnos; 
Rio do Sul, professor Alfred' Steckel. 22 alumnos; 
Valle do Sel'k.e, professor Germano Koenig, 16 alumnos; 
Pommeroda I, professor Rudolf Hass, 78 alummos; 
Testo Rega Central, professot·a WaJf;·iecl Guth, 12 alumnos; 
Pommeroda, professor Friedrich Borchardt, 28 alumnos; 
Alto Rio do Testo, professor Hans Crusius, 41 alumnos; 
Pommeda, professor Christian Frahm, 70 alun1nos; 
Pommeroda, professor Ghristian F'rahm, 27 alumnos; 
Ribeirão Souto, professor Friedrich Lislww, quatro alumnos; 
Alto Central Rio Testo, professor Hermann Günther, 27 alumnos; 
Pommerocla, professor Het~bert Bieging, Aclolf BUi.se, 72 alumnos; 
Rio Te,;to Central professor Herma.nn Rahn, 40 alum'llos; 
Rodeio Central, p;ofessora Irmã Clemencia 10·5 alumnos; 
Aquidaban, professor Amabili Arosani, 53 alumnos; 
Rodeio !I, professor A.nd"ré Bago, 68 alumnos. 

Os apaixonados defensores da actunJ situação em que se encontra o em.s!
no do vernaculo nes as regiões apres-entam argumentos curiosos. De um 
ouvimos que na~a importa ao Brasil que aquelles povos não c0'11heçam a 
1tossa. lingua nem a fallem, não guardem e conservem as 111ossas tradições, 
não re1ivam affecti>a e sentimentalmente nas no.ssas lendas, si trabalham 
esforçadamente e si, com esse u-abalho, fecundam e beneficiam a terra que 
rebenta em surtos de e~"Tandecimento1econom•ico para o ,paiz. O ifu.cto obser
vado em Blumenau só seria um mal - a.ccrescentava esse cavalheiro - si 
se devesse preterir que as no,ssas populações se fossem sempre formando 
sobre a base condemnavel de enos, preconceitos. e fraquezas, que são a trama 
moral do cabo.clo. Mas se é de nosso interesse e do nosso dever 'conig!r o 
tYIJo eS'IJiritual do brasileiro, se nos cumpre combater e eliminar muitos de 
seus costumes, de seus usos, àe suas tradições, não parece, pois, um mal qu e 
haja aqui e alli nucleos d.e povos de formação moral e menta,] diversa. E 
repetem: Desde que esses ·allemães ou tento-brasileiros trabalhem e produ
zam, pouco importa que faJlem ou não o portu-guez! 

Se o argumento pudesse p restar, deveríamos acceitru-o em todas as s uas 
consequencias. Poderiam os fazer, assim, abstracção da noss-a soberania e d os 
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:xnelindres da nossa nacionalidade e passarmos, com vantagen~ materiaes imme
.diatas, á categoria de colonia ing leza ou holla-ru:leza, se o conceito da h onra 
.e da ! elicidade moral de um povo pudes~e consistir apenas r.os resultados con
.r.retos do seu trabalho physico. Se não 11os importa,mos com A ~;ngua, que é 
c mais accentuado signal exterr.o e característico de uma raç;a, que outt-a 
.::ousa então deverem.os zelar e resguardar da m acula forasteira, diante dos 
outros povos que vamos l·ecebendo cn1 nos~o seio? 

Que a União, tanto ou mais ,gravemente que o proprio Governo estadoa1, 
é •culpada desse estwdo de ·cousas, rnão ba nem pocle -existir duvida. Os ana
tomistas do nosso regimen, protooollistaE· irreductiveis da Federação, teimam, 
contra o bom senso e o claro espírito da grande lei fundamental, em affirmar 
que a Constituição Federal impede á União ·curar da instrucção primaria. 
Esses taes não querem aprender o segredo de seu furiccionamento. Esquecem 
que a Republica é, sobretudo, um regimen de cooperação em que, pa.ra as 
obras do nosso engrandecimento, não se comprehendem exclusividades. Desde 
que se trata dos altos interesses da nacionalidade, arriscados a grande 
damno, a F ederação está obrigada a completar, e até a substituir, a livre 
actividade dos Estados. 

Prégam que seria urna offensa â autonomia estadoal e, consequentemen
te, um a.taque ao pacto federativo, a intervenção do Governo Federal em ma
teria el e enE·ino primario. Não é, bem se vê, indiscutível essa opinião. O pro
pritJ Sr. l'l'esiclenl.e ela Repuíolica, na recente men::;agem -dirigida ao Congres
so, a 3 do corrente, perfilha melhor e mais sã. doU!trina. Assignalando com 
a aitl). responsabilidade ele sua funcção a gravidade do facto de exi~tirem 
filhos e habitante,; elo Brasil que lhe não co·nhecem a língua, o Dr . Wences
lau Braz diz textualmente: ''Este facto conE ti tu e um forte argumento a 
mais e de valor incontrastavel para que Estados e União, em acção conju
gada iunde m o maior numero de escolas dirigidas por brasileü-os pg.triotas 
e capazes, que, orientados pelos altos deveres do cargo e pelos intereEses 
superiores de nossa nacionalidade, consigam que de futuro não continue um 
tal estado de co usas. 

Faço nesse sentlclo um appeJlo aOE· Estados do Sul e espero que o Con
gresso iFederal tomará as medidas efficazes que forem de sua competencia" . 

Na patriotica e elevada circular collectiva que ao clero nacional dirigiram 
'OS arcebispos elas províncias meridionaes do Brasil, ha igualmente este trecho 
4ue exprime u'nla opinião respeitavel: 

"Brasileiros - J ámals pudemos comprchender a superstição constitUClO· 
nal qtie, até o presente, n os tem privado elo ensmo obrigatorio da l!ngua na
cional" 

Os defensores da <5ituação em que se encontra o ensino primario em 
Santa Catharina allegam que tornar obrigatorio o ensino elo port.uguez nas 
P-Ecolas coloniaes, sob pena de se lhes ca:Jsar a licença de funcciOname-ntv, 
seria como explicitamente mandar fechai-as. E que isto nem é admisslvel 
deante das leis assecuratorias das liberdades indlviduaes nem seria para. 
desejar em um paiz onde se nota tão alta cifra ele analphrubetism9. O Estado 
não tem o direito - dizenl - de lmped !r o ens,ino de qualquer Ungua e em 
.qualquer lingua. 

Ainda aqui o argumento não é irreductivel. O Estado tanto póde p!'O
screver a ignorancta, impondo o ensino obrigatorio, co1no J)Ode proscr ever 
a instrucção defeituosa que prepara vexames e damnos á sociedade. Além 
do direit-o privado que o homem tem de instruir-se, ha um direito social do 
Estado, em que essa lm:trucção não o ataque em seus fundamentos nacio
naes e culturaes. A expr essão do domínio estrangeiro m ais irritante sobre 
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uma regw.o ê a da imposição <l<:> uma lmgua dif!erente <.ta língua propria do: 
povo, porque assim se lhe ;fere, at-é o amago, o sentimento de nacionalidade. 
l\lal se comprehende pCY.is, o que vae de profundamente anomalo no facto 
de ser, de uma regiã~ qualquer do no~so paiz, proscripta - b!)m ~e póde dizer 
- a lingua patria "' substituída pela da raça colonizadora. · 

D evemos aqui registrar uma observação que nos parece interessante. 
Postas e m corutacto as Jinguas portugueza e allemã, a s gunda , embora pre
ponderante -pelo numero dos que a faliam, não consegue introduzir um ger
:rnanismo na primeira. Ouvimos pouoa gente f a lla r o portuguez e ouvimol·o 
mal fallado. Mal fa11ado como pronuncia e como syntaxe. Não lhe per<cebe
mo~;, porén1, nenhum germanismo. 

O contrario disso succede ao allemão. Os brasileirismos são nelle abun
dantes, .sobretudo entre os homens do campo. 

LDos lavradores e carreiras ouvimos, na selva selv:Jlgem de seus "patois", 
varios vocabulos como ".pussenn" (puxar), "capinenn" (caphlar), "1nulen" 
(mula, burro), "venda", ·'enqr enque" (até este) e outros, que denunciam a 
mfiltração do portu.guez n a lingua.gem dos que não ô querem \ aprender. Tudo
isso demonstra qut: é tempo de intervirem os poderes publico~- do Estado e da 
UÍlião impondo a !i<ngua nacional. 

A .Constituição de 24 ele feveredro não t<~m de facto um conceito, um man
damento eÀ"Plicito elo qual se possa inferir que á União seja vedado interes
sar-se pelo ensil1o primaria dos Estados. Ao contrario. O que pretenderam 
os c:on~tituintes foi evidentemente ape11as forrar a União cles.se onus como 
attl'ibuição compulsoria. Por isso a organização do ensino primaria foi com
metticla isoladam ente aos Estados e cumulativamente com a. U11ião o ensino 
superior, technico e secundaria. 

O decreto do Governo Provisorio de 23 de outubro de .1890 dava á União 
a obrigação de prover até mesmo ao ensino pnima.rio '110 Districto Federal. A 
Comm1ssão do Congrc~so redactora da Constituição a,presentou emenda SU!J

:primindo essa disposição, mas tal emenda foi rejeitada . Só mais tarde resta.
belecicla quando se tratava de ::illivia r a Un1ão d!e certos onus, foi então appro
vada. O debate travado a respeito comprova que foi apenas o mteresse de 
desafogar os cofrez. fed-eraes que fez; retirar esse enca,rgo ao poder central. 
Aliás essé pensamento do constituinte alcançava o ensino erri todos os seus· 
grãos, tiramdo-o inteiramente da orbita de acção obrigada elo Centro: Nem 
por isso, porém, se entendeu que devessem ~er ex.'tinctos os estabelecilnentos 
federaes de ensino superior e secundaria nos Estados. 

Seria effectivamente extravagante que os Estados se pudessem melm
drar pelo facto ele nelles manter a União escolas primardas, quando se não 
melindram que assim o façam congregações, associações e até governos es
trangeiros, tal como oc-corre em Sanrta Catharina. 

Indiscutivelmente é o Estado quem legisla sobre o ensino primaria, quem 
e.<;tabelece o typo das escolas dee.sa e51Pecie. Está nisso a sua prerogatdva 
cor.sti~ucional. Si dentro desses moldes até o particular póde estabelecer esco
las, como não o poderá a União? Dizem que a Constituição Federal é a esse 
re::r~eiro pelo menos inexplicita .• ·ada impo1'ta isso . E' corrente /hoje que o 
verdadeiro principio dynamico das constitudções está nos seus poderes taci
tos, naquel!es que ellas trazem na urdidura de sua propria doütrina basica 
e que e uma ~'>mana.c;ã.o de seu espírito. Nem é certo que pela noE·Sa Consti-
uic;ào os E ·a.dos po. ·am tudo quanto não lhes é taxativamente vedado e que 

a Unl.iio s6 possa o qu lhf' é expressamente conferido como competencia. O 
f-SJ>lrl v particular in ta tf>Ve que ceder nesse ponto. Os E~tados não teemr 
f C"rto, ftE;não as limitaçÕ<I!s explicitas e implícitas, mas a União póde igual-
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mente tudo quanto mesmo não expresso, esteja no plano da lei magna, no 
seu crite

1
,jo philosophico e na sua deEtinação politica. Os poderes implicitoS· 

da União são innumeraveis jporque são tantos quantos d€:Corram do proprio 
phenomeno federativo. A União póde, pois, e deve intervir, com .a sua acção 
mais poderosa e effioi6'11.te, para modificat· o que occorre relattvamente ~o 
ensino primario e, sobretudo, ao ensino do portuguez, nas ex-colonias allemas 

de Santa Catharina. 
Porque o caE:o alli é, comG o at.Nrma o ,proprio Chefe da Nação, summ:"-

mente grave. Não são a;penas centenas, são milhares_ de brasileiros que nao 
conhecem a nossa língua . Em 'Blumenau município de 60 .000 !1!1J1J:itante~;;_ e 
onde a porcentagem do analphatetismo é relativamente pequena, ha dous 
jornaes bi-semanaes, esm-iptos ambos em allemão e não h a. jorn.aJ em portll:
guez. No fôro, para dnquiriçõeE:, escriP<tl.hl'as e outros actos JUdtctaes, tr.a,balha 
diaria,mente um intenprete e agora mesmo, ;pm·que o juiz de d~reito tenha 
escrupulosamente exigido para o alistamento eleitoral a prova de que o can
didato faDa e escreve o vernaculo, o numero dos qual:tficados é reduzidíssimo. 
o catalogo da linda exposição agro-pecu.aria, a que assi timos, tem sete pa
ginas de annuncios. Não se vê um que não :;:eja em allemão. 

Ha em Blumenau ' uma estrada de ferro com o desenvolvimento de 70 
kllometros. Vae da cidade a Hansa servindo a linhas coloni:aes importantís
simas o ligando á séde o 2° districto. O Governo Federal, tendo resol'V'ido 
construir uma ldnha ferrea do Porto de Ita,jahy ao Pepirygua sú, na fronteira, 
angentina - linha que alcança o traçado d11lquella - encampou-a, em'Prel
tando a construcção ela segunda e a eÀ-ploração temperaria ela ultima á pro
pl'ia em preza allemã, que construíra esta mesma . Pois bem . Até dous annos 
atraz, 11essa estrada brasileira, os horarios, os aviso:;:, as tarifas, as ordens 
de serviço eram dados só em allemão e só allemão fallavam em serviço os • 
empregados. Essa situagc'í.o eE:tá modificada por influencia da Fiscalização 
Federal de ·Estradas de Ferro. Verificamos, porém, que no serviço ordlnarlo, 
a língua usada ainda é a germanica. 

O Estado de Satnta Catharina :tem procurado attender ao l])roblema do en
sino da língua vernaculo e a prova de que se não descu.ra da instrUJCÇão pri
maria é que despende 23 o/o de seu orçamento na administração desse serviço . 
Vimos num jornal de São iPaulo •que em 1•915 o Governo catharinense se 
dirigiu empenhadamente ao Ministro da Agricultura solicitando um au:dl!o 
que seria exclusivamente em.p1iegado no custeio de escolas nos atCtuaes nu
cleos coloniaes e noE:· centros de origem estrangeira . Em rsposta. 0 Mi'Il!stro 
lamentou não dispô r de ver ba para attender ao pedido . 

. E a verdade é que não basta a acção do Estado, sobretudo quanao se
gundo lemos num artigo do JJr. Luiz Gulj.]berto que já repre:>entou Santa 
,..,atharina na Camara Federal "e:xiiste clara e abertamente com grandes ra· 
mificações no sul .da Rep.l.ublica, uma socieáade de allemã~s natos, cujo fim 
é fazer a propaganda entre os allemães e :;:eus descendentes de se conser. 
varem allemães. 

Esta socieda.c1e usa e emprega todos os meios adequados para tal fim: a 
escola, a imprensa, a trLbun.a, e mantém institutos de ensino secundaria · bi
bliothecas, sociedade~· ,gyn1nasticas e ,patriotlcas, onde se celebram conf~ren
cias publicas, exaitando as datas festivas do seu paiz. Chama-se esta socie
dade "Alle-deutsche-Verbancl" (Liga tudo allemão). 

Forte de seu poderio, certa dt sua influencia. procurou introt~uzdr-se na 



- 22 -

poli tica,. Vendo, porém, que sua acção. n ese·e par ticu.lar, seria nuJla e q ue 
seus associados n ã o se deveri_am na turalizar, apro veitou os elem entos que 
poderão fornecei· as aggr em iações politicas de· caracter local, que se oba m am 
"Volks-Verein " e " Volk -Portei", e lançou por inter rnedio delles u n1 desae.tra 
do manifesto que, ao ser conhecido, p roduziu no elemen to n acionalista t ento
brasileiro o m aior descontentam ento". 

E' justo consignar que a esse movimento pangermanista, em cuja dl
recção, segundo i10s in:Cornw.ram, eztá o director do "Der Urwaldsbot e", dE> 
Blumenau, não tem dado apoio a maioria da população. -4-ssim é que o pa r
tido municipal, orientado uJelos pangerman istas, foi der rotado no pleito para 
comp osição do a.ctual governo do município e vive no ostracismo. Talvez 
por isso não tivessemos recebido em iBlumenau a visita de nen~1um dos jor 
nalista-e da terra ... 

Do mesmo modo pareee certo que se estava já r arefazendo a corrente 
lmmigrantista teutonica, sobretudo em Joinville. Os govern os allem ães come
çaram a perceber •que, ao passo que da Allemanha nos vinha o excesso de. 
suas populações urbanas, ~e incrementava nas colonias catbarinenses a acti
vidade fabllil , emancilpando assim esses m ilhares de tento-brasileiros das in
dustrias allemã,.;. 

Dando re·mate ás 1nuitas e variadae. observações que recolhemos na nossa 
visita á zona germanizada de Santa Catharina, não saberíamos calar o teste
munho de admiração que devemos ao esforço dos nossos patrícios genuina
mente brasileiros dessa.s regiõee. 

Ao apm-tar em terra catbarinense o foraste'iro leva natur almente, entre 
outras, dua!': impressões dominantes, nascidas no seu espírito, quasi eem que 
o saiba e peroeba, de leituras tendenciosas, de notici.ae falhas ~ de defiCiente!! 
estatísticas officiaes . Pensa-se que se vai desembarcar numa terra ainda 
atrazadissima, C'lil que a faixa littoranea, livre da occupação colonizadora, 
está entregue ao caboclo indolente, e o alto centro e o sertão, onde dominam 
CJE bugres selvagens, se. apr<o:sentam maculados aqui e alli pelos nucleos de 
r,ovoação estrangeira. Para desfazer essa imlpreseão basta ter olhos que vejam 
o espcctaculo do grandioso tt·abalho, ordeiro e fecundr,, que offerecem todos 
os !ogares percorridos. 

A outra impressão é a de que o brasileiro genuíno, que a!Ji nasceu ou vive, 
se deLxou - inerte, passiYo e impatriota - abEorver pelo teutão. Nada de 
menos verdadeiro. Em todos os patrícios que al]i encontrámos vimos um 
ale:vantndo e nobilíssimo exemplo de resi.stencia â infiltração germanica. A 

a.tr.1a, o esp1rito, as tendencias, as sueceptibilidades da ·nossa raça e do nosso 
JlOVO, elles n.s manteem, galhardas e som:anceiramente indemnes de corrupçã<;, 
sitiado& embora pelas corHrarias circumstancias ambiantes . Não é excese;ivo 
citar entre e3se!: brasileiro'l de Joinville os Srs . Drs. Arthur Co~ta, Heraclito 
Ribeuo, Senador Abdon l.laptista, l\fario Carrilho, CeEar Pereira de Sou za, 
tenente Bricio GuHhon, J ulio 1\>Lachado da Luz, 1.\!Ia.rio L obo, Dr . J oão Mar ia 
de Patva, Eurico Bacellar, Dr. Placido Gomes, Cruz Lima, lgnacio Bastos 
e Dr. Luiz Gualberto em S. Francisco, a lém de outros; e, em Blumenau, 
os Drs. J oão Pedro da SiJ\·a, Victor Konder, Deputaclo Paulo Zimm ermann, 
Dr. João Antonio de Oliveira Sobrinho, Francisco il.Y.[ar,garida L. A. de Castro, 
O. Barreto, Dr. Marcos Konder, em Itajahy, Oscar Ca.stilhos e a lguns mais . 

Seria injusto deixar de consignar eesa observação, como injustiça igual
mente seria silenciar quanto á acção po:ie!'osa e louvavel de alguns a llem ães 
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natos , amigos acima de tudo do Brru;il, e que não desfaJ.lecem um i-nstant e 
na obra de brasileirização da,qruelles povos. Destes é razoavel destacar, entre 
outros o~. nomes dos 6rs. Luiz Brakmann, em Joinville, e Paulo F eddersen, 
Felipp~ Dom·lm e Luiz .A!bry, em Blumenau. Um dever de lealdade, que res
peitamos acima de tudo, obrJga-nos a \l'epetir aqn.i o que j'á dissemos em ar
tigo anterior. Não cremos no fallado pel"igo a llemão militar em Santa Catlla
rina. Não acreditamos as populações de .Toinville e Blumenau, na sua quasi 
totalidade, capazes de attitudes contra o Brasil e sua bandeira de guerra. 
QuuJquer movimento pangermanista, acaso promovic1o pelo<'. elementos assa
lan.o;tdos do Governo allemão, seria ou será, si se produzir, reduzido e abafado, 
por estas proprias populações laboriosas e ordeiras. 

o que existe naquellas regiões é, sim, um grande ma! que aoE poderes 
do Estado e da União .cumpre ut·gentemente dominar e extinguir. JI..Ial im
menso para o Brasil e a sua Jlacionalidade, mal muito maior para os millla
res de brasileiros, de origem teutonica, que alli masceram e vivem e não teem 
podido ou sabido Wvez amar a Patria com todo o impulso de seus corações, 
porque cr.iminoEa.rnente os albandonámos até hoie, dentro de uma li.ngua e de 
costumes estra!lhos - Ma·nuel Duarte ''. 

A consequencia que colhen1os do nosso pirronismo etn não mudar mai& 
cedo de processo e de rumo, em materia de organização e propagação de 
escolas e de politiea colonial internas, eil-a na desastrosa poE•ição a que at
tingiu o analphabetismo nacional, arrancando da mais suprema a utoridade 
da Republica, na linguagem de um tocante e persuasivo appello, o pressu
roso pedido com que a mensagem citada nos solicita que formuJemos e vo
temos urgentes medidas, que J1abilitem o Chefe do Poder Executivo da Fe
deração a debel!ar, ou, quando impossível seja ;isto de vez, a diminuir os 
effeitos do mal inveterado" da nossa incultura prelimnar. ~U.ster faz-so, 
porém, ~1ua assignaJemos o nosso juizo franco sobre a nulla vantagem a au
ferir -se das leis que, neste proposito, o ·Congresso decretar, si os execut<Jres 
dellas não se destinarem á ousada empreza de consummarem sem desfUJlle
cimentos, nem evasivas, a sua vlgorosa execução. Leis en1 penca variadas 
e complexas, bem concebidas e tecida.<:, á luz dos gaJbinetes de est~do, terá{) 
votado conti.nuam.ente o Estado de Santa Catharina e todos os outros Es
tados, sem compensaçõas que satisfaçam o esforço de concebel-as e es
cr.evel-as. 

O que caracemos é modificar por inteiro, a no!::sa politica educativa sob 
(JS auspícios de unificar e reunlr a acção constructora e fiscalizadora' dos 
poderes geral e regionaes, no intuito firme e energico de educar o povo, 
;~squecendo-nos das :q_uestil.mculas formalisticas de uma pi·agmatica erronea, 
que tantos males já acarretou. LegiE-lação conscienciosa e dignificante dos. 
nossos credites de leth;~os, como regra positiva de direito escripto e im
presso , nunca nos fa<tou, e podemos vangloriar-nos de que sempre enrique
~eu a histeria da nossa i.ne:t:rucção prim·aria, desde os dias remotos do pri
meiro Imperio. A prova existe na lei de 15 de <Outubro de 1827, por D. P edro I 
Promulgada, padrão de excellente estofo legislativo da alvorada auspícioS<! 
da nossa independencia, que vou. ffil1 seguida. "ipsis verbis". trasladar como 
fecho deste. capitulo. no corpo do prese<nte trabalho que certo terá ::Ugun~ 
leitoreE·. si não pelo seu merito, •que é n enhum, ao menos pela novidade do 
ideal triumphante que talvez a fortuna lhe r eserve .inau"'Ur-a.J." trasladação 
.que faço, ·afim de· 11ãu ficar a mais· antiga de 'todas as no~sas lei , na espe-
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cialidade que regu1a, escondid.::t no montão elos vel'hos al:farralbios bistoricos. 
que ninguem mais procura ler e jazem amortecidos na poeira de qua.<;i um 
:oeculo: 

COLLECÇÃO DAS LEliS DO IMP!ElRIO DO BRASIL DE 1827 

D. Pedro I, por graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos etc.: 
Fazemos saber a todos os nossos subditos que a Assembléa Geral de

cretou e nós queremos a lei seguinte: 
Art. 1.• Em todas as cidades, villas e Jogares mais populosos haverá aji 

escolas de prirr,eiras lettras que forem necessarias. 
Art. 2.• Os Presidentes das Pnwincias, em conselho, e com audiencia das 

respectivas Camaras, emquanto não tiverem exercício os conselhos geraes, 
marcarão o numero e, loca.Iidades das escolas, podendo extinguir as que exis
tem em Jogares pouoo populosos e remover os professores dellas para as que 
se crearem, onde mais aproveitem, dando conta á AssembJéa Geral para final 
resolução. 

Art. 3. 0 Os Presidentes, em conselho, taxarão interinamente os orde
. nados dos professores, regulando-se ue duzentos ;nil réis a quinhentos an

nua.es, .com attenção ás clrcumstancias ela população e carestia elos Jogares 
e o farão presente á Assembléa Geral para approvação. 

Art. 4.< A8 escolas serão de ensino mutuo n~ capitaes das Prov!ncias; 
e o serão tambem nas cidades, villas e Jogares populosos elellas, em que 
fôr possível estabelecerem-se. 

Art. 5. 0 Para as escolas ele ensino mutuo se applicarão os edifícios que 
houverem com sufficieneia nos Jogares dellas, arranjando-se com os utensílios 
necessarios a custa da Fazenda lPulblica, e os professores q u e não tiverem 
a necessaria instrucção deste ensino irão instruir-se em curto prazo e a 
custa dos seus ordenados nas escolas das capitaes. 

Art. 6. 0 Os professores ensinarão a lêr, escrever, as quatro operações lle 
arithmetica, a pratica de quebrados, decimaes e proporções, as noções mais 
geraes de geometria pratica, a grammatica da língua n acional e os princípios. 
{la moral christã e da dQutrlna da ReUgião Catholica Apostolica Romana, 
proporcionadas á comprehensão dos m nin os, p referindo para as leituras a 
Constituição do Imperio e a Historia do Brasil. 

Art. 7.0 Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados 
publicamente perante os presidente~. em conselho e estes proverão o que fõr 
julgado mais dágno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação. 

Art. 8.• 186 serão admittidos a candidatos e eOCa:minados os cidadãos bra
sileiros que estiverem no goso de seus direito· civis e politico~. sem nota na 
regularidade de sua conducta. 

Art. 9. • Os professores actuaes não serão providos nas cadeiras que no
vamente se crearem, sem exame e appro·vação, na fórma do art . 7•. 

Art. 10. Os presidentes, em conselho ficam autorizados a conceder uma 
gratificação annual, que não exceda á terça parte do ordenado, áquelles pro
fe!sores que, por mais de 12 annos de exercício não interrompido, se tiverem 
distinguido por sua prudencia, uesvelos, grande numero e a,proveitamento 
de discípulos. 

Art. 11 . Haverá escolas <le meninas nas cidades e v:i!Jas mais populosas, 
em que os presidentes, em conselho, julgarem necessario este estabele
cimento. 

Ant. '12. As mestras além do declarado no art. 6", ccm1 exclusão das 
noções de geometria, e limitando a instrucção de arithme tica só ás suas 
quatro operações, ensinarão tambem as prendas que servem á econon1ia do-
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mestica e serão nomeadas pelos presidentes, em conselho aquella:;:. mulheres 
que, se~do br.:tsileiras e de r econhecida honeslidade, se m'ostrar em com mais 
conhecimentos nos exames feitos na fórma do art. '1°. 

Art. 13. As mestras vencerão os m esmos ordenados e gratificaçõa;. con
cedidas aos m estres. 

Art. 14. O!i provimentos dos professores e mestras serão vitadicios; ma", 
os presidentes, em com:;:elbo, a ,quem pertence a fiscaliza,çâo das escolas os 
poderão suspender e só lJOr serutCillça serão dernittidos. provendo i.nterÍna-
mente quPm substitua . · 

Art. 15. Estas escoaas serão regidas p elo:;:. estatutos actuaes no que se 
não oppuzerem lá presente le.i; os castigos serão os praticados pelo methodo 
de Lencastre. 

Art. 16 . Na província, onde estlve1· a Côrte, ,pertence ao Ministro do 
lmperio o qne nas outras E·e incumbe aos presidentes. 

Art. 17. Ficam revogadas todas as leis, alvat~s. regimentos, decretos 
·e mais resoluções em contrario. ·Mandamos. J?Ortanto, a todas as autoridades 
a quem o conhecimento e execução da referida .lei pertencer, que a cumpram 
e façam cumprir e guardar tão inte iramente como n ella se contém. O Secre
tario de Estado do:;: Negocios do Império a faça imprimir , publicar e c_orrer. 

CONSTITUCIONALIDADE DO PROJ"JllCJo 

J á o dissemos no capitulo anterior e repetlrnos. 
Foi o Acto Addicional, de 12 de agosto de 1834 estatuindo no § 2° do 

.art, 10, entre os p ertenc-es da alçada das Assemblêas Provinciaes, Jegisla.r 
sobre: "A instru cção publica e os e:;:.tabelecirnentos proprios para favorecei-a, 
exce,pto as faculdades de medicin a, as escolas de direito, as academias 
"actualm e;nte" existentes e outros esta.belecimentos q uaesquer de lnstrucção 
que sejam e~·eados no futuro por uma lei geral" ; a fonte original da doutrina 
que excluiu a União do seu dever mais inconifundivel zelar p ela educação do 
seu povo. Essa reforma co;nstituci<mal, realizada quanuo o paiz mal se des
prendia da~ agi~aÇões, que o fizeram dar por terra com os ultimas resqmc1os 

do regimen a,bsoluto, e p emetrar o oportico do constitucionrulismo emtão re-
cente, teve, do fervor li!beral dos seus interpretes prirnevos, cegos do delírio 
que se: apodera dos homens de governo nos primeiros en saios IClas r evolu,ções 
.qne consumm-am, uma sancção demasiado r eaccionaria cootra a: centralização 
administrativa f;reexistente, e dahi a incontlnencia e intemperança com que 
€lle;; se houveram em usurpar das prE}rogativas dos representantes da auto
ridade constitukla n::t.cional um predicado comésinbo e -peculiar a todas as 
esphera > du poder publico. das mações civilizadas. 

A viciaria das idêas parlamentaristas e da descentralização politica que 
vinha do exterior, r epercutindo entre nós, sob o influxo das .liberdades tra
duzidas da índole do povo britanko, que tomamos .para exemplo, aqui pw
duziu este fructo ingrato dos t err e·nos sãlfaros, que nos tem retardàdo a dis
seminação do ensino, creando pretextos a subterfugios e escusas dos nossos 
gov er!l.os. 

!Entretanto, m esmo naquella época em que, a o sentim ento da aristocra
tica sociedade da. cõrte, a inda <predominante, não repUigmava alimentar o 
principio da existencia de um -ensino superior, dirigido só pelos poderes centraes 
e frequentado pelas clas:;:es mais aristocr aticas, ao lado do ensino apropriado 
ás classes mais modestas, o ele•mentar, deferido exclusivamente á jurisdicção 
dos poderes subalternos, appareceram espíritos esclarecidos, .dotac1os de co
ragem, de civismo e de sabedoria, que romperam com o dogmatismo dos 
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Conselheiros de Estado, insurgindo-se contra ·a exclusão da competencia dO> 
Governo Nacional em qualquer das categorias da instrucção popula r. AS151m 
foi que Rofu·igues de Souza, em seu tratado de Direito Constitucional, nãe. 
trepidou em ruffirmar: 

"A instrucção primaria sendo uma divida do Estado garantida 
pela Constituição, an:t. 179, § 32, cujo -exa.cto prugamento tanto inte
ressa ao mesmo, como ás provincias e localidades, não põde ser prt
vativo asE·umpto das A.ssemlbléas Provi-nciaes. E' que, em um palz 
extensíssimo como o Brasil, deve a instrucção publica primaria <le 
que é a educação inseparave1, assentar em um plano geral, de accõr
do com o systema poJi.tico, que imprima no povo caracter e physio
nomia nacional . Sõ dos poderes geraes põde semelhante plano partll' 
e ser como deve, fundado nos verdadeiro~ prlncipios da r azão hu
mana:, o melhor methodo de desenvolvei -a. O contrario disso a varie
dade, é o que necessariamente deve resulta r de ser o m esmo assum
pto proprio e exclusivo de tantas assembléas prov inciaes". 

Ninguem poderia commentar em conceitos de mais patriotica elevação 
o wto controvertido da ConE.titui{;ão Monarchica. E, portanto, a r espeita 
de· c~no elle deveria ser entendido na sua expressão mais real e virtual, nos 
contentamos em perfilhar e propagar a OJ)inião desse escriptor distincto que 
foi minoria no seu tempo, mas ao qual reputamos, pela sensatez da EU; dis
sertação, um pensador consummad o e sincero dos mais liberaes, criterioso~ e 
progressistas que temos conhecido. 

Proc'lamu,da a Republica e promulgada a Con stituição de 24 de f evereiro. 
elln dispoz no art. 35 . 

"Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas não privativamente: 

r•, velar na guarda da Constituição e das leis, e providenciar 
sobre as necessidades de caracter f ederal; 

2•, animar no palz o deEenvolvimento d·as lettras, artes e sclen 
cias, bem coono a immigra.ção, a agricultura, a industr!a e o commer
cio, sem privilegias que tolham a acção dos governos Iocae,;; 

3", criar instituições de ensino superior e secundaria nOE· Estados; 
4°, prover a instrucção secundaria n o •Districto Federal". 

Os dous numeros 2• e 3" deste artigo ,bastaram aos lflnos e a r gutos In
vestigadores das nossas obscuridades legaes, para, •baseados nas instituições 
dessa Inglaterra republicana do novo continente, pla11tada sobre o Eólo ame
ricano, cujos dons aviva.l'am e retemperaram nella o genio da sua raça refe
rimo-nos ao Estados Unidos da America do Norte, o typo em que m'ais se 
insr.irou o nosso Constituinte ao argamassar o edifício do noE·SO regim.en 
actual, urdirem a trama frívola e prejudicial aos povos, como o nosso, de 
índole accommodaticia á phrase dos seus sophistas e crlticos de maior reno
me. de peremptoriamente negarem a capacidade da União para tntrometter
se na formação directa dos nossos institutos <le primeiras lettras. A' diantei
ra do~ patrono!' de tal doutrina peccaminosa e hoStil á nossa prosperidade, 
achamos o mais afamado dos commentadores do nosso Pacto fundamental -
Jcão Barbalho - quando á pagina 135 dos seus "Commentarios" desta ma
neira ~e exprimiu : 

"Os serviços e interesses da instrucção publica fiearam, em 
noEsa urdidura constitucional, assim determinados: O ensino em todos 
os seus grãos, ]Jil:imario, secundaria, technic:o e superior, é oibjecto de 
legi&lar;ão dos >Estados nos limites de cada um destes, e dos mun:c!
pios conforme essa legiEJação. Cabem "exclusivamente na compe-
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tencia federal, o ensino superior e o ensino s~cundarlo no Di~tricto 

Federal". 
E, sem prejuízo da acção dos Estados, "póde tarnbem a União 

crear nelles estabelecimentos de ambas essaE naturezas". 
Não é o ensino uma funcção propria do Estado, abaolntamente 

,,s~ = n<''al rlel te. Mas si não lhe quadra. encm-regar-se do e<1s•no e 
impôr aos particula~es a sua direcção, nem lhe é licito pr~Ecrever 
condições restrictivas que embaracem ou onerem o exercício da U
C.erdade individual n esta esphe.ra, cabe-Lhe, en-bretanto, "contribuir 
para o aperfeiçoamento e difofusão geral da instrucção, indo em 
auxilio da iniciativa privada: ou supprimindo-a onde ella ·não appa
r.,cer ou agindo com efficacia para que ella surja. 

Concurso, auxilio, contribuição, eis ao que se deve limitar a 
acção o.lif.icial, sem mon opollo, n em privileg1os . SI a fu.neção do Es
tado quanto ao enE·ii10 deve ser simplesmente cooperativa e supple
m entar da acção individua l não se poderia pretender mais para a 
União. Por mais preciosas· que sejam as vantagens da instrucção 
publica, é certo que em. aLsiJluto não é ell.a. interesse directo e imme
diato da Nação, neste sentido não é assumpto nacional e escapa 
por isEo ao Governo Federal. "Toca-'Lhe, porém, incontestavelmente 
a attribuição de crear e manter institutos teclmicos para o preparo 
de pessoal destinado ao ser viço militar de terra e marinha, porque 
esse serviço é inteiramente nacional" . 

Difflcilmente se encontraria, tiebalxo do ponto de vista em que se collo
cou o preclaro escriptor, alguem que o excedesse na elucidação da mate1ia. 
Discorreu como um rpeEtre, senha~· a fundo da sua concepção do thema que 
desenvolvia. Atacou o problema em toda a complexidade da sua contextura, 
mas o pesquizador .que se não fascinar ao brilho da fama do constitucw
nalista e preferir submetter suas opiniões ao cadinho de uma critica austera 
e meticu1osa, logo verificará qui) o r a.dicalismo dellas não as impediu de dei
xarem valvulas abertas por onde se distillam a sua fraqueza e a sua lncon
siE•tencia. Nota-se que o insigne commentado1· consti tucional brasileiro só 
escapa de incidir nos golpes de reputação justa e indubitavel dos seus racio
cínios, quando se dá a apregoar, sob fôrma abstracta, OE· mandamentos da 
essencia ele todas as democracias, suggerindo que a libet·dade do individuo 
assume n ellas (democracias) proporções ele poder instituidor do ensino pu
blico, o que ninguem contesta, como principal e maiE· jmmediata interessada 
na sua diffusão, ou quando se consagra a dogmatizar graduando em uma 
ordem de méro arbitrio seu, a inte!I'pretaçã.o puramente litteral que a seu 
talante empresta aos estatutos da nossa carta magna. Ka hora, porém, que 
se afasta desse ca:min•ho de generalidades vagUE. ou de asserções arbitrarias, 
arrancadas a um criterio restrictamente grammatical que architectou e ma1s 
decidido emprehende explicar a theoria I)Jetaphysica que sustenta, deánte das 
suas applicações á existencia de um povo politicamente constituído torHa
se, deEde então, mais accessivel ao contacto de todos os adeptos da' ti1eor1a 
contraria, e apologista a seu modo e por doses discretas e subtis da inter
ferencia cooperadora auxiliar dos Estados e da União para evitar que a~ 
falhas ela iniciativa particular redundem no analphabetiS'lll.o, a praga disso
lutaria e anarchizadora que n os aEsoberba, damnificando e corrompendo as 
camadas populares. Diversa não póde ser a traducção mais fiel e leal das 
sentenças seguintes que lançara na sua obra e que com- pr:1zer; já transcre
vemos e reeclitamos: 

';Não é o ensino uma funcção propria do Estado,· absolutamelne 
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e~se.ncial delle; cabe-lhe, entretanto, contribUir para o aperfeiçoa
mento e diffnsão geral da instrucção, i'ndo em auxlliu da iniciativa 
p1·ivada ou supprindo-a onde ella, não apparecer, ou agindo corn 
efficien cia para que ella surja; e si a funcção do Estrulo, quanto ao 
ensino deve ser simplesmente cooperativa e suppiementatr da acção 

. individual, não se poderia pretender mais para a União". 
De onde á evidencia se conclue que, para o proprio João Barbalhu, o 

mais acirrado combatente da creação de escolas primwrlas pelos. poderes :na
cionaes, á U nião tambem compete interferir n esse departamento do serv iço 
pub:i::!o t oda vez que os indivíduos e gradativamente os Municípios e os Es
tados. por si sós não satisfazerem aos desígnios imper1osos da necesstdade 
publica. Tanto mais, quando accrescenta adeante: 

"Toca-lhe (allude a o IGovetrno Federal) incontestavelmente a at
triJbuição de crear e manter ;inshtui.'os technicos para o preparo de 
pessoal des~tnado ao serviço militar de terra e ma rinha, porque esse 
serviço é inteitramente nacional". 

E não é presumível que, quem admitte a hy pot!hee-e da fundação de 
estabelecimentos taes n egu e ao fundador o direito de adaptar-lhes para 0 

uso interno dos alu~os e aprandizes as indispen savels ·escolas primarias, 
custeai-as e regulai-as., ou que restrinja as suas matriculas -e pessoas que 
possuam con1pleto o cUJrso primario, as quaes, en1 nosso meio, e da dos os 1 

nossos costumes, chegadas a este grê.o de cultura m etal, não os. frequenta
riam. 'Tudo isso con'Vence dos enormes embaraços em que se viu Barbalho, 
logico como era, para defender caru galhardia a incompetencla constitucio
nal da União no assumpto a que a11U:dimos . E ai.nda assim, de encontro aos 
escolhos da impossibilidade, para fugir ao n a u:t\ragio, ·vemol- o recorrer á ln
-transigencia do dBmocratismo de -uma formula .gera-l, que envolve a todos 
os r amos do ensino, e q u e o força a apostrop.hàr a lettr a da Constituição, 
nestes períodos á pag. 1~2. obr. cit.: 

"O projecto do Governo incluia, na disposição correspondente a 
da que trata-mos, a ins,trucção primaria o que o Congresso Consti
tuinte a principio approvou, r ejeitando 'uma emenda da Com missão 
m as em segunda discussão c o·ndemnou-a. Ora, ta-nta falta de compe
tencia tinha a União para se encarregar da oreação e cus-teio de 
escolas secundaria-s como de. aulas primar:las, e, quanto â convenlen. 
ela, é certo que um dos m a iores serviços á popula,ção e á Nação é a 
guerra ao analphabetlsmo". 

Não obstante, porém, a: ertrada convicção, dominante no Imperlo, apOts 
o 1' .Acto Addicional", logrou sUJbs!stlr no d ecurso da nossa Republica, até 
certa época sem opposiç:ão, arrilnada, talvez, na respeitosa acolhida ás. pro· 
pos ições emittidas pelo grande publicista .que vimos apreciando. E' um dos 
eternos vícios dcrs nossos homens public os e da nossa sociedade em geral, o 
c:ngir-se, sem prévia analyse, ao que escorre da penna ou do verbo oral da
quelles cultores das lettras e sciencias que a lcançam as glorias da popu
laridade. 

Outro vicio obcecante, que empolga aos governos, é o de annuirem, como 
a um facto provado, a todas a~ demonstrações que lhes poupam qualqu er es
:forç:o, gasto ele tempo ou de acção, sejam ou não verdadeiras. O magister 
dia:lt e este entranhado pendor para a commodidade não abandonam antes 
acompanham, como a sombra, ao corpo, as civilizações rotineiras e i~cip~n
tes. De outro modo se não compre'henderia o n osso a-pego prolongado a pre
cedentes tão condemn aveis. 

Reencetamos a que~tão para cl frontarmol-a mais uma vez e, seguindo 
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as pegadas dos collega,s que nos antecipam neste generoso tentamen, accen
nmrmos sobre a tela do debate o espirito cautelosq da lei basilar que noE 
reg·e, ideado não de um diSl)OSitivo que tendenciosamente se deNaque, mas 
sim do conjunto de todos os dispositivos que, no seu todo, mais immediata
mente interessem á clareza do caso. Vejamos a Con~tituição: 

"Art. •5.• Incumbe a cada Estado prover, a expeit~as proprias, 
as necessidades de seu governo e administração; a União, porém, 
prestará soccorros ao Estado que, em caso ele calamidade publica, 
os so!ici tar . 

.Art. 7. 0 E' ela cornpetencla exclusiva ela União decretar: 
(Segue-se uma relação de impostos, taxa!:·, dü~eitos e leis de 

credito). 
Art . 9.• E' da competencia exclusiva dos Estados decretar im-

postos: 
(Segue-se tarnbem uma relação de direitos fiscaes). 
Art. 11. E' vedado aos tEstados, como á União: 
(Seguem-se os factO!:·) . 
Art. 34. Compete privativamente ao Congresso: n. 18: Legisla!' 

sobre a organização do Exercito e da Armada; n. 33: Decretar as 
leis e resoluções necessar1as ao exercia elos poderes que pertencem 
á União. 

A.rt . 35. Compete ao mesmo Congresso, ma!:· não privativamente, 
o art. 35 e seus quatro numeras cujas disposições já anteriormente 
'transcreve1nos ., . 

Qual a synthese de illaçõ~s decorrentes em bôa, logica do confronto si
multaneo dos textos citados '! 

1.• - Que a União, toda vez que os Estados careçam dos seus 
soccorros, d verá prestai-os, tratando-se c1e motivo grave que lhes 
affecte a segurança; - Vide art. •5". 

2.• - Que dentre os direitos e deveres privativos ao1:• Estados, a 
Constituição se esquivou de prescrever como expressa o provimento 
da instrucção primarJa; - Vide art. 9° e ns ..... 

3." - Que ella attribuiu exclusivamente á União legislar sabre 
a organização do Exercito e ela Armada, e sobre decretos resolu
cõel". garantidores do exercício das prerogativas federaes (vide ar
tigo 34, ns. 18 e 33); 

4•, que delegou á União, com igual attrlbuto para os Estados, Munici
JJios. individuas ou corporações privadas, a !faculdade correlata ele animar, 
no paiz, o desenvolvimento das lettras, artes, sciencias, immigração, agricul
·~ura, industria e commerc.io (vide art. 35, n. 2). 

,A escola primaria, como todos sabemos, é na quadra vigente o centra 
de convergencia de todas as attenções nas socieda<les modernas quando se 
pr.:>põem estas a estudar por seus orgãos directores. o melhor, ~ mai~. facil, 
v mai • prompto e o mais deci~ivo meio de formação do caracter civico e eco
nomico de sua.s gerações, sem conflictos de vontade e sem resistenciaE ve
xatorias contra as suas classes conservadoras. productoras de energiaE· e con
sumidoras . O soldado, o eleitor, o agricu'ltor, o artista, o scientista, o indus
trial e o commerciante, é nel!a oque. preparam os. primeiros. rudimentos que os 
temperam para os actos conscientes e os triumphos na vida profissional. 

Ella transmitte â infancla que a. povõ.a noções preliminares dos conheci
m<!ntos humanos <>ssenciaes e OE· passos iniciadores da educação militar, que 
appare.l.ha o cidadão para a defesa da 1 atria nas horas ele perigo nacional. 

.Como, pcis, tendo os olhos no que dispõem os numeras is do art. 34 
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e 1 o e 2• do art. 35, pretender-se que os poderes federaes ~e conforme1n en~ 
mostrar-se por uma pretensa e absurda incapa;ciuade legal a.lheaclos a essa 
instrucçã.o elles que no circulo de suas obrigações rigorosamer:;te Íl12perati 
vas e intr~n~::feriveis,' registram a de organizar as forç;as de terra e mar e na 
011hita das suas obrigaçõ s concomitm1tes cam outros poderes a de fomentar 
a vitalidade economica e intellectual do paiz? Porventura não estamos a 
E<mtir vibrando na alma palriotica da mocidade brasileira, um fremito de en
thusiasmo pela instrucçã.o militar, que aspil:a e promove em gestos con:;;-tantes 
de ci \ris mo receber conscia dos seus dev res imprescriptiveis com a Nação, 
que de momento lÍ1e póde reclamar os serviços em pról de sua honra e de 
Eua integridade? E não é, como foi dilo e o teem comprehenclido todos os 
pcn·os ,a escola pr!marla. de parle a escolas technicas, o campo preparatorio 
das aptidões da unanimidade dos "Cidad>tOs, modernamente adquiriaas para o 
cumprimento ccmsclente dessee deveres hw.diaveis de cada patriota? o sor
teio militar obrigatorio, lei de defeEa q ue para o nosso u so creamos, desde 
alguns annos, de facto não vae andando com cerf a lentidão e repugnancia 
inescondiYel da maioria dos nossos compatriotas, sophismada quanto é poss!
vel 11a sua execução? E não seria uma le.i facilment acceita e definitiva
mente executada pelas regiões mais longinqnas do noEso territorio, si o en
sino escolar oos nosso futuros hamens predispuzesEe as suas consciencias a 
bem di~cerni1·- lhe os eleYados fins? E qu libel'flade, democracia e republica
nismo são esses tão fui os e fementidos. que nos levariam por diante a, deste 
modo, pontificar aos mais altos poderes constituídos da Republica: Sois so
berano~-. sim, mas á vossa soberania é defeso inspeccionar e melhorar o sys
tema de educação do povo .que: representaes na administração e na legislatu
ra; sois soberano~, sim, e,. como taes, vos pertence arregimentar e regular 
com presteza os vossos exercito e armada, ele que a patria precisa, mas, para 
que eEtes 11ão venham a se compor de analphruheto~. vos cumpre supplicat 
pedinchonamenle aos E!?taüos que elles forneçam gente instruída nas lettras 
primarias, e, si esses não quizerem ou não puderem fazel-o, cruzae os braços. 
que outro rPmedio não tendes, porque a !Constituição vos prohi-be agir por 
conta propria?! . . . Deprehende-se c1 e ta série de considerações irretorqui 
ve!s, que a intulção prohlbitoria dos deveres da União em materia de in
strucção publica e, particularmente, de instrucção primaria, da qual figurou 
d<l maior paranympho o inclylo João Barbalho, e que obteve, por prazo longo, 
o respeito e o acatamento dos nossos governos feclerae~· . não poderia perdurar 
na luta com os dictames do bom senso. 

Assim pen!'ou o illustre .Deputado José Bonifacio quando declara em seu 
brilhante parecer a um projeclo "laborado pelo Deputado Augusto de Lima: 

';E' certo, porém, que, dando interpretação acertada a outros 
textos, interpretação que bem % coaduna com a natureza do regimen 
e o pensamento da .Constituinte, ficamos autorizados a sustentar Clllf' 
" Uniã:"o, ao poder nacional, corre o dever de se interessar pelo ensino 
eiementar primaria, cabendo-lhe, sem emba~·açar a acçã.o dos EEtados, 
a tarefa de promover a sua diffusão a mais completa, educando 0 
povo e lne1horando por essa fõ.rma as suas condições de vida pelo 
cultivo de f!Ua intelligencia e do seu caracter. 

Ao Congrf'S o Nacional com-pete "animar o deeenvolvimento das 
lettras, arteE· e sciencias, hem como a immigração e agricu ltura in
du!>tria e o commercio, sem privilegies que tolham a acção dos' go
vernos locaes. 

Ora. não se comprehende que, dando -lhe o dever de animar as 



-31 -

lettras, 'Quizesse o Jegislad!Jr impedir que a União attende~se ao ensi
no primaria. 

Si lhe compete animar, promover o desenvolvimento das lettras 
e sciencias, é indiscutivel que constitucionalmente pode o Congresso 
providenciar sobre o assumpto e não só conceder subvenções como 
ainda estabelecer condições para o ensino pt·imario, crear institutos, 
estender pelo paiz uma vasta e conveniente ~·êde de escolas communs. 

Esse é o seu dever, em acção cumulativa, ém juriEdicção con
currente, sem levantar embaraços ás unidades ela Federação, mas 
fazendo fructificar por toda a parte a semente do ensino popular". 

J)o mesmo modo comprehendeu o nobre Deputado .Sr . Barbosa Lima 
quando em um discurso assim se expt·imiu: 

"Não penso que ü legislador constituinte tivesse, siquer, impli
citamente, consentido em arrancar ao Po ler: central, a União, ao 
Governo :\'aciona!, a discreta e suprema superintendencia sobre o 
ensino. 

A acção do orgão central, do Govermo brasileiro, daquelle Go
verno que, nos Lermos de uma Constituição, pócle merecer este nome 
augusto: o Governo Brasileiro - bem se sente que póde e deve per
feitamente exercer -se tacitamen·te, fraternalmente com a acção dos 
EE·tados, das municipalidades, emfin1 Ide todas as forças que porven
tura venham contribuir para a solução deste prolblema que constan
teTI1ente preoccupa. os verdadeiros estadistas". 

A utilidade de ser centralizada a inspecção e orientação do ensino pri .. 
mario reconheceram-n'a e appllcaram-n'a, em proveito de suas instituicões, 
·as povos apregoadamente mais individualistas e descentralizaclores. 

Nesta via, aconselhados pela experiencia dos mãos effeitos da tal de~cen
t ra1ização com o caracter de absoluta, marcharam a I~glaterra, os Estados 
Unidos e a Suissa; aquella, desde a lei de 1870 que accelerou gramdemente 
o floreEcimento das escolas e a sua concurrencia; Por sua 1•ez influicla pelos 
se>us •mais proeminentes especialistas na materiP", ,que, como Henry Bernard, 
p ontificavam: "!SI} conheço um meio de desarmar a nativa rustiquez deste 
f uluro exercito de €leitores, cuja igno.rancia pôde ameaçar a nossa organi
za ção social e política; é obrigar, "mediante uma 1ei geral, todas as creanças 
a frequentarem a escola, e a.;:segurar a todas uma bôa educação moral "; 
a grande Republica norte americana, desde 1867. creou, pelos poderes da 
U nião, um consel·ho de educação sob a presiclencia de = commissario, de
pendente do J\!linisterio do Interior, encarregado de coordenar a estatística do 
ensino de todo o paiz e a publicar cincuJares con1. in:f6rmações e memoriaes 
nttin ntes ao aSE·Umpto e por lei, tamlbem federal, de 2 de julho d& t1S62 fez 
dotações de terras a determinados institutos e não ficou abi, lfoi e vae 'indo 
m uito mais .além; e a Confederação Helvetica, que, no ru·t. 27 de sua Con
stituição conferiu aos carutões o provimento elo ensino primar ia, verüicando 
que ,pel~ exiguidade dos seus recursos, e~ses não podiam supplantar o anal
phabetismo, não trepidou em ampliar, com a reforma de 29 de maio de 1874, 
n os ns. 27 e 27 bis das suas disposições geraes, a attribuição do poder cen
tral; e logo os resultados exuberantemente coroaram a- previclencia das tres 
n a ções referidas . 

Na America do Sul , o Uruguay e a Argentina trilharam na mesma di
recção que as precedentes, nort:ar.do-se que nesta ultima, apezar do art. 5°, 
em Yigor, da sua Constituição de 25 de setembro de 1 60, determinar expres
samente que o ensino primaria é affecto ás províncias, o pa·triotismo de 
Ma~wel Lain ez fel -o elaborar a lei famoEa qu se baptisou com o nome do 
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seu c•·eador e que, presidindo alli a acção federal, tão innumeraveis lucros 
vem proporcionando á Republica ·visinha. · om que fundamentot:-, pois, re
cusar-se ao Brasil a praticabilidade de uma providencia que todos os outros 
povos já adoprt:aram, sem menoscabo ou desapTeÇo ao vigor dos t:eus prin
cípios constitucionaes? O que a Constituição portanto estipulou em suas 
normas, vasadas no mais são e mais nobre espírito descentralizador e federa
tivo. foi que aos Estados, mais directamente do que á Un.ião, cumpria, como 
organü:mos políticos regionaes, em bôa fé mais proximos de sentir as neces
sidades do povo de cada circumscripção, dirigirem, na m dida que qu.izessem 
e nas proporções que lhes parecessem uteis, a fundação e regulamentação 
das escolas primaTias, reservando á União a autoridade de inspeccionar e de 
proyer, nos termoJO• dos citados arts. 34, n. 33, e 35, ns. I e II, as exigencias 
do mesmo ideal commum. toda a Yez que lhe convenha e .interesse ao desem
penho da sua missão superior. 

Fóra disto é o con LrasE:nso, a anarchia, a abdicação . 

O HISTORICO DA I:-ISTRUCÇÃO KO BR,\SIL E O PLAXO GERAL DO PROJECTO 

Tudo entre nós yive, passo a passo, mamento a momento, sem que o 
"CPnario mude de e~lylo e configuração, a proclamar ~~e o problema da. ed~
cacão no Brasil nunca foi enfrentado, pelos que _o d1nge~ .. sob um cnterw 
intensiva e extensi-va."llente reformador e bemfazeJo, acondlClOnado aos recla
mo!> das variadas condições mesologicas. sociaes e territoriaes. Por toda a 
parte, em nosso paiz, ouve-se a lamuria das queixas d~ que~ 5em filhos a 
('ducar e vê que os maiores obstaculos se lhe antepoem, smao por falta 
de escol::!.s, 0 -que, aliás, acontece na 1naioria elos casos, ao menos porque as 
ex.istenteE• se degradam e desmoralizam nas vascas da indisciplina, do deslei
xo e até da ignorancia dos proprios professores, quando não o seja nas ma
terias triviaes do curso, fano não raro, quasi sempre na arte delicada de 
comm\U1icar o ensino ao alumno. Fazem cõro com a alluvião dos queixosos 
alludidos OE· homens publicas: Deputados, Senadores e Administradores, em 
<!Ujas deliberações se presume devera achar-se o remooio para tamanho in
forlunio. Alguns ha, cujas idéas lançadas no Parlamento ou no governo elos 
Estados, mal começam a frutificar as benc;ãos dos beneficios que prmnettem 
e do valor que pos~uem: poucos que surgidos no Parlameno da União vêem 
qua seus esforços tombmn asphyxiados pelo desprezo do ambiente que os 
envolve. Esta pleiade insubmis a á rotina, reagindo e agitando-se, porfia 
:por abater c indüferentismo e a negligencia reinantes, aterrada ante a visão 
dolorosa da cegueú·a intellectual que, com o cret:cer da nossa população en1 

éras successiYas, se yae ala trando tambem em uma progressão continua. 
sem freios satisfactorios que attestem cuidados por sua diminuição. E, com
tudo, já era tempo de ha-vermOt:· providenciado com maior acerto e melhor 
"'fficacia no descortino ela instrucção dos nossos conterraneos, eliffundindo 
pela amplidão do nosso territorio os meios directos de educar o povo para os 
iabt'res e os deveres da vida natural e social. No periodo colonial tivemos 
para jut:tificar com abundancia de razões o phenomeno penoso do nosso anal
phabetismo, durante tres seou1os, a acção oppressiva e constrangedora da 
metropole, que tudo envidava para emperrar as molas da nossa expansão 
espiritual, ao ponto de, em 1747. mandar desmontar, nesta Capital, uma ty
pog-P.nhia a primeira aqui fundada, e PPio alvará de õ ele janeiro de 1785 
ordenar a destruicão das nost:as prin~Itivas faibricas de ourivesaria. fiação e 
tecelagem e, após. em 1820. exigir o fechamento dos estabelecimentos publi
<!OS que D. João YI nos doára. Xa época. de D. Pedro I e das Regencias 
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tripla e una, ainda podemos articular cOnlo explicação do nosso atrazo men
tal, as incessantes de~ordens intestinas, as mutações 1·apidas que se opera
ram no Governo por tres. vezes modificado cam sulcos profundos a separar, 
eJ'lltre si o feitio do catla. adruluistl'S.Ção e a curta trajectoria de menos de 20 
annos l'~alizada nessa phase transitaria da .nossa emancipação política. 1\íesmo 
no 2." lmperio, ainda havia a allegar-se, como estorvo os impulsos da edu
cação popular, a no~s.a sujeição ::t. um regi·men em que muito prevaleceu o 
poder pessoal de um monarcha conservador e retardatario, servido, em regra, 
por ministros estudiosos de gabinete, Pl'Ud€rntes e circumspectos, porém mal 
versados no conhecimento das nossas regiõeE, que não viajavam, e cuja 
vida economica nem mesmo apprehendiam nas suas leituras porque quasi 
11inguem se occupava ele descrevel-as. Todavia, na vigencia' do reinado de 
Pedro U, ao ensi·no primaria offereeeu-se um estimulo na g1·ande importan
cia que a e~se tempo exerceu o direito elo voto. Os princípios victoriosos do 
parlamentarismo, que esse Imperador inaugurou no Brasil; os partidos que, 
em consequencia de taes princípios; se constituira•m e arregimentaram ba
tendo-se nas urnas em_ pleitos memoraveis, creando Parlamentos de repr~sen
tantes legitimas elo corpo eleitoral, tornaram o votante, uma individualidade 
àistincta e representativa de uma faculdade real, a de escolher os seus man
datarios, e isto bastou JJara que todo o pae ele familia <!Ue livre tivesse um 
filho varão o fizesse aprender. quando nada, os rudimentos de primeiras 
lettr'Ls, afim de alistai-o cidadão eleitor. 

Até ahi, porém, as nossas escolas primarias, desde o Acto Addicional 
obras dos governos provinciaes ou de particulares, eram tudo o que se pôde 
imaginar no assumpto de imperfeito e de barlbaro. As mais mobiliadas e or
gulhosas dos seus foros de e:s:cellencia poderiam ser assim retratadas: uma 
sala pouco espaçosa de ca'ia commum, com a~pecto humilde e triste, despro
vida de outras quaesquer dependencias destinadas ao officio; em um dos 
cantos ou no centro da parede frqnteira ás filas dos discípulos, a carteira do 
mestre; os Mncos em que aquelles se assentavam, tendo á frente deselegan
tes, inadaptados e malfeitos estrados, onde elles escrevia=, 0 quadro preto 
e o giz. As que a essas succediam, na escala do luxo, supprimiam aos profes
Eores as carteiras e aos discípulos os estrados. E finalmente algumas redu
ziam-se apenas a uma cadeira, o movei solemne do mestre e a um ou mais 
bancos. 

Os alumnos figuravam dos seis annos até os dezoito ou mesmo 20 annos. 
As disciplinas. ensinadas por contrafacção assassina do methodo de Len

ca ster nas mais populosas e de mistura com o methodo do ensino individual 
u:;ado em todas, pelo prÕcesso do maximo e fatigante exercício da memoria 
infantil, cifravam-se: á leitura da lettra de fô1·ma e de mão, nem sempre 
em ·bons modelos á calligraphia ás quatro operações arithmetic'as regra de 
t ras simples e cdmposta, de jur~s. de companhia, elementos de fr'acções, de 
decimaes e desenho linear. Raríssimas, por excesso de escrupulos do docen
te, obrigavam o mel1ino a decorar umas. paginas de geographia e de lhistoria 
patria, das quaes, após instantes da trabalhosa operação, ficavam de novo 
em jejum. As do sexo feminino, a isto addicionavam, quando bem dirigidas, 
un :caios de costuras e ligeiras prendas ornamentaes. De modo que o Brasil 
quando pa~sou lá tR.epulblica e no começo desse regimen, em 1894, pela esta
tística, accusava a seguinte relação: 

Amazonas: 

População, 135.000 habitantes - Um lyceu, 110 escolas primariaB, uma 
bibliotheca e um museu. 
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Pará: 
População, 435 . 000 J1a,bitantes - Um lyceu, uma escola normal, 2•10 eseo

las pr imarias e collegios secunda rios. 

Maranhão: 
População, 5"95.000 habitantes- Um lyceu . um collegio de at'tifice;:., :iSO 

escolas primarias e collegios secundar.ios. 
Piauhy: 
População, 335.000 habitantes - Um lyceu, uma escola normal, 60 esco

las primarias e uma bibliotheca publica. 
Ceará: 
População, 8'52. 000 habitantes - Um Iyceu, uma escola normal, 270 esco

las primarias, uma escola militar, muito;:. collegios, instituto historiao, biblio
theca publica, gabinetes de leitura, museu; etc. 

Rio Grande do Norte: 
População, 280.000 habitantes - Um lyceu, uma escola normal e ~50 

escolas primarias. 
Para:hyba: 
População, 450.000 habitantes - Um lyceu, uma escola normal, e cerca 

ele 100 escolas primarias. 
Pernambuco: 
PopuJação, 1.100. ·ooo habitantes - Um gymnas.io, uma escola normal, 

mali'l de 500 escolas primarias, um lyceu de artes e officios, um col1egio de 
artes, uma faculdade de direito, bibliotheca, gabinetes de leitura, instituto 
archeologico, etc. 

Alagôas: 
População, 

las primarias, 
cola, etc. 

Sergipe: 

500.000 habitantes- Um lyceu uma escola normal 160 esco
um lyceu de artes e officio~. lbibliotheea, instÚ:uto agri-

População, 280.000 habitantes - Um lyceu, uma escola normal, 500 es
cola• primarias e muitos coliegio:;: .. 

Bahia: 
População, 2.106.000 ha.Litantes - Um lyceu, uma escola normal 800 

es.::olas primarias, um lyceu de artes e officios, uma academia ele bellas 
artes, uma de medicina, uma de sciencias sociaes e jurídicas, dous ;:e'D:linarios 
onde se recebia o ensino secundaria, um instituto de agricultura um museu, 
nurm;rosas bibliolhecas e sociedades litterarias e ;:cientificas. ' 

Espirilo Santo: 
Popula.ção, 160.839 habitantes - Um lyceu, de 90 a 100 escolas pri

marias. 

Rio do Janeiro: 
População, 1. 300.000 haJbitantes - Dous lyceus, escolas normaeE·, 500 

escolas primarias e muitos collegios. 
Districto Federal: 
População, 600 .000 hal>itantes - 80 escolas primarias, numerosos insti

tutos secundarias, academias de medicina, direito, engenharia, bellas artes, 
agronomia, sociedades scientificas, litterarias, museus, bibliothecai'l. 

S. Paulo : 
População, 1. 500.000 habitantes :.._ 1. 200 escolas primarias, numerosos 

coUegios e institutos ele ensino secundaria, uma academia de direito um e-e
minario, um 1yceu de artes e officios, uma recente escola ele engenl{aria. um 
instituto agronomico, etc. 
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i:'ru·aná: 
População, 250.000 habitante:; - m lyceu, uma escola i'JOrmal, 300 es

.colas p!·imat'ias, colonias militares à e Cbopim e Capecó . 
Santa Catharina: 
População, 300.000 habitantes - Um atheneu, 180 escolas primarias, um 

Jyceu de artes e officios e uma bibliotheca. 
Rio Grande do Sul: 
População, 900. 000 .ha•bita ntes - Uma escola. normal, 500 escolas prima

l'ias, uma escola rniljtar, uma de agronomia, institutos de ensino secun
dario. etc. 

Goyaz: 
População, 2·58. 000 habitantes - Um lyceu, uma escola normal, 90 esco

las primariaE, um seminario onde se exercia o es tudo secundaria. 
Matto Grosso: 
População, 100.000 habitantes O ensino primaria em abandono, um 

lyceu, um seminario e um collegio de instrucção secundaria. 
:.VIir.:J.s Geraes : 
População, 3. 264 .•000 bahi'tamtes - 'eis lyceus, oito esco las normaeE·, 

cerca de 2. 000 escolas pri•marias, uma escola de pha.rmacia, uma de minas e 
collegios particula.r!'Js importantes. 

Ist.o é, po!'to á mm·gem os dema:E. institutos, para uma população de 
15. 'i' OO. 8'39 h aqJitanteE, 7.1195 escolas primarias pouco mais ou menos. 

Antes disso só tivemos os fructos da mencio.nada lei de 15 de outubro de 
· 1027, essa relíquia de 90 a nnos transcorridos, sellada com a rubrica do pri
meiro imperador, regulamentadora e creadora primaz elas nossas escolas e do 
noEso professorado regulares de primeiras lettras, extincta em seus effeitos 
pelo Acto Addicional e que l'oi continuadora e elisciplina.dora da obra come
çada pelos jesuíta~', imperfeitament& auxiliada até á factura della por muito 
raras tentativas do esforço privado e por pequeno nmnero das escolas cha .. 
madas régias, avaramente distribuídas pelos mandatarios ela Cõrt.e Portugue
za; lei que, ainda na actualielade de agora, salvo as suaE· xtemporaneidades 
anachronicas qnanto aos order.aàos, o provimento das cadeiras e divergencias 
consequentes da fôrma de governo, representa, em principio, os 1nelhores 
modelos do plano geral ào ensino na maioria dos institutos primariOE· que 
possuimos no interior· dos EEtarlos. e em certos pontos, po ta em vigor, viria 
preencher, com bastamte propri dade e legitimo agrado a lacuna das deficien
cias da eelucação moral , intellectual e civica da mocid~e brasileira . E como 
producto do esfü·rço cia iniciativa privada e da cooperação pro-vincial durante 
e :l!té o fim do Eegundo reinado, em 1882. 6. 350 escolas. fr.equentadas poc· 
200. !'00 alumnos, approximadamente. Em 1907, quiçá, a data da 11ossa der
radeira estatisU.ca publicada no "IBoletim ommemora ivo da Exposição 'Na-. 
cional de 190 ", a cifra conseguida dos est.a'belecimentos publicas e particula
I'CS em todos os E tados, no en sino de primeiras lettras. annunciava em globo 
11 mil e tantas escolas, fóra algumas municipaes, das quaes foram exíguas 
a:;; informações, com um total de 500 e muitos a 600 mil alumnos de ma · 
tricula c 300 e muito~ a 400 mil de frequencia, progresso inEignificante para 
q·.:ad 20 anr.os de cuidados e dis,pendios e que deriYaria em nenhum, si visar
mos o augmento da nossa popu:ação em seis a sete .milhões de habitantes. 

Os demais ramos do ensino . superior e secundaria, se mantinham quasi 
ao nível a:ttingiào em 94, SC'm differenciação sensivel. Só o ensino profissional 
p;Jdagogico e technico, dantes inteiramente descu rado, as ignalou um ligeiro 
e superficial incremento, aliás bem vi ivel, em zonas restrictas do nosso paiz. 
E qual o movei de n os conservarmos neste e!'tado de decadencia , desalento e 
desconforto, naquillo que mais pôde acordar vivamente a preoccupação :>er-
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tinaz e intransigente dos poderes publlcos. em uma nação r;on1o a nossa, q1<~ 
ainda não expandiu as en~rgias da :;:ua vitalidade, nem desdobrou ao m undo 
o panorama vastíssimo das suas rique7..as naturaes, justamente porqu e possue 
um problema essencial a resolver - o de distribuir ás populações, pela vasti
dão da sua immensa superfície noções prelimin ares do sruber qu predispõe 
o homem á vida pratica do cidadão e que, em vez de se decidir â solução 
do mesmo probler'na, desperdiça superfluamente o seu orçamento gera~·. mui
tas vezes com demasia e prodigalidade, em misteres illfferen tes. mais adlaveis. 
e secundados? Será acaso por faltar ao nosso povo vocação innata para 
as Jettras? Não ba quem pretenda apoiar semelha,nte desproposito! A incli
nação idealista do brasileiro, para as exhibições e indagações tbeoricas, n ão é 
pectuen:t, e desde o seculo xv.II, seculos dos primeiros signaes impr essionantes 
da caracterizaç;ão da nossa raça, á l uz da sua l itteratu ra genuin a, que se vem 
parenteando. Ser-nos-bia facil apontar-vos casos de uma simples bibliotheca 
publica, inaugurada por um grupo de moço~!> em uma cidade sertaneja do 
Estado da Bahia (fallando de Joazeiro), em breve fa:rer florescer nelfa um 
nucleo não resumido de litte~·atos halbeis , a lguns, verdadeiras revelações es
pontaneas de historiographo:;, poeths, jornalistas e advogados, que da~tes só 
tinham para illuminal-os a claridade fusca de aulas primarias, regidas po~ 
mestre-escola de villas ou aldeias. Sóe, no emtanto, confessar que a ten
dencia actual de ·varies espíritos progressistas, revelada com pujança e brilho 
nos parece1·e , projectos e discursos. de José Bonifacio, .Barbosa Lima, José 
Augusto, Monteiro de Souza, Miguel Calmon , Augusto de L IJna. Corrêa De
freitas, .Passos de Miranda, Joã.o Pernetta, Lebon Regis e Mam·icio de Lacer
da, todos no Parlamento f dera! autores de medidas co.ncernentes a encami
nhar a intervenção da União no combate ao cancro do analphabetism<J . de 
monstra e promelte iJ.Ue um futuro proximo nos sorri . Nos Estados, a_ faina 
tambem aos poucos- rresce, no objectivo de imitar as praticas dos paizes es
trangeiros mais aperfei<;:oados. A proposito do Estado do Rio tenho em mãos 
o ir,teressante e ij)em delinP.a.do discurso do Deputado estadual Dr. Bocayuva 
Cunha, que denota a mais lucida conscienCia ela especiaLidade. Inspirada nos 
arroubos deste pensamento altruistioo, foi que Minas <'!P.U um salto avanta
jado para a frente no governo do inolvida,·eJ estadista - .João Pinheiro. 
Outro tanto poilemos dizer de S. Paulo, do Rio Grande do Sul, do Parana ., 
de anta Catharina., que, aliás, muito devem as suas investidas industriaes e 
economicas ao contacto ciYili7-<.Llor do immigrante europeu. Quanto a estes, 
::JOrém, é forçoso distinguir: Emquanto os de S. Paulo e Rio Grande vão, sem 
oh:ces, nem ve>t:J.mes, assimilando o factor externo que em si inocularam por 
amor rle üill:l politica economica vantajosa aos chamados povos de immlgra
-;;:<o, como é o no. ·so; o Paraná se esforça, com os seus proprio~. recursos, para 
aperar a.·sirnilaçào iden ica, que suppomos ainda está distante de se concluir: 
Santa Catharina. já clamou pela voz de um dos seus illustrel!> mandatarios 
n.::sia Casa do Congreooso _-aciona!, a deficiencia dos seus meios e o pedido 
do auxilio ãc subvenções do Go,·erno Federal, .que a ajudem a disseminar um 
numero de escola.'l mais suificientes, que eduquem os seus povoadores mestl
ços de allemã<>s ou puramente allemãcs, os quaes lá preponderam sobre os 
naturaes genuinamente bra.<,ileiros em mais de um Inunicipio e em outros, 
como BlumC;nau e Joinville. constituem quasi a totalidade aa popula(;ão. 

Do nort<~ tamiJerc. alguns registram esse anhelo bemdito de progredir 11 

melh<orar. Para quem, t~ctavia. olha com imparcialidade a feição carac"teristl.~a 
ila i11strucçii.o do nosso povo, de norte a sul, a verdade que não escapa e fero 
promptar ente, fJ. retina do espectador é <tue: nem Minas, nem São Paulo, 
ne;n o Rio G!':.nd<· do Sul, nem Os grandes e ricos Estados septentrionaes, 
pu ·!'ram fm.·lar, generalizar e fazer medrar em seu seio, ao gozo dos seu~ 
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ha!bitantes, uma construcç:ão de ensino pedagogico e primaria que plenamenttl' 
os satisfaça e não mereça -os rigoTes da crítica sadia. O •batalhão de seus anal
phabetos ainda é consideravel em qualquer delles, impetrando aos administra
toras e~colas que os illuminem. Ao pae de familla dos nossos sertões ou do 
Interior dos Estados, pauperrimo, sem meios outros de subsistencia que não. 
s~ja o seu trabalho mánual e dos seus descendentes, residindo em lugaree 
incultos, onde o hornem não tem horizontes para desenvolver ou mesmo ap
plicar as parcas noções de leitura e de escripta adquiridas na frequencia 
~colar, que impressão poderia dar a maioria das nossas escolas primarias, 
feitas no estylo jâ caduco dos m-ais antigos exemplares do genero, mal fis
oalizadas, servidas de mao pro!essore::;, maos ruethodos e mãos edificios.? A 
do abandono fatnl para melhor poder cuidar da vida pratka e. do futuro 
da famllia .-,;em IP~~da inutil de tempo. Perguntaes alli a um pae, ·porque não 
mauda os' fiLhos á aula da aldeia !.. ell<, ironicamente rc:spondera: 

"Porque eu, quando menino, frequentei uma igual, aproveitei o que pude 
do qu'L.si nada que me ensinaram e annos depois fiquei ele novo analphabet•J, 
pois tuLlo que aprendi dissipou-se nas asperezas da ilida do campo, sem na 
n1emoria deixar vesUgio". 

A argumento tão concludente nlnguem sensato de bOa fé contraria, e ell~S 

resume o motivo da impopularidade das nossaE• . escolas aldeãs. Entretaato 
nãl' é isto uma 11ovidade succec1ida no Brasil. Dccupando-se da falta de obri.
g1Ltoriedade d:1. frequencia escolar promovida pelo Gover.rw do Estado, negada, 
na Belgica pela lei de 20 de setembro ele 1884, em virtude da qual as com
munas supprimiram mais de 700 escolas, narra Heru-i Charriaut, no Evro 
·'A Belgica moderna". pag. 123: A Be!glca resente-Ee destas medidas deplo
raveis. As crianças privadas de instrucção dividem-se em tres categorias: 

1", das que não vão á escola; 
2", das que a sistem irregularmente ãs lições e quasi nada aprendem; 
3", das que sa,hidas da escola, após annos, esquecem totalmente o apren-

dido "'. 
No intuito de habilitar o Governo da Republica a tomar sobre .si 0 en

cargo, de parceria com os Estados e .1\<Iuniclplos, cujas receitas, por maiore~ 
que apparente~n ser, na realidade não aguentam os sacrifíci-os dos gastos im
PDstos no período de organização, por esE-a tarefa utilissi~'l. e fartamente
reproductiv.a da vulgarização e methodização do ensino primaria sob os mol
des modernos; é que acuifinws ao appello da mensagem presid~ncial, elabo
rando o projecto que temos a honra de submetter ao juizo do Poder Legisla
tivo, convictos de lhe havermos impr!miilo a constructura mais adequada ao 
momento hiEtorico e fiuanceiro que atravessamos. Em fórma facultativa ao 
Poder Executi,·o para quando, no seu alto criterio esse entenda chegada a 
occasião financeira ele realizar a necessaria instituição, autorizamos seja fun
daJo nesta Capital, com a maxima urgencia, um estabelecimento pedagogicc 
modelo, para o preparo gratuito ele individuas pobres, que os Es~dos lhe 
enviem, e que abi recebam a educação inte!]igente e soliàa de suas faculdades 
superiores e dos seus sentidos corporae~ e adquiram babilitadamente, para 
transmittlr á mocidade que venham a ter sob sua direcção, as 11oções ínc1is
pensaveis aos cursos theoricóS e praticas das escolas primarias hodiernas. 
:"!ào podiamoR cogitar de uma lei .como a presente, que Importa em reforma. 
aos nossos habitas anteriores, sem collocar o poder, ao ql.\al vamos conferir 
a somma de prestigio indiscutível para cumpril-a sufficlentemente capacita
do a 2.1;ir com toda confiança nos funccionarios te~hnicos que careça utilizar
Omittissemos esta parte do nosso projecto e cahiriamos na censura justifi
cacla dos que nos quizessem interpellar: 

Como pretendeis que o Governo Federal accelte a responsabilidade de-
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guiar o em:ino elementar, seut lhe attriuuirdes, desde jã, a fo r mação ele pes
soal dirigente par a os institu tos soQ) o seu patrocín io'? Não set'á. a nnulla r , 
desde logo, todas as primícias que o vosso acto projecta, clngil -o a acceitar, 
sem o direito de recusa, por inexistencia de melh01·, o que os Estado&, no seu 
deficicnt d PO-ito de profissionaes rigorosamente capazes, l he possam sem 
pt· juizo dos s us estabelecimentos proprlos, impin gir '/ E, quando o (3o'verno 
Feder:J.I. não se content co:-n esse fot·n cimen to pouco afiançavel q ue os Es
tados lhe façam a principio, ~eria tamlJem dignificante para a nossa ::-<ação, 
qu& timbra em alistar-se na fileira tias chilizaclas, viver nes!ões asswnpto~ 
de emprestimos, pol' muito tempo, a con(ractar capacidades no estrangeiro, 
is to porque não as tem dentro c1 s l, e nem ten ciona. formal-as com suffi
ciencia para u seu meprego interuo, em uma população que já registra 20 
e tantos milhões .cJe almaE·? Por consequenci::t., procedemos com acerto, redi
gindo os artigos 1• a 16 elo capitulo Q• da parte geral da. nossa le!. 

Aos cstabelechnentos destinados a diplomar esses mestres, não poderia
n1os deixar de prover de todos o~. elemen tos e m ecanis•mo con juncto para o 
cultivo dos habilitações e aptidões nrganicas lnherentes ao futuro pedagogo. 
Salas hygienica · e bem appa.relhadas que os habituem a vêr, sentir xeco
nhecer a obsen·ancia elos devere~. prophylaticos e doncle recebam, licçõ.:.<s de 
um cot'J'o docente cl professores eruditos c experientes, dentre o;;; mai:; prc
pai·aclos que aqui existam na arte ele incutir o saber e o manejo de ensinar; 
uma bibliotheca escolhida para. as consult'ls; gabinetes ele analyse experimen
t::!.l para as sciencias que do seu auxilio não di'<pensem; um museu, que bem 
poderia ser o actual Museu racional; um jardim de infancia; uma fazenda 

{!e demonstração agt·kola pastoril; uma escola primaria de primeiras 
letlras, e officinas praticas de trabalhos mecanicos; dependencias todas an
nexa.s , affei<;oadas [L gymnastica. elo corpo e elo espírito dos alumnos nas in
·vestigações minucwsas das seiencias e artes physicas, naturaes e profissic-
~Jaes que os capa-citem pela observação e o estudo, no achego das classes cls 
aprendizes, a adquirirem o methodo mais racional ele exercitar etn conscien
ciosamente as funcções do magisterio. Preferimos instituto normal para o 
sexo ma:::culii•o. porque o programma em mira ê responder com os nossos fa
vores ás solicitações mais anciosas das nossas crises 1nomentanea , e este 
sexo é o que mais de perto se lig<t á ordem e regularidade na. vida ec::.'lum<f'a, 
política e militar do nosso paiz, e demos a feição modelar de internato, por 
facilitar a frequencia de estudantes sem fortuna, pro,·inclos dos •Estaãos. Xão 
servirã, embora, a nossa preferencia, de empecilho a que se inaugure mais 
tarde ou quando convier ao Gov~rno um instituto de formar profe!õsoras nor
malistas, peritas em prendas domesticas e em todas as profissões pratica>• 
a que a mulher vae se entregando m nossa sociedade, bem assim na profi
ciencia dos deveres na dona rle casa e da mãe de famllla, segundo os processo~ 
usuaes em seus similare~ m.ais perfeitos . 

Escolhemos esta cidado para sêde da institut<;ão supraclita por torn(4, 
em a~sumpto ele tamanha ll·onscenclenc!a mais bat·ata mais •heroica mai .. 
pessoal c positiYa a fiscalização, praticad'a de viso pel'o proprio Pre~ident; 
da Repul:lica e seu :.\Iinistro do Interior nas visitas que realizarem e pelo 
preposto directo e ass1duo da absoluta confiança do Governo. Assim acred:
tamos defendida a pdmeira parte elo projecto. 

Quanto á segunda parte, que ê o ponto fina! da questão, o estabeleci
mento das escolas primarias, de que a outra é o Inicio. como elemen to pre
;.mratorio, passamos a explic'al -a, conforme se nos afigurou e procuramos 
resolvei-a. 1Jão p~sa specificn.r e sobremodo são n otarias as causas deter
minantes da no!isa inf'>J lí>!ra Afoitamo-nos a deslg11al-as sem temor de 
contestacão: 
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1. • A gm-ar todas as outras: 
O mão haJbito dos governos ingerirem~se o menos que podem na pratic:.•. 

effectiva do ensinv escolar- , desc uidando-se de acompanhai-o n«. sua. effecLl· 
v:1ção, 1para melhor estudarem as ~uas falhas e preenchel-as como o exigirem 
as condições do .meio, limitando-se a o~ganizal-o nas leis e regulamento e " 
.agmw:clar que s desenvolva pela 'bôa vontaele e o bem querer do mestre-escola 
e elos discípulos. 

2." O pessimo e.ystema de fiscalização que temos a.doptado transtorman
clo-a em periodica .. condescendente e formalistlca •quando mer~cla ser sever:J. 
ao maior rigor , permanente, vigilante e inJ'atiga.:.el, castigando por omissõe,,, 
erros e crimes regulamentares - professores e alumnos. 

3. • A benevolencia nas approvaçõeE:, alliada ao commodismo, á ignorancia 
e ao descuido dos mestres no ensinar, chegando, na melhor hypothese, o es
tudante a gravar de memoria os estudos das multi.plas disciplinas e, na J)eiol' 
hypothese, p ermittinclo as bancas examinadora!' que passem adeante, sem 
.q uasi nada saberem das ma terias cone) ui elas. 

4." A falta ele uma legislação geral que abranja em seus rl etalhes as con
tingencias locaes. 

5. • A culminar dentre todas, a politicagem a\·assaladora e deEtruidora dos 
costumes austero~. · 

:N'a intenção de eliminar ou alliviar esses vlcios do nosso organismo social, 
é que legislamos agora contamlo com a sinceridade c o patriotiEmo do Go
verno actua.l e dos seus successores na execução do preceito que o autoriza 
a montar institutos de educaçã.o p~imarla na sêcle de quaLquer município, 
que em ajuste prévio lhe forneça á.rea apropriada e uma porção de sua.a 
rendas combinada para o custeio da conEervação e do professorado. 

As escolas primarias, que para esse fim .lnstituim.os fora1n comprehen
dida'", como simples miniaturas da escola profissional ctue planeamos, deven
do possuir em proporção mais elementar todos os requisitos .que caracterizam 
âquella na sua conformação. O Governo associa-se aos poderes regionaes 
para installal-as, edificando o predio, provendo-as ele la·boratorio chimico e 
physico e nomeando o pedagogo capaz de organlzar-lheE· o ensino theorico 
e pratico, a bibliotheca e o museu. Pareceu-nos o processo ele fiscalização, 
unico apropriado a esses institutos a collab01·ação de uma junta composta 
do chefe do executivo do município como poder loca) interessado, do collector 
f~eral e elo juiz municipal. aginelo conjunta ou separadamente, dando ao 
Governo nacional o direito ele inspeccional-as com outros prepoE·tos. A edu
cação moral e cívica pelas leituras e exemplos, o ensino ela historia e da 
geographia patrias e o ensino militar obl"igatorio são condições imperativa.~ 
e essenciaes a esses estabelecimentos. 

Em. breves traÇOE· ficam assim traduzidas e definidas !lS linhas gentes 
desta lei que o Congresso, na sua alta sabedoria, irá julgar. Re<:ta-nos, ape
nas, ao encerrar o capitulo, exprimir nossns conYicçõ-es acerca da sua ,parte 
especial ele todas a •que mais amplas responsabilidades preE:entemente reune. 

Precisamos olhar, com a visão de patriotas, a dolorosa perspectiva de 
municípios nacionaes, reduzidos a uma existencia ele colonias &trangelras, 
educados entre nõs em escolas estrangeiras, que sõ conhecem a Iingua e 03 

usos do paiz natal das suas populaçõ&·. Os motivos articulados para estu 
despro.posito, que jámais nação alguma consentiu que permanecesse sem 
reme.dio no seu te.rritorio , porque se oppõe ás leis da n ais rudimentar d!gm
dade de um povo soberano, era, aliá&, irrespondivel: "A f a.! ta de capacidade 
financeira do pequeno Estado, ond~ o absul'clo se osten!a, .para sustentar a 
concurrencia ela qualidade e quantidade, com as hcas companhias que man
teem nessas paragens as escolas todas ele origem allemã, e o mal que re -
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sultaria de se descontentar, com leis reaccionarias e suppressivas dellas, o 
colono ordeiro, que tanto e tão grandes bene.flcios lá vae produzindo . O digne 
Deputado catharin ense, o Sr. Lebon Regis, depois de Le1· proposto um pro- · 
jecto, em que impetrava subvenção dos cofres federaes para creação de cem 
escola:> no trecho contaminado, expendeu em discurso a fórma 0Dmo dese
java fossem tomadas a~. providencias para extinguir a a.""'lomalia, escudando
se na seguinte opinião do Dr. Oscar Tompson, director da Instr•ucçã.o Publi
ca em São Paulo: 

'·Sobre esse assumpto, como ainda em outros, j{L no:; teem servi
do ele exemplG os paizes estrangelror,:. e, para o caso, reproduzirei o 
qjle se passou entre mim e o chefe do The United States Bureau 'Jf 
Education. Sir William Harris . 

Foi durante o tempo em que esse illustre educador (considerado 
na America um dos melhores philosophos) exerceu o cargo de super
intendente das e:ocolas na cidade de S. Louis State o f J\fissouri. que: 
a colonia allemã estabeleceu escolas para seus filhos, educando-os, 
em plena .America, como si estivessem na Allemanha. 

Por isso, não podia sahir de WaShington sem ouvil-o, e consegJUJ 
para e:ose fim uma audiencia . Disse-lhe logo que meu principal in
teresse era saber como tinha resolvido, quando superintendente das 

escolas de S . Louiz, a importante questão de ensino com a colonia 
allemã. 

Quando assumi, di se-me elle, a superintendencia do ensino ern 
S. Louis, as &-colas allemãs estavam estabelecidas por toda a parte, 
com organização identica e até em muitos pontos eram superiores ás 
escolas publicas . 

A nova geração americana-allemã estava crescendo allemã, sem 
saber fallar inglez. 

Era preciso, pois, intervir, sem demora . A maioria da. popula
ção de S. Louis era, naquelle tempo, ele allemães. Já tinhamos visto 
que a Pensylvania e o Ohio se conservar am allemães por tres o u 
quatro gerações e que, nesses Estados, as tentativas para obrigar a 
colonia allemã a aprender inglez tinham sido i niructiferas. 

ErR, pois, preciso começar e comecei pedindo ao CongreEso uma 
lei, tornando obrigatorio o ensino do inglez em todas as escolas e 
collegios estrangeiros. 

Puz, obtida a lei. m_eus Ruxiliares em campo, fiscalizando euida
.do amente o seu <:umpr1mento. Todas as escolaE·, de facto, passaram 
a ter professores de ;nglez, mas os alumnos continuavam a fallar " 
aliemão e sõ nas aulas de inglez estudavam insuffkientemE>nte: a 
nossa lingua. O eepirito da educação continua•ta allemão, os alumno~ 
não aprendiam a fallar o inglez e o problema não estava resolvido . 

• :aquellas colonias fazia -se o allemão . .. 
Deixei a inspecção de lado e continuei a estu>b.:> " as6uroptf) 
Resoh·i fazer nova tentativa; levantei ac ~ado de r-2éa --sc0~ 

allemã uma escola americana bem organizada E> qu10 !;:.ss" f:<tZa>: <{e 
excedel-a em resultaclos . 

.á. tentativa a.inda d&sa vez não foi satisfactoria 
LemlJ!·ei-me então de mandar estudar o allemão .nas escolas pu

blic= do baino teutonico, justamente naquellas cuja missão e::-a ame. 
ricanizar os filhos dos teutonicos . 

O resultado não se fez esperar. Os allemães compreheuderam 
qu não tinham nece:osidade ele despender dinheiros com a eduea~ão 
dos filhos. 
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Havia alli, no bairro, escolas americanas, bem organizadas, onde 
seus filhos aprenderiam a lingma do paiz e tambem a língua da pa;tr111 
de seus paes, e de onde elles sl!-hiriam. éom. uma educação perfeita
mente americana sem despel'.a alguma. 

Poucos dias de vida tiveram d&de esse. momento as .escolas alle-
mãs ... desappareceram Ioga". ~ 

AbstiVemo-nos em nosEo projecto de seguir á risca o conselho da expe
riencia elo educador americano· no seu paiz, enconúasticamente recelbído pelo 
chefe da instru.cção paulista e abraçado pelo representante dt. Santa Catha
rina e de preferencia ideamos um mixto entre a;queLLe arrazoado e outr:.o 
modo mais incisivo de stwerar o obstaculo . Então, neste presupposto, atten
dendo a que :'le impunha presteza 11as medidas acautelrutorias ela nossa re,pu
taçãu ele paiz independente e portador da obrigação de dar normas educati
vas aos seus hal.Jitantes, com.quanto liberal, como os que mais o forem e á. 
gmisa do qua 0u.tro~ já fizeram, alvitramos que o Governo "ficará obrigado 
deEde a sancção deste decreto legislativo, a crear incontinenti v-arias escolas 
na zona colonial da Repub-lrca, onde todas as materias sejam rigorosamente 
eJL<;inadas por mestres nacionaes, em língua !brasileira e onde se aprene1a.u:. 
elementos da nossa geographia, hü;toria, geologia e historia dos tres reinos 
da no.;.>a natureza e se ensine a amar nossa patri'a, pela e:!.:]Josição aos aJu, 
mnos das nossa.E grandezas e dos progressos que aos poucos estan1os accen-
1:ua.ndo; au mesmo tempo agirá, sem demora, junto ás escolas teutpnicas, ele 
accõrdQ coru o <1Ue consultar as contingencias ela necessidade publica. 

No <'arGJcter de méro alvedrio, lembraríamos que aos profeswres ou dire
c~ores gerruanicos dessas escolas ultimamente tratadas s.e propuzesse delegar 
a direcção cas mesmas a um profe&orado noso, em troca, contractando-02 
para reger uma cadeira de allemão nas escolas de outros municípios de 
proprio Estado, frequentadas por filhos de famílias brasileiras ou se pré
fel'isseo em eEtabclecimentos publicas de outros Estados. Só mente desta mJ
neira, .podemos admittir que hajamos, após o pe-rpassar· de atgum<~>s gerações 
affeiçoado ao nosso idioma e aos nossos habitas os descendentes• de emigradoa 
do Imperio AHemão, C'Ondensados em numerosos nucleos inMslmilavels n11 
área colonizada de Santa Catharina. e Paraná, agora que as relaçõ&· inte1·· 
nacionaes e diplomaticas do poderoso Imperio com.nosco, compellidas pel<. 
força incoercível de cirC'umstanclas imprevistas, que d'eriram melindres da 
nossa 'lobera.nia, sofft·eram uma profunda solução de continuidade. 

Em tudo mais que res-peita o programma de fÜ':calização escolar não 
vemos mal nen11um err, que as escolas dessa categoria dbeclçam, mais ou m<o:
nos, o plano geral das precedentes . A causa de termos esC'o1hido, em regra, 
um typo elevado de escola primaria foi a seguinte : Doutrinando sobre !J 

Australia, ;paiz que muito ~'<e assemelha ao nosso, pela extensão vastíssima d~ 
superfície deshabitada, por sua .população na .grande maioria pobre e afastada 
~ por· seu desenvolvimento ainda em transe de !armação recente, expressou
se John Fraser, na obra "A Australia .. : 

"Tem-se recon'hecido desde longo tempo a inefficac1a das pel1Ue· 
nas escolas e procura-se antes ter un1a bõa escola em um districtC> 
do que diversas, mal equipadas e dispersas á direita e á esquerda" 
E esta opinião quaelrou com o n oss& conceito, resultante- de apurada 
e reflectida experiencia <las causas do Brasil" . 

cD::.CLUSÃO 

Sejam as nossas primeiras palavras ao dar por findo esse relatorlo, onde 
buscamos surpreheneler os pormenores "' os incidentes mais delicados da ma-

/ 
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teria que 1oi corr1mE:ttida ao nosso JUizo deltberativo pelos nobres desígnios 
do Cheft da N::.ção, felit:itar t. Sua Excellencla pele. civismo esclarecido com 
que se de:;-prendeu d" um a:nugo preconceito ruinoso a nossa patria inaugu
rando em seu Governo a obra maiS meritoria para per,petuar a pas~agetn de 
um estadista, qual a de dedwar-se com fervor e afinco á gloriosa campanht. 
contra o analpllabetismo. Permanecer lndiffer.ente lJerante uma situação 
desoladora, que os oil10s enxergam, o espírito sente e só o capricho de um 
erro de hermeneutica sm:tinha de pé, roi a conducta. dantes negligente, ora 
conversível em culposa em face da conflagração mundial, que não quiz en
campar, por mais tempo, elos seus antecessores o Sr. Presidente da Repu
blica e que lhe permJttiu ensanc-has de desdobr::~.r em Jettras a bandeira rui
dosa de um programma. novo e abençoa.do. Falle e aja na linguagem, como 
nos feitos vindout'O!'O· de S. Ex., essa coragem apostolar que arma os trium
phaclores. A nossa. influencia é a,penas a elos que appJaudem a idéa e apon
tam os cammJlOS por onde bem aproveitai-a. E nada mais fazemos, hoje, do 
que pros guir na estrada palmilhada, com denodo e philanthropia, por outros 
muitos -collegas, dentre os quaes um do:;:. illustres companheiros ele Commill
são. o Sr. José AU>gusto, que tiveram a sorte de clamar no deserto. S. Ex., 
porén1, que em poucos periodns ela sua mensagem, t eve a dita de congraçar 
o ensino com a defesa nacional; S. Ex. que, saudando os ardores patriotico:o; 
ela mocidade assumiu, com os analpha,betos denunciados nas listas do sorteio 
militar, o compromisso solemne de auxiliar a nosEa instrucção, depositaria 
do poé!er que move os dinheiros \])Ublicos e de posse da nossa autorização 
legal; poderá. immortalizar o seu nome com o mais benemerito dos beneme
ritos serviços prestado~. ao povo! 

.Momontos como estes sagraram a brilhante historia de muitas éras e o 
futuro grandioso de multas nacionalidade§,. 

A Allenlanh&. renasceu, tornando-se a potencia ex:traorclinaria que é, 
desde a,quellas paia·ITas repletas de persuasão que Frederico III, rei da 
Prussia torturado pelas incursões e usurpações guerreiras de Bonaparte, 
proferi~, excitando a ;:onfiança e estimulo aos seus subditos: 

"Quero que se faça tudo quanto fôr estender e aperfeiçoar o en.:.ino do 
povo. Trata-se ele aperceber forças para o futuro combate e para isso é 
mister nugmentar Pllla instrucção a energia da resistencla das almas aJh'
Jnãs, etc." 

Dahi a Allemanha, expõe Henry Lichtcnl1erger, professor da Sorbone, 
aos poucos se aYizinha do ideal de uma cultura n acional . O aperfeiçoamento 
de ~uas escolas primarias foi approximando-as das escolas secu~clarias; o 
ensino em todos os gráos foi perdendo a fôrma livresca e tomando um cara
cter mais realista e mais acondidonaclo ãs çonveniencias da vida industrial. 
E della pôde dizer Bismar'(. após a" victoriàs de Saclowa e Sedan: "Quereis 
S!liber de que é obra a Prussia? De duas causas: a obrigação do serviço mili
tar e do serviço escolar·•. 

Foram as leis da instrucção ]Jrirnarifl, e os governos empenhados em 
execu~ar estas leis os factores ela prosperidade de todos os novos culto~· da 
Europa, el o Japão, na Asia, e dos Estados Unidos, na America. 

Bright, em 1868, em um "mecting" do Birming:tam, :vpregoava: 
"Ao meu ver, o povo dos Estados Unidos tem offerecido ao 

mundo, ne:;:tes ultimas quarenta annos, mais profícuas inven ções do 
qup toda a Europa junta. Esta superioridade, porém, deriva de que 
nos E tados Unidos não 'ha uma classe que não tenha a instrucção 
sufficiente para ler, cornprehender e pensar". 

Referindo-Re a ellas, affirmava. Dixon: 
''Tem um dos primeiros Jogares nas preoccupações elos suissob. 
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Sobre ellas repousa a política dos partidos. Todos o, suissos, qual
quer que seja a sua con dição c1 fortu na, sabem ler, escrever e contar . 
Desde a edacle de :oete annos elles s exercitam, como oldados e aos 
lO estão aptos para o desempenho elo dever cívico . O · nosso 'ensin~ 
não tem sinão un~ fim, que ninguem aspire tornar- e homem publico 
antes ae ter bem comprehendido qut e pr eciso por o bem publico 
acima elo interesse particular·•. 

'.ramiJem o bal'iio Suyernatsu. relata do seu paiz: 
"No Japão ha um ensino de moralidade, que occupa un, Jog"r 

lr.'l!JOrtante no programma, E' baseado na moral de Confucio " na 
pureza ele consciencia, que é a essenc!a elo .Shintoismo, a rellgiâo na· 
clonal. A ua instrucção é universal. :Não ha soldado aL':lolutament• 
illetrado, não sabendo ler e escrever. 1 as casernas a aristocracia ~ 
a plebe se ncontram ·• . 

Exemplo tão frLantes, ba tum para exaltar 0 Yalor <las intenções da 
men~agem, às quaes nos associamos. elaborando o projecto. 

Pr:.tZ<'l aos céos, vá além da generosidade de simples desejos o gesto ma
gnammo do honrado Sr . Dr. Wenceslau Braz, e que S. Ex., tornando a peito 
., levando aYante a nobreza do encargo, para gloria do seus dias e felicidad· · 
do B1asil, possa espa lhar grande me.;:se~ de tnstrucção popular. 

PP.OJEC'!'O 

O C"ongresso . ·aciona! resoive : 

CAPIT -Lo J 

PAR'J'E GEHAL 

Art. 1.° Fica " GovPrno Fecle::-al autorizado a lnstlttn r , T•e:Stã C<ti>Ital 
um 'l E ·cola Normal Modelo, em fôrma de internato e extern ato, com o firr: 
de preparai profes ores primarias do sexo masculino apto& ao ma.giFterlo em 
tódo o terrltorio da Republica, em prejuízo da congeneres instituições eStll 
rluaes , :numcipaes ou particular s no que concernir ft :ll~;ada legal de 
cada uma. 

Paragrapho unico. Esse e:;:tabelecimento superior de ensino p1·ofis ional, 
montado sob as prescripções rigorosas da hygiene escolar e ela pedag-ogia 
modernas, deverá possuir, desde a sua fundação. o apparelhamento indl~pen 

<aYel ao desenvolvimento theorico e pratico do en ino do.!' alurnno':l por 
"Xemplu: laboratorios para o estuclu, oh. ervac:ão e pesquizas das sciE;, <.•ias 
physicas e naturaes, museu . billliotheca, jardim de infancia, cursos de apren
dizagem prati::a de qua~quer trabalho artífice e industrial. curFo pratico de 
PXe rcicios militares, esgTima e gymnastica em geral, uma aula pl'lmaria de 
menir.os, em numero pou..:o mais ou menos de 50, até 15 annus de idade, llt• 
ma::dmo, e uma fazenda ou campo experimental de agricultura e pecuarin 
~ nPxos, pa1·a ensinar a misFão do professor, adequada ás varia regiões à,l 
paiz e con:;:oante a toda" as faces ela educação prelim inar do povo - seja 
litteraria, cívica, physica e economica. 

Art. 2.• A matricula na escola é g!'atuitamente concedida a n.lumno:;:. 
pobrE&, (iU C Y&nl:attJ ele outrr:.s e:;t<Jllelechnentos staduaes, mu n icipaes ou par
ticular s e que. munidos do respecti\'o attestado de pobreza, por parte do.,. 
g-o\·ernos elos Estado,-, mediante examp ele admis iio, rea lizado no estab3leci· 
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.mento de destino, demonstrem nchar-se sufficienlemente encaminhados em 
primeiras Jettras e já, bem iniciados em mat rias do curso secundar ia pro
priamente dito. 

Art . 3." O internato comportará no inicio 100 alumnos e gradativamente 
irá. em annos succes~ivos augmentanclo, até 300, emquanto o externato e 
franco ao arbítrio do Governo, com audiencia e acquiescencia do director. 

Art. 4. 0 Para compos;ção do corpo docente desse instituto, o Governo 
a11rovcitará competencias cOJnprovadas do paiz, por nomeação ou contracto, ou 
contractará mestres estrangeiros, conforme mais convenha ao interesse mo
mentaneo da inst!·ucção nacional. 

Art. 5.• ·E' perÍniÚido ao Governo, como medida de economia e de bre 
vidade na inetallação, o aproYeitamento de elementos constitutivos já orga
nizados, edifício ou pessoal doce11te de qualquer dos nossos institutos pub!i
cos de ensino, existentes nesta cidade ou seus suburbios e que a i~to se 
preste, adaptando-o és co·ndições exigidas na presente lei. podendo fazer 
outro tanto com os particulares que possa a preço modico adquirir para 
tal fim. 

Art. 6." O cur~o normal comprehende, dbrigatoriamente ensinadas e exa
minadas, as cadeiras seguintes: 

P, língua e litteratura vernaculas por meio de leitu ra simples commen
tnda e analyse das suas obras primas.' pedagogia geral, historia e geographis 
patrias e instrucção moral e cívica, sob a direcção do pedagogo que Eerá o 
director da escola; 

2• ensino de ag·rlcultura e pecuaria, acompanhado de prelecções theori
cas d~s scienclas physkas e naturaes e de demonstr ações praticas das refe
ridas Pciencias, do manejo dos respectivos laboratorios e dos instrumentos 
de lavoura, de industrias annexas a esta especialidade e á creação, e de expli
cações do modo de laborar a terra, fecundai -a e combater as pragas e epí
zootias conhecidas; tudo sob os ctüdados do engen•heiro, administrador da 
fazenda; 

3". arithmetica, algebra, geometria. trigonometria e escripturaç;ão me~·

cantil, po~- partidas simples e dobradas. incumbidas a um mathematico habi
litado; 

4•, geographia e histeria geral, em theoria e em pratica grap'hada e dese-· 
nhaãa nas pro""as pelos alumnos, dirigidos por um mestre reconhecidamente 
erudito' no assumpto; 

5". desenho de arte applicada, callig1·aphia, estenographia: 
s•, gymnastica. esgrima c exercicioe militares, por um instructor habil; 
7•, aulas praticas de artífices nas officinas internas da escola. 
Art. 7.0 Qualquer dessa.s cadeiras poderá ser reunida a. outra, desde que 

o professor poseua habilitações e capacidade de esforço e de methodo para 
b m desempenhai-as cumulati""amente, sem prejuízo do preparo dos discipu 
los, e, outrosim, poderá. ser desdobrada. em mais si a regularidade e bõa. dis-
tl·ihulr,ão do ensino n exigir ti 

Art. s.• Cada professor é encarregado de dividir, como melhor lhe pare
ça, o tempo de trabalho e aE materias. sob sua orientação, sendo que o mestre 
de vernaculo dever-d. preferir como livros de leitura dos discipuJos - as 
1Jlstor·as geraes õo TJOSso paiz e da sua litteratura já editadas ou que se 
forem editando, as obras e monograpbias bem feitas dos e~criptores patrios 
e as obras moralistas de grande reputação de samuel Smiles . 

Art. 9." As aulas da G•, da &• e da série ela 7• cadeira serão essencial
mente pratica..c;. 

Art. 10. da 1• e 2• cadeira.<> deverão evitar quanto possível divagações 
tbeorlcas, I:mitanr1o-se á theoria como essencial accessorio e sendo mais de-
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dicados ao exame, á analyse ás demonstrações pratica.s, que tendam a elevar 
a educação moral, intellectual, physica, cívica e economica dos alumnos. 

Art. 11. Excepto as mathematicas, a historia e geographia universaes, 
que poderã.o ser dadas por concluídas logo .que os alumnos se mostrem 
eufficientemente preparados, todas as mais disciplinas serão lecciona.das a 
qualquer das séries, sem distincções de nenhuma, desde o primeiro ao ultimo 
ann o do curso normal . 

Art. 12. O numero de 1100 alumnos internos será mantido n o correr dos 
dous primeiros annos de installação da escola, augmenta.do gradativan1ente 
até o ma:h."iru.o de 300 nos subsequentes. 

Paragrapho unico . A data1· do •segundo anno de existencia, 4o lm:.tituto, 
os professores respectivos têm a faculdade de destacar os seus discípulos 
mais aptos e capazes para ajudai-os "' €Ubstituil-os nas explicações. 

Art. 13. O candidato a alumno mestre, sob a direcção do professor .:!e 
cada cadeira ou officio, terá de tranl::mittir em turmas successivas aos discí
pulos da escola primaria annexa, a horas determinadas do dia, noções ele
mentares dos conhecimentos que forem adquirindo, avivando-lhes os senti
dos naturaes e trenando-os por meio de exercícios de experiencia e de investi
gação no jardim da infancia, no museu, nos lafboratorios e ·nas demonstra
çõe~ da fazenda. 

Art. 14. A fiscalização geral da Escola Normal ficará directamente at
tribuic1a ao proprio Governo da União e ao preposto \Permanente que, para 
este fim, elle nomear com a denominação de Fiscal Geral, bem assim ao 
Conselho Superior de Ensino e, mais mediatamente, ao proprio Congresso 
Nacional . 

.Art . 15. Uma junta composta do director da escola, do administrador da 
:fazenda, do fisc-'1.1 geral do Governo e do presidente do Conselho Superior do 
Ensino, sob a presidencia do Miuistro do Interior, incum•bir-se-ha de animar 
o des<>nvolvimento das lettras, artes e sciencias, promovendo coLher, divulgar 
e relacionar dados estatísticos sobre a instrucção do paiz e agindo cada mem
bro separadamente em acção pessoal. 

§ 1. 0 O resultado das pesquizas. feitas será. exposto e relatado nas 
reuniões que a mesma junta realizar e que serão mensaes. 

§ 2. • Será. conferido o titulo honorifico de bemfeitor das lettras natrias 
a quem quer que, membro da junta, representantes de governos locaes indi
viduo ou corporação privada, pron1ova a execução do que prescreve o pre
cedente artigo e dê disto sciencia ao Governo íFederal; e o de benemerito aos 
que fundarem escolas adaptadas a esse regimen pelas varias zonas do Brasil, 
sejam governos ou particulares. 

§ 3.0 Esses titulas outorgados pela citada junta carecem, para ser vali
dos, da approvação do Congresso e da sancção do !Presidente da Republica, 

.Art. 16. O director da escola orçará, trimensalmente, as despez.as para 
o custeio domestico do internato, incluindo asseio do edifício e do peeso!ll. 
comedoria e roupa lavada dos alumnos criadagem e serviço de inspecção 
interna apropriado a estabelecimentos desse genero e em quantid<Lde restri
c tamente necessaria. 

Art. 17. Tal orçamento será. submettido á approvação do Congresso e do 
Governo que, sem perda de tempO', e prE:ferindo a qualquer outro o.ssumpto, 
decidirão da sua opportunidade e legitimidade. 

Art. 18. O director e o administrador da escola e da fazenda, quando 
nomeados, perceberão um ordenado certo de 1:000$000 (um conto de réis.) 
fl\ra casa, con1icla e roupa lavada, que terfto, com suas familias,. no proprio 
ús ta oe lecimen to. 
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Art . 19. Os demais profeesores vencerão o ordenado que lhes fôr estipu
lado no acto da nomeação ou do contracto . 

Art. 20. Para auxilio e supprimento das despezas, é creada no ;rJ:J.e
souro Federal, a C:llxa Especial de Instrucção Publica, com os segumtes. 

recursos: 
a) as dotações orçamentarias que o congresE·o e o Governo €.Iltenderem 

de consignar; 
b) as quantias prov~nientes da venda dO's productos agrícolas, artífices. 

e industriaes do propri{) estabelecimento. 

c) quaesquer donativos ou legados que, com eese fim, forem eff.ectuad? s, 
inclusive a somma que os governos estaduGLes, municipaes ou as directonas 
dos institutos privados remetterem, sob prévio ajuste, como auxilio fu;:, dcs
pezas annuaes dos alumnos que enviarem. 

Art . 21. O professorado actual dos Estados, si o q u izer a expensas prr 
prias poderá tomar um curso •biennal nessa Escola Modelo, afim de capa
citar~se a prover qualquer escola primaria no territorio da Republica. 

Art. 22. Compete ao Governo, por .proposta do director da escola e do 
administrador da fazenda assignada pelo fiscal geral, conferir um premio 
de louvor aos alumnos q~e mais se distinguirem ou mais capazes se reve
larem para o desempenho do magi.sterio. 

Art. 23. o director, o adminis,tra!dor, mencionados, ou os professo·res, 
que demonstrarem falta de zelo e de escrupulo no cumprimento dos devere;;;, 
expbem-se a penas que consistirão em: 

1', ~ensura e admoestação pelo Fiscal Geral; 

2", subpensão até tres mezes pelo 1\!linistro do Interior ; 

3&, demisF:ão pelo Presidente da Republica, após ,processo em que cabe 
a denuncia ao Fiscal Geral, ou a qualquer interessado e o julgamento ao Con
selho Superior do Ensino, em reunião ordinaria, ou convocada pelo Governo 
extraordinariame.nte. 

§ 1.• UE profes~ores são demissíveis por incapacidade veriífcada ou que
bra JJWbitual dos deveres profissionaeE. habituaes. 

§ 2." C<'mo consequencia necessaria e immediata de sentença judiciaria, 
proferidn. em ultima instancia, por crimes que envolvam homicídio, furto, 
roubo, estel!ionato, immoralidade, fraude, falsidade, moeda f.alsa e peculato. 

§ 3.0 Na hypothese do ultimo paragrapho, ou nos casos de provada 
falta de decencia e de pudor no estabelecimento, ficará o condemnado !l!bEo
lutamente interdicto .para o direito de ensinar em qualquer estabelecimento 
do p:llz. 

Art. 24. Os alumnos e demais pessoa] da escola, quando incorrerem em 
falta de moralidade ou delictos prevists no Codigo Penal serão sem demora 
expulsos pelo director. 

Art. 25 . .Por culpas menos graveE· sujeitar-se-hão a advertencias ou 
notas de censura em cadernetas, perdas de recreio ou de refeições, prisão 
disciplinar por algumas h.oras ou outras .quaesquer penas que convenham á 
bê)a ordem do estabelecimento, "ad libitum" do director. 

Art. 26. A Fazenda ou Campo de Demonstração além dos instrumffiltos 
agriçolas, adquirirá especimens das melhores raças de gado vaccum cavallar , 
lanigero, caprino e suíno, para servir de lbase ao .ensino e ao desen'volvimen·· 
to da sua vida economica. 
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CAPITULO li 

DA PARTE GERAL 

Art. 1.• Nas sédes dos municípios de cada Estado fica o Governo autori 
zado a instituir, por convenção ou combinação prévia com os respectivo.:> 
prefeitos (chamados em alguns delles intendentes), mediante o fornecimento 
gratuito de terreno apropriado por parte da municipalidade ou de partlcula,.. 
res e uma certa porção da receita do orçamento local ou o resultado pecuma
rio de subscripções effectuadas entre moradores do lagar, uma escola pri
maria modelo, com o fim de ministrar aos alumnos do sexo masculino até o 
numero de 100 a 200 no maximo, de seis a 15 annos, substituidos de tres em • 
tres annos os maiores de 11 annos e de cinco em cinco annos, os demais, 
a instrucção intellectual, moral, cívica, physka e economica . 

Paragrapho unico. Essas escolas, que serão miniaturas da especificada 
no capitulo primeiro, deverão ser montadas debaixo dos preceitos hygienicos 
e pedagogicos modernOE· e possuirão, deSde o inicio . . todos os requisitos pe
culiares ao desenvolvimento do ensino theorico e pratico dos <:eus estudantes, 
como : pequeno laboratorio de experien cia e investigação para o estudo da~ 
sciencias physicas e naturaes, museu, bibliotheca, jardim de infancia, um 
curE·O de aprendizagem pratica de quaJquer tra.balho mecanico e industrial, 
curso pratico de exercícios militares, esgrima e gymnastica, e uma. pequena 
fazenda ou campo de experim entação annexo de agricultura e pecuaria, onde 
se encontrem instrumentos de lavoura essenclaes e especimens pastoris. 

Art. 2.• O ensino dessaE· escolas será obrigatorio e a matricula gratuita. 
Art. 3.0 Os alumnos dividir-se-hão em internos e externos, sendo que os 

da primeira categoria alludida, quando fiihos de Paes que não possam con
t ribuir com as suas despezaE·, deverão ser nutridos pelos municípios de 
origem . 

Art. 4. 0 O corpo docente compor-se-ha de pedagogo e director da escola 
e de um substituto, que distribuirão as horas de trabalho, 

Art. 5.0 Logo que 'har.ia al1.1.mnos bem encaminhados, o director poder!\ 
a uxiliar->.1e delles para o ensino das claSE·es inferiores. 

Art. s• A fiscalização será exercida por qualquer preposto expresso do 
Governo Federal e, permanentemente, por uma junta constituída do chefe 
do executivo do município, do presidente do conselho municipal, do jUiz to
gado e do collector federal, sob a presidencia do juiz. 

Art. 7.• O regimen penal é o mesmo do capitulo anterior quanto aos 
aJumnos; quanto aos professores, porém, limitar-se-ha a demissão imposta 
pelo Governo Federal, toda a vez que se revelem desidiosos ou inaptos. 

Art. 8.0 A prova da desídia ou inaptidão verificar-se-ha pela supradita 
junta, tomando nelLJ parte deJioberativa e como relator do processo de in
specç5.o o preposto especial da União. 

Art. 9.• As materias do curso serão rudimentos de tudo que compõe o 
curso normal gradativamente começando das primeiras Jettras no jardim 
de infancia, até attingir os elementos do curso primaria superior, segundo 
a. pratica commum das modernas escolas primarias. 

Art. 10. Em tudo o ma.i.>l serão observadas as prescripções do capitulo 
precedente, com a responsabilidade directa e exclusiva do pedagogo, quP 
poderá suspender das funcções ao substituto. 
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PARTE ESPECIAL 

Art. 1.0 O Governo Federal fundará immediatamente e manterá, n~ 

zona -colonial da Republica escolas primarias para o ensino da lingu a, da 
histeria e da geograpbia pa'trias ás famihas de immigrantes . . 

Paragrapho unico . Essas escolas, que serão mixtas e para maiores de 
21 ann os e menores até 12 annos, poderão ser crea.das em numero illimitado 
e obedecendo a um programma de simples ensinamento da nossa língua, da 
nol:;Sa histeria e da nossa geographia aos filhos de colon os, q ue tambem 
nella!:l receberão o ensino m ilitar obrigatorio . 

Art. 2. 0 Quanto ás escolas já existentes, mantidas nas colonias pelos es
t rangeiros e onde o ensino se ministra na lingua de procedenria deis immi
grantes, com exclusão do vernaculo, o Governo providenciará no sentido 
de fazer ce~.sar esta anomalia. 

§ 1.° Como não se trate de um acto de hostilidade ao colono e sim de 
uma providencia de zelo administrativo pela -cultura da nossa lingua, em 
no-:;so territorio, o Governo proporá aos direotores das mesmas, dar-lhes m es
t res da nossa nacionalidade. qua ~aibam bem fallar o allemão para tratarem 
com os discipulos e que nellas dirijam todo o curso em lingua brasileira. 

§ 2.° Caso os directores das escolas coloniaes resistam e recalcitrem em 
:cão atten'ier ao Governo, collocando-~e com isto, f6ra da lei, este no uso 
de suas attribuições soberanas e -constitucionaes agirá conforme a -conve
niencia publloa . 

Art. 3.' Além das escolas communs referidas, o Governo poderá crear, 
nR.s colonias, escolas ao tvpo das dn capitulo II da Parti'> Geral. sulbordinadas 
ao me. mo genero de dirccção e fiscalização, apenas substituído o collector 
federal, por outro preposto indicado pelo Governo . 

Art. -1. 0 As escolas installadas sob o typo commum, i~to é apenas do 
ensino de leitura, escripta e contabilidade rudimentares e da g~ographia e 
histeria nacionaes, obedecerão ao systema de fiscali?.ação previsto no artigo 
anterior. 

Art. 5.' )..o mais, todas as e~-colas, qualquet" que seja o se'J programma 
de ensi7•0. &e.~uirãu as normas do alludido capitulo II. 

DISPOSIÇÕES GElRAES 

Art. 1.0 E' obrigator!o em todo o territor io da Republic&. o ensino da 
lingua, da histeria e da geographia nacionaes nos estabelecimentos de ensin o 
primaria publicas ou particulares. 

Paragrapho unico. Poderão ser fechados O!:l .que não seguirem ã risC'a 
esta restricção natural á liberdade assegurada pela Constituição. 

Art. 2.0 Os directores das escolas crearão feiras, onde exporão á venda 
os productos das mesmas. 

Art. 3.0 TambPm contractarão, pelo preço que estipularem, o modo de 
propagação, pelo cruzamento, das especies pecuarias de que d!spuzerem oi! 
estabelecimentos. 

A.rt. 4. 0 As quantias obtidas n essas transacções pertencerão ao T hesou· 
ro FederaJ si oriunda~. da Escola Central e serão di~idas pela metade en tr e 
esse e o Thesouro ~'[unicipal, sl resultarem das escolas lo'catls, umas e' outras 
ravertendo ás respectiv~ eA ixas de instrucção. 

Art . 5.0 Revogam-se a~- õ.isposicões em contrario · - Raul Alves . RelRtor . 
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PROJElCTO ~. 21, DE 1917, A QuEl SE RElFERinl OS PARECERES 

Considera-ndo que o Estado de Santa Cat'hrurina já dispende mais de 20 °j 0 

da sua receita com a instrucção publica primaria; 
Considerando que este Estado não poderá augmentar as despezas com 

este serviço. sob pena de sacrificar outros, taes como justiça, policia e obr:tS 
publicas; 

Considerando que varias municipalidades do mesmo Estado já despen
dem parte da sua renda com diffusão do ensino primaria, não só subvencio
nando escolas particulares como mantendo varias á sua custa; 

Considerando entretanto que é uma necessidade imprescindível o ensino 
da geographia, hÍstoria e un'gua nacionae nos centros de população estran
geira, organizado pelo Go!V'ern0 Fed ·r~l no referi<:o EJstado; 

Considerando por outro lado que não é justo eXJglr-se do Estado de Santa 
catharina um esforço s.uperior ás suas fo=ças, 11a resolução de um problema 
pelo qual não é elle o responsavel, e sim quem localizou alli os !mmigr antes 
e não curou de dar-lhes o necessario ensino ; 

Considerando, finalmente, que nada veda o Governo Federal de entrar em 
accôrdo com o referido Estado, para a solução do caso: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O Governo Federal, mediante accôrdo prévio, auxiliará o Estado 

de Santa Catharina, durante o espaço de 15 annos, com a quantia annual de 
duzentos contos de r éis_ ficando este Estado obrigado a crea r, além das já 
existentes, que serão mantidas, mais cem aulas no minimo, onde seja mi
nistrado o ensino da geographia, historia e Jingua nacionaes. 

Art. 2.0 As escolas creadas em virtude deste accôrdo deverão ser todas 
localizadas nos nucleos de população de origem estrangeira. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 25 de maio de 1917. - Lébon Regis. - E1~genio .Jl[iiZler. 

Celso Bavma. - Barbosa Lhna. - .llfauricio de Lacerda. - Souza 9 

Silva. - Dunshee de .Abranches. 

VOTO ElM SElPARADO 

São de applauso as minhas palavras .ao parecer, como será de ap).Jrovação 
o meu voto ás principaes idéas do projecto, elaborados um e outro pelo nosso 
illustre collega de Commissão, o Sr. Raul Alves, talentoso representante da 
Bahia . 

Não posso, não devo. porém, deixar de assignalar pormenores em que 
estou em divergencia evidente com as providencias suggeridas pelo honrado 
Deputado bahiano para da.r wlução ao problema cada vez mais premeJJ.te da 
disseminação ampla do ensino primaria em nosso paiz reclamado já agora 
por todos quantos buscam pa.trioticamente remedios effic:azes para a cura 
radical dos males que affligem a sociedade brasileir a. 

E' que, distinguido <l anno passado ).Jelo então Presidente da Oommie:.são 
de Instrucção Publica., o honrado Sr. Rodrigues Lim'a, para elaJbora.r parecer 
e projecto versando sobre o mesm10 assumPto ora estudado pelo Sr. Raul 
Alves, ti've, no paciente tra-balho a que me entreg11ei e cujas conchisões fo
ram subscriptas, na sua quasi totalidade, Pelos meu s dignos collegas de Com. 
missão, de firmar certos pontos de Vista, dos quaes não tenho até agora mo
tivos poderosos para me afastar; antes, cada vez se robustece mais em meu 
espírito a convicção de que a elleE· devemos attender, si é nosso o proposito 
de fazer obra republicana e e&tavel. · 

Assim, creio que a Commissão agiria coherentemente si, não a.bandonan-
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do o ponto de vJsta em que se collooou ha um anno apenas, ajuntasse a o 
projecto do anuo passado, de que tive a honra de Sei!" o Relator, a.s providen• 
cias novas e por certo 10alutares ora apontadas no €<XcelJente trabalho da 
Deputado lbahiano e as que um e'Xailne ainda mais amadurecido viesse a indi· 
car como conducentes a uma perf.ei;ta solução do problema que se pretende 
resolver approveitando ao mesmo tempo a lição que a critica dos competentes 
offereceu então ao projecto cttado . 

Vejamos por pa~·ies o trabalho do Sr. Raul AJves : 
No s€1!1 parecer o illustre repreEentunte da Bahia discute a;bundar,~e e, a o 

meu ver, convincentemente a constitucion·alidade da inte1-venção do poder 
federal no ensino priruario, que interpretes litteraldstas dos textos cúnstitu
cionaes julgam reservado aos poderes locaes . 

lVIostra como excessos doutrinarias de descentralização fizeJ·am com q'Ue, 
na Mona.rchia, o Acto Addicionlal fosse a fonte de onde p~'Omanou a falsa e 
nefasta c01rrente que <l!f-astou o poder geral da 1ngerencia necessaria no des
envolv imento da inqb·ucção publica prima;ria . 

Analysa a Constituição Republicana, e, refutando 1011gamente a opinião 
do -eu mais famoso com.mentador, que é João Barbalho, conclue por fi•rmar 
a bôa lição nas eeguintes palavras: 

'·O que a Constituição estipulou em suas normas, vasadas no lUJais são 
õ mais nobre es]Jirito descentraldza.do<r e fede<rativo, foi .que aos Estado:;;, mais 
directame!l!te do que á 'C'nião, cumpria, como organismos políticos regionaes, 
em ·bôa fé mais proximos de sentir as necessidades do povo de cada circum
scripção, dirigir na medida que quizessem e nas proporções que lhes pare
cessem a fundação e regula=entação das escola!õo primarias, rese1-vando á 
União a autoridade de inspeccionar e prover nos termos dos arts . 34, n. 33, 
e 35, ns. I e li. as exig'encias do meS'ITlo ideaJ commum, toda a vez que 1he 
conYenha e interesse ao desen1penho de sua mie.são superior". 

E' es ta já hoje a corrente dominante entre quantos se occupam do nosso 
direito constituciorral. 

Juristas e admilnistradores, publicistas e legi !adores como que se harmo· 
nizarn no pensaJllento commum de que a nossa magna lei não poderia con
sagrar principias que p1·ohibissem á Uniã.:J prmnover pa.lo ensino p'rin:J.ario o 
esclarecimento geral das maesas populares . 

De minha parte, e de longa data, Yenho sustentando com fundamentos 
que se me ::úfiguram log:icos e racionaes a doutrina que reputo a verda
deira. 

Permitta-me a Commissão que para aqui traslade o que disse a respeito 
no m eu pardeer de 1916. 

~ão se .enba dizer, af"illmava eu em 1916, para excluir a colla<:Joração do 
Poder Federal na cl"uza.da benemeri"ta que todos temo o dever de leYar por 
dean e, que a Carta Repub icana é empecilho insuperavel, desde que reserva 
c. assumpto para a competencia das unidades federadas, porque disposição 
s~meThante se encontra na Constituição da Argentina e lá necess1dades sociaes 
'1-e;!la:mar:un e as leis coneagraxam a interYenção, cada yez mais extensa, da 
t: nião no assumpto. sendo crescente o numero das escolas primarias federaes 
~·gcntinas que, a p1·ine}pio, e:-am localizadas apenas na capital e nos ter 
riW!'iOS feãeraes e hoje _e a.!ae1:ram por toda a Republica . 

.Accresce que organizámos a nossa vida política pelas normas repul:l'lica
nas e democra.ticas, normas em absoluto impraticave~ em um paiz sem lettras 
e sem cultura chica, sendo", poi!O:·. um perigo Para as proprias instituições 
o a.nalpha:beti~mo, que. na impossibilidade material de ser estirpado com os 
recursos particulareG dos Estado-, tem de ser combatido pela União, qu-e 
não tem só o direito, mas antes de rodo o dever de orear condiçõee. de tal 
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ordem -aue oerm1ttam o flo1·escimento do regimen pela nação escolhido e 
aàoPtado. 

Concedendo mesmo. para argumentar. que a Const~tuição estabeleça só
mente a comoetencia legislativa dos Estados em materla de instrucção ele-
11nentar. ha. ainda a considerar aue os textos constitucionaes, de accôrdo com 
a mais seguida orientacão entre os interm·etes do dia·eito publico moderno, 
são a.pplicados elastica e progressivamente. procurando-se sempre >harmoni
zal-os com as neces:;;idades do momento histor1co em que teem de actuar. 

E nenhuma necessidade mais premente da hora ~1istorica que passa no 
Brasil do aue a da diffusão da instrucção popular, alicerce u,nico soblre que 
púde assentar <J edifício da noE.sa prosperidade que á União cabe [Jramover 
e realizar. 

Dem!IJts. deante da nrom'>ia lettra canstitucional. nor mais que o procure 
não encontro nenhuma prohibição exPressa ou implicita para >á ingerencia 
do poder fede1al que. por certo, não exclue a dos departamentos estaduaes. 

Alé'm disso concluía, poderemos d!IJr feição profiss1on3!1 ao ensino prima
rio a.ue a União tiver de cUstribuir. e !IJSsim estará de vez afastada a tão 
insistente uuão falha. objecção de caracter constitucional. 

•Esta é a orientação vencedora, e a ella ainda não ha m uitos dias fazia.J."' 
referencia vara a aooiar os eminentes Drs. Wenceslau Braz e Delfim Moreira, 
o primffiro auando em sua mensagem de 3 d,e maio ap_pellava para o Con
gresso no sentido de tomar medidas ef!icazes que fossem de sua CO'Illpetenciu. 
para que a União viesse em accão conjugada com os Estados fundar o maior 
numero possível de e!:'colas. dirigidas por brasileiros patriotas e capazes, e 
o segundo quando. na sua ultima falia ao Congresso Mlineiro, aff1rmava ser 
indispensavel aue haja o auxilio e o concurso efficaz da União Federal na 
solução do problema Primordial accrescentando .aue, uma vez disseminado, 
.uniformizado e propagado com intensidade. em todas as regiões do pai.z, o 
en~·ino, mesmo elemen.la.r. onerará uma rad1caJ e vanbajosa transformação 
do trabalho, e creará valiosíssimos e novos elementos de producção e da 
riqueza. 

Firmada assim, pelo consenso h!IJrrnonico das melhores autoridades. a bôa 
doutrina de que á União não p6de ser vedado imiscuir-se na desanalphabeti
.zação d-o paiz, ~jamos quaes as medida..~ Pr!IJticas suggeridas pelo Sr . Raul 
Alves, para tornar effectiva a cooperacão do poder federal. 

O illustre Deputado pela Ba•bia lembra as seguintes pl'avidencias: 

a) a creação, 11a Ca.pital Federal, de uma Escola Normal Modelo, em 
f6rma de internato e externato, com o fim de preparar professores primarias 
do sexo masculino, aptos ao magisterio em todo o territorio da Republica, 
sem prejuízo das instituições congen eres, estaduaes, municipaes ou particula
res no que concernir ã alçada legal de cada u ma; 

b) a creação de uma junta que se incumbirá de animar o deS6111volvl
mento das Jet,tras. artes e sciencias. promovendo a colheita, divulgacão e re
lacionamento de dados estatísticos so'bre a instrucção do pa.iz: 

" l a crea.ção de uma caixa especi!Ul de inst.rucc:ão publica; 
d) a Cl'eacão nMõ· sêdes dos muni<!ipios de cada Estado, por accôrdo com 

os respectivos prefeitos e intendentes, é mediante determinadas condições que 
o nrojecto especifica., de uma escola primaria modelo, com o f im de ministrar 
aos alumnos do sexo masculino, até o numero de 100 a 200 , no ma."timo. :Ln
struccào intellectual, moral, cívica, physica e econ ontica; 

e l a creacão, na zona colonial da RepubHca, d €' escolas primari~· para o 
ensino da língu a, da historia e geographia patrias ás !amilias dos immigran
tes, materias que são de ensin o obrigatorio em todos os estabeleciment-os de 
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instrucção do Brasil, publico,;; ou particulares, que serão fechados. no caso de 
não obedP.cel·em ã obrigação legaL 

a) A idéa de farer interferir a União no ~esenvolvimento do ensino n or 
mal não é nova no seio da Camara. 

Em 19<Y7, em emen~as á rPfonna Tavares de Lyra, o Sr. Manoel Born.fim 
cogitava do assumpto, propugnando medidas legislf!ltivas que ma.ruiavam fun
dar un1a Escdla Normal superior, na Capjtal Federal, destinada á formaçã" 
do professorado ~as escolas normaes primarias, dos institutos de ensino 
secundaria c de inspectores de ensino, e, em todos os Estados, escola'S nor
ma.es viw.nclo a formação do professorado primario. 

Em 1912 a idéa é novametne trazida ao seio 0..'1. Camara pelo Sr. Mi,g:uei 
Ca!lmon que a respeito pronunciou btillham.te discuro:o e que offereceu á con 
sicleJ·ação dos Srs. Deputados um magnífico PJ'Ojecto de lei, em que o assum 
pto é minuciosamente regulado . 

.No projecto do Sr. Monteiro de Souza, em 1914, o ensino normal é nova
mente albordado, o mesmo succedendo com o projecto da Commissão de In
strucção Publica, do anno passado, dé que fui Relator, onde se di~.põe que ã 
União cabe - "auxiliar e subvencionar escolas destinadas á preparação de 
professm·es paro. o ensino prinlan'io que existam ou que venham a existir, 
mantidas por par.ticulares ou as<:ociações e creal-as directamente nos loga
re onde forem reputadas necessaria". 

O projecto do ·r. Raul A'lves cogita desenvolvidamente do assumpto, a 
que dâ cuidados especiaes, regulando-o nas suas minucias e procurando dar 
vida a um instituto montado €Ob as prescripções rigorosas da hygiene escolar 
e ela pedagogia modernas. 

Para mim, e data venia, o projecto do illustre collega nesta prurte tem 
dous defeitos que me permitto apontar. 

O primeiro é reduzir o numero de estabelecimentos de ensino normal, de 
competencia federal. a um, com séde na CaPital Federal, impossibilitando 
assim os filhos dos Estados em que se se não encolljtrem escolas normaes, 
<!e seguir o magisterio e formando apenas fil'hos da i(Ja.pital da Republica, 
que se não sujeitam a, obtidQ o diploma, ensinar nas regiões do interior do 
paiz, onde é mais urgente a necessidade de profe.<:sores, por ser blcompa:ra
velmente mais avultada a cifra de analphrubetos. 

O segundo defeito, ~i defeito p6c1e ser chamado, está em que o projecto 
desce a minucias que evidentemente não cabem sinão dentro de regulamentos 
ou regimentos internos, parecendo-me mais prudente que no texto legislativo 
fixemos apenas os princípios mn.is geraes, deixando que os pormenores fi
quem para os actos administrativos mais facilmente subordi.naveis ás con
stantes remodelações que as novas necessidades administrativas e pedagogi
cas forem cre>ando. 

Ne~tas condições, eu prefirb manter a disposição aconselhada no projecto 
da <-ommissão do anno vassado. ajuntando uma outra que determine a 
crea<:;ão da escola normal modelo propugnada pelo Deputado bahiano no 
Jogar que f5r reputado me'lhor pel~ ruutoridade competente. ' 

b) A creação de uma junta ele ensino, proposta pelo Sr. Raul Alves, é 
medida pela qual inS'istem, e com razão, quantos estudam o pr oblema de 
instrucção no paiz. 

Na reforma 'l'avarr-es de Lyra era assumpto largamen.te tratad.(). 
O Sr. Miguel Calmon lhe advogava a adopção, jurtamente com as P.ttri

buições que lhe dá o projecto do honrado representante bahiano que ara 
analyso. 
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O Sr. Monteiro de Souza igualmente queria a sua func11ição cam o nome 
de R opartição Geral de En.sino [f>ub1ico e Educação Na-cional e com os em.car
gos que reproduzi, mais desenvolvidament ~. no projecto de 1916. 

Dous reparos porém, podem se~· fe<itos â. medida, tal como a consagra o 
projecto Raul Alves. 

O TJrimeiro diz respeito ã.s attrilbuições -da junta .que eu reputo o orgão 
naturalmente indicado para ser o propulsor ee todo o desenvolvimento da 
instrucção do paiz;, cabendo-lhe pois o papel p~im.acial de iniciador e reali
z;ador das grandes medidas qu'e as 'necessidaclee educativas do Brasil estão 
recl.a!manclo. 

o 1;:egundo decorre do pr!mei•ro e refere-se á 001nposição da junta que 

0 Sr. Raul Alves- quer formada pelo director da Escola ~ormal, peio director 
de uma faz;enda que é annexa á escola, por um fisca} do Governo, pelo pre
sidente do actual Conselho 13-upetior do Ensino, e presidida pelo 1Vund.stro do 

Interior. 
Como se vê, os membros que vão compor a junta são funccion.a.rios pu

blicas com ou,tra.s e variada!;. attribuições, aos quaes será materialmente 
impossível dedicar a sua activi<lade, eom o afan aipostolico que se lhes de.~e 
exigir, no desempenso do papel decisivo na propaganda pela bôa causa educa
tiva que, ao meu vêr, deve •caber á junta. 

Assim opino paxe. que voltemos nesta parte ao projecto do anno pas!:ado 
em que o' assump.to está encarado com a amplitude que reclama, ajuntando 
algumas outras attribuições e attendendo na parte referente á remuneração 
dos membros da junta ou consel·ho ás justas critica~ que despertou quando 
pUiblicado, sobretudo, da parte de dons estudiosos das questões educativn:s, 
cujas opjniões me pe:rmitto tra.D!;:crever a:qui, os Srs. VIotor Vianna e Mano 
Pinto Serva. 

Disse Victor Vianna, em artigo no "Jornal do Commercio": "For que 
não remunerar os membros directores do conselho? Esses membros d-evem 
ser especialistas. Como encontrar homens competen,tes·, cu~tos, que possam 
dedicar cinco a seis horas por dia em um trabalho não remunerado? De fórma 
alguma. 

O conselho passaria a ser um ninho de politicagem porque só quem 
tivesse outro J.nteresse poderia !:e prestar a servir sem' remunerações. A 
servil!' e não trabalhar. Porque para trabalhar cinco ou seis horas por dia 
sem remuneração não encontraria o Governo ni'nguem. Na vida difficil e am
biciosa do Brasil, não ha tempo para de<licações dessa ordem". 

Por sua vez, o Sr. Mario !Pinto Serva., em carta que me endereçou. Oib
servava: "Acho que devemos adop.tar uma organização semelhante á do 
Bureau de Elducação dos Estados Unidos, isto é, com funccionarids perma
nentes e remunerados. Sem remuneração não se póde exigir serviço effecttvo 
e constante, assim como, sem perJnamencia não pãde haver continuidade nó>-n 
estabilidade ele orientação". 

c) A creação de uma caixa e61Jecial destinada ao desenvolvime~to da rn
strucção no Brasil já está no famoso projecto <le 1882, do conselheiro !Ruy 
Bat<bosa, onde S. Ex. crêa o fundo escolar constituído PDir meios variados que 
enumera. 

No pro.iecto .Miguel Calmon, de 1912, lla a idéa da tOaixa Elspecial <le 
Instrucção Publica, alirne'Dtada por dotaçõ;es orçamentarias, taxas pagas por 
alumnos nc>rmaes, quantias provenientes de venda de produotos agrícolas 
e industriaes, trn,posto sobre alcooJ., legados e donativos. 

As m<:>smas providenci3Js, ·com llgeiras modificações, são traduzidas na 
projecto do Sr . "Monteiro de Souza e no que relateCo anno passado. 

O Sr. RaL,I.: Alve!l dispõe que a (Ja..ixa Especial de Instrucção deverá 
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contar com os ·seguintes recursos : dotações orçamentarias, quantias prove
nientes da venda de productos agrícolas, artífices e industriaes, donativos ou 
legados, incluindo auxilies dOE· Estados ou municípios . 

Conforme se verifica, a idéa de et·eação da caixa especial de instrucção 
é vencedora e não ha como re-cusM'-lhe applausos . As diver,gencias são li
gei.ras, e isto mesmo em relação ft.s fon,tes je que el1a se deve alimentar . 

à) Quanto ao enEinu primario, propriamente dito, o talentoso represen
tante da Bahia autoriza o Governo a crerur, nas sédes dos munic ípios de cada 
Estado, por aJuste com os res,pectivos prefeitos, e mediante determinadas 
condições, uma escok'l. primaria modelo, debaixo dos preceitos hygientcos e 
pedagogicos modernos, com o fim de ministrar aos alum.nos do sexo masculi
no, até 0 numero de 100 a 200 n o maxim o, instrucção intellectuaJ, moral . ci
Yica, phy!'ica e economica. 

Antes de tudo não me parece justificavel que restrinjamos o ensino prl
"nario ao element~ masculino, quando a cifra de analphabetos é porventura 
mais elevada entre as creanças do sexo feminino, accrescendo que da educa
cão da mulher depende, talvez mais do que da do proprio homem. G ( ~lici
dade social. 

Jâ. Francisco BeliEarlo, político eminente do r egimen passado, deixou 
assignalada em pbrase immorredoura, a superioridade feminina, affirmando 
que "qua:ndo se educa um ban1em, educa-se mn individuo; quando, porém, 
dá-!'e instr"..lcção a uma menina, prepara-se a educação de uma famiUa; dif
ficilmente uma mulher que sabe ler deixa os filhos na iguoranci.a, '!orno 
faria !'I! muitos homens nas mesmas condições". 

Depois, e aqui estou ainda em divergencia com o illustre representante 
da Bahia, S. Ex. autoriza apenas a creação de uma escola que terá no ma
ximo 200 alumnos em cada uma das sédes dos var.ios municipios do Brasil, 
quando, ao meu ver, o que é preciso é diffundir o mais possível a instrucção 
elementar, e só por esse motivo se justifica a in gerenci.a da União fun dando
.ee em cada recanto do paiz, séde ou não de municlipios, tanto~ institutos 
escolares quanoos as necessidades publicas o indicarem. 

E' certo que S. Ex. o que teve em vista foi fündar escolas tec'lmica
mente hem apparelhadas, ministrando ensino efficiente, impressionado com 
o exemplo da Australia onde, na opinião que cita de John Fra.Eer - tem-se 
Teconhecido desde longo tempo a lnsufflciencia das pequenas escolas e p ro
cura-se antes ter uma bôa escoLa em um districto do que diversas, mal equi
padas e dispersas â. direita e á eEquerda. 

l\[as é preciso não confundir a efficiencia da instrucç.ão ministrada, com 
a. perfeição da apparelhagem technica. A escola pôde ser muito hem monta
da, possuir todo o material escolar e pedagogico aconselhado ,pelos mais 
modernos pedagogos, mas, certamente, o seu ensino resuJtará inefficiente si 
não houver oara ministrai-o professores capazes e zelosos. Do professor é 
que depende, .poiE·, a efficaoia do en Lno, que muitas vezes é mais proveitoso 
ministrado em modestas escolas, quando a cargo de professorado competente, 
do que nos mais perfeitos organismos pedagogicos. 

Depois, convém que nos lembremos de que, na. hora actual, é tão vergo
nhosa, por elevada, a cifra d~W creanças brasileiras inteiramente desprovidas 
de escolas em que recebam as mais elementares noções tndispensaveis á vida 
na sociedade, que não podemos ainda ocogitar de perfeição technica das nossas 
escolas. 

e) O projecto Raul Alves dispensa attE:nGão especial ao ensino que deve 
ser disseminado nas regiões do pa.iz que forem habitadas por colonos estr an
geiros, em um justo zelo nacionalista, que tem os o dever de louvar e seguir. 

Quer que nessas regiões o GoYerno funde immedi.a.tamente escoJas prl-
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marias destinadas ao ensino da lingua, da hlstoria e da geographia patr!a:; 
{l.s familias dos. immigrantes. 

Estatue ainda, em outra disposição de caracter geral, mas evidentemente 
visando as zonas em que o elemento estrangeiro ameaça absorver o nacional, 
ser obrigatorio em to.do o territo·rio da Rcpublica o ensino da lingua, da histo
ria e da geographia nacionaes em todos os eJ?~tabelecimentos de ensino pri-
mario, qu r publicas, quer particulares . · 

Sou dos que acredita·m na gu·ande impor.tancia da escola como faotor 
na determinação dos factos sociaes. 

l\1as para o phenomeno anomalo que se busca remediar, a existencia de 
t rechos do terrltorio patrlo em que, pela preponderancia de nucleos de popu
lação e;otrangeira uniforme, não se falia a ldngua portugueza nem se conhece 
palavra da geographia e da historia do Brasil - o remedio proposto, a fun
dação de escolas nac10naes, só muito lentamente poderá actuar do modo_ effi
ciente e benefico. Isto não quer dizer que eu desapprove a medida. Antes, 
a reputo aconselhavel, e a unica de que a Commissão de InstJrucção tem com
peten cia para lançar mão. 

Penso, porém, que o Congresso e o Governo devem cuidar maL<;; seria
mente do problema e seguir de ora ;por deante. já que até agora tão descm·a
damente temos procedido, uma política immtgrator!a tntelligente, impedindo 
na impresC'indiYel e patriotica deiesa do nosso Brasil dentro do seu proprio 
territorio a formação de nucleo.~ de população estrangeira homogenea, absor
vendo o ~lemento nacional, quando por este deveria ser ab!;:orVida . 

Quanto á providencia con tante do dispositiYo geral, a qu,;. jA me refE\rl, 
~sto é , a obrigatoriedade do ensino de portuguez, de geographia e de historia. 
patrias em todas ;,s escolas rlo paiz, até me!;:mo nas particulares, sob pena de 
fec lw.m·ento, não po!;:SO dar-lhe o meu voto pela sua evidente inconstituciona
lidade, e por ser m edida que a experiencia de outro povo, em que o probl&na 
se apresentou da m esma maneira que aqui os Estados Unidos, demonstrou 
ser ineffica.z. E é o proprio parecer do honrado .Deputado bahiano que do
cumenta a minha affirmação, quando transcreve as seo""llintes palavras do 
educador americano WiHiam Harris: "Comecei pedindo ao Congresl':o uma 
lei. tornando obrigatorio o ensino do inglez em todas as escolas e collegios 
O!Strangeiros. Puz, obtida a lei, meus auxiliares em campo, fiscalizando cui
<ladosamente o seu cumprimento. Todas as escolas de facto passaram a ter 
professores de !nglez, mas os alumnos continuaram a fallar o allemão e s6 
nas aulas de inglez, estudavam insufficientemente a nossa lingua. O &•Pirrito 
4a ~;ãucação conün:uava allemão, não aprendiam a fallar o inglez e o proble
ma nãv estava resolvido". 

Foram as que ahi ficam as observações que me suggeriram o brilhant"! 
J)arecer e o bem elaborado projecto do i!lustre Sr. Raul Alves, que mais uma 
vez iJO:Z em relevo a sua formoEa intelligencia e a sua vigorosa cultura. 

C0mo se vê, applaudi quasi sempre a excellencia das medidas geraes pro
r estas, e, si me afastei, nas minucias, do seu projecto, foi por estar conveu
c!do de ~ue o projecto do anno passado, com aJ?~ medidas novas lembradas pelo 
nobre Deputado e por críticos varios, satisfaz de modo mais completo ás faces 
m ultiplas do problema que buscam{)s resolver, preoccupados com o bem servir 
ê. nossa Patria. 

O meu voto é para que adoptemos o s gulnte projecto de lei: 

A.rt. 1.• E' creado o Conselho Taciona.l de Educação, com séde na Capital 
Fedet·al, co_mposto por seis cidadãos de notoria com,petencia em a::.su.rnt-t.<>o 
~ducat!vos, cada um dos quaes exercerá a presidencia do conselho por ""P"-Il,. 
de um anno. 
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§ 1.• Os membros do com:elho serão de nomeação do Presidente da. Repu
blica. e terii.o a .remuneração con stante do artigo s• . 

§ 2.• Os serviços da secretaria do conselho ficarão a cargo de um secre
tario e dous officiaes, nomeados mediante concurso pelo mesmo conselho, com 
os vencimentos constantes do art. 6°. 

Art. 2.• O conselho fará as suas reuniões, ordinariamente, uma vez p or 
semana e, extraordinariamente, sempre que o determinar o seu ,presidente. 

Art . 3. 0 Ao Conselho Nacional de Educação, que terá. por f im principal 
o !mpulsionamento e o desenvolvimento da educação 110 paiz, serão attribui
das as seguintes funcções: 

a) procurar disseminar o eusino primaria, sobretudo de caracter profis
!i!lonal, por todo o paiz, auxiliando e subsidiando as escolas mantidas p or 
particulares ou associações ., creando-as directamente onde não existirem . 

§ 1." Só poderão ser auxiliadas e subsidiadas as escolas que ens!•n a rem 
ou se compro0metterem a ensinar pelo menos leitura, escripta, contabilidade, 
desenho, geographia e h!E.torla patrias, canto e mna arte ou officio, quando 
situadas em cidades ou v!!las; leitura, escripta, contabilidade, desenho, geo
graphia e historia patrias canto e no<;ões praticas e ele'Inentares de agricul
tura, quando situadas no campo . 

§ 2.• Nas regiões povoada.., preponderantemente Por elemen tOE· estran
geiros. o conselho providenciará para que se fu'Tlde desde já o maior numero 
po · ivel de escolas, dirigidas por professores de reconhecida competen.cia e 
com programma especial organizado com o fim de nacionalizar o ensino, po
dendo aproveitar aE que poryentura existam e'Tl1 ditas regiões, desde que se 
submettam ao iregimen que fôr estabelecido. 

b) aux:illar e subvencionar escolas destinadas á preparação de professo
res para o ensino primaria, que existam ou venham a existir, mantid<l! por 
particulares ou associações e creal-as directamente, e em typos modestos, nos 
lagares onde forem julgadas necessarias, devendo crear igualmente, quando 
reputar opportuno, e no Jogar que escolher, uma escola norma] modelo, qu e 
obedecerá ás mais moda.rnas prescripções hygienicas e pedagogicas. 

§ L • O ConEelho providenciará para que to.das as escolas primarias ou 
normaes por elle creadas, auxiliadas ou sub;-encionadas, tenham um espírito 
genuinamente naciOnal, e para que o ensin o por ellas ministrado seja dado 
na língua patrm. . 

Prondenciarã, igualmente, para que r ecebam gratuitamente um certo 
numero de alumnos reconhecidamente pobres, sendo que, n as escolas prima
rias <lirectamen~ creadaE· e reconhecidas pelo Conselho, todos os alumnos 
serão gratuitoS. 

f 2.0 Quando o Conselho resclver subvencionar auxiliar ou crear esoola 
primaria ou normal, submetterã a sua resolução â. approvação do Governo. 

c) fazer, de dous em dous annos, o censo da população em idade escolar 
existente no paiz; 

d) colligir estatLc:ticas e documentos que m ostrem a situação da educa 
ção popular em cada um dos departamentos em que se divide o terrLtorio 
na<:ional; 

e) enviar a.nnualmente ao ::l.flnlstro do I nterior, que o !ará. presente a o 
Congresso ~'acionai, minucioso relatorio em que serão expostos os resultados 
jA alcançados e as medida.~ que são reputadas co'Tlvenioentes e noecessarias 
para servir á educação nacional; 

!J divulgar informações relati'vas à organ ização e t uncclonamento <1e 
escolas e systemas escolares, beom como os methodos de ensino, quer do 
BrasU, quer de pa:zes es rangelros, de modo a permlttir ao povo bras il ei~o o 
estabelecimento de systemas efficientes na sua eaucaçâo; 
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g) promover a publicação de boletins, relrutorlos, memorias, livros atti
n e:ntes a assurnptos educativos, bem como preE•tar as informações que lhe 
f,or= solicitadas pelos estabelecimento~ de ensino existentes no paiz;; 

h) auxiliar, subvencionar e fundar bibliobhecas e museus ewolrures nos 
Jogares que julgar conveniente; 

i) fazer contractar, por conta da União, ou qualquer deparltamento au,to
n omo do Brasil, professores estrangeir<ls e promover a ida de missões esco
lares nacionaes a paizeE, de notavel desenvolvimento pedagog-ico, para estudar 
a s pl'OVidencias e reformas que devam ser adaptadas no Brasil; 

j) nomear, mediante concurso, os professores das escolas primarias ou 
norma&, que vier a fundar punindo-os quando fôr caso disso; 

k) promover, na Capital do Brasil, ou em qualquer outro .ponro do terri
•torio nacional, Congressos de Educação, em que tomen1 palite representantes 
de todos os Estados da. Federação, corporações de ensino e pessoas notoria
mente amigas da educação popular, co:m o fim de seram discutidas e assenta
das m edirias que !ntere:;:sern o desenvolvimento educativo do Brasil; 

7) prO'Illover a crea.çiio de batalhões de escoteiros em todos os pontos 
do pa1z; 

?n) indicar os meios e p rocurar poJ-os em praltica de eE'tabelecer o servi
ç;o de inspecção medico escolar; 

n) 110mear, eJlJtre cidadãos de notaria dedicação á causa do ensino, fiscaes 
para inspeocionar as varias escolas auxiliadas ou subvencionadM, fiscaes que 
servirão por um· anno, serão moveis e obrigados a dar conta, em relatorios 
semestraes, dos resultados de suas inspecções nos . estabelecimentos de ensino 
sob sua fiscalização; 

o) promover junto ás autoridades federaes , estaduaes e municipaes e 
junro a associações, todos os meios que t;orem conducentes a uma ampla 
disseminação de cultura popular; 

p) expedir instrucções para regular os diversos serviços que lhe são 
affectos. 

Al't. 4." Nenhum privilegio conferem o:; attestados de habilitação ou 
diplomM que forem expedidos pelas escolas a que se refere a presente lei. 

Art. 5. 0 Para fazer face ás despezas com os serviços de que trata esta 
lei, é c reada no Thesouro iNaciona,l a caixa especial de 'Educação Nacional, 
com os seguintes recursos: 

a) donativos ou legados que, com es:;:-e fim, forem feitos; 
b) taxas pagas pelos alumnos das escolas normaes tederaes; 
c) dCitações orçamentarias. 
Art. 6." Os diversos funccionarios de que cogita a presente lei terão os 

seguintes vencimentos mensaes: 

:111:embros do conselho . . . ........ , ........................ , ... . 
Profes:;:ores da Escola Normal Modelo ..... .... ...... ......... . . . 
Professores dM outras escolas normaes ... ... .. ... . .. . ...... .. . . 
P roft·ssores das escolas primarias de c)dades. . . . . . . . . . . . ...... . 
P rofe sores das escolas primarias de villas ..................... . 
ProfPsso1·cs de escolas primarias de campo ... . ...... . . .. .. ...... . 
]'iscaes . 

Par<t~rat:"ho unico. O Congresso fixará, m ediante proposta do 
o '' quanram" de auxilio ou subvenção a cada escola particular. 

Art 7 .• Revogam-se as disposições m contrario. 
Sa la das Commissões, 19 de julho çle 1917. - José .th~m~sto . · 

80.0 OOó 
500$000 
300SOOO 
200.,.000 
Hí0$000 
100$000 
300$000 

con.!'~1no . 
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Em setembro a 00'11Mnissão de Fvnanças deu o seu 
parecer : 

A Comrnissão de Finanças da Camara tem opiniões amterio~·es bem defi 
nidas e bem claras S(}bra a diffusão éLo ensino primario. Sem entrar propria
mente no merecimento intrinseco dos diverws projectos· a esse respeito apre
sentados á Camara nos u ltimas annos, e nem isto é de nossa alçada e com
petencia, pois o Regimento Interno creou para tal fim uma outra commissã(} 
permanen!te, cujo simples titulo está a indicar a natureza de sua funocção 
privativa; nunca negamos apoio a iniciativas que vizassem o desenvolvimen
to da instrucção elementa;r no P~. 

Tempos houve, e largos annos durou essa inadvertencia; em que "0 
Grande Problema '' - foi assim que Rocha Pombo o chamou no seu formos(} 
livro, prefaciado por Araripe Junior - dormiu abandonado. 

Atordoados pela •miragem <ie um progresso material intenso, que era a pe
nas uma lição em que noE. embalavam os; invertemos grandes sommas em 
commettimentos de toda ordem, esquecidos de que estavamos a construir sobre 
a areia, uma vez que não att<'ndiamos a.o ponto essencial, que é este; a des.-. 
an:llphabetização do povo . Kão h a democracia que vingue, nem Republi.ca 
"'igna des>:e name, com a grande massa de sua PO!PUlação sepuLtada na igno
rancia e não sabenCLo ler nem escrever . E essa era, e infelizm€'Ilte ainda é, 
a. . i tu ação do Brasil, que atravessou o Imperio com a sua minoria dirigente 
fascinada pela cu~tura de apparato, e, no novo regimen, tem permilttido e 
tolerado a continuH.ção desse esquecimento criminos·o, em que as classes mé
dias e superiores, realmente infimas pelo seu numero, deixam o resto da 
"·ação no abandono da peio1· das trevas. 

Data de pouco tempo a reacção de a;lguns espíritos esclarecidos contra 
esl"a perigosa e funesta cegueira, a que na verdade se filiam, em ultima ana
lyse. todos os males de que nos queixamos, a insegurança de nosso progresso 
~em base; a degradação dos costumes poli ti coE·, a ausencia de :moveis a1to'l, 
a preguiça, que não produz nada, em uma palavra, o estacionan:nento do paiz 
fm um nivel de cultura abaixo ela critica, apeza.r da illusão creaila pelo brilho 
engano~o das classes lettradas, parcella minima desse imm€'Ilso todo, que é 
a população do Brasil, compoe.tà, na sua grande maioria, por analphabetos. 

A Commissão de Finanças da Cama.ra póde felicitar-se de haver colla
borado todos os annos palra vir accentuando cada vez mais esse nobre mo
vimento, em que reside o melhor serviço que se poderia prestar ao Brasil. 
Quem se der ao trabalho de examinar o:;:, orçamentos de certo tempo para 
cá; terã o prazer de ver que elles re~atam de algum modo o Jastimavel 
olvê·.1o. consignanão invaria,.velmente na lei dH. despeza uma autorização para 
o Executivo providenciar no sentido do fomento da instrucção primaria nos 
E tados. 

Era um convi:te ã sabedoria do Governo para agir do meLhor modo e ao 
me"!!lo tempo, uma affirmação positiva de que já o Congresso se dera c~nta 
de !!eu dever, inilludivel. Representavam tambem esses dispositivos uma espe
ran<;a, manifestada na lei, para attrahir as attenções e o esforço das pessoas 
capa7es de resolverem o problema. O convite ficou sem resposta annos e 
annos; mas, a esperança, por felicidade no.:.sa, cresceu parallelamente a pssa 
indifferença official; e de tal sorte, que, já hoje, a correnlte benefica está 
formada. e o assumpto entra finalmente na sua phase definitiva. 

Parlamentares e publicista.s, formando um nucleo forte. come~;aram a 
bater diariamente na tecla do ensinei elementar. A propaganda benem erita 



-59-

cres-ceu de vulto, fundam-se ligas de combfrte ao vergonhoso flagello e não 
ha mais duas opiniões no tocante á necessidade que temos de atacar de 
fr.ente esse melindroso problema, que é de víscera! interesse para o Bras1!. 
As proprias espheras officiaes que d<:l,ntes, por uma curiosa preferencia, só 
cogitavam, e mal, do ensino superior e do eneino secundaria, não tiveram 
remeclio semão capitu.Iar em fa-ce do sentimento geral, que era todo um vehe
mente reclamo pela e>qtincção da medonha praga. A u.Itima mensagem do 
Sr. Presidente da Republica constitue a esse respeitÁ:> um expressivo do
cumento. 

Os aJ.vitres diversos, suggeridos no decurso dessa longa espera, vão lle 
concretizando em fórmu.!as nítidas e prdjectos viaveis, entre os quaes pre
cisamos, quanto antes, optar e escolher, asse~tand.o numa providencia qual
quer definitiva e dando ao prolJlema a solução pratica immediata, que elle 
reclama. 

Não devemos mais perder tempo em discussões de puro byzantinismo 
constitucional, a ver se a União póde, ou não póde intervir nos Estados, para 
auxiliar, promover e diffundir o ensino das prirpeiras Iettras. ~a questãc;> 
está virtualmente mot·ta e esgotad1:1.. Ou o Brasil 'llão seria um paiz digno de 
viver, se ao seu poder central, em que se -conjuga a vontade dispersa de lómas 
vint~;; e uma unidades confederadas, faltasse competencia e autoridade parR. 
ac.Jdir com o seu amparo onde assim fosse mister em se tratando de obviar 
á maior de quantas calamidades pubJi-cas possam existir por ahi além, a 
i:;norancia, que é um crime contra a 'llaç;ão; a negação della mesma, a Mta 
verdadeira e indiscuti veJ morte moral. 

O erro do Acto Addicional, parecendo transferir, nas demasias de seu 
nobre liberalismo, ás Províncias a milagrosa prerogativa, de que tão n•.tw 
Uli'c• fizeulm as mesmas, não póde prolongar-•.;) no rl'gimen feder<~~tivo, o ciUal 

não ::- igm(ica l!lem é a autonomia para a inacção, nem 'l lii.;erdade de J•}<xu.l' 
que dure (, mal, mas a corresponsabi!idade para um destino melhor, er.1. que 
os legítimos interesses nacionaes sejam devidamente attenctidos em fórma 
con~entanea com as conveniencias superiores do paiz. 

Entre esses interesses e essas conveniencias, nenhum sobreleva ao da 
diífusã o ampla e larga da instrucção primaria. Nós temos tido sem medida 
numa porção de cousas, sobretudo nos gastos impensados com que vamo:;, 
arruinando a n<~~Ção. IJI:Ias esse delírio obstinado só não se fez sentir numa 
cousa : em dispendios com a instrucção. Maiores que fossem as somma.s. que 
houvessemos invertido no patriotico "desideratum" e est.wiam justificadas, 
ainda que o resultado parecesse escasso. Teríamos então, ao menos, uma 
desculpa na lisura do objectivo. 

Felizmente, .hoje, as idéas mudara:m muito e não ha mais ninguem que 
não esteja convencido da necessidade e urgencia de se pôr cobro a esse ver
gonhoso estado de cousas, e de se preparax, pela imtrucção primaria, a liber
tação do povo \•ra Eilfiro, ajunt<lilUento de escravos, que outra cousa nã.J é 
uma nação cujos habitantes, na sua grande maioria, ign<n-a.rn o a b c e CQll

sequentemente não vcttam, nem participam de m .odo effeotivo da vida politica 
do paiz . · 

Passou de todo o ensejo para a repetição d.e logares-communE· ao redor 
da magna questão. Podemos e devemos considerar cind.o o debate . o que 
precisamos, agc·•·a. 6 agir · al' ;r pelo nosso propri J ê.lõcurc• e, mais pela nossa 
propna segurança nacional, enormemente ameaçada e urejudicada em certas 
zonas pela ausencia absoluta de ensino elementar da língua materna. Bem 
haja o PP.rig(' internacional que nos veio abrir os olhos e nos . obrigar a 
cuidar seriamente do grave assumpto! 
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Aqui m~smo, r elatando, em 1913, o parecer sobre o projecto do eminente 
Sr. Augusto de Lima, o obscuro iDeputado a quem de novo cabe agora pro
nunciar-se sobre a materia, long.amente emittiu o seu voto. I sso o dis pensa, 
hoje, -de nov:l.S explan·ações, sobr etudo quando a qu estão vem de ser ampla
mente estudatla pela Comm.issão de Instrucção Publica. 

Já alli havia, desde o anno passado, o notave] projecto do Sr. José Au
gusto creando o Consel'lw Nacional de Educação, me dlda substancial, de 
molde a garantir .a efficaci.a do plano que se t em em vista, pela formação 
de um orgão idoneo e aparte. 

A Camara tomara tambem conhecimento de brilhantes estudos a.n,terio
res elaborados pelos Srs . Monteiro ele Souza, Augusto de Lima, José Boni
facio, Thomaz Delfino, .1\iiguel Calmon, Octavio Mangabeira e outros, cujo" 
11omes são u.ffirmaçõe~. de patriotismo e de c ultura. 

::-<a imprensa, Victor Vianna, Paulo P estana, Pinto Serva, F ernando 
Nobre Papaterra Limongi, Carneiro Leão, Manoel Duarte, para não citar 
SL'l.ão alguns, continuaram sem clesfallecimento o bom combate. A Reparti
ção Geral ele Estatistica collec)tou pacientemente valiosos dados e projecto u 
uma luz noYa no probiema, mostrando tanto quanto possível a fo rmiclavel 
extensão da chaga opprobiosa. 

O Deputado bahiano ~r. R.aul Alves-, r etomando de '11m ponto de visb 
mais amplo a primitiva icléa, superioxmente enunciada da tribuna da Cama1·a, 
na legislatura anterior, pelo Sr. Calmon, consubstanciou em um outro pro
jecto que, sem lisonja, se póde considerar exha.ustivo, idéas excellentes, des· 
enyolviCL'ls com um vigor de at·gumentação, que fuz honra ao Parlamento do 
Brasil. Accent11emos que nem mesmo o ensino t echnico prof;issional foi es
quecido pelo abalisado Deputado . E' dlgna de e.studo a sua idéa de adaptação 
entre nós dos proC'essos australianos. 

O patriotismo dos caJharinenses ac·hou um op'timo interprete no il.lustra 
Sr. Lebon Regis co~n o seu projecto mandando a União a uxiliar o E stado 
co1n 200 contos por anno durante tres lush·os para nacionali2al' pelo ensinu 
as populações de origem allemã localizadas no Sul. 

A este projecto o preclaro representante J'lum.inen.se Sr. Ramiro Braga 
offereceu um substitutivo mruito feliz, q,ue m ereceu o apoio da maioria da 
Commissão de Instrucção Publica e é agora presente â Commissão de Finan
ças para que esta tambem opine . 

"Kos dez artigos de que elle consta, yóde-se dizer que o digno Deputad0 
teve a fortuna de n.char uma fórmula que a todos satisfizesse, sinão para oor 
integralm<>nte accelta na votação e adoptada, ao menos para s~r convenien
tement~> discutida no plenario, como encerrando o transumpto das idéa.!! 
geraos expostas com perfeita nitidez . E' pena qu-e o seu a u tor não cogitasse 
:;iMultanr,amente da formação do professorado e se conten;tasse com a esco
lha dos mestres por concurso d-e títulos, medida aliás bõa para se começar 
Jogo a creação das escolas projectadas. 

O Relator deste parecer não affectaria ao Oonsel'ho Superior de Enslnu 
a no;-a tarefa. Este orgão tem funcção de O'Utra especie, lida com. diverso 
ramo e talvez não fos~·-e efficaz no seg.undo en cargo, que se lhe quer a/ttri-
1 uir. ::\Iais razoavel sel'ia a funda~ão elo Bureau de ·Educação, a exemplo dos 
E.<>tados t.:"nidos e como aconsf>lhou José Verissim.o , 110 seu livro "Educaça~> 
X acionai" ,e, mais recente'111ente, na sua carta aberta ao Presidente da Repu
blica, publicada no "Jorna l óo Commercio". Esse apparelho, que é tambem 
o de que cngita o projecto do Sr .. José Augusto, deve ser provido por gente 
moça, por apoEtolos da causa santa e não por burocratas inertes, ou por 
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velhos profes::;ores já gastos e desilluclidos e por pedagogos theoricos e sem 
enthm:.iasmo. (*) 

Como quer que seja, a questão é de pura fôrma e tudo isso o plenariu 
decidirá na sua sabedoria, tomando como base o substitutivo do Sr. R.amiro 
Braga a que a Commissão de Finanças não hesita em dar em these o seu 
assentamento e convencida, como sempre e~teve, de que a questão da dee
peZc'l. nesta materia de diffusão do ensino primaria é irrelevante, e o que se 
gastar será sempre deficiente e pouco. 

Sala das Commissões, 4 de setembro de 1911. - A. Oa·r1os, Presidente. 
Felia.• Pctcheco Relator .. - T orq1utto .ll1oreira. - AllJe?·t o Maranhão . - Bal
t haza7· Pe1·eir~. - Justiniano Cle Serpa. - Galecío Ocwvalhal. - A1Lgusto 

Pestana. 

PROJECTO N. 21, DE 1917. A QUE SE RED'EREM OS PARIDCEREJS 

~onsiderando que o ES/tado de Santa Calharina já despende mais ae 20 % 
da sua r eceita com a instrucção publica primaria; 

Considerando que este Estado não poderá augmentar as despezas CO'nl 

este serviço, sob pena de saCl-.ificar outros, taes como justiça, policia e obra~ 
publica:;; 

Considerando que va1llas municipalidades do mesmo Estado já despen
dem pa.rte da sua renda com qiffusão do ensino primaria, não só subven
cionando escolas particulare~. como 1nantendo varias á sua custa ; 

Considerando, entretanto, que é uma necessidade imprescindJ.vei o ensln<J 
tia geographla, historia e lingua nacionaes nos centros de população estran .. 
geira, organlzaclos pelo Governo Federal no referido Estado; 

Considerando por outro lado que não é justo exigir-se do Eslta.du d e 
Santa Catharina um e5forço superior ás ~.uas forças, na resolucão de U1h 

problema pelo qual não é ell11 o rcsponsavel e sim quem locali.zo.u alli os 
!mmigrantes e não curou de dar-lhes o necessario ensino· 

•Considerando, finalmente que nada veda o Governo' Federal de entrai 
em accôrdo com o referido E~tado, para a. solução do caso; 

O Congresso Nacion al decreta: 

Art . 1.• O Governo Federal, mediante accôrdo prévio, auxiliará o :EJe.ta.
do de Santa CatharJna, durante o espaço ele 15 annos, com a quarutia annua l 
ele duzentos contos de réis, ficando este Estado obrigado a crear , além das 
já existentes, que serão mantidas, mais com aulas, no rninimo, onde seja 
m inistrado o ensino da geograph.ia, hietorJa e lingua nacionaes. 

Art. 2.0 As escolas creaclas em virtude deste acC'ôrdo deverão ser toda8 
localizadas nos nucleos de população de origem estrangeira. 

(*) Estava escripto este parecer quando foi distribuído ao Relator o otfl
clo da Me~a da Ga.mara dos Deputados de :\1inas Geraes, remettendo ao Con
gresso Federal a indicação approvada pela mesma Ca:mara e do teor seguinte: 

Cópia - Indicação numero (n. 7) - Indicamos que a Camara dos Se
nhores Deputados represer.te ao Congresso acionai sobre a necessidade da 
approvação do projecto que manda a União subvencionar o ensino prhnario 
da Republica. 

Sala elas se:::.sões da Camara elos Deputados. Bello HorJzonte, 9 de agostl' 
de 19-17. - Vi·viano Caldas. - Bia.s Filho . - S01LZCL Soatres. - .Costa Cruz. -
M onteiro rle A1Jreu. - Morei1·a aa Rocha. Confere. - O official, Sat1Lrnino 
Ribeiro. Conforme. - Augusto Velloso, official bibliothecario. Visto. - o 
director, Oastorino Magalhães". 
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Art. 3:' Revogam-se as disposic;:õeE. em contrario. 
J::lala das sessões, 25 de maio de lfll7. - Lébon Regis. - Et~genio Muller. 
Celso Bavrna . - Barbosa Li-rna. - Mat~?·icio àe Lace1·àa . - So·z~za e 

Silva . - Dunshec ele Ab?·anches. 

Em 25 é enc'm·rada a 1. • discussao e aiJZJ?'Ovado o pro
jecto em 26: Em 29 entra em 2." àiscztssão: (*) 

O br. José Augusto : - Sr. Presidente, a minha palavra não será de 
impugnação ao projecto da honrada Commissão de Instrucção Publica, rela
tado pelo nosso brilha,nte coUega, meu presado amd.go, c·ujo nome declin!} 
com a viva sympathia qu~ me merece e á Cama:ra, o 1Sr . Rarn.iro Braga. 

Velho amigo das questões de educação publica, vezes sem con.ta della~ 

m e tendo occupado nesta Casa do CongreEso, autor de um projecto sobre a 
intervenção da União no que entende com a instrucção elementar, e de nm 
voto em separado ao projecto q1ue ora se vae debater, entendo asado o: mo
mento para que insista sobre cert os pontos que se me afiguram de indispeEJ" 
savel esclarecime-nto para a solução co.nveniente do problema que vamos 
encarar reoolutamente. 

E' o que justifica a minha presença nesta ti'ibuna. 
Sr, Presidente, razões de toda ordem, razões economicas, políticas, su· 

ela""• a.conselharn ás nações que façam da instrucção do povo o ponto pri
meiro, a questão principal a ser encarada e reEolvida pe1os seus verdadeiros 
e legitimas dirigentes. 

Economicamente e tendo em vista que a producção e a riqueza são uma. 
resultante do trabal.i1o guiado pela intel!igencia esclarecida que desvenda as 
leis da naJtw·eza e adapta as forças naturaes ás necessidades humanas, a 
instrucção é o intlrumento mais poderoso e mais efficiente de que o homem 
pôde lançar mão para conseguir o seu bem estar e a sua felicidade . 

Sobretudo, no actual momento histordco de espantoso desdobramento ln
d::Is1.rial , 1! 1mportancia da ine.trucçao popular cresce desmesuradamente. 

E' que .cada vez mais a proâ ucção da riqueza, anceio desesperado d e 
todos os povos, reclama as 1uzes da sciencia e o operaria moderno tem qu• 
trabalhar não só com as mãos, mas, sobretudo, com o cerebro, si quer estar 
â altura das exigencias complexas da vida contemporanea. 

Do ponto de vista politico e na hora em que o suffragio universal e ot 

}>...,.publica, a democracia, em uma palavra, ganham todas as opiniões e go
vern am. todas as sociedades mesmo ás que pelo peso de uma tradição St> 

cular mais daYam a illusão de que não sahiriam •tão cedo do regimen de 
absolutismo e autocracia em que se afundavam, as necessidades educativas 
primam todas as outras. 

E' que a democracia, na phrase de Croiset é uma sociedade na qual 
todos os membros, directa ou indirectamente sã~ chamados a agir sobre a 
marcha, do Gooerno e sobre o estabelecimento das leis, havendo, pois. um 
interesse social de primeira ordem em que todos os cidadãos dessa demo
cracia ten:ham as qualidades precisas para exer-cer u.ltilmente a parte d6 
influencia que lhes é reservada pela Constituição e pelos costumes, 

Sem esclarecimento geral das massas populares, sem inE.trucção publ!ca 
Olffundida, permittindo a ca da cidadão conhecer os soos direitos e os seus 
<leveres, é irrisorio fallar em suffragio universal, em republica, em clemü
cracla. 

(•) A 2.• discUEsão do projecto tomou duas sessões da Camara. 
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São méras ficç;ões legaes os regimens democraticos que se não firmanl 
na esclarecimento da publica opinião. Democracia e analpl~abetismo são 
termos que se excluem, são expressões anti -estlheticas. 

Só póde ser chamado, a justo t1tu1o, republricano o paiz cujos cidadão:~ 
e"tão em condições de cultura mental, embora rudimentar, de dliscernir Q 

4. u~ é o interesEe publico. 
Socialmente e de um ponto de vista geral, postos de lado mesmo o:. 

aspe~tos politic~ e economico elo problema, que são (tambem aE.pectos sociaes, 
nenhuma questão é m::uis relevante do quo a questão da instrucção popul3.l, 
<J Ue, na prep3.l·ação dos indiv!durJs que a buscam, não tem outra finaLidade 
sinão a de servir á vida social, adaptando-os ás condições existentes e evo
lutivas das collectividades em que teem de desdobrar a sua activddade, su
eializando o individuo em toda a sua manei•ra de encarar e utildzar a vida,, 
pa ra servir-me de uma feldz expressão de John Dewey. 

Sou, Sr . Presidente, dos qne de longo tempo, e convencidamen,te, susteT1-
tam a primasia da eCLucação como :factor na determinação dos factos ae 
ordem social. 

Não e que desconheça a parte que cabe ás condições cosmica e biologlci.t.. 
A o contrariO, ll'econheço que sólc. clima, raça, hereditardedade, etc., sao fa
ctores que contam por muito na causação dos phenomenos que se nos apre
sentam nas conectividades humanas . 

Mas, deante da sociologia moderna, é irrecusavel a preponéJerancla qu" 
.!abe á educação. 

A demonstração deEsa verclacle está, feita abundantemente no famoso 
livro de Demolins: "A quoi tient la supériorité des anglo-saxons''. 

E cle1la se tem mostrado seguros os melhore~ esplritos que a humanl·· 
dadu tem produzido e os maiores dentre os grandes clirigenteE• dos povos 
mais progrpsslstas. 

Já Aristoteles affi>rmava: "Todos quanJ.:os teem medlitado na arte ae gc;, 
vernar o genero humano, acabam por se convencer ele que a sorte dos im
peri•>' depende da educàção da· mocidade". 

Leibnitz, por sua vez, àiizia que mudaria a face elo mundo Ed lhe entre
gassem a educação das gerações nova:o. 

São de Washington, o maior dos americanos, as palavras_: "A instrucçãt., 
·m todos os paizes, é a base mais estavel da proE>peridade publica". E, para 
nã o deixar de Clit3.l· um brasileiro, ·lembremos as palavras de ;R.uy Barbosa. a. 
nossa maxima culminancia intellectual: "A educação gea·al do povo em
quanto a nós, é exactamente, na ma!s !iterai aeepção da palav>ra, o r>rÍmetro 
elemento de ordem, a mais decisiva condição de superioridade militar e a 
maior de toda!:l as forças productoras''. 

CompP'letradas da verdade de taes conceitos. as nações mais adeanta
las do globo or!enta:m as suas providencia.<: legislativas e governa:mentaes no 
sentido da mais completa diffusão das obra.E educativas, ele tal sorte que 
R uy Barbosa pôde ar:firmar que o mundo assiste a uma porfia sublime . em 
que a preoccupação dos povos superiores din:-se-hia consistir em ex>hibirem 
a sua liberalidade para com o desenvolvimento do enEino, a medida de sua 
civ ilização e de sua dignidade. 

E é, sobretudo para a instrucção primaria que as nações voltam os seus 
cuidados maxlmos'. E' que no ensino elementar se ence>rra o gell'men de 
todos os conhecimentos, sendo o eE!bOço da cultura integral do esp!rito 
humano. 

Sr. Presidente, si consultarmos a J1istor!a de todos os grandes povol!l 
aotuaes, veremos que as questões de enEino prlmario vaem antes .de quaes
quer outras. 
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Até mesmo ao; nações cre formação particularista, em que as !uncções 
do poder publico são limitadas, deixando-~e ao livre evolver de iniciativa [Jii'i
vada o pron1over o desenvolvin1ento cultural da sociedade, encontramos a 
intervenção do Estado, que cresce deante da im.potenoia das forças mdivl
duaes para assegura1• o ensino primario universaliza.do. 

Assim tem succediclo, por exemplo, na Inglaterra, onde já hoje o Eetado 
coovera notavelmente com o:;: poderes locaes e com as forQas pl'ivadas, na 
obra ele educação commum. 

Sómente o Brasil, digo com pezar, formando na esteira dos povos mal!! 
atrazados do globo, não parece inteiramente percebido da relevancia do 
grande vroblema . 

Em brilhante oração dizia. na Camara ha alguns annos o Sr. Manoel 
Bomfim: '".rodos {)S gove1·nos das nações, 'cujas tradiçõe~ p~liticas mai se 
approximam das nossas, interveem na organiz..,ção morai e politica da escola 
primaria e contribuem largam~nte para a instrucção popular. Assim é na 
Suissa, na Allemanha, na Inglaterra, e 11os Estados Unidos. O que não 
conheço é paiz onde o governo central se despreoccupe tão absolutaménte, 
da instrucção primaria como entre o ·que nellas se ensina; não concorrendo 
com 11m centil para a lnstru.cção do povo, ignorando, por inteiro, tudo o t!Ue 
a i~to se refere" . 

Não é facil, Sr . Presidente, pt·ecisar as causaE· que teem determinado o 
nosso descaso pelo prob1ema educativ{). 

O Sr. Oziel Bordeaux Rego, em exceilente estudo que serviu de in
troducção ao volume primeiro da Estatística da Instrucção, publkado ha um 
anno apenas, liga-o, em bôa parte, e ao que parece com sobrada razão â 
maneira espe-cial por que se proces~~u a evolução da nossa nacionalid;de. 

Os nossos colonizadores, preoccu11ados preponderantemente com a pos::.t> 
eifectiva e com a exploração de sua colonia, nunc~t, até a vinda da côrte 
para o Brasil, cogitaram de estabelecer as bases de uma proveitosa diffusão 
do ensino. 

Com a mudança de D. João VI, foram areados varios institutos educ!l.
tivos, como as Academias de Marinha e Militar a:1 Escolas Medica!; da Bahia 
e Rio, a Esco'la de Artes e Officios, a Bibliotheca Publica, etc. 

No to<!ante ao ensino elementar, porém, força é reconhecer, diz 0 Sr. 
Osi~l Reg.>, terem sido mooestas as diligencias do Governo mas ainda desses 
mesmos deficientes esforços não ;;e colheu resultado proporcional, o que se 
póde attribuir a quasi absoluta falta de mestres idoneos e á intima remune
ração que se lhes clava, insufficiente para a garantia da sua subsi~tencia. 

Procederiam de caso pensado os no sos colonisadores. desejosos c:e no> 
impedirem o progresEo das idéas? E' possive1 que sim, mas .. . 

O SR. RAUL ALVEs:_ - Ha certos faotos que attesam isso. 
o SR. ALVARO BAP'•'ISTA: - As causas V. Ex . as conhece perfeitar.1ents. 

a necessidaue de expansil.o. A preoccupa,ção era apenas a de procurar ri
quezas . 

Aliás, não teríamos uma patria tão extensa quanto a que hoje po::.,u1· 
mos, si não fosse essa preoccupaÇ:ão. Não ha, portanto, motivo para accusar 
os nos'Sos antepassados neste ponto. 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - ... maE não é absolutamei'l.te seguro responàer 
affirmativamente, porque mesmo em Portugal e em relação aos filhos da 
mctropole não era diverso o proceder dos governos em re1a,ção a{) problema.. 

Alves dos Santos, no seu interessante estudo sobre "O ensino primariu ellt 
Portug~l'', m{)stra como, já volvidos tres seculos sobre a doação do Con<lado 
;:>ort~IC<tlense a D. Henrique ele E01gonha, ainda não tinham appar~cido o · 
p.lmeiros vest!gios ão ensino popular. 
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Gentes de cn.tegori::. social a mais elevada, membros do Clero, us pro
prios imperantes não conheciam a leitura nem a escripta. 

O prjmeiro rei portuguez que as~ignou do proprio punho as leis que 
promulgou fot D. D!niz, o qual, com a fundação da Unive~·sidade do Estado . 
f l'Z a primeira tentativa de organização official do ensino, até en tão reser
vado ás associações religiosas. 

Jão desenvolvida a iniciativa de D. Diniz pelos ultimas d'epresentante::! 
d& dymnastia de Barganha, sómente com Don João I, e a datar de E'-eu rei
nado, é que se começou a dar atte..<"J.Ção ao en sino como condição priroorara'l 
de progresso. 

De D . J oão I a D. J -oão I.U, nota-se o cuidado Pelo ensin o superior, 
manifestado em successivas reformas da Universidade, as primeiras 'tenta.
t ivas de organização do ensino secundaria e os primeiros vestígios do mHlinc. 
prio,tarw, principalmente no reina.d.o de D. Affonso V . 

Entretanto, o que os documentos historicos demonsLrum , Sr. Prestàente, 
é que ainda em 1351 a capital porh1gueza possuía apenas 34 mestres de en
sinar a ler, estes mesmos não r emunerados pelo poder publico, maE" pelos 
particulares que .lhes pagava·m insufficientemente. 

E quanto á índole e. qualida<le da instrucção professada naquelles tem
pos . ha o seguinte curioso t estem·unho de João de Barros, citado no livro 
de Alves dos Santos: - "Quando hu moço say ela eschola, nã• fica cô nlckil, 
porttue se permitte ê toda1as nobres villas e cidades, qualquer idlo t>t. e níl 
aprouado ê costumes de bô viver poer eschola de insinar mininos". 

No reinado de D . .João I II, começou o domínio dos J esuítas que chega
,·um a ter q·uasi o Inonopolio completo do ensino , que ministravam visando 
as:,:egura.t· o domínio das consciencias e que diversificava conforme os indi
víduos a qu e se destinava. 

Assim, o ensino do povo propriamente, diz Alves dos Santos, era llmi
t~do á pregação e á catechese, porque se acredi•tava e insinuava que a in ~ 

s trucção primaria era mais prejudicial do que u til ás classe<: trabalhadoraa, 
e que a sociedade tudo tinha a lucrar e n ada a perder com a recusa della. 

Nestas condições, os je.suitas não fundaram escdlas populares, mas ape
nas procuraram influir nas que já existiam em virtude de iniclativ!1. privada. 

Mesmo assim, no reinado ele FeliPPe II, testem·unha frei Nicoláo de 
Oliveira, Lisboa contava sessenta mestres particulares, de E}nsinar a le r e 
.: sere ver. 

Com D. J oão V, e não obstante o seu espírito devoto, o liberalismo !ez 
;, ~ primeiras conquistas, conseguindo que surgissem, com a. admissão ao. 
'Congregação do Oratorio na obra escolar, os pl!>iroeiros concurrentes dos 
Jesuítas. 

Foi, porém, o marquez de Pombal quem procurou dar vida ao ensino do 
oovo . 

Creou a Direcção Geral dos E studos, a .Real Mesa Censorla. e organizou 
os serviços de ensino pl'imario sobre 1W bases da nova pedagogia, pregada 
pelus melhores espíritos do tempo. 

Expediu a famosa carta de lei de 6 de novembro de 1772, provendo sobre 
a direr.ção technica do ensino, a sua inspecção directa e a escol<ha do pro
fessorado . 

Segundo o quadro annexo á lei, ficaram existindo no reino 47 es~olas 

primarias, accrescidus no anno tmmediato de m n5s 47 instituídas pelo alvará 
de J 1 a.e novt:mbro. 

o Estado gastaria com o .proressoraao prtmarlo cerca de 24 contos ae 
réis a!ln uaes. Para fazer face a taes despezas, foi creado o subsidio lit
te.-a.rio . 

Quanto ao ensino privaõo, foi asseguraaa a •ua permanencia, sob a con-
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dição, porém, ,de que ninguem pudesse exercer o ~1agisterio, sem a prévia 
demonstração de capacidade perante a Mesa Censona. 

Cahindo o marquez de Pombal, a !::ua obra entrou a ser destruida peló 
f!:Overno reacciona.rio que o succedeu . 

Das 720 esco•las que já existiam em 1779, muitas .foram fechadas, despe
didos alguns dos professores, aposentados outros, com os ordenados reduu
dus. As que escaparam da anela d,estruldora, foram confiadas a religiosos, 
com o vencimento annual de 40SOOO. 

Pouco tempo depois, "'- in!::trucção primaria tinha descido ao ultimo grao, 
substituída a .i\fesa Censoria, desviadas as rendas provenientes do subsidio 
li rterario. 

Em todo o periodo que decorre de 1790 a 1820, falla ainda Alves aos 
::,antos, pouco se fez em proveHo da instrucção primaria. A instal!ação e 
organização das escolas -era tudo q•uanto se póde suppor de fi1ais prlnuuvt., 
e ella.s vegetavam deprimidas e amesquinhadas pelo abandono a que eram 
ruta.das e pelos suoc&ssivos golPes que lhes iam v~brando. 

E1·a esta, r. Pr~sidente, a situação de PortugaJ!, no que toca ao enslno 
popular, nas convizinhanças de no!::Sa independencla. 

Era natural que, embora emancipados, seguindo o exemplo e a uçao aa 
Metropo!e, descurassemos, por nossa vez, a soluçá.o do problema.. 

E !oi o que fizemos e é o que até agora 'temos con•tinuado a tazer, cla
mem vozes, embora isoladas, que fa!!am para o deserto. 

Vejamos, em trar,os rapidos, o que temos feito pela educaçho oe uussa 
gente. 

Portugal, o nosso colonizador, como vimos, não se preoccupára, mesmo 
uu continente, com a questão escolar . 

Por isso não admira que na sua colonia, mesmo nos ult!mos dJas c:e re
gimen colonial, no Brasil, as cousas se passassem do modo que um historia
dor, Moreira de Az-evedo, descreve, nas seguintes palavras: Só havia escoxa..:. 
nas cidades e villas mais importantes, emquanto em outros pontos do paiz 
viviam na mais completa ignoranc!a. 

Exceptuando os !::eminarios e as aulas mónastlcas, só podia beber-f:le 
alguma instrucção, frequentando-se as poucas aulas régias de latim e rhe" 
torioa e de philosophia e o mui limitado numero de escolas de instrucção 
elementar. Os professores mal retribui dos e pouco considerados não tinha.lh 
uniformidade no enEino, nem aptidão, e aos alumnos inflingiam castigos cor
poraes, excessivos e infamantes". 

Feita a nossa independetwia, seguida nos seus .primeiro dias de Intensa 
agitação politica, impossivel foi aos primeiros dirigentes encarar a questã.o 
do ensin o. 

A Assembléa Constituinte limitou-se a votar a lei de 20 de outubro <1u 
1823, em face da qual todo cidadão podia abrir escola primaria independen
telllen te de exame, licença ou au•torização do poder publico. ' 

Já. anteriormente, em 11 de março do mesmo anno, o Governo creára a 
prtmeira escola de ensino mutuo, no proposito de ensaiar o methodo lan
casteriano, então muito em vog-a em centros mais avançados. 

Uma e outra r-rovidencia nada adeantaram na diffusão do ensino POP'U
ÍUol, não tendo correspondido á espectaotiva dos que as tomaram, conforme 
se lê nos relatorios dos varias ministros do Imperio. 

Em 1827, surgiu a famosa lei de 15 de outUJbro, determinando a funda~ 
çu.o de eE"colas de primeiras Iettras em todas as cidades vi!Qas e Jogares 
mais populosos do Brasil. ' 

A lei dispunha que as escolas das capitaes das P.rovincias deveriam 
observar o systema de ensino mutuo, o que tambem se faria nos dema.lg 
lugares ond€' fosse possível seguil-o. 
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o ensino constaria de leitura e escripta, a" quatro operações de arithme· 
~lca, ;:Jratica de quebrados, decimae~. e propo11ções, ás noções mais geraeR 
da geometria prat1ca, a grammatlca portugueza, os princípios de moral 
\Jhristã e de doutrina de religião catholica. 

Os candidatos ao magisterio seriam submettidos a concurso perante os 
Pre,;iclentes de Provi.ncia, pro·vas a que não eram submettidos os profe::~Sore<> 
ja existentes que quizessem reger as novas ·cadeiras. 

AJ; mestras das escola~. femininas seriam providas tambem em exame 
,,ubnco e ensinariam as .mes·mas materias exigidas nas escolas para o sexo 
masculino excluídas as noções de geometria e limitadas as noções arithme
dcas ás quatro operações e accrescldas as prendas que servem á. econc>mia 
domestica. 

O professorado era provido vitaliciamente. 
úos resultados de semelhante lei o que dizem os historiadores é qu~ 

roraru. nullm,. 
O SR. R.~UL ,A.INEJS: - A lei de 1-827 não deu resultarlo porque foi su!fc; · 

co.<la. Para o tempo, era muito adeantada. 
O SR. GILBERTO fu>'IADo: - E' preciso não esquecer a extensão do tet-

r1-wr1o .. . 
o .SR. JosÉ .A.uousTo: - E a população ·pouco d~:nsa. 
~Ias o que é certo, Sr. Presidente, é que os Ministros do Imperio eru seu, 

relato rio~ a ssignalavam-lhe repetidamente o insuccesso. 
Araripe Junior a ella se refere, nos seguintes termos: "Esta reforma 

aa tn~trucção primaria, minguada na fórma ·bE!m como no fundo, segun do 
·parece, nunca chegou a ter a applicação que o systema comportava . Verda 
deiro fiasco administrativo quasi todos Os Ministros que se eeguiram na 
pasta do Imperio até 1834, 'não fizeram sinão pol-o em evidencia, a!leganao, 
ora a falta de ediftc;os apropriados, ora a incompetencia dos mestres, or:-1 
a insufficiencia dos respectivos vencimentos" . 

Com o relativo trrumpho obtido pelas idéas descentra!izadoras consub
s tanciado no Aoto Addicional de 1834, os poderes geraes passaram' a desin
teressat·-se: em ab~oluto das questões de ensino popular, enbregue desde 
então, é em virtude do art. 10, § 2° daquelle documento legislativo, ã com 
pe tencia e ás attribuições provinciaes. 

Mesmo assim, algumas vozes Isoladas surgiam, uma vez ou outra, recla
mando a intervenção do poder central, vozes que não eram escutada,, lJOl'qU<l 
a grande maioria dos dirigentes pdliticos interpretava o .A.cto Addicional de 
maneira contraria ás aspirações dos que pretendiam a mais ampla dissemi
n ação da cultura popular, pela ~ooperação de todas as forças administra
t ivas, sem excluir o poder gerai. 

Em mãos das Províncias, a instrucção primaria 'não se deEenvolveu 
m ulto embora as constantes remodelações por que passou em todas ellas. 
f eitas quasi sempre ou pe1o simples prurido de innovar ou )!ara attenC!er 
a intereEses de feição exclusivamente eleitoral. 

O que é certo é que mais de trinta annos já eram decorridos que a 
lnstrucção estava a cargo das Províncias e della ai'llda se podia dizer o que 
disse Liberato Barroso em 1865: "As Assem]j]éas Provinciaes não teem 
curado dos Importantes intereE·ses da Instrucção Pwblica ; o ensino of!Jcial 
offerece ainda esse triste espectaculo d~ anomalia e desordem, que assusta 

c,s espíritos maif" intrepidos, porque nelle, contempla= o descalabro e a 
ruína moral do paiz". 

Não era outra a linguagem de Ruy Barbosa, em 1882, em parecer que 
relatou sobre a reforma do enE·ino prima.rio : "o ensino publico está á or~a 

do limite possível a uma nação .que se presume livre e civilizada; é que. ha 
decadencia em vez de progresso; é que somos um povo de anaQphabetos, c 
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qut> a massa delles, si decresce, ê em uma proporção desesperadoramente 
lenta; é que a instrucç;ão academica está infinitamente longe do nivel scien
tifico desta idade; é que a üistrucção sec·u11daria offerece ao ensino superior 
mna mocidade cada vez menos preparada para o receber; é que a instrucção 
.popular, na Côrte, con~o nas Provindas, não passa de um desiderattrm; ô 
que ha sobeja. materia para nos enchermos de vergonha, e empregarmos 
l1eroicos esforços por uma rehSJbilitação, em bem da qual, si não quizermo3 
deixar em duvida a nossa capacidad mental ou os nossos brios, cumpre r1ão 
recuar ante sacrifício nenhum, não Só porque de todos os sacrifícios possí
veis, não h~ve·ria um que não significasse um.a despe?-a "proximamente" 
reproductiva, como, porque, se trata aqui do nome nacional E'm um ~entido 

mais rigoroso, mais serio, mais abso:uto do que o que se defende nas guerras, 
á custa de dezPnas de milhares de vidas humanas roubadas ao trabalho, e 
centenas de milhões arrancados, sem compensação, aos mais esterilizadores 
de todos os impostos" . 

Ao proclamar-se a .Republ:ca, em 18 ·9, não era diversa a situação do 
ensino popular . 

Pires e Almeida, em livro cheio de optimismo, ê obrigado a con.tessar: 
"é incontestavel que, comparados os algarismos da população com os das 
creança.s mat.riculadas nas escolas, o ensino primaria no Brasil nfLo deixa 
de estar em desharmonia com o Jogar que este paiz occupa entre os povos 
cuitos". 

Com o advento das nova.s instituições, que encontram a sua razao ele sei' 
no esclarecimento da publica opinião, era natural que os assumptos ae eau
caç:ão pu);Jl!ca t{)massem 'T!Dvq rumo, prestando-lhes os di·rigentes os cuiaados 
e os desvelos que são recla.mados pe[a sua grande relevancla. 

E, realmente, não ê possível negar q·ue temos m'e!hora.ao. 
Em algumas das. an•tigas Províncias, transformadas em E'staaos auto

nomos e independentes, são evidentes os esforços para encara1· o problema 
com a amplitude com que é vJsto entre todas as nações cultas do globo. 

Forca, porem, ê confessar que ainda estamos ele muito apartados 'lO 
ideal que del'emol:: mirar. 

Ha mesmo Estados Eml que a lnstrucçno primaria está reservada a uma 
insignificante minoria, sendo abso1utamentf' lnsufficientes as escolas provi
das, estas mesmas entregues, vezes mnumeras, a professorado de c!uviuo.~a 

compete nela.. 
E' precl!õO, porem, convir em que, dados os recursos de que podem 

dispôr o Estados, na partilha tributaria constitucional, lhes não ê posslv~;l 
dar por si !OWl soilução completa e satisfatorla á questão. 

S. Paulo, gastando() cerca de. 14.000 contos com o ensino primar1o e 
curando incessantemente ae quanto Jnteressa ao desenvolvimento eauca.n vo 
dos seus filhos, não tem escolas para 30 % da .população em idade de re
clamar ensino . 

Que nã.o será dos pequeno;;:. Estaaos, desajudacl{)s dos recursos namrae" 
6 s~;m o desenvolvimento economlco do gra:nde Bstado do sul ; que ntto >~era. 

dos pequenos Estados, repito, cudos orçamentos globaes muitas vezes apenas 
atttingem ou pouco excedem de 2.000 contos de réu"'? 

A solução estaria, ao meu ver, em Invocar a cooperaçll.o de todas l:l.~ 
!orça3 soclaes, desde o particular até á União, fazendo a convergencia dell11.s 
no sentido de mais <!Jbsoluta cliffusão do ensino primaria por todas as camaáas 
populart:::. . 

.Já hOJe não se a llega mais a lnconst!Lucionallclade ela lngerenc1a au 
Pod<>r Federal. 

E' materla vencida, assumpto pacifico. 
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Não ha nenhum attentado contra os prinCipias descentralízadore>O; "' :!!·,. .. 
derw,ao não fica arranhada. 

o pr incipio republJcano, este Sim tem vantagens mil a aurerlr da Inter, 
venç;.áo federal, que já agora todos cousidentm imprescinclivel e lna.<l!av.,J. 

A!; dlvergeuci<U> surgem quando ee trata de precisar os meios praticas 
de tornar ettectiva a cooperação in v o cada. 

No seio da <:amara dos Deputados va.rws proJectos de lei teem sido ap.e
~entados sO<bre o as::;mnpto, mandando uus qw:, o Governo Federal entre eru 
accõrdo co·m os governos dos EE·Lados, dispondo outros que a Jn tervençao 
úO Poder Federal se faça dírectamente, a exemplo do que actuahnente su..,
cede na Republica Argeutllla. 

Em parecer da Commissão de Instrucçáo, de que fui Relator, o anHv 
pa::..,aao, enumerei po.rmenorlsadamente esses diversos proJeoros de lei , pu:,: 
em r elevo o papel que ao ela1Joral-os coube ao., illustres partamentare:, 
j •asso~ de 1\iu-anaa, o precursor tio n1o vin1entu, Barbosa Llm<>-, J o:;é Ho.uua.
CIO, Tavare!:! ae Lyra, Augusto de Lima, Felíx Pacheco, Octav!.o Mangabeira, 
'l'e!xeira Brandão, Alvaro Baptista, Manoel Bomflm, Virgílio de Lemos, Mi
.ruel Calmort, Thomaz Delphlno e Monteiro de ~ou.z.... 

Assignalei ainda que fõra do rarlamento, na imprensa e em livr""· 
outro:o esplrltos llluetres, como Pinlle iro Guimarães, Victor VIanna, Carnetru 
Leào Mario Pinto erva, Georgino Avf'Lno, clamaram por provtde11cias qu.., 
tndlc~vam para In crementar a nossa lll::ltruc<;;ão elementar delimeucc. 

Conclui por um projecto, no qual con Ulbstanciei as medidas que me 
pareceram mais aconselhaveis, além do mais reunindo, por assim d~zer, as 
~ympathias de quantos t eem m edil:ado sobre o problema. 

O meu projecto, subscripto JJela Commissão, crêa o Conselho Nacional 
ue Educação, formado de cidadãos de notaria competencia ew assumptos 
educativo,, com a nnallazctle ue procurat, pelo:. varias ·meto~ que são lnúlC<>.
·10:l, du;seminar o en ino primaria, eobretudo de caracter profissional, e o 
cnsmo normal, auxiliando e subsidiando escolas m.antic1as por parüculare» 
ou associações e creando-as directamente onde nao existirem e forem revu
r.adas necesEarlas. 

l:'ar"' enrrentar as õespezas lndlspensaveis com a appa,relhagem prevlst" 
i..IO projecto, é estabeleclda a Caixa Especial de Educação, alimentaaa por 
Jetermtnadas font s de renda, que são apontadas . 

.:..-.o corrente anno, já tres tentativas ha a registrar 110 selo da Camara, 
Hv "entido àt lmnuscmção do Podar Federal no que entende com o en,HnD 
nrlmar!o. 

A primeira foi concretisada pelo Deputado, Sr. Lebon Regis, Ilo pro
Jecto de lei que apresentou á Ca,mara, mandando dar ao Estado de Santa 
catharl!la, e por espaço de 15 annos, a importancia de 200 contos ele réis 
annuaes a titulo de aux1lio á instrucção elementar, ficando o Estado obriga
C!o a JHStitUir, na:;; zonas onde estiverem loca1izaaos nucleo:> u poput<:..,;ao ác 

origem estrangeira, mais cem scolas além das <Já exL tentes. 
A segunda é a de que cogita o projecto do Sr. Raul Alves n a Commis-

3ào de Instrucção !Publica, projecto justificado POr um long~ e brilhante 
parecer e cujas idéas principaes são as seguintes: 

a) a crea~ão, na Capital Federal, de uma escola nunnrul, na fôrma ue 
Jntt:rnato e externato, com o fim de prepara1· professare, pll..!nd.rlO» ao sexu 
masculino, aptos ao magisterio em todo o territorlo da Republica, sem pre
juízo das instituições congeneres, e>:taduaes, mumc1paes ou particulares no 
que concernir á a lçada lega1 de cada uma; 

b) a creação de ur,na junta que se incum'birá ele amma1· " desenvolvt
mcnto das lettras, artes e sciencias, promovencto a colheita, <livulgação e 
relacionamento de daaos e:;tatlstlcos sobre a instrucçâo uo pa1z, 
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a) a creaçáo de uma caixa especial de lndrucção publica; 
d) a creação nas sédes dos municipios de cacla Estado, por accõrdo com 

o::. respectivos prefeitos e intendentes, e mediante determinadas condições 
que o projecto especifica, ele uma escola primaria modelo, •COm o fim ele mi
nistrar aos alumnos do sexo masculino, a,té o numero de 100 a 200, no ma.xi
mo, instrucção intellectual, moral, civica, physica e economica; 

e) a creação, na zona colonial ela Republica, de escolas primarias para 
.., tensJno da Jingua, da •histeria e geographia patrias ás familias dos immi
grantE's, materias que são de ensino obrigatorio em todos os esta~belecimentos 
de instrucção do Brasil, publicos ou particulares, que serão fechados no caso 
áe não obedecerem á obrigação ·legal. 

Finalmente a terceira consta do projecto do Sr. João Pernetta que auto
r iza o Governo a subvencionar os estabelecimentos particulares de enElino, 
de qualquer natureza, fundados ou que se fundarem em qualquer ponto do 
paiz, onde não existirem escolas primarias eru numero suffioiente para atten
der ás necessidades da população escolar respectiva. 

A subvenção, em face do projecto João Pernetta, só será concedida aos 
particulares ou associações que acloptarem nos seus esta;belecimentos as se
guintes providencias: 

a) obrigatoriedade do ensino ela lingua nacional e da histeria e geogra
phla do Brasil, salvo para os aulmnos que apresentarem certidão de exame 
final em qualquer escola primaria do paiz, .firmada pelas respectivas auto
ridades do ensinó, estaduaes ou municipaes: 

b) obrigatoriedade ele ministração, em lingua nacional, de todo o ensino 
elo estabelecimento, salvo o caso do estudo pratico de lingua.s estrangeiras. 

Cunfcn:me se verifica, e é evidente, as medidas legisLativas propostas no 
corrente anno e objecto dos tres projectos a que venho de me referir, visam, 
além da questão propriamente da cliffusão do ensino eolementar, a da nacio
nalização de determinadós trechos do territorio patrio, occupados quasi ex
clusivamente por inviduos de uma dada nacionalidade, não vinculados á 
n ossa terra nem pelos laços da lingua nem pelos dos sentimentos, pois con
tinuam a fazer o seu commerclo social na llngua de origem, un!ca que en
sinam aos seus filhos, mesmo aos que aqui já nasceram, que assim se fazem 
homens de todo divorciados dos interesses e icléas que animam o Brasil e 
formam a nossa nacionalidade. 

Sr. Presidente, esta questão que agora resm·ge, mais insistentemente agi
tada peta Imprensa, não ê nova e no que toca particularmente a Santa Ca
tharina, Paraná e Rio Grande do Sul, com algumas zonas dos seus territo
rtos habitadas preponderantemente por elementos germantcos, tem sido tra
tada no Parlamento Nacional e na publicistica, não ra:ro com gra:nde ele
vação de vistas. 

Ainda não ha muitos dias, era assim que a elle se referia da tribuna do 
:se .. ado o eminente Ruy Barbosa: 

no trabalho a que obedece a acção das forças pelas quaes se 
ex erce e~sa Intromissão no territorio nacional, é um trabalho antigo, 
r egu lar, constante, methodico, progressivo, certeiro nos seus resulta
a os, caaa dla maiores, cada dia mais visivels, cada dia mais asst
gnataaos. 

JJesd.e multo, desde o I mperlo, homens de Estado, experientes e 
seguros no:o seus j uizos, como o bar[o de Cotegipe, estJ;emeciam de· 
ante desse perigo nacional. Então, comtudo·, os erros dos homen" 
publlcos pelos seus interesses, a prudencla elos nossos administrado-
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res, a austeridade e a vigi!ancia das nossas legislaturas não deixa
ram que a propagação desse risco excedesse a certos limites. 

Com a R epublica, com a desordem republicana, com a desorga
nização republicana, com a anarchia repub!lcana, com o grande des
mancho das coisas repulJ!icanas, essa calamidade cresceu ... 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - A maior responsabilidade cabe ao 
lmperto. 

O SR . RuY BARBOSA: - ... avolumou-se e chegou âs proporçOes 
tormldaveis da situação actuat. 

Ao Imperio cabe a responsabilidade incontestavelmente. e mUito 
grande de nã-o ter exterminado quanao em germe<n ... 

O SR. ALFREDO ELLrs: - Apolado; de não o ter estrangulado na 
orlgeHt. 

O Sn. RuY BARBOSA: - .. . esse principio nerasto; mas a Repu
bllca, o reglmen novo, cheio de idéas reorganlzadoras, animado ae 
grandes pretensões, com immensa esperança no futuro, tendo des
truido o outro regimen para acabar com os seus abusos, para crear 
nu paiz inteiro, em todos os ramos t1a admlnistraç!io, uma sltuaçao 
mais favnravel aos Interesses deste paiz. a Republlca, em vez de se 
deixar arrastar pelos erros da Monarchia, permittindo o desenvol
vtmento das influencias que elle não soube coarctar no seu começo, 
a Republica deveria ter seguido o caminho êm sentido opposto ao 
que os no ·~os homens têm seguido até hoj estes 27 annos de 
reglmen republicano a influencia allemã tem crescido todos os dias. 

0 SR. PAULO DE FRONTJN : - No sul de Santa Catharina, feliz -
mente, ella não esta. crescendo. o norte, sun. 

O SR . RuY BARBOSA: - Mas em geral cresce; todas as circum:o
tanclas attestam o seu dcsenv.olvlmento: entranao nas escola , Inva
dindo todas as populações, exercendo seu proselitismo pelo ensino 
prlmario, pelo eleitorado, pela propaganda religiosa ... 

0 SR. PAULO DE FRONTJN: - Apotaao. 
O 1SR. RUY BARBOSA: - .. . absorvendo todas as· forças vivas ao 

terreno em que se estabelece. E encara com soberba o elemento 
brasileiro, desaloja-o rapidamente, não o tolera, não lhe perdoa, não 
o .a.dmitte; procede comnosco com a mesma insolencla e com o mesmo 
de~prezo como si nós fossemos os colonos e elles os soberanos prl
mltivoll do terrltorio nacional. 

O SR. ALFREDO ELLis: - Como si nós fossemos polaco,. 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES: - Os polacos é que neutralizam, 
O SR. RuY BARBOSA: -Nos livros eur.opeus, em toda a literatura 

politica e militar allemã, nos escriptores politicos e militares do ger
manlsmo e do pan-germanismo, em todos os documentos da expansão 
germanica pelo mundo, a germanização do Brasil constitue um ctos 
capitulos, que mais tem attrahido a attenção das potencias européas 
e das grandes nações americanas . 

O Sn. PAULO DE FRONTIN: - Precisamos combater esse mat. 
O SR. RUY BARBOSA: - Activos, diligentes, cultos, experimenta

dos, organizadores admiraveis, habituados a dar á sua implantação 
ao territorio que occupam os caracteres de uma organização prodi
giosa, o·s allemães têm pouco a pouco invadido aqqella região da 
nossa soberania. habiiitando-se para constituir ali um Estado novu, 
que só não se declarou, que só não se proclamou, que só n11.o S(ll 
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realizou, porque a sorte fla guerra no ca~pos de batalha da Europa 
tem reduzido progressivamente as probabilidades da victoria allemã . 

Outro fosse o destino desta guerra, tivesse surgic1o no horizonte 
outro signo, vissemos dominando a situação o orgulho da conquista 
germanica e um dos facto,; que havia de abalar o mundo, que J:l o 
teria alJ..:llaclo de certo, seria a proclama<:ão do lealismo germanico 
no Brasil, do lealismo para com o Kaiser, proclamado pelos colonos 
a!lemães aos quaes ainda agora o Governo brasileiro vae concedendo 
terras e domin!os para que sejam coloruza.dos germanicamente. 

O SR . PAULO DEl Fr:ONTJN: - Concessões que deviam ser cas
satlas. 

O SR. RuY BARBOSA : - ... com a expulsão e prescripção aos 
cidadãos brasileiros. 

Concordo com o honrado Senador pe!o D!strlcto Federal: é uma. 
das providencias de que o Governo brasileiro devia cogitar mais sé
riamente, entre multas outras, que a situação germanlca claquelle 
Estado impõe á nossa attenção, ao nosso devet·, ao nosso mais ele
mentar patriotismo. 

Concessões dessa natureza, attentatorlas da propria nacionalldaae 
hrasllel r a ... 

o SR . .ALFREDO ELLIS: - Apoiado . Devlam ser encaradas com 
mais carinho. 

O SR. RUY BARBOSA: - ... têm na sua proprla essencia, :'la sua 
proprla raiz o principio ela sua nullldaae. 

O Sn. !PAULO DE FRO 'TIN: - Já bastam o professor e o padre. 
O SR. RuY BARBOSA: - Elles têm, pelo clero germanico, as 

alma:>; pelo clero germanico, cuja. dilatação se vae estendendo em 
proporções t[o sérias pelo tcrritorio Lt·asileiro, om~e não so desaloJa 
os nroprios elementos nacionaes como os outros elementos estrangei
ros, cuja concurrencia lhe podia difficultar a propagac;:.ão. 

Pelos profe~sor s, pelas ·escolas primarias, dominam a mocidaete, 
rormarn as gerações futuras, introduzem no espirito das creanças o 
germen de urna nacionalidade, hostil ao palz onde SE: estabelecem, 
onde se cr!am, onde se educam. Pelas municipalidades com o uso 
geral quasl exclusivo da lingua allemã, vão progressiva~nente banin
ao o Idioma brasileiro. e com o idioma o espirito de nacionalidade 
que nelle se encarna, que elle representa, com elle se desenvolve. 

Agora é a tena, agora é o súlo nacional, agora é o proprio tor
rão patrlo que se lheE entrega para o desenvolvimento pacifico da 
espionagem allemã.. da organização allemã, das Instituições militares 
allemães, da obediencia ao Kaiser, proclamado, afflrmado, sustentado, 
Invocado e assegurado pelas nossas instituições en"i territol'io deste 
paiz." 

Um depoimento sereno e imparcial ê o que nos offerece o illustre Jor
nalista Sr . Manuel Duarte, que foi ver de perto a zona infiltrada de ele
mentos germanlcos e no juizo . de quem nós não devémos temer o perigo 
militar a llemão em Santa catha.rina. 

Para o Sr . :Manuel Duarte, o ma! que precisamos com'bater esta no con
sentirmos a existencia dentro do nosso pa1z de um ~orpo e.stran11o, quasi 
lmpermeavel e por cujos apertados póros não se filtram, para asslmllal-a 
a. nossa Individualidade á nossa feição nacional, os usos, os costumes, as 
tradições, o "'folk-lore" brasllelros, e as nossas Jenaas, os nosso precon
ceitos, as nosEas proprlas inferioridades ~ tambem as nossas virtudes mo
raes e affectivas, os an•oubos das no sas inspit·ações, a ambiça.o dos nossos 
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destinos, os influxos e as tendencias do nosso genulno temperamento : e u 
remedlo consiste em uma profícua e intelligente politica educativa que pro
cure affelçoar os elementos germanlcos aos nossos cos1:umes, incorporai-os 
á. nossa evolução cultural, modalizal-os ao feitio clvico do nosso po~". 

Não creio que a politica escolar por si sô seja sufficiente para debellar 
a anomalia tão patrioticamente apontada. 

Será certamente um dos aspectos principaes do conjmlto de providenc13.3 
que é lndlspensavel adoptar. 

Valerá. muito, mas valerá subsidiariamente, auxlliar de ounas mediaM 
rua1s geraes que urge sejaiXI tomadas. 

Sylvio Roméro foi, ao n1eu vér, quem melhor vlu o prob:ema, indicanao
lhe os remedlos. 

Para o 11lustre sociologo brasileiro, e no que toca dlrectamente as co
lonias allemãs, a nossa acção deveria buscar: 

a) prohibir as .grandes compras ae terrenos pelos syná.icatos allemães, 
maxime nas zonas das colonlas; 

li) obstar a que estas se unam, se l!guem entre si, colloc>~.ndo entre elia:o, 
n os 1:errenos ainda desoccupados, nucleos de colonos namonaes ou áe na
cionalidades diversas da allema; 

c) vedar o uso da lingua allemã nus actos puo!lco"; 
à) forçar os colonos a aprenderem o portuguez, multiplicando, entre e:lles, 

as escolas pnmarias e secundarias, munidas dos melllores mestre"' " aos mal" 
seguros processos, 

e) ter o maior escrupulo, o mais rigoroso cuidado em mandar para as 
colontas, como func.::ionarios publicos ele qualquer categoria, sómente a in
dividuo.s da mais esmerada moraliaaae e de segura insnucçao, 

!) desenvolver as relações "bras11eiras" de toda a. ordem com os colo
n os, protegendo o commercio nacional naquellas regiões, estimulando a na
vegação dos portos e dos rios por navios nossos, creando até alguma linha 
11e vapores que trafeguem entre elles e o do Rio de Janeiro; 

VJ razer estacionar sempre vasos de guerra nacionaes naquelles portos; 
h) fundar nas zonas de oeste, tolhendo a expansi.J.o germamca para o 

interior, fortes colonias militares de gente escolhida no Exerciro. 
Sáo estas as providencias que, feita restrtcçao para uma ou outra, cum

pre aos dirigentes tomar, si têm o proposlto ae encaraT resolutamenl:e o 
problema. 

Impectlr que se formem, dentm do ·nosso terrltorio, nucleos de população 
estrange!;.'a homogenea - eis a preoecupaçâo principal que aevemos ter no 
a ssumpw. 

A simpl-es fundação, em taes 1·egiões, de escoias genuinamente na.clonaes, 
é insufficiente por si sô para nacionaliz..'llr taes e1emenwl3 . 

.EJ no que "€ refere, principalmente, a. defesa da n<>ssa lingua, o que 
cumpre é crear condições de tal ordem que levem o colon<> a se convencer 
de que lhe não basta conhecer a . ua liJ~gua de origem, mas a do paiz em 
que habita, que elle .é solicitado a falar si quer participar elos actos da vida 
religiOsa, commercial e social que o cerca . 

Mas, pondo ele lado a questão das zonas povoadas por elementos estran
geiros uniformes, voltemos á questão elo ensino primario propriamente dito, 
de que cogitam os varies projectos de . lei que já. foram referidos. 

O do illustre Deputado paranaense, Sr. João Pernetta, meu prezadiss!
m o amigo, obedecP á.s tendencias espirituaes do seu auto1·, que é sabida
mente adepto elas doutrinas elo positivismo, para o qual é incli pensavel abo
lir o ensino official, admittinelo-se apenas a !:1gerencia do Estado no que 
toca ao ensino prim:<rio, e sob a fôrma de ubsielio material, por exigencias 
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transitarias ela sociedade contemporane:J., na qual a mulher ainda não póde 
de todo, como é o ideal, assumir a direcção dos primeiros passos educativos 
dos seus filhos. 

O proJêcto Pernetta estatue o principio de auxilio á iniciativa privada; 
manda subvencionar as escolas cr e>adas pelos lJarticulares . 

E' a consagração do principio da Intervenção indirecta elo poder pu
bllco na dlffusão do ensino, p~·in cipio pelo qual me bati s€mPre e ao qual 
me r€ferl longamente em discu'rso que pronunciei desta tribuna, ao ser dis
cutida a chamàda reforma Carlos Maximiliano. 

A lng€rencia indirecta do Estado nas questões de ensino, disse eu €:!'lt1:1.o, 
tem sobre o systema que se lhe oppõe, o da interv€nção directa, pelo menos 
quatro vantagens fncilmente· demonstravels: é mais eçonomica, é mais ae
mocratica, é mais efficiente e é mais educativa . 

Cabe, porém, confessar que, no momento actuaJ, não podemos ainda se
gull-a com €Xclusão da acção directa, pois a iniciativa privada ainda não 
está sufficientemente desenvolvida c1€ modo que possamos com ella contar 
para enfrentar decisivR.mente o problema. O que nos cumpre é desenvolvei-a, 
auxiliai-a, amparai-a, creando condições que permittam o seu apparecimPnto 
e florescimento, não consentindo, porém, que o poder publico eiqu.? inerte, 
de braços cruzados, onde quer que ella não surja com força bastante J;ara 
attender ás publicas necessidades no que entende com o er.~in·J das gera
ções novas. 

Por esses motivos é que, consa.g!'ando embora a boa doutrina. t) p.roje 
cto Pernetta me par:ece incompleto e reclamaria, ~i tivesse de ser convertido 
em lel, medidas complementares que certamente a sabedoria da Camara teria 
de suggerir . 

O projecto Lebon Regis é ainda mais incompleto. Attende a!)€nas aos 
interesses do Estado de Santa Catharina, region.aliza a questão do C"l~ino 
primaria, esquecido de que é problema que urge seja encarado e resolvido 
em todo o pajz. Procurar a.penas instruir e educar os filhos de colono.; es
trangeiros, a;bandonando o resto do paiz, é vigorizar ainda mais elementos 
que mesmo pela escola jámais estarão ghnpinamente identificados cornnosco, 
deixando que os legitimamente nacionaes continuem vencidos por uma igno
rancia que os en:fraquece na luta pela vida. 

O projecto Raul Alves foi apresentado á Commissão de Instrucção Pu
blica, onde foi largamente debatido. 

Pronunciando-me a seu respeito no seio daquella Commissão. proferi voto 
em separado em que accentuei as divergenc!..o'l.s que me afastavam do trabalho 
do talentoso representante da Bahia. 

O meu voto é <'Dnhecido da Camara e, por isso, dispenso-me de repetir 
aqui as longas razões que adduzi na justificação do meu ponto de vista . 

Basta accentuar aqui que o honrado Deputado bahiano cl!spensava as 
crianç:as do sexo feminino das escolas federaes, que reservava ao elemento 
masculino, quando a educação da mulher é para mim a questão maxima, 
dada a preeminencla de sua funcção social. 

O SR. JoÃo PERNETTA: - Serão as futuras professoras dos seus lares. 
O SR. Gn~BERTO AMADO: - A. funcç:âo social da mulher é esta. 
O SR. RAUL ALvEs: - E' este um dos pontos de divergencia entre a 

Monarchia e a Republica: as escolas primarias da Monarchia eram quasi 
exclusivamente destinadas a a lumnos elo sexo masculino, emquanto que n as 
da R epublica é avulta.õa a frequencia feminina. 

O Sa. JosÉ AuGusTo: - >Separavam-me ainda do projecto do m eu pre
zado amigo, o talentoso representante da Bahia, a limitação do numero de 
escolas a uma na séde de cada mnnicipio, a questão elo Conselho NacionaJ 
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de Educação, o modo de resolver o problema do ensino nas zonas povoadas 
por elementos estrangeiros e outros pontos de impor_tancia secundaria, pois 
nas suas linhas geraes nós estamos collocados no mesmo ponto de vista. 

O SR. RAUL ALVES: - Aliás V. Ex. sabe como foi preparado ess..e pro
jecto. 

O SR. Jos:Jll AUGL"STO: - Conhe<}O a orientação de V. Ex. 
O SR. RAur, ALVEs: - Foi um projecto quasi imposto pelas circums

tancras. 
O SR. Joslll AUGUSTO: - Tambem o lllustre representante do Estado ao 

Rio, o Sr. Ramiro Braga, n&.o se eonrormanclo com o pro]ecto Raul Alves, 
nem ·com o meu ·voto em separado, sugg<'riu um substitutivo que, acceito e 
sunscripto pelos restantes membros ela. Commissão de Instrucção Publlca, 
passou a ser o seu voto vencedor, hoje trazido ao plenario para nova aJs
cussã.o, da qual ao que parece, sahirã. triumphante, convertendo-se em lei 
do parz. 

Muito embora divirja do ponto de vista e;n que se collocou o bonrac.o 
Deputado fluminense, o Sr. Ramiro Braga, não crearei difficuldades a ap
provac;ão do seu projecto que, como S. Ex. mesmo confessa, c"l/11. aJpenas os 
primeiros passos para a solução do problema, solução que, em sua rorma 
defl:nltlva, !lca adiada para quando outros forem os recursos do '.rhesouro 
Nacional. · 

·Cumpre-me, porem, autor que fui de um voto em separado, e ao pro
jecto que não teve andamento JJesta Casa, voto e pro]ecto que representam 
convicções adquiridas a custa de estudo e de meditação, pôr em relevo as 
dlvergencias que 'me separam do projecto Ramiro Braga e as razOes que mo 
assistem para ar!lrmar que o problema fôra posto de modo mais amplo e 
mais sat1stator!o nos trabalhos legislativos que elaborer. 

Assun, e antes de tudo, as minhas divergencias com o projecto Rarn!.ro 
Braga accentuam-se quando eu pleiteio a creação de um Conselho Nacional 
de Educação, orgão Incumbido da dlrecção geral e da nacionalização do en
sino, centro propulsor de onde inadlarâ. toda a .aJCtividade ducativa do 
palz, com funcções multiplas, todas conducentes a uma ampla disseminaçao 
la cultura popular e :l propaganda de tudo quanto 'se relaciona com as nossas 
necessidades educativas, emquanto o proJecto de meu talentoso collega flu
minense entrega os serviços do ensino que regula ao actual Conselho Supe
rio r do Ensine;, orgão de tormação Imperfeita, sem runcc10namento perma
nente, reunlnao-se apenas duas vezes por am10. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Mas ~nde poderíamos nós recrutar pessoal mais 
capaz do que no Conselho Superior de Ensino, se elle ê oonstituldo pela 
nata do protessoracto, que ha longos e longos a nnos não faz senão dedicar 
seu esforço e actividade ao problema do ensino? 

O SR. ALV.\FO BAPTIS~'.~: - Ao ensino superw •. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - 'Esta dicotomia, para um espírito illustrado, ê 

QU!! não admitto. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: - V. Ex. póde dar um excellente professor ae 

chlm!ca e um pesSiiiilO professor de primeiras letras . 
O SR. Grr.BElRTO AMADO: - Depois, estão absorvidos pelas questões admi

nistrativas do a lto ensino da Republica . 
O SR. Joslll AuGus-:co: - Sr. Presidente, destarte abandonamos a Jiçao 

dos outros povos, notadam nte dos Estados Unidos e ela Argentina, e a es
prezamos os ensinamentos dos que, no Brasil, melhOJ:mente têcn estijdaclo o 
assumpto, principalmente Victor Vianna, 1\![ario Pinto Serva, Carneiro Letto 
e mais recentemente, em substancioso artigo, no "Jornal do Coinmercio•· , 
o Sr. Araujo Castro, corrente que ainda agora se avoluma com o brilhante 
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parecer do nosso illustre collega. Sr. Felix Pacheco, e com a opinião de 
Brenno Arruda, honte111 expressa em formosa chronica da "" otici.a ., , todos 
accórdes no julgar indispensavel o apparelho central, o Conselho Nacional 
de F.Aucação, orgã.o responsavel pela segura applica.ção das medidas que a 
sabedoria do Congresso objectivar em lei. 

Em outro ponto, ha o problema do ensino normal, ou de preparação pro
fissional do professorado. que o projecto Ramiro, Braga poz de lado e que 
eu reputo '!!ecessario ser atacado, conver.cldo, como estou, de que a effi
ciencia do ensino que tiver de ser ministrado depende fundamentalmente da 
capacidade do pessoal docente, cuja formaçã.o é em todos os paizes um dos 
ma:'Clmos cuidados dos legisladores . 

T ambem no meu projecto proponho que se dê ao ensino prlmarlo, dis
trlbu!do pelas escolas creadas ou subsidiadas pela União, uma finalidade pra
tica, ministrando-se no fim do curso noções de vida agrícola, si se tratar 
de estabelecimento situado no campo, e conhecimento de uma arte ou of
ficio, si o instituto tiver por séde um c !l.tro urbano. 

O projecto Ramlro Braga abandonou esse aspecto elo problema da in
strucção e delle não cogita. 

O SR. RAMmo BRAGA: - V. Ex. permitta que eu esclareça o meu pen
samento. 

Não sou avesso ao ensino manual nas escolas primarias; mas, no pro
jecto, exclui o ensino profissional, porque o projecto visa justamente que 
a direcção éi.o ensino prunario seja entregue ao Ministerio elo Interior, sendo 
e;. ao enslrro pro1'isslo!1al attr!bulda ao :\finlsterlo da Agricultura. 

Ora, isso seria estabelecer, dentro de uma mesma escola, duas autori
dade::. administrativas distinc~as. o que redundaria em balburdia. Salvo esse 
aspecto, votarei pelos trabalhos manuae nas escolas primarias. 

O SR. Jo áJ AUGUSTo: - ·Sr. Presidente, cumpre-me accentuar que nii'J 
confundo ensino profissional e instrucção primaria: são duas coisas perfei
tamente distlnctas, mas nada in1per1e que completemos as noções prinlari.as 
indispensaveis á vida que a instruc<:ão elementar nos transm.ilte, com o co
nhecimento pratico àe um officio que nos habilite á concurren{!ia na grande 
luta econom!ca que é a E!xlstencla humana na sociedade contemporanea. 

Procurando dar feição profissional ao ensino primarlo, ou, por outra, 
procurando fazer da crimnça instruída uma força economica, não faríamos 
m.als do que nos collocar dentro do pensamer,to pedagogico contemporaneo, 
para o qual todas as reformas de educação deYem ser baseadas em consi
derações econom1cas. 

Ass!gnalando tal pensamento, Bunge affirmava não se tratar a:e um 
facto isolado, sinão da consequencia de uma idéa mater universal, filha dE' 
dois factores, a progressiva democratização, oêl, antes as aspirações igt!ali
tn.rias, :;empre crescentes, a par da cultura nas classes inferiores e a con· 
tlnua densificação das populações, tornando cads. dia ma.ls premem:e a es· 
cassez de recursos e a 10II'"· 

E do ponto de vista brasileiro nada se me afigura mais urgente do que en
caminhar as noss.-1.s gerações novas, por uma educação conveniente, para as 
actividades praticas. 

E' que até agora, nos temos preoccupado quasl exclusivamente, ou pele 
menos, prepcnderantemente, com a formação dos que se dedicam ás pro
fissões chamadas liberaes, de tal sorte que illustre publicista patrício já no~ 
põde chamar, sem exageTo, um paiz de funcciOnarios e aom:ores. 

Emquanto isso, abandonados EJcam os nossos campos tão ferteis que 
aguardam apenas o braço hum.ano para tornai-os productivos; inexploradas 
resta.In as 'Ilossas riquezas naturaes de si fartas, capazes ae gerar o nosso 
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florescimento industrial que, insensatamente, pretendemos apenas esteiar em 
um proteccio11ismo tarifario, que nada justifica e que é ao contrario con
demnado pelo mais elemEmtar bom senso. 

BuTocratismo e bacharelismo - eis toda a nossa finalidade educativa, 
que precisamos venha a ser diversa, como o reclamatn as mais 11nperiosas 
t!onveniencias nacionaes. 

No sentido do encaminham€'Tlto da actividade nacional para os surtos 
~e vida economica, o projecto Ramiro Braga não dá providencias. 

Me-didas ·nelle não se encontram que façam despertar nas gerações que 
t iverem de receber instrucção •nas escolas a serem areadas, o interesse pela 
v ida do trabalho, o gosto pelas profissões agricolas, industriaes e commer
claea, unicas que, na realidade, servem de alicerce á grandeza dos povos . 

Mas, como disse, ao iniciar este discurso, não vim á tribuna para 
t!Ombater o projecto Ramiro Braga. 

Mostrando as divergencias que delle me afastam, que não são suf!l
clentes para Impedir •que o applauda em suas linhas geraes e na sua ele
vada finalidade, não posso deixar de congratular-me com o honrado Depu
ta do fluminense, meu pt·ezado amigo, por deixar seu nome ligado a uma 
lei que, v·acillante embora, marca o inicio de uma éra nova nos fastos da 
democracia brasileira, p1 imeiro monumento legislativo em que o Congresso 
F ederal revela o alto pensamento de educar o poYo, tornando-o, assim, apto 
ao governo das coisas publica.s. 

E si me é permittldo, Sr. Presidente, <formular votos neste momEm;to, 
estes são para qut: jámais abandonemos o largo caminho democratico pelo 
q ual hOje com•,ça.mos a enveredar, esclarecendo a nossa gente para que ella 
melhor possa fazer a prosperidade da nossa terra. (.!Jfl~ito bem; muito be~n. 
O o1·ado1· é felicitado por todos os Dep1~tados 1Jresentes) . 

O Sr. Haul Alves : - Sr . Presidente, na sessão proxima ,passaaa ouvi 
com satisfação e deleite o conceituoso e. erudito discurso do meu distincto 
amigo, Sr. José Augusto, em sustentação de um voto brilhante que formu 
lou sobre o caso pendente. 

Autor tarhbem de um <voto que discordou em pontos capitaes do pro
jecto em discussão, projecto da lavra do meu illustrado collega, Sr. R!l
m iro Braga, e subscripto pela maioria ou quasi totalidade da Commissão 
<le Instrucção Publica, da qual sou o mais humilde representante (não apoia
<los), venho justificar o meu voto, e o faço com o animo de quem propu
gna uma causa q11e não desmerPce, antes, ao envez disso, exalta as nossas 
func ç:ões legislativas . 

O thema do projecto, Sr. Presidente, é em these, cor.1o os tnem8.ol aos 
\"Otos em separado que o acompanham, o mais precioso assumpto que po
deria vir a debate em nosso Parlamento e que a meu vêr deveria consti
•uir ohjecto da preoccupação de todos os homens publicos do nosso palz, 
que se interessassem e1n combater as crises sociae , economlcsa, morae,, po
I'ticas ou financeiras , que perturbam e retardam o nosso progresso. 

I-Ia multo que me dedico a perquirir essa questão do ensino do povo, 
questão que entre nós, infelizmente, ainda no seculo XX, continua um pro
blema a se resolver e que dia a dia mais se impõe aos cuida dos dos po
deres que governam a nossa sociedade civil e politica. ® , por Isso mesmo 
que me fiz um estudioso dessa especialidade, principalmente na parte que 
nos affecta, no aspecto melindroso que nos attinge, considero-me seguro para 
enfr entar o caso, para. a respeito delle, apontar os nossos vicios e os re
medtos que contra esses poderemos buscar na. medicina da experiencia e da 
razã o. 
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Para chegar ao meu desígnio, careço ele ir p011tllhando a minha oraç!i.o
d.e alguns dados historicos que estabeleçam um nexo de comparação entre 
o IJassado e o presente e me habllltem a patentear o que houver de veraz 
nas proposições que irei emittlnao. 

Em todo o tempo em que fomos colonia de Portugal, desde, Sr. Presi
dente, o seculo da nossa descobert::t até o dia da nossa independencl:l., '"' 
instrucção popular no Brasil marchou em um tiroci'lio logico, compativyal 
com a condição internacional do paiz e sem nenhum detrime11to para os seu>< 
credites e a~pirações. ~ 

Os bras!leiros, não s6 os indlgenas, mas a <raça que etlmlcamente se 1a 
for!nando do ~ruzamento de outras raças, viviam sob a direcção ele um 
governo estrangeiro. recebendo as rac;êies parcas do ensino que a Metropole 
lhe facultava, reduzidas primeirame11te, como todos nOs saben10s, ao estorç<> 
dos mlss!onarlos, nossos instructores primevos, mestres que foram dos nossos 
selvicolas e ,,a gente mestiça e nativa que .la povoan<lo o nosso sOlo, ao 
auxilio de exíguas aulas particulares, e ao concurso das muito pouco signi
ficativas e muito ma,! regulamentadas escolas régias, estabelecidas e pro
vidas na conformidade de uma Carta Régia, de 19 de Agosto de 1799, ra
tificada pelo decreto do príncipe regente de 17 de Janeiro de 180~. 

Emfim, Sr. Presidente. eram limitados a tudo quanto houve de mais 
imperfeito c de mais primitivo relativamente á materia. Todavia, nenhuma 
responsabilidade desse estado mental amesquinhado e obscuro provinha para 
os nossos antepassados de então, que não partilhavam do governo de UJ:líL:l 
sociedade como a brasileira. quasi embrymmria, ajoujada ao alheio jugo, bra
ços cingidos ás algemas do seu senhorio, cerebro adstricto âs pequenimas 
dadivas que estranhos e exploradores tendenciosamente lhe proporcionavam. 

Entn~tanto, nesse transe inicial da nossa vida, transe ele compressão e 
de vexames, transe em que ainda nos ultlmos dias de sua subs!stencia "' 
côrte que nos dirigia assignalava a sua Ulá vontade de educar o nosso povO> 
com um acto extraordinario de despotismo extremo, ordenando m 1820 o 
fechamento de todos os esta,belecimentos publicos que D. João VI nos doára, 
acto que nada mais exprimia do que a recapitulação de um outro que, em 
17 47, determinawa a desmonta de uma typogra.phia nesta Capital, a prime1ra. 
que aqui se fundára, e se inspirava rios mesmos ideaes tyrannicos do alvará 
de 5 de Janeiro de 1785, que autori:t.ava a destruição das nossas fabricas 
mais remotas de ourivesaria, fiação e tecelagem; nesta phase, Sr. Presi
dente, em que a nossa metropole, ciosa de prolongar a nossa vassalagem 
pela. cegueira e inconsciencia de nossas populações, fazia o quanto possi!lrel 
por estreitar a já por si demasiado estreita esphera de nossa educação pu
bllcn., sustentAmo!'! galhardamente o nosso papel, promovendo e vencendo a 
luta por vezes heroica de uma nacionalidade cuja alma se ia pouco a pouco 
formando e a.pparelhando para a emancipação. 

Nesta emergencia longa de mais de tres seculos, o nosso povo, á gu~sa 

de todos os povos que na alvorada da vida, antes de batidos pelos revezes 
d\l.S desillusões, sentem o anceio de progredir, deu mostras de que possuía 
a s.êde de liberdade e de instrucção e do fra,<TJnento de uma e de outra que 
se lhe concedia, em meio á hostilidade de uma atmosphera as,phyx!adora, 
soub"l sempre colher as roesses de entenclime11tõ e de cultura que lhe va.~ 
leram a. libertação . 

O nosso ensino· primario e o nosso ensino secundaria, nessu época, acha
ram-se, como disse ha pouco, a cargo dos jesuítas, até a exp ulsão dos mes
mos pelo marquez de Pombal, de uma Iniciativa privada, quasi nulla e in
efficaz e das escolas r(,gias, que por serem institutos offielaes e tt·azerem 
0 cunho de flscalizaç:ii.o governamental e a probabilidade de ministrarem lima 
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educação mais efficiente e perfeita, foram cobiçadas e pedidas em ü~l quan
titlade a provocar ciumes do governo metropolitano, que desde logo viu nellas 
um perigo e uma ameaça a pesarem sobre os direitos senhoris da corôa 
e tratou de extinguil-as com o disfarçado decreto de 30 de Junho de 1821, 
sob o pretexto de melhor convir á causa do emsino franqueai-o, sem inspe
cção, á obra de particulares. 

l<'ôra até irrisorio, Sr. Presidente. suppôr-se .a sinceridade e utilidade 
de semelhante medida, como protectora da instrucção publica. Realmente. 
entregar-se á iniciativa de uma população pobre e inculta, como era a nossa 
naquolla época, uma instituição qualquer, já a1ão digo .a dispendiosa " .dif
ficultosa instituição do ensino. era o mesmo, que faQ.al-a ao extermínio, e 
dahi o .arrefecimento immediatt, do enthusiasmo na propagação das escolas 
a datar desse decreto com o qual o Governo ofiicialmente se eximiu de 
concedel-as. 

Por felicidade l!lossa, isto não passou de um incidente ao curto prazo 
de poucos annos; de outro lado, porém, os paes de familia mais abastados, 
jámais deixaram de enviar os seus filhos para as faculdades européas, onde 
estes iam receber os conhecimentos do ensino superior que aqui não era 
fornecido e foi, justamente, desta pleiadê brilhante de homens letrados que 
encheram as paginas de nossa historia colonial, que tirámos a phalange 
victoriosa dos nossos mais alentados e gloriosos reformadores políticos e li
bertadoro:•. 

Com tudo, &r. Presidente, o que se passou com o ·Brasil, do aJl11110 de 
1500 ao anno de 1822, não foi nenhuma novidade para se estranhar . Logi
camente supportámos as contingencias impostas ás nações fracas e tribu 
ta rias, ás nações subordinadas e dependentes, ás nações desgovernadas e 
~em soberania. O que se deu comnosco, na phase de colania luzitana, con
fessa Bunge, professor da 'Universidade de Buen os Aires, no seu livro "A 
E volução da E ·ducação", que suC!cedera, em phase semelhante, sob o do
mínio hespanbol. com as republica:;; platinas, e occorrera tambem com o gra;n
de povo dos E stados Unidos da Amerlca do Norte sob o domimJo britannic!F, 
quando William Barelay, governador de um daquelles E stados, escrevera á 
corôa da Inglaterra, então sobre a fronte de Carlos II, as palavras curiosas. 
rtue peço permissão para ler: 

" D ou graças a Deus, não termos escola nE:ro typographias, e 
espero que nestes cem an nos n11.o ·as teremos ainda, Deus nos livre 
ele ambos estes flagellos!" 

Phl'ases, Sr. Presidente, que bem estereotypam o lemma usual do go 
Y'!rno dos povos conquistadores sobre os seus conquistados, naquelle regi
meu absoluto das monarchias de direito divino, que foram a :Lnglaterra, a 
l'Jespanha e P ortugal, e que tinham por norma de uma politica colonial 
estreita, governar e explorar , sobre a lgnorancla das raças subjug.adas; !em 
ma que Portugal executou com toda a rijeza sobre nós; até que raiou a; 
manhã da nossa separação politica e adm lmstratlva. 

Demais, não era justo exigir-se coisa melhor, de uma época em que 
a proprla Europa, berço da civilização universal, apenas gatinhava os seus 
movimentos pueris pela estrada que o ensino hodiernamente tomou. 

Da França - o sol que mais irradiava por todo o mundo literario, que 
.iá no seculo IX da nossa éra fôra o ambiente das expansões mais flore:o
centes do Imperio de Carlos Magno, o monarch.a restaurador da pureza da 
linguagem falada e escripta, cabidas na mais profunda decadencia no termo 
11a idade antiga; que no seculo J....'l:II, com a Universidade de Paris se fi
Zt·r>t 0 centro de convergencia e de educação de todos os povos do seu 
continente, imitaaa na I!ngua, na arte gothica, na literatura e até mesmo 
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na politica; que ainda depois, no seculo À'"Vl , de parceria com a Italia, illu
mlnâ.ra a terra aos primeiros clarões da Renascença, tran fusão do gosto e 
da sabedoria antigos no seio da sociedade contemporanea de seus dias; que 
mais tarde, do melado do seculo XYII em deante fulgm-á.ra como aperfei
çoadora e reformadora das letras, creando a literatura classica, inaugurando 
os famosos salões, e com a Inglaterra e a Allem.anha as academias de scien
cla, onde o escôl da a,ristocracia sábia ta exhlbir o ornamento das suas 
:mais aprimoradas lucubraç;ões !iterarias e scientiflca.s; que, fina,lmente, no 
declinio do seculo À'"VIII, se celebrizára como theatr~ e scenario da grande 
revoluç;ão que afogára em sangue os privilegias de classes e que proêla
má.ra sob a égide dos principias de liberdade, igualdade e fraternidade os 
direitos do homem da França, disse um dos seus grandes homens do seculo 
XIX, Jule Simon, no seu livro "L'Ecole "' , a lgnorancla era tal, que um 
soldado, um camponez, um operario, sabendo ler e escre.-er, era olhado como 
uma rara excepçáo. 

Em 1790, Talleyrand propunha na J!<ran ça a et·eação das primeiras es
<mlas communaes. O seu project<l não teve execução. Com o imperio de 
Napoleão, o Grande, Fontanes pretendeu restabelecer o projecto de Talley
rand, ainda não foi feliz. O paiz estava transformado em vasto quartel de 
guerra; não havia onde busca::- professores; as escolas se tinham annexado 

.á. Universidade; todos os homens validos se achaTam alistados nas fileiras 
do e.."ercito francez. Com a restauração, foram baldados os esforços de e::.
tadistas como Couv'ier, Frayssinous, Royer Collard e outros. 

Coube á monarchia de Julho, com a lei de 1R33, a chamada lei de Guizot, 
ensaiar na Fra:nça a diffusão e remodelação do ensino primario por todos 
os departamentos daquelle paiz. 

Da Allemanha, ninho da convuL~ão politica e social que historJCamente 
se chamou a Reforma, a Reforma que foi a fonte primeira e fecunda da 
disseminaç;ão das letras primarias por todas as classes da Europa, basta 
ponderar que os seus fracassos politicos internos e internacionaes eram at
tribuidos pelos seus sobL ... anos e pelos seus estadistas á fraqueza da sua 
"instrucção, em confronto com a dos seus rivaes, o que deu origem á me
moravel proclamação de Frederico Guilherme III, aos seus subditos, apôs a 
derrota infligida por Bonaparte, concitando-os a verem na escola o manan
cial de todas as grandezas, o cadinho onde se deveria apurar a energia 
do poyo allemão para o exito das- éampanhas e das conquistas futuras. 

Da Inglaterra, que teve a fortuna de ver em seu terrltono surgir o 
precedenttl das escolas parochiaes, inauguradas no inicio 'Clo seculo XVIII 
por acto do parlamento escossez. escolas que converteram os asselvajad9 
e rusticos filhos da Escossia no mais reputado padrão de gente hem edu
cada daqu ella época, o que se sabe é que, ainda no segundo clecennio do 
secnlo XIX, consentia em que, açoitado pelo vendaval da. intriga religiosa 
de qm clero amigo da nobreza e seu alliaélo, e por isso mesmo zeloso em 
diíficultar a instrucção das classe plebéas, fosse forçado ao aba ndono de 
sua propria patria, em demanda da America do Norte, o maior dos seus pe
dagogos e bemfeitores das suas letras primarias, José L a ncaster, de quen 
se c·onta que distr!buiu por mais de 30 mil dos seus compatriotas o ensi · 
pelo methodo mutuo, que em honra a elle, seu maior diffusor, ficará appel
lldarlo de lancasterlano. 

Infere-se do exposto, Sr. Presidente, que a Europa, nos geculos XVI. 
XVII, À'"VIII. e pôde-se dizer que em certa porção do seculo XIX, só em 
theorla se tinha desprendido do artificialismo e,;colas ti (!O, dogmatico e mne
:motechnico que caracterizou o ensino medieval . 

Verdade e que jâ. em 1524, Luthero, dirigindo-se aos burgo-mestres e 
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aos constllheiros dos paizes allemães, incitando-os á creação de escolas chris
tãs, o fazia na linguagem •que peço licença para .recordar: 

"O e11Sino não deve ser negocio privado, enh·egue ao bel prazer 
de cada particular, mas um negocio publico, do Es.tado. As autori
dades devem constranger os paes a mandarem seus filhos ás escolas, 
antes disto provendo a creaç;ão ·de escolas ." 

Mas o que ê real tambem, l::lr. 'Presidente, é que a .esse tentpo sõmente 
a arlstocracla européa tiinha ]â. por si o monopolio ela instrucção, aliás re
cebida em escola.s que, conj.quanto mais livres, pelos seus methodos, pelos 
seus progrmn1nas e pelo seu professura.do, quasi todo elle perte11cente ao 
clero profissional, muito pouco differençavam dos -conventos e das abbadias da 
idade média. 

O ensino puramente theorico era o que mais se adequava a perpetuar 
0 predomínio ela nobreza sobre a plebe, lnstrulncto aquella e deixando esta 
mergulhada nas trevas de esJ?essa 1gnoranc'"·. 

As esco1as educavam o espírito em abstracções, ens·inavam o "savoir 
cUre" â. sociedade onde os reis costumavam e»colhe1· o cortejo dos seus fa
v oritos, mas deixavam o resto entregue ao empirismo de un1 trabalho ma
terial, sem os grandes icleaes que só a cultUl·a intellectual sobre as suas 
tonalidades varias é dado communicar. 

Essas escoras preparavam, propriamente, os lavores, as scintillaç:ões J_ja.ca 
as exter!oridaàes brllhantes, deixando de prover e melhorar a r esistencia 
das taculdades productivas . 

Elias mantinham o estudo artificial, contra o estudo racional e natu
r allsta, que j3. tinha triumphado no campo da doutrina e que m.archava. 
para o triumpho pratico só alcançado no correr do seculo XIX para os 
n ossos dias . 

Foi esse, Sr. Presidente, o tempo em que um dos pensadores notaVt!!" 
dos ultimos a.nnos do seculo XVII, Claude Fleury, arrazoava sobre a Fran· 
ça . (Lê): 

"A sociedade onde vivo deve accommodar se-u,; estudos aõ es
tado de seu.s costumes e estudar as coisas que são de uso no munao, 
pois que se não pôde mudar este uso para accmnmodal-o â. orà.ein 
dos estudos. " 

E o temperamento ardente e combativo de La Ch.alotais sentenciava ae 
igual sorte no seculo À'"VTII: 

"Nas escolas, tem-se ·negligenciado o que concerne aos ne~Çó
cios mais commun.s e ordinarios que entretêm a vida e são o run·· 
damento da sociedade civil. A maior parte dos moços não conb~D) 
nem o mundo que elles habitam, nem a terra que os nutre, ne:w. 
os hom~ns que fornecem as suas :n.ecessidades, nem os amimaes q<.te 

. os servem, nem os o_perarios e <t.rtistas Que empregam. '' 
E Roland d'Erceville pregava, alguns annos mais, no Parlamento ae 

P aris.: 
"'ID' possível que aquelle que nao tem gosto para o estudo da"' 

linguas antigas, nem precisão de cultivai-as, f.ique sem cultura e 
sem instrucção.? As escolas publicas só são destinadas a. formar ec-· 
clesiasticos, advogados, magistrados e literatos? Os commerciantes ., 
os inclustriaes são indignos da attenção dos governos? O estudo das 
linguas antigas deve ser a unica occupação de um povo instruiao 
e esclarecido? Ao <::ontra.rio, nos collegios, publlcos todá.s as scienclas 
não de·V(lriam ter seu ensino?" 

Foi, Sr. P1·esidente, a idade philosophico-crftica, em qrlu a iro'nia mordaz 
.. e hilariante elo genio de R abelais co:licE>beu a allegorla burlesca de seu "Gar-
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gantua", sadia e esperançosa complf'ição de criança que defmha e se imbe
cillza emquanto frequenta uma escola de feição puramente !iteraria e qu,e 
se rehabilita, revigora e fortalece logo que passa a frequentar uma escola 
mais realista, que o ensaia nos misteres habituaes da vida commum. 

São os seculos, em que Montaigne e Rousseau, aquelle no<> seus "En
saios". esse no seu romance pedagogico "Emilio", am,bos em exageros dou
trinarios, mandam que se fechem aos a lumnos os compendlos de leitura e 
que se lhes abra aos olhos, para. a medita fw e estudo, o livro da natureza, 
mestre em utilidades e proveitosos ensinamentos. 

Como ·vimos, a plébe, a grande massa, a multidão, tres partes a mais 
lia população européa, .se achava quas! desprovida ele qualquer asslstencia 
escolar. A ig'nor.ancia era a regra, o saber constituia uma climLnuta exce
pção em todos os paizes mais adeantad.os ela Europa. Por conseguinte, ne
nhuma razão teriamos de nos queixarmos ele imprevidencia e desleixo, nessa 
estação do ens!no primarlo nacional, que era um reflexo do estagio do ensino 
pr!mario universal. Nós eramos a victima de uma condição estranha ao 
nosso querer de submissos a uma metropole que nos sujeitava aos rigores 
do jejum de instrucção. Mas fomos victima que jámals se conformou com 
os desejos de :::euil directores, e que, passo a passo, se capacitando para se 
governar por ::;i, educando-se com dlfficuldade, sim, mas sem•pre se edu
cando para melhor, por fim subjugou o poder detentor da sua liberdade e 
emancipou-se aos golpes das revoluções separatistas ou nativistas. 

Depois dis~o. nos velu a Independenc!a, com o primeiro !mperlo e a re
gencia trina. Foi uma passagem ephemera de governos que se succederam 
com certa celeridade e precipitação. O ensino primaT!o voltou novamente t:t 
ser of'ficial!zado, e quanto á legislação dessa categoria de ensino nos collo
camos no p lano superior dos povos mais progressistas. ~nveredamos pela 
experlencla do methodo de Lancaster, o mais acle.antaclo methoclo peclagoglco 
dos propagados pelos paizes europeus e americanos, porquanto o de Pesta
lozl ainda não tinha transposto a.s fronteiras do seu palz natal, a encantadora 
e modelar Republica Helvetica. 

Nota-se nessa phase um cuidado criterioso e proflcuo por pt:trte dos go
vernos em alastrar e fiscalizar o ensino primario por todas as regiões do 
lllosso paiz. Posso aqui demonstrar isso, citando a decisão de 26 de Feve
reiro de 1825, em que {) Governo pede informações sobre o esta.do da in
atrucção :publica nas províncias. Outra, de 22 de Agosto do a,lludido anno, 
mandando promover nas mesmas provlnclas a lntroducção e o estabeleci
mento das escolas publicas de primeiras letras, pelo methodo Lancaster . E 
em 15 de Outubro de 1827 era expedido o decreto regulamentador dessas 
escolas, le.i sábia, previdente, bem elaborada e promissora, si tivesse a esta
bilidade de mais longa duração. O acto addlclonal, descentl•a!lzando o ensino, 
v&iu sustar os effeitos beneficos desta lei, justamente quando e!la começava 
a avolumar e amadurecer seus generosos fructos. · 

· Entrando em vigor essa reforma constitucional, os seus interpretes, tas
cinados pela victoria da.s reacções liber.aes e clemocraticas sobre o absolutis
mo do poder central. incidiram no erro, exactamente contrario, isto é, no 
abuso da descentralil'~ção; excederam-se na interpretação que deram ao ar
tigo 10, paragrapho 2• desta reform a, commettendo ã.s provincias, com ca
racter de exclusivismo, o encargo ào desbravamento de nossa incultura pre
liminar . 

Seis annos depois chegavamos ao reinado de Pedro II que até o seu des
apparecimento proseguiu na pragmatica descentraliza,dora do ensino, sem re
troceder, nem mesmo deante das restricções impostas pela conveniencia pu
blica e a despeito dos protestos contrarios de opiniões eruditas, como fossem 
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as de Rodrigues de Squza, Pimenta Bueno e tantos outros, que condemna
,~am o radicalismo dessa intuição dominamte. 

Dahl, Sr. Presidente, se começou a delinear a nossa tendencia para nos 
<listanciar:mos dos processos de cultura escolar das nações mais civilizadas 
do mundo. 

Emquanto os outros paizes, inclusive os Estados Unidos da America do 
Norte. que vinham de ser colonias, como nóS, adoptavam nas suas escolas 
0 methodo cie ensino pelo desenvolvimcnto g-radual das faculdades do or
g anismo humano, methodo que tinha por escopo aguçar a intelligencia, o 
poder dos sentidos e da investigação dos alumnos e apparelhar o homem para 
a vida especulativa, economica e social, methodo que teve como seu primeiro 
-executor o abnegado Pestalozi, na Suissa, como seu principal vulgarizador 
e aperfelçoador, Fr<Pbel, pedagogo allemão, creador do interessante systema 
dos jardins da infancia, e por maior psychologo Frederico Herbart, no seu 
vigoroso e profundo tratado de pedagogia geral, o Brasil permaneceu no 
cyclo acanhado, pouco edificante e quasi nada reproductivo das escolas pro
pria.-nente ditas de primeiras letras, pelo methodo já desusado da acquisição 
de noções á pura força de memoria. Não obstante isto, porém, o estado do 
ensino entre nós, a esse tempo, ainda não apavorava. ninguem. As nossas 
e scolas se mantiveram 11utridas e mantidas pela estima e a sym.patbia pu
blicas. 

E' que ellas tiveram por si um estimulo que falou muito alto á alma 
dos b1-asileiros, fossem esses matutos ou cidadãos, humildes ou potentados, 
pau per rimos ou opulentos. 

o exercício do direito de voto que existiu até certo mod!il como um facto 
naqu.;lles passados tempos do extincto parlamentarlsrnv. 

Nos Jogares mais ermos, mais incultos e mais afastados, os paes, desde 
os mais pobres, r:ostumavam mandar ás escolas os seus filhos para que 
aprendessem a ler e a escrever, afim de lhes dar na maior idade um di
JJloma de eleitor. Era um titulo, com o qual elles ganhariam de importancia 
t· prestigio no seio da sociedade. Eis porque as escolas, até ahi, não soffre
ram do mal ela falta de frequencia e algumas dellas regorgitaram de a ll· 
m nos, em regra do sexo masculino, mesmo em povoações de vida a mais 
precaria. Os chefes políticos, empenhados em augmentar o numero de seu 
eleitorado, ajudruvam a fiscalizai-as. E graças a esse motivo de summa 
preponderancia, o mal da descentralização escolar não logrou a desorgani
zação, a dissolução e o abastardamento do ensino elementar existente. Pro
clamada a Republica não variou a face do problema com a interpretação 
que os nossos administradores, até o presente, vinham dando aos disposi
tivos da 'nossa Constituição, que aliás não a.utorizava esse exclusivismo que 
lhes vinham empresta'l1do, quanto â. incompPtencia do poder federal no qué 
~ peculiar ao ensino primario. Não me quero, Sr. Presidente, alongar em 
<-onsidcrações a respeito de um assumpto que entre mós jâ. penetrem ás raia~:" 

de um preceito banido. Mas, si a Constituição fosse clara, taxativa, catego· 
rica e concludente em vedar á União o intervir nesse departamento do ser
viço nacional, para justificar essa intervenção bastaria a linguagem com que 
o Sr. Presidente da Republica, na sua mensagem deste anno, traçou, em 
côr es as mais vivas e impressionantes o quadro negro e pavoroso do nosso 
analphabet!smo e a co.nducta que tiveram os paizes mais individualistas do 
globo, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a •Suissa, todos que vieram 
-do ponto de partida em que nos achamos, para o ponto de vista mais pro
ducente e real da conjugação de força!' individuaes e collectivas, da confra
ternização dos poderes regionaes e gerae em pról do estabelecimento de um 
melhor regimen escolar. Assim procederam a Republica norte-americana, 
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desde a lei de 1867 , que creou o Bureau de E ducação; a I nglaterra, com a 
lei de 1870, que lhe assegurou nesse particular a!> ' maiores vantagens; "' 
Suissa, pela reform a constituciona l de 29 de Mala de 1874; e até m esmo :. 
Republica Argentina. a partir da afamada lei de Lainez. Todos actuararr1 
etn pról do interesse da comn1unidade, sem en contrarem nenl1Un1 embaraç"' 
ou menor estorvo nos principias tradiclonaes que anterionnente seguiat,. 

"A' contJ·u.rio se.n.so": A Belgica, com a lei de 1884, retirando do Es
tado para outorgar ás Communas a gestão d\l.s suas escolas primarias, so 
t t;ve de se arrepender cmll isso, e soffrera as tnais desastrosas conseque11 . 
cias. 

Segundo Henri Cho.,rriaut, no seu Ji·vro, 
"A Belgica Moderna", mais de 700 escolas fot·am fechadas pelas 

administrações communaes, e nas sobrexistentes, tão desabaladamm.
te enfraqueceu a fiscalização que as crianças belgas analphabetas f i
caram subdivididas nas tres categorL-'l.S seguintes : aquellas que nãt. 
!requentam as escolas; àquellas Que recebem irregularmente as 11 
ções ' e quas! na{! a aprendem, e aquellas que sahidas dall e~:;cola" , 
passados alguns annos, esquecen1 totalmente o aprendido." 

Pols bem, Sr. Presidente; em uma situação ig11al, sinão p<::Jor, dire1 
me:lmo peior que a da Belgica, se acha o nosso paiz, attenta a extensão úu 
seu territorio e a dispersão de seus habitantes, quando o Chefe da nossa. 
Nação vem pedir ao Congresso uma lei que o habilite a agir nesse assumptc,, 
Rem quebra do seu 1Jrestig1o governamental . Felizmente, · o Governo brasl
lelro compenetrou-se de 'fíue não poderiamos continuar nem persistir em uma 
obstinação lesiva ao nosso bem, expurgada dos habitas das nações mais des
centralizadas, e mais liberaes. Vamos neste momento dar o passo na ascen çâo 
do primeiro degráo de uma escada, qup nos poderá conduzir ã,s alturas elE> 
um.a verdadeira reorgani za,;:~o social, 

O estado geral das nossas escolas primarias é tudo quanto se pôde lal:>
t !mar de triste e desolador. Vou explicar melhor o meu pensamento: nas 
capitaes e em um ou em outro ponto privilegiado do nosso paiz existem 
a lgumas escolas regulares, condizente.s com as necessiclades do meio . Fóra 
dahi, na vastidão do interior dos Estados, não ha quasi nada feito, esta. quasi 
tudo por se fazer. · 

O BraSil, Sr. P residente, se me afigura, no toca>te á educação primaria 
dos seus fil hos, vastíssimo campo quasi desoccupado e ferti1 a exigir cheio 
de promessas qu em o cultive, quem o desbrave, quem o construa. 

Ainda continuamos no regimen das pequeni nas escolas de primeiras le· 
tras, esparsar aqui e além, muito mal mobiliadas e mal utensiliadas, im
possível de serem fiscalizadas sem enormissimos dispend!os, pela difficuldade, 
que:- de ninguem é ignorada, provenie!•te da falta qua.si absoluta ele meios 
de transporte e communicaçãt>. 

Situadas em Jogares atrazadissimos, se1·vidas de mãos methodos e de 
mãos programmas, essas escolas se tornam mal vistas não só elos proprios 
professores. que não encontram em taes localidades um meio satisfatorio á 
sociabilidade, e, que, portanto, difficilmente nellas se podem manter, como 
tambem mal vistas dos alumnos, principamlente elos alumnos do sexo mas
culino. que não recebem nellas !nst rucção conveniente e consentanea com 
as .;;uas necessidades mesologicas. 

As escolas normaes, entre nós, se acham quasi vasias de .alumnos ya
rõe;; e superabundam em alum11as. As aspirantes a norma listas que fre
quentam os cursos procuram de preferencia as noções que m.ais se prendem 
ás necessidades do seu sexo e talvez esta superabunclancia que se nota do 
sexo feminino em relação ao masculino nas escolas normaes proceda do prin-
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cipio assente que o m eu n obre e illust re collega ISr . J osé Augusto, outro 
dia, accentuava na sua oração, de que as m ulheres mais se apr opriam a o 
papel de educadores da infancia. 

Este principio, porém, não pôde ser tão absoluto, 1p.0rmente em um 
meio como o nosso, dada a deficiencia da nossa educação economica, e a 
<'er teza que tenho de que as mulheres em regra não se prestam ás ardu.as 
funcções de communicarem esse ensinmnento . 

:Mas, como dizia, as professoras educadas nas escolas normaes dos EB
r.dos na vida pratica naturalmente são arrastadas a transmittirem aos dis
·ipulos os conhecimentos que melhor adquiriram no exercício da aprendi
zagem, e dahi o contraste que actualmente se observa entre as escolas mo
narchicas e as escolas da Republica, aquellas mais frequentadas pelos alu 
nmos do sexo masculino, por força do regimen eleitoral então pr·aticado e 
estas, desvirtuado o direito do voto, mais frequentadas por alumnos do sexo 
feminino, que é aquelle sexo que melhor aproveita na pratica das discipli-
·1as do curso ministrado h oje em dia . . 

O SR. JosÉ AUGUSTO : - Não sei si as estatísticas confirmarão o con
<eito de V. Ex. 

o SR. RAUL ALvEJs: - Confirmam absolutamente, e eu a1)pello para o 
t%temunho dos collegas presentes. 

O SR. :MONTEIRO DE SouzA: - E' exacto. Já fui director de Instrucção 
Publica e posso affirmar ser verdadeira a affirmação do nobre Deputado. 

O SR. RAUL ALVEs : - E' esta a situação actual do nosso ensino. 
A Commissão de Instrucção Publica 1:omou a peito satisfazer ao Go

verno e ás necessidades do povo e o seu Presidente, o meu preclaro amigo, 
Sr. A'llthero Botelho, designou-me para elaborar um parece r que concluísse 
JJor um schema de projecto regulador do .assumpto e que servisse de base 

discussão no seio da Com missão . 
Accedendo ao convite que me foi feito tão gentilmente por S. Ex ., aliás, 

sl'n ti o peso formidavel dos embaraços e das responsabilidades com que 
teria de lu tar·. 

0 SR. ANTHERO BOTELHO: - Desempenhou cabalmente. 
0 SR. JOSÉ AUGUSTO: - Brilhantemente. 
O .SR. RAUL ALVBS: - Varias tentativas jã, t inham naufragado de eu

noutro aos escolhos da indifferença publica e dos desanimas dos governos. 
Seria uma tentativa a mais a violar o recesso pouco transitavel das 

nossas indecisões . 
Havia um argumento lethal, destruidor das melhores idéas, fulminador 

das mais razoaveis concepções .. . 
O SR. JoSÉ AUGUSTO: - Argumento financeiro? 
O SR. RAUL ALvEs : - Um argumento qu e não se compadecia com a obra 

"ogislativa regularmente fe ita; que todos os povos do mundo, em se tra
ando de <prover uma necessidade qualquer, mediata que fosse , não adapta

riam sequer, porém, que o Brasil tem por costume, mesmo em taes emer
~·C'llcias, 11ão desapropriar . 

Era o argumento do barateamento das medidas para que ellas se tor 
nassem ~xequiveis em face da nossa crise orçamentaria . 

A occasião, no emtanto, se me afigurava a mais opportuna para um 
PSforço em pr61 da reconstituição das nossas formulas vitaes e organicas. 

Naçã.o productora e exportadora, pareceu-me que o Brasil, nesta hora 
historica, teria como seu ideal tornar-se um emporio de procura das na
ções belligerantes que, esgotadas em suas fon tes proprias, viessem pedir o 
auxilio do fornecedor mais apto. . . · 

Mas_. para bem prod uzir - é preciso attentar-se nisto - é indispen-
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savel o braço e o braço conEcio do seu legitimo valor, que só a educação 
póde armar . 

A catastrophe européa, feita catastrophe mundial, fechando-nos as por
tas da industria do Velho Mundo estava a nos abrir a porta da nossa pro
pria industria, e esta melhor do- que por qualquer outro meio, em um re
gimen escolar, em escolas bem apropriadas, convinha ser consolidada, fun
damentada e generalizada. 

As lições que recebíamos dos outros paizes, Sr . Presidente, eram as mais 
convidativas nesse benemerito sentido. 

Trago aq ui alguma s notas col-hidas em escriptores de alta responsabili
daJCte . Na .<Ulemanha, Henri Ltichtenberger, no seu livro " L<Ulema.nha Mo
derna", diz: 

"A escola do seculo XIX avisinha-se do ideal de uma cultura 
nacional reclamada por Fichte em seus Discursos á Nação Allemã. 
As barreiras aplainam-se entre as diversas ordens de ensino. Os 
progressos das escolas primarias as approximam sempre mais das 
escolas secundarias. Sobretudo o ensino toma um caracter de mais 
a mais realista e pratico. A cultura das altas classes da sociedade 
que, até o fim do seculo XVIII era mais esthetica e literaria, evoluiu 
para o realismo par ~ passo com o regimten àe empreza,. O ensino 
em todos os grãos tornou-se menos livresco . Viu-se, desde ahi, des
envolverem-se os typos mais modernos das escolas e gymnasios reaes, 
que melhor respondiam ás necessidades da burguezia industrial e 
commerciante. E na Juta universal pela- preeminencia e o poder, 
fez-se sentir commum entre os allemães que a superioridade perten
cerá aos povos que melhor tiverem sabido assegurar á sua mocidade 
uma culturá solida resolvendo o problema da educação n a ci011al." 

Falando da Helvecia, que por si vale uma escola de civismo, de tra
balho e de bons costumes, narra o eminente estadista e publicista brasileiro, 
<Sr. Nilo Peçanha, nas suas "Impressões da Europa": (lê). 

"O pensamento moderno entrou na Suissa até o coração das 
montanhas mais inaccessiveis. Fundam-se escolas profissionaes por 
toda parte. Nessa Republica cuida-se, como em todos os paizes, de 
fazer a machina é certo, mas, talvez em nenhum outro cuide-se tanto 
de crear e de educar o homem. A uissa multiplica as suas es
colas profissionaes e nellas allia a educação scientifica á educação 
manual; o ponto de vista da su.a organização escolar é que a edu
cação integral de amanhã possa substituir a educação especializada 
dos nossos dias. As escolas da Suissa :não se limitam a repetir 0 

que se encontra nos livros. ellas são um laboratorio de experimen
tação, senão uma força viva do progresso e da riqueza h1dustrial do 
paiz." 

Esta situação escolar da· Suissa e da Allemanha, podemos affirmar, sem 
receio, é a situação de todos os paizes da Europa, com uma ou outra ligeira 
divergencia no modo de applicação. 

O J apão que, semelhando á Suissa, na carta geographica de hoje, f um 
SYTilbolo dos mais tocantes de patriotismo e de moral social e economica, 
provocou de Alfred Stead, no seu opusculo "O Patriotismo Japonez", as se
guintes reflexões: (lê) . 

"Este sentimento patriotico não seria talvez um elemento tão 
importante do caracter japonez, se não fosse cultivado em cada in
uividuo, desde s u a mais tenra infancia e se não fosse entretido por 
todo um systema de educação. A experiencia tem demonstrado que 
uma nação não pôde ser grande, de um modo verdadeiro e. perma-
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nente sem uma organização séria da instrucção publica. Edificar 
uma 'sociedade sobre a ignoruncia é construir sobre a areia. 

A instrucção é um dever nacional. A educação japoneza tem por 
fim principal desenvolver o caracter das crianças e dar-lhe os meios 
de tornarem-se um dia bons cidadãos, é preferível fazer homens 
robustos e de intelligencia lucida do que puros intellectuaes. Em 
todas as regiões agrícolas ensina-se nas escolas a agricultura pratica 
e nas regiõ~s · industriaes inculca-se ás crianças os conhecimentos 
scientificos e os exercícios dos t·:ahalhos manuaes que podem servir 
para ganhar a vida. " 

Na America Septentrional, Buyse em um extenso e minucioso trabalho, 
110 qual nos expõe o monumento admiravel do systema de educação nos 
.r>stados Unidos, noticia que a instrucção popular naquella Republica Norte
Americana constitue élos de uma só cadeia, que tem por fim unico forta
'.ecer a vontade e a actividade do homem como factor social, principalmente 
Pconomico. 

São 700 paginas admiravelmente escriptas e illustradas de gt·avuras que 
êm por fim demonstrar que nas escolas yan7cees, o intuito é consolidar, 

a perfeiç:oar e melhorar a intelligencia dÇ>s alumnos P5llo exercício dos sen
tidos decorrente ela applicaçli.o dos me~mos na prutica dos trabalhos com
m uns. 

O SR. ANTHElRO Bo~LHO: - Dar-lhes espírito pratico . 
O SR. RAUL ALVES: - Dar-lhes caracter pratico. 
A extensão ela obra, a conden!'.ação e a complexidade das materias que 

" formam, não me permittem destacar um trecho para referil". sem perda 
.a sua essencia, mas aproYeito o ensejo para lembrar aos demais collegas 
< 1e me ouvem e que realmente devem todos conhecer essa obra ... 

O SR. ANTHERO BoTELHO: - Perfeitamente, é um bello trabalho. 
O SR. RAUL ALves : - ... que acabo de ser secundado nas minhas apta

ações pela opinião do meu eminente amigo, presidente da Commissão de 
strucção Publicn.. 

A respeito da Argentina. na Am rica Merrdional, nos affirma Bunge: 
"Não podia resultar da nova cultura senão uma educação ele 

tendencia democratica e de profundo espírito pratico . A escolastica 
extinguiu-se com a revolução. A instrucção deixou de ser formal 
e abstracta, a sua orientação tornou- se, essencialmente, pratica e mo
derna. As sciencias physico-naturaes e as linguas vivas formam sua 
base. Trata-se de formar, não eruditos e sábios, mas homens e ci
dadãos." 

Finalmente, na Australia, um paiz da Oceania, e que muitos pontos de 
• ntacto possue com o- nosso e com o argentino, relata John Fraser, espe
T'l ista da mais alta capacidade, universalmente reconhecida: 

"A aprendizagem agrícola é- a mais necessaria. Comquanto haja 
ainda muito aperfeicoamento a realizar nesta ordem de idéa-s, os aus
tralianos 0ccupam-se activamen te de preparar os moços no mlstér 
dos campos. Professores de sciencias agrícolas vão d.e uma escola 
a outra; existem collegios de agricultura multo apreciados. 

Escolas preparatorias de professores surgem nos differentes Es
tados. Por toda a. parte lança-se os fundamentos solidos de uma 
boa instrucção. O que eu tenho admirado ainda é o cuidado presta
do ao ensino mDnual. A instrucção consiste não mais como dantes, 
em formar milha:-es de jovens que têm receio de sujar as mãos tra
balhando e que entulham a praça de caixeiros e dactylographos. A 
Australia, sem Yetardar-se nos estudos geraes, está compemetrad.a do 
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principio de que o ensino manual pôde prestar nlliito maior ser
viço . " 

Eis, Sr. Presidente, o espelho que nos apresentam todos os povos de 
todas as partes do munclo . 

Eu tinha de dar contas da incumbencia que me fôr.a. commettida pelo 
meu illustre amigo - presidente da Commissão de Instrucção . 

o SR. ARLINDO LEONI: - .Muito merecidamente. (Apoiados) 
o SR . RAUL ALVES: - Não poderia querer, nem julgava natural, nem 

justo, nem ra.zoavel, que neste momento, deante do espectaculo grandiloquo 
que nos offerecem as outras n2.ções, como eu venho de ~·elatar, ao termos 
de attribi.Iir á U:~ião a coropetencia para intervir no melhoramento do ensino 
primaria em nosso paiz, isto é, na educação primaria dos nossos patrícios, 
fossemos reduzir as escolas nacionaes ao 0Japel restrictissimo, que quasi nada 
significaria, de simples escolas para ensinar rudimentos de leitura, escripta, 
contabilidade. e mesmo de geographüt e de hist01ia patrias. 

O SR. EPHIGE:o-'Io DE SALLES: - Isso é o primeiro passo que devem.os dar, 
precisamos atacar o a11a lphabetismo. 

O SR. RAUL ALVES : - Primeiro passo que já demos ha mais de seculo. 
meu collega. Primeiro passo que já estamos cançados de dar até esta actua
lidade sem os resultados que delle desejaríamos auferir. 

O \SR. EPHIGFJNIO DE SALLEs: - Temos maLs de 80 % de analphrubetos. 
O SR. RAUL ALVES: - Pois bem, como vemos, a educação primaria no 

mundo inteiro já não tende a ser um simples guia dos passos iniciaes dos 
poetas, dos doutores em theoria, dos metaJJhYsicos em!fim, mas propende, a o 
contrario. a alguma coisa de mais solido, de mais util, de mais lucrativo, 
que é ensinar o homem a . .. 

0 SR . 1\IONTIJIRO DE SOUZA: - A ser cidadão . 
O SR . RAUL ALVES : - ... a ser cidadão. como bem diz V. Ex. 
O SR . ANTHERO BoTELHO: - Queremos crear junto a cada escola urna 

offici11a. 
O •SR. RAUL ALVES: - ... a trabalhar por sua prosperidade. 
O SR. MONTEIRO DE Souz.-~,: - Afinal, fazer a educação para o trabalho. 
O SR . RAUL ALVES: - ... e pela prosperidade do seu meio, com a cla-

rividencia da iniciativa que só as noçõe~ intuitivas do trabalho positivo po
derão incutir. 

O \SR. ANTHERO BOTELHO: - Dahi a grandeza e a prosperida{Je dos Es
tados Unidos. 

O SR. RAUL ALVES: - De todos os povos cultos. 
O SR. A-111THERO BOTELHO: - Da França, da Al1emanha. e de outras na

ções onde existe o ensino profissional. 
O 'SR. RAUL ALVES: - Parece-me que as nossas escolas não deveriam 

ensinar exclusivamente as. primeiras letras; mas, ao lado disto as noções 
iniciaes da agricultura, do commercio, da industria, emfim, de todos os r a
mos da actividade humana. (Jfuito beni) 

Eu tinha. porém, de e.."l:ecutar a obra; as difficuldades iam crescer nesse 
momento. Senti-me, Sr. !Presidente, de frente com a muralha chineza do 
argumento que appellidei de destruidor, o argumento do preço, iS'to é, o do 
importe da tarefa que iríamos realizar. 

TiTJha de \Pncer essa difficu!dade, sem o que me sentiria na contingen
cia de não acceitar a com missão entregue ao meu desempenho . 

O meu eriterio pessoal, confesso-o a toda a Camara; confesso-o ao paiz 
inteiro. tei'e de transigir com esse argumento do custo. As minhas idéas 
l:!veram de se comprimir ao sabor desse espírito de economia que voejava 
em torno ameaçando devorar o patriotico tentamen do Governo e da com
missão; então foi que me animei a compôr o parecer . . . 
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0 SR. JOSÉ AUGUSTO : - Aliás brilhantemente. (A.tJOiados) 
O SR . RAUL ALVES: - . .. que concluiu por um p r ojecto ... 
o SR. ANTHERO BoTELHO: - Só não acceito por esse motivo já allu-

dido . 
o \SR. RAUL ALVES: - ... ·que me pareceu barato, por sua deficiencia e 

imperfeição, mas que tinha para mim um valor - o de atacar o problema 
em todos os seus aspectos e de lembrar providencias que, bem executadas 
e mais ampliadaS, nos poderiam conduzir a urna soh.1ção definitiva. 

o SR . CARLOS LEITÃO: - Aliás, V. Ex. não perdeu seu tempo, porque 
o seu trabalho perdurará . 

o SR. RAUL Ar,VEs.: - Não penso assim, acho que perdi todo o meu 
tempo. 

O SR. ANTHERO BOTELHO: - A questão de ordem financeira poderá des
a pparecer . 

O SR. CARLOS LEITÃo: - Ficará a contribuição brilhante para a solução 
do problema . 

O SR. R.Anr, ALVES: - Considerei que, a envolvermos a União nessa em 
preza de combate ao nosso analpha:betismo, como se cbamou, não podíamos 
nos furtar ao dever de lhe concedermos, desde Jogo, a prerogativa de formar 
o magisterio a que pudesse ella delegar a direcção dos seus estabeleci
mentos . 

O SR. JOSÉ AuGUSTO : - Neste ponto, estive de perfeito accôrdo com 
V. Ex. 

O SR. RAUL ALVES: - O professorado estadual, Sr . Presidente, se achava 
o'! se acha a cargo da legislação dos Estados, e estes se poderiam sentir 
offendidos com a intromissão do Governo Federal na alçada que lhes com
nete. 

0 SR. RAMIRO BRAGA: - Como intromissão? 
O SR. RAUL ALvEs: - V. Ex . então entende. que os Estados acceitem 

QUe a União legisle sobre a organização do ensino estadual? 
O SR. RAMIRO BRAGA : - "ão é disso que se trata no projecto. 
O SR. RAUL ALVES: - Então V. Ex . está de accôrdo com os meus di

o;;.;eres . 
Foi bem: deixarmos a União obrigada a acceitar, como optimo e capaz, 

por falta de melhor, o professorado que os Estados lhe forneçam para di
·ecção dos seus institutos, pareceu-me que seria nos deixarmos desde o 
inicio conduzir ao desmoronamento ela obra que vamo architectar . 

As escolas normaes dos Estados, n ão me peza dizel-o, não se encontram 
habilitadas a contribuir com o numero satisfatorio ele mestres verdadeira
mente peritos na arte de educar a infancia, nem mesmo nas mais comezi
nhas e triviaes lições de coisas. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Portanto, na opm1ao c1e V. Ex. quer dizer o 
seguinte: que, em materia de professorado, nada presta. 

O SR. RAUL ALVES: - Em materia de professorado, como eu alleguei 
'10 correr do meu discurso, o que se tem verificado nas escolas normaes 
ilos Estados é o seguinte: emquanto essas habilitam professoras mais ou 
menos capazes de dar uma instrucção regular aos alumnos do seu sexo, 
reyela m-se omissas quanto ao preparo a prescrever-se, correspondente fus 
necessidades dos futuros professores do sexo masculino. 

O .SR. Josfl AuousTo : - V. Ex. acha que as professoras nã.o !Podem 
dar aos alumnos do sexo masculino eclucação conveniente? 

O SR . RAUL ALVES: - Apenas podem a !iteraria e pratica de prendas 
domesticas. 

0 SR. JOSÉ AUGUSTO: - Não apoiado. 
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O SR. RAUL ALVES: - Então V. Ex. me fará a fineza de dizer, em
quanto me encontro na tribuna, até onde, :mais longe, poderá ir a capaci
dade profissional das alumnas-mestras que as escolas normaes dos Estados 
preparam . 

O SR. J osÉ AUGUSTO : - Pois não; o ensino elementar da vida indus
trial e agrícola, ql).e é o que se deve m inistrar numa escola primaria, qual
quer mulher pôde dar. 

O SR . RAUL ALVES : - Então V . Ex . me aponte um <Jaso em que isso 
se tenha verificado . Asseguro que até este momento não se observou o phe
nomeno entre nôs . V. Ex. aponte um ca.so de haver a mulher communicado 
a seus discípulos esses rudimentos ele agricultura e ele trabalho manual, tão 
indispensaveis á cultura elementar do sexo masculino. 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - O exemplo talvez não proceda quanto ao Brasil, 
porque as nossas escolas primarias não têm finalidade profissional. 

O SR. RAur, ALvEs: - - O meu prezado collega confessa que realmente 
tenho razão. 

O SR. JosÉ AUGUSTO : - Mas é o que queremos estabelecer. A tendencia 
da pedagogia é esta. 

O \SR . RAUL ALVEs: - O projecto não estabelece. 
O ISR. ANTHERO BoTELHO: - Mas havemos de estabelecer. 
O SR. RAUL ALVES: - Sr. Presidente, todos nôs sabemos que uin mão 

prOfessor equivale a se dizer uma escola desmoralizada e uma escola des
moralizada é muito menos do que nenhuma escola. 

0 SR. CARLOS LEliTÃO: - Apoiado. 

O SR. RAUL ALVEs: - E' um mal contagioso que de epidemico se torna 
endemico, môrment e em um pa iz Domo o nosso, em que as boa.s idéas dif
cilmente vingam, e os abusos, porém, têm a ,propriedade de tomar corpo, 
de aprofundar raizes e a,té de prolifera r . 

Foi esta a procedencia da escola normal creada no primeiro capitulo 
do m eu projecto. Dei-lhe como séde esta Capital, justamente para facilitar 
a inspecção immediata e visual do Governo, que se dizia disposto a extirpar 
o cancro da nossa ignorancia . . . 

O SR . RAMIRO BRAGA: - 'E'lltão V. E x . permitta que lhe diga: as es-
colas plimarias creadas no projecto de V. Ex. não seriam para agora . 

O .SR. JosÉ AuGUSTO: - Si tivessem de esperar por essas professoras . . . 
O .SR . RAUL ALVES: - Seriam creadas, como não? 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Como, si V. Ex. as fa z depender desse pro

fessorado, que terá de sahir da Escola Normal, tam·bem instruída pelo seu 
projecto? 

O SR . RAUL ALVES: - Engana-se V. Ex. A creação elas escolas pri
marias pôde occorrer n este momento, utilizados os melhores professores es
t ad uaes . 

O que cligo é que essa situação não pôde permanecer por muito tem'Po , 
~<'"H~ordo que sejamos aTrastados a ell.a pela força das circumstancias, mas 
r,unca conco·rdaria que subsistisse como um facto normal, com a acquies
cencia do Governo da União, viver este de emprestimos, utilizando o pro
fassorado imperfeito aos E s tados, sem l hes poder dar remedio. 

O SR. R Al\IIRO BRAGA: - Entendo que, para combater o analphrubetismo. 
e neste ponto está colloca do o projecto, temos professores aptos e idoneos. 

O ISR. RAUL ALVES: - Sô para o ensino literario. 
O Sn. RA MIRO BRAGA: - E' o principal : o profissional é á parte. 
O SR. RAUL ALVEs : - Era essa a confissão que desejava ouvir de Voss" 

Ex., confissão que nos colloca em ·uma situação muito afastada ele tudo 
que occorre em ma teria de edu cação primaria em outros povos. 
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O SR. RAMmo BRAGA: - Educação profissional é uma coisa; combate 
a c analphabetismo outra. 

O SR. RAUL ALVES: - O que eu procuro justamente estabelecer na mi
nha argumentação é que aquillo de que mais carecemos, no momento, não 
é dessa instrucç;ão primaria de que V. Ex. está fazendo gr:ande pregão; mas, 
ao lado dellu, de uma instrucção que promova a capacidade do individuo 
para agir como homem e como cidadão, de accôrdo com as conveniencias 
sociaes . 

Institui como internato esta escola central, para facilitar nella o ad
vento dos alumnos pobres que pudessem acudir dos Estados e que aqui te
riam necessidade de uma residencia gratuita, para sua localização. 

Destinei-a ao sexo masculino. por me parecer justamente o sexo mais 
adaptavel ás obrigações impostas aos directores dos estabelecimentos pri-
marias que meu projecto inaugura. · 

No segundo capitulo alvitrei as escolas para aprendizado, não só das 
'Primeiras letras, mas conjuntamente do agricultor, do criador, do artifice, 
2mfim do homem em condições de produzir para seu uso e goso e para 
economia de sua familia, de seu município, do seu Estado, do seu paiz, por
que an tevi na pobreza das nossas populações camponias <'. prolatarias a re
pugnancia com que as crianças do sexo masculino frequentam estas escolas· 
de feição puramente !iteraria, que quasi nada adiantam ao teôr da sua vida. 

Colloquei estes estabelecimentos na séde das municipalidades, afim de 
melhor offerecer a um professorado culto, int lligente e cápaz, uma socie
dade mais folgada, em que elle pudesse viver, e constitui em internatos para 
fa cilitar a attracç5o das crianças procedentes dos pequenos nucleos de po
pulações longínquas, que subsistem esparsos pelas áreas municipaes. 

®stes os fundamentos logicos que preponderaram .no meu espírito e no 
meu animo para composição do projecto que elaborei , hoje constituído voto 
em separado, ao projecto victorioso do meu i!lustraclo amigo representante 
do Rio de J aneiro. 

Entretanto, no que diz respeito ás populações das colonias dos Estados 
elo Sul, affeitas ao manejo dos instrumentos agt·arlos e das industria.s me
canicas e ruraes, e que, portanto, já podem dispf'nsa.r esse genero de eclu-.. 
cação, nucleos em que se diz que o maior defeito educativo consiste em 
viverem os seus habitantes estrangeirados na lingua, no sentimento, nos 
costumes e nas crenças, co11cordei em que o Governo Federal fundasse im
mecliatamente e mantives·se escolas primarias para o ensino da lingua, da · 
historia e da geographia patrias, ás famílias de immigrantes . 

Bem administradas essas escolas, dariam todo o resultado pratico cor.
respondente ao fim a que se propõem, e que acabo de definir, no que es
tivesse dentro dos limites da possibilidade e capacidade do ensino escolar . 

No seio da Commissão. o meu projecto foi impugnado, por duas razões 
Wametralmente oppostas. 

O meu talentosn aimgo Sr. José Augusto, condemnou-o como restrictivo 
uemais nas suas providencias . 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - Eu apoiei todas as idéas geraes do projecto; ape
nas divergi em minucias. 

O •SR. RAUL ALVES: - I sto mesmo revela um ponto intimo de contacto 
entre o projecto de V. Ex . e o meu. 

O SR. JosÉ AuGusTo: - Cheguei a affirmar que o projecto de v. ·Ex. 
reflecte a mais moderna orientação pedagogica, mas me parece que elle 
desce a minudencin.s que ficariam melhor em um regulamento. 

O SR . RAUL ALVES : -O meu collega, como acaba de affirmar,·acceita, 
as linhas geraes no meu projecto ... 
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Ú SR. JOSÉ AUGUSTO: - Perfeitamente. 
o SR. RAUL ALVEs: - ... as suas principaes idéas ... 
o SR. JOSÉ AUGUSTO: - Perfeitamente. Isto mesmo salientei no voto 

-em separado. 
O SR. RAUL Ar,VES: - . .. estabeleceu um ponto de approJ.:imação muito 

poderoso entre o seu e o meu, intuitos; entretanto, discordou e apresentou 
um substitutivo ampliativo das medidas por mim projectadas ... 

O SR. JosÉ AuGUSTO: - Aliâs reproducção de um projecto meu apre
sentado ã Commissão de Instrucção Pt1;blica o anno passado e ]Jor ella una
nimemente acceito. 

o SR. RAuL ALV<JS: - Ao contrario disso, o meu talentoso amigo e cal
lega, Sr. Ramiro Braga ... 

0 SR. RAMIRO BRAGA: - Obrigado a V. Ex. 
o SR. R.u:L ALms: - ... distincto Deputado pelo Estado do Rio, impu

gnou o meu trabalho por consider.al-o amplo de mais, amplo e caro, e, por
tanto, inexequivel, de ãccõrdo com as urgencias prementes da actual situa
ção do nosso ensino. 

O R. ANTHERO BoTELHO: - Foi l?sse o espírito da Commissão e enca
rar tambem o lado financeiro. 

O SR. RAUL .ALVES: - AliáS, como acaba de affirmar o Sr. Anthero 
Botelho, foi essa a raziio principal que actuou no espírito da Commissão, 
para subscrever o projecto Ramiro Braga. 

O SR. AXTHERO BoTELHO: - Foram duas as razões: uma, o lado finan
ceiro, outra a necessidade que havia àe se iniciar a solução do problema 
desde jâ. 

O SR. Jo É AUGUSTO: - AliáS, esse argumento financeiro nunca me im
pressionou, porque, si formos pensar en1 economias, nunca teremos escolas, 
nunca resolveremos o problema. 

O SR. RA~nRo BRAGA: - O nosso ponto de vista foi o combate a,p anal
phabetismo. 

O R. ::\lo.~ DE SouzA: - Economia excessiva não traz proveito em 
materia de instrucc;:ão publica. 

O SR. R.l."Mmo BRAGA: - O principal ponto é o combate ao analphabe
tismo. 

O !L ::lloxn:mo DE SouZA~ - Querer fazer esse combate b.arato é o mes
mo que ir para guerra. sem armas. A Camat·a que não regateou dinheiro 
para vi!las operaria!; e outras obras dispendiosas de nenhum valor social, 
regateia dinheiY"o para o combate ao analphabetismo e para a formação dv 
cidadão. 

O SR. P..AUL . .U.n:s: - Estou estimando esta troca de apartes, porqup 
me parece que o meu sentir é o da maioria. dos que me ouvem. 

O SR. RA2>1mo BP.AGA: - Então V. Ex. acha que a Camara ratinh~ 
dinheiro approvando o projecto da Com missão? 

O SR. ~IO=-'TEIRO DE Sou-ZA: - E' o argumento que V. Ex. apresenta 
O SR. RAMmo BRAGA: - Perdão: eu disse que a Commissão se collocou 

debaixo deste ponto de vista - combate ao analphabetismo. E para isso 
é preciso dinheiro e não pouco. 

O SR. RAUL ALrns: - E' isto mesmo. 1\Ias, tenho de me pronunciar a 
respeito das concepções dos dois antagonistas que se insurgiram contra llS 

linhas geraes do projecto que propuz. Sinto-me bem em confessar â. ca
mara que si me tivesse_ eu de pronunciar sobre o trabalho dos oppositore . 
me associaria de coração ao do illustre Deputado pelo Rio Grande do Nort< , 
Sr. José Augusto. 

Esse trabalho, entretanto, para mim possue um defeito evidente e ass!-
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gnalavel á primeira vista: é a creacão de um instituto, aliás, preconizado 
por espíritos dedicados aos estudos da ordem que abordamos, mas que eu 
r eputo absolutamente desastroso em seus effeitos, condemnavel nas conse
quencias que pôde acarretar no meio em que vivemos. 

O SR. JosÉ AuGUSTO: - Mas os -exemplos dos Estados Unidos e da Ar
gentina provam o contrario. 

O ISR. RAUL ALVEs: - V. Ex. vae ouvir que neste ponto labora em 
equ ivoco. 

0 SI~. Jos:W AUGUSTO: - Não apoiado. 
0 S~. RAur, ALVES: - E' o Conselho de IDducacão . . . 
O SR. JosÉ AuGUSTO: - A maior virtude do meu projecto ... 
O SR. RAUL ALVES: - . . . instituicão verdadeiramente burocratica ... 
O SR. JosÉ AUGUSTO: - Não apoiado . Burocratico é o Conselho de En

s ino que actu.almente existe. 
O SR. CARLOS LEJITÃO: - Um é arremedo do outro . 
O SR. Jos:GJ AUGUSTO: - Ião apoiado. São inteit·amente differ ntes em 

sua o ri 11tação e finalidade. 
O SR. RAUL AuVES: - ... que viria augmentar e encarecer a já por si 

demasiadamente cara e ampla burocracia nacional, e, note-se, sem resul
tados certos, nem mesmo previsíveis. 

Eu desde já, Sr. Presidente, d claro a V. Ex. e aos que me ouvem 
que sou francamente partidario das acções directas. 

As acções indirectas, entre n6s, em geral tombam ao menor desencontro 
e divergencia de vontade, entre o Executivo mais forte e o Executivo sub
alterno. 

o •SR. JosÉ AuGusTo: - Mas TIO caso não se trata de acção indirecta, 
t rata-se ele um orgão do Estado agindo da mesma sorte que o qUe V. Ex · 
estabeleceu no seu projecto. 

(J ::JR. H.AUL ALVES: - E', Sr. President~:., um or·gão cujas funcções po
derãu ser estorvadas e inutilizadas de momento, si a vontade suprema do 
Governo aciona! entender de se contrapôr aos s us desejos. 

O ·SR. JosÉ AuGusTo: - Isso acontece com todo. apparelho adn1inistra
tivo do Paiz. 

E' um defeito da educação nacional. 
O SR. RAUL .A,LVES: - Depoi!:>, vamo;; á:s vantagens; e quando eu ln

c{ uirir a V. Ex. sobre essas vantagen, terá V. Ex. de dar-nos noticias 
dellas. 

ú Sn . JosÉ AUGUSTO: - Responderei a V. Ex. cc>m o exemplo dt> ou-
h !Js povos, que têm apparelhos iguaes. 

O SR. RAUL Af,VEs: - Reconheço os elevados intuitos ... 
0 •BR. J oSÉ AUGUSTO: - Muito obrigado. 
O SR . RAUL ALVES: - ... que inspiraram o p nsamento de V. Ex. 
O !SR. JosÉ AUGUSTO: - Aliás, devo dizer qu, não fiz obra pessoal, 

·1peHas procurei reflectir aquillo que todos os estudiosos no assumpto, mais 
<JU menos, indicam como conducente á solução do problema. Pensam dessa 
f ónna Victor Vianna, Carneiro L eão e muitos dos que se dedicam ao estudo 
dest e problema. 

O SR. RAUL ALYES: - Convencidamente, desconfio da capacidade exe.
,_u tiva das corporações colleütivas. 

O ISR. JoSÉ AuGUSTO: - Assim, V. Ex. condemna tambem a sua Jun~ 
t a .. . 

O SR. R.\TJL ALVES: - Absolutamente não. E' isso que vou demonstrar. 
Não dei á ella o caracter executivo, mas puramente tiscal e ·de orgão 

~e propaganda . 
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O tSR. Josl!: AuGUSTO. - Mab o m eu Co·nselhG ê orgão de propaganda. 
do ensino, uma especie de corpo de apostolos . . . 

O SR. RAUL ALVEs: -A respon&'l.bHid:We é um grande factor das acções 
administrativas, n inguem póde contestar . 

0 ISR. JoSÉl AUGUSTO: - Concordo. 
O SR. RAUL ALVES: - Essa responsabilidade só existe integral quando 

a acção cabe a um orgão individ•ual responsavel, unico capaz de não tran 
sigir com as suas determinações. Um orgão conectivo melhor se ajusta ás 
funcções deliberativas, como succede ao Congresso, etc. Demais, tSTJ:. Pre
sidente, eu perguntaria · ao meu illustre collega s i, de facto, inspir ou a crea
ção do seu Conselho de Edlllcação na instituiçã.o american a ... 

O \SR. Jnsl!: AuGUSTO: - O •Conselho lá tem outro caracter, mas em 
geral ... 

o SR. RAuL ALVES: - E desde já me antepunha .a uma resposta a ffi r
m ativa do illustre Deputado .. 

o ,SR. Josl!: AuGUSTO: - V. Ex . dá licença? ão copiei o Conselho dos 
E stados Unidos. Digo que existe lá um conselho de caracter educativo, é 
v erdade que com uma feição mais propriamente de estatística . 

o 1SR. RAUL ALVES: - A instituição americana creadora de escola ê bem 
diversa da creada pelo projecto do nobre Deputado riograndense . 

A feição do instituto americano e tá ligada á iniciativa partic ular da
quelle grande povo, que, sob este aspecto, póde-se apresentar ao mundo 
como um ·verdadeiro exemplo a seguir. 

E' uma questão de raça. 
A raç;a anglo-saxonia, a firmar d'orte e p uja nte a sua capacidade insti 

tuidora, que nií.o se ajusta b m com uma raça como a nossa, c uja feiç;ão 
:tinda não se acha perfeitamente firmada sob este aspecto, que aliás, en
tretanto, é vigorosa bastante quando encontra um director qualquer que 
lhe guie os passos na trajectoria que o mundo lhe reserva. 

Os "Board of Education" da Norte America, Sr. Presidente, constit u ew 
uma instituição que se infiltra e propaga por todo o paiz, em contacto c om 
to"'das as camadas sociaes . 

Ella sente, ella vê, ella conhece, pelo con tacto directo com o povo, toda 
as necessidades que occorrem em materia de educação de seus compatrio tas 

O 'SR. Jost. AuGUSTO: - V. Ex. acha q u e não somos capazes de crea. 
instituições que façam o mesmo que fizeram nos Estados Unidos? 

O SR. RAT'L ALVEs: - De guiar? A:bsolutamente. 
O SR. Josl!: AuGUSTO: - Temos tantos .a.posto los da instrucção. 
O SR . RATTL ALVES: -Mas isto vem negado por todos os factos da vid::t 

historica do nosso paiz em materia de inslrucção . 'l'oda vez que o ensinn 
se officialisou entre nós, tomou outro bri lho, outra. expressàto de vlgoJ.-. 1 
toda vez que elle tem sido confiado á iniciativa particular, tem propenclido
par.a. o enfraqu cimento e a desorganização. 

O •Sn. Josl!: AUGt:'STO : - Mas n ão st• trata de inlclatlva ·particular; si S" 

trata ele um orgão creado p lo poder publico, não é Iniciativa particular . 
O :Sn. RAUL ALVEs: - Agora me explicará o illustre representante d,J 

Rio Grande do Norte, como um conselho de educação constituído por sela 
indivíduos, por mais capazes, por mais bem hailitados que sejam, na Capitnl 
do nosso paiz, poderá. de momento, de rolance. e .. tu!lar os problemas q t; 
se acham ligados á materia educativa por toda a vastidão elo terri torio b 
sileiro? 

O ISR . J osl!: AUGUSTO : -V. Ex. dá licença? Mas esse Conselho tem ou
t:os orgãos por iniermedio do!! quo.é:j sé dirige aos illve·rsos pontos do paiz. 

O SR. RAUL ALVES: - V. Ex. não creou em seu projecto . .. 
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o ISR. Josll: AUGUSTO: - Creava I> quenos Conselhos no primeiro pro
jecto. 

o ISR. RAUL ALVES: - No seu trabalho actual não vem isto. 
ü ;SR. Joslll AUGUSTO: - Creava no primeiro pequenos Conselhos, no se

gundo crio um corpo de lnspecçã<> 
o SR. RAUL ALVES: -No primeiro trabalho, Sr. Presidente, S. Ex. vol

t ou vistas largas para uma comprehensão que considero verdadeiramente
imaginativa ... 

0 ISR. JoSÉ AUGUSTO: - 1\l['llito obrigado . 
o rSR. RAUL ALVES: - . .. todavia fo i convenientemente logico. 
o 1S1t. JosÉ AUGUSTO: - .Não ·-ve jo a falta de loglca tambem no segundo 

t rabalho. 
o SR. RAUL ALVES: - S. Ex. organizára uma instituição burocratica, 

é verdade ... 
o !SR. JosÉ AUGUSTO: - Nada tem de burocracia. 
O SR. RAUL ALv1;;s: - ... porém p!"opagada por todo o ten·itorio do paiz, 

pelas capitaes dos Estados e pelas sédes dos municípios. 
O •SR. JosÉ AuGl'STO: - Si V. Ex. dá licença, explicarei. 
O SR. RAUL ALVES: - Neste projecto actual retrocedeu ,s. Ex. desse 

caminbo receioso ... 
O !SR. JosÉ AUGUSTO: - No primeiro projecto, estabeleci a creação de 

pequenos Conselhos nos Estados, pelos municípios; mas a critica cahiu sobre 
estes !Peqruenos Conselhos, achando que, como os cargos não eram remune
r ados, a existencia dos r:onselhos seria apenas legal, mas sem actuação 
pratica. 

Achei a critica justa e nesse sentido moui:!iquel a orientação, para at
tender a tal aspecto, creando então o corpo de lfiscaes remunerados, 'llatu
r almente com as attribu!ções que caberiam aos conselhos locaes. .n:í vê 
V . Ex. que o Conselho Nacional de Instrucção não ficaria limitado á Ca
pital F ederal. 

O ISR. RAUL ALVEs: - Jâ vê a Camara que razão sobeja tinha eu para 
dizer qrue o motivo que influiu no espírito competente do illustre Deputado 

elo Estado do Rio Grande do rorte, especialista cujo patriotismo sincera
mente reconheço, foi o receio de desagradar ... 

O 1SR. JosÉ Auousro: - Perdão. não foi o receio de desagradar; foi a 
~ecessidade ele attender â critica, que me pareceu justa. 

O SR. RAUL ALVES: - Diz S. Ex . , foi a necessidade de attencler a uma 
critica, que ao seu espírito pareceu justa e que, &ntretanto, o obrigou a 
uma situação muho mab precari11-... 

· 0 SR, Josl1l AUGUSTO: - Não apoiado. 
O SR. RA1.;L ALVES: - ... como vou demonstrar. Forçado por esta cri-

tica, :S. Ex., Sr. Presidente .. . 
O SR. JoSÉ AuGuSTO: - V. Ex. sabe, aliás, que não foi só nesse ponto 

c,ue modifiquei o meu trabalho. Fil-o tambem em outros, attendendo a opi
niões que me pareceram procedentes. 

O •SR. RAUL ALVES: - Desejo pôr termo a estas observações, que já vã(} 
longas e se tornam fastidiosas (não apoiados geraes); mas, como dizia, Sua 
E..._ ., para attender a estas criticas, prejudicou grandemente o valor de sua 
obra . 

Dantes, S. Ex. partia de um principio absfracto, mas elevado - a 
:presumpção da capacidade de nosso povo parq, a iniciativa individual - e 
constituía um conselho amplo, uma instituição vulgarizada por todo o nuss() 
territorio, mas a constituía gratuita, susceptiyel de agir como eu. desafogo. 
de um dever de amor nacional. 



- 96-

O SR. RAMIRO BRAGA: - Na opinião de V. Ex., era a cultura da buro
cracia pelo Estado. 

O SR. RAUL ALVES: - Os críticos, os illustres e eminentes críticos do 
Rio de Janeiro ... 

O SR. JOSÉ AUGUSTO: - Não foram sõ os do Rio de Janeiro - Mario 
Pinto Serva, de São Paulo .. . 

0 SR. RAUL ALVES: - ... de São Paulo . . 
O ·SR. JOSÉ AUGUSTO: - ... e varios outros ... 
O SR. RAur, ALVES: - .. . e variO!:> outros pontos do .paiz allcgaram que 

ninguem esperasse por uma acçã<> tão generosa e hero ica do"' r,osso:o h o
mens, que os impellisse ao trabalho sem um lucro qualquer, sem uma van
tagem pecuniaria correspondente. Então, o meu illustre collega consultou 
o melhor meio, 0 mais fac1l de attender ás imposições dess~ critica, e o que 
fez? Decepou por . completo a bella instituição meU..physica, e1·eada no seu 
primitivo projecto, reduzindo-o a uma cabeça sem corpo. 

o 
1
SR. Jost AUGUsro: - Não apoiado. .A,penas foram substituidos os 

orgãos pelos quaes o orgâú cem:ra1 - Conselno ·a.cional de Educação 
tem de agir nos diversos pontos do Brasil. Em vez de serem pequenos con
selhos, que a critica muito justamente considerou sem grande valimento, 
serão fiscaes, agindo em nome do Conselho Nacional. 

O SR. RAUL ALVEs: -Perguntaria a S. Ex. si essa cabeça sem corpo ... 
O SR. JOSÉ AuGusTO: - Mas si continua o corpo?! O corpo de fiscaes 

não é corpo? (Riso) 
O SR. RAUL ALVES: - Digo "cabeça sem corpo', porque não é possí

vel que o meu illustre collega queira tambem dar funcção executiva crea
dora e directa a esses fiscaes. 

O .SR. JosÉ AUGUSTO: - Executam o que determina o orgão central. 
O SR. RAT.JL ALvEs : - !Mas o onselho cna escolas e os fiscaes não po

derão creal-as. A idéa de "fiscalização'' não se coaduna com a de capaci
da.de para creação . 

O .SR. JosÉ AuGcsTo: - Os pequenos conselhos tambem J1ão tinham essa 
capacidade. 

O Sn. IRAU:L ALVES (àirigina·o-se ao Sr. .MonteiTo de So1~za) : - Con
{!Orda V . Ex., que é tambem um dos patronos do Conselho? 

0 SR. MONTEIRO DE SOUZA: - De uma repartição geral. 
O SR. ANTHERO B01'ELHO: - Acceito o co use! h o como deliberativo ape

nas; não como executivo. 
O SR. RAt:L ALVEs: - Pergunto ao meu noore collega si e~sa cabeça sem 

corpo ... 
O ISR. JOSÉ AuGusTO: - Não concordo com a expressão "cabeça sem 

-corpo". 
O SR. RAL-r. ALVEs: - . .. por mais poderosa que seja. em sua capacidade 

productora, será. capaz daqui d tomar pe no nuzre-magn?t?n em que vive em 
geral nosso ensino primaria e sondar as suas necessidades palpitante><? 

O SR. JoSÉ AUGUSTo: - Não se trata de deliberar por si. Todas as de· 
liberaç;ões que impliquem em despeza só poderão ser autorizadas como est:.: 
no projecto, pelo Congresso, pelo Governo da Republlca. 

O SR. RAUL ALvEs: - Mas, eu pediria ao meu nobre ·collega que expli
casse á C amara ... 

O SR. JoSÉ AuGnsTO: - "ão tenho feito oulr a coisa senão expllcar. 
O SR . RAUL ALVES : - ... como o Conselho agirá para chegar a um Te

sultado definitivo, com a constituição que s. Ex. lhe da. 
O SR. JOSÉ AuausTo : - O Conselho, d1rectamente 11os Jogares a que seus 

membros possam ir, ou por intermedio de seus representantes, que nesse 
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caso serão os fiscaes, nos outros pontos estuãa.va as necessidades educativas. 
de cada •região e proporá. a o .poder -competente a creação das escolas qut> 
forem reclamadas pelas necessidades locaes. 

O SR. RAUL ALVEs: - Como se colherão as informações? 
o ISR . JoSlll AuGUS1'0: - . Por intermedio <los seus representante". 
O SR. B.Aur. ALVES: - Quaes os representantes'! 
O !SR. JoSÉ AUGUS1'0: - Os fiscaes, os orgãos dependentes do Conse

lho. Depois, os conhecedores e estudiosos desses assumptos mais ou menos 
sabem onde surgem taes necessidades . 

O SR. RAUL ALvms: - Eis a que ficaria reduzido o Conselho Nacional 
de Educação: uma grande e dispendiosa apparelhagem de flscaes .. . 

O 'SR. Josf.J AuGusTo : - Como age a J unta que V. Ex. cria? Os tres 
mem·bros da Junta ficam no Rio ... 

O SR. RAUL ALVES: - A Junta possu e, como V. 'E:x. sabe, orgãos em 
todas as municipalidades, orgãos fixos, permanentes, gratuitos, em todas as 
localidades do ·paiz . Ao contrario do ·cor.po de flscaes , todo elle r emunerado 
a alto preço, pois não se poderá dar uma attribu!ção Importante remune
rada sem remuneraçã-o respectiva ao emprego da actlvidade. 

O ISR. J osll: AUGUSTO: - V. Ex. acha que o Congresso tem attrib-uiçã.o 
para obrigar os poderes municipaes, os intendentes, os juizes districtaes? · 

O SR . CAMILLO PRATES: - Em Minas, nem os poderes estaduaes têm a 
faculdade de commetter qualquer serviço á.s camaras sem retribuir; ê da 
Constituição. 

O /SR. J osÉ AUGUS1'0: - O orador dá li cença para um aparte '! 
O 'SR . RAUL ALvms: - V. Ex. me J)Brdoara, m as ja está d ito quanto d.e 

sufficiente sobre o Conselho de Educação, resta ndo apenas uma pequena par
t ícula de critica que ainda me '[Jroponho a tazer-lbe. 

S . Ex., attingido pelos embates aa crltléa v iolenta <los primeiros mo
m entos con tra sua creação, procurou r emuneral-a: deu a cada um dos mem
bros do Conselho o ordenado fixo de 800 · 000 mensaes. 

Agora., eu perguntaria a quantos me escutam: ê crivei, ê presumivei · qtte 
'Im corpo de competentes, de capazes, de profissionaes distinctos se sujei
tasse, obrigado a uma acção permanente e constante, exhau.stiva, a realizar 
os avultados d everes ~mpostos pelo projecto do nobre Deputado, com a per
cepção, exclusivamemte, <la insignificante lmportancia de 800$000 pur mez? 

O ,SR. JosÉ AUGUSTo: - Em r elação a este ponto, direi que ê um de
ta lhe de pequena importancla . 

A Camara poderá modificar. 
O SR. RAUL ALvm~o;: - A Camara vê a difficuldade extraordinaria com 

que luta o nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte ... 
0 'SR. JOSÉ AUGUSTO : - Nenhuma difficuldada. 
O SR. RAuL Ar,vm~o; : - ... para ajustar o seu Conselho Nacional de E'uu~ 

ação a alguma coisa que possa figurar nos t\est!nos da nossa instrucção 
;publica primaria. Mas, com o já, disse, obrigado a pronunciar-me entre as 
duas i<lêas, a de S. Ex. e a do projecto triumpha nte, eu acceitarei de pre
feremcia a do illustre Depu tado ... 

O SR. JosÉ AuGUSTo: - Obrigado. 
O SR. RAUL AI-VES : - ... porque ella, de alguma sorte satlstaz aos ln

tuitos praticas que dominaram no meu espir!to ao elaborar as Instituições 
que o meu projecto crêa. 

O ISR. J osl1l AuGusTo: - Nós and·ámos multo approximados; só nos se
parou o Conselho Nacional de Educação . 

O SR. RAt.'L ALvms: - Quanto a o projecto <lo illustre Deputado; Sr. Ra
miro Braga, elle tem para m im uma virtude: é a de estar m.als perto de 
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ser 3l]lprovado e tender tambem a materializar em facto o precede11te da 
interferencia da União, no assumpto a que nos referimos. 

Entretanto, elle nos faz retrogradar quasi um seculo, no que respetta 
a legislação do ensino ·primaria entre nós. 

As nossas e&.eolas de primeiras letras, como affirmel 110 correr do meu 
discurso, Sr. Presidente, acham-se, em regra, desacreditadas e despovoadas. 
Pol' que? E' que não ha quem queira gasta,r o tempo em trabalhar sem 
proveito. O estudo é um trabalho, e trabalho penoso para os organismo!> a 
elle não affeitos, como são os Qrganlsmos da •crean a e do homem rustico . 

Nas capitaes e nas cidades mais populosas, onde existem bibliothecas, 
jornalismo, alta burocracia e associações de todo o genero, a educação 1!
teraria poder~ ter uma applicação immediata e continua, em em[lregos re
munerados e nas exhibições da literatura e do theorismo scientifico; mas 
nas aldeias, nas villas, nos pequenos povoados, emfim, onde m_Qureja uma 
gente semi-selvagem, constituindo, por assim dizer, quasi a metade da po
pulação do nosso paiz, sem sociedade, sem conforto, e em que as farnilias 
vivem da cooperativa do trabalho dos seus representantes, onde a creança, 
principalmente a creança do sexo masculino, \figura como uma unidade actl
va para o seu sustento, esse genero de escolas 'Ilão póde muito aproveitar. 
P enso e me contento em pensar deste modo; não qu ero, não tBcnho intenção, 
nem tão pouco a veleidade de suggestionar a nmguem. 

O <SR. ARLINDO LEONI: - São factos de observação; todos os conhecemos. 
O SR. RAUL AI.VEs : - O projecto do meu illustre amigo, Sr. Ramiro 

Braga, conduz-nos, Sr. Presidente, quasi â letra e â expressão de texto!! 
legislativos, que, ha 90 an:nos, existiram na legislação do nosso paJz. 

Fallo da lei de 15 de Outubro de 1827, lei do reinado de Pe,Jro I, a que 
me reportei no inicio do meu discurso. 

As escolas creadas por esse pro:i'écto j[L 'llão possuem, para se manterem, 
o estinJ.ulo da representação polltlca, quf; as alimentou durante a Monar
chia, desde que o eleitor, entre nós, cahiu em desvalia, com a degrada{;ão 
do nosso processo eleitoral, !Pelas eleições a bico de penna . 

Não comprehendo a razão de se retrogradn.r tão demasiadamente o nosso 
pai:>:, c.ollocando-o em legislação escolar muito [!.quem de nações outras pe
quenmas, que não possuem como a nossa os mesmos requisitos para uma 
ex1srencia soberana e emancipada no concerto universal das nações. 

Não sei mesmo s i o projecto do nobre Deputado traz coms!go o condão 
Je ser mais barato, porque, si de facto . n:o escolas creadas ao typo r~o meu 
:prcjecto são, evidentemente, mais custo;;as no conjunto da sud. orgn.nizaçü.o, 
to:ia"ia, uma só dessas escolas representaria, como coe.~f~iclente educativo, o 
papel de seis ou de dez ou mais escolas do typo indicado pelo projecto que 
estou combatendo. 

Demais, estas ultimas r~clamariam, para sua conservação e moralização, 
uma rêde de fiscaes considera.vel, espalhados por toda a ã.rea 1o:> municipios 
da Republica, o que ainda viria aggravar e onerar de maiores vexames us 
aooas do erario publico. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Então, agora, o projecto Ja. pecca por ser muito 
dispendioso. Ha pouco, era por ser barato .. . 

O SR. RADL ALVES: - Não disse isto. V. Ex. não enco·ntra em meu 
discurso uma linha nesse s.enticto. 

0 SR. RAMIRO BRAGA: - V. Ex. o disse, c r elo eu. 
O SR. RAUL ALVEs: - V. Ex., ao ter de discutit' este assumpto, con

demnou o meu projecto por ser amplo e caro; e eu agora estou demons
trando que elle não é nem amplo, nem caro, e que o de V. Ex .. . . 

O SR. R.AMmo BRAGA: - Não fiz a critica do projecto de V. Ex. 
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O Sa. RAur" ALVES: - . .. ê mais caro, sem, ali!is, trazer as vantagens 
.que o meu, na ~ua essencia, traria â. educaçao do nosso povo. 

O .SR. RAMTRO BRAGA: - Onde está a minha critica ao trabalho de Vossa 
E xcellencia '! 

V. Ex. está me emprestando opiniões que nun ca expena1. 
O :SR. RAUL ALVES: - V. Ex., no correr do seu trabalho .. . 
0 .SR. RAMIRO BRAGA: - Absolutamente, ·DitO. 
O SR. RAUL ALVF.S: - ... ou no incio do seu parecer, dizia que nós nos 

temos preoccupado com <a fachada do edifício, sem cuidarmos dos seus a li
··erces . 

O .SR. RAMIRO BRAGA: - Em relação ao problema, em geral, â. instru
•'c;ão publica no Brasil ; não me referia ao projecto de V. Ex. 

O SR. RAUL ALVES: - Não se trata, aliás, de ponto essencial. Viso agora 
•emonstrar que aquillo que parece caro n em sempre o é tanto qu<anto se. 
tuppõe, e que os effeitos advindos á educação da mocidade brasileira, pro
edentes elo projecto que tive a satisfa<;ão de offerecer ao estudo da Com
nissão de Instrucção Publica, apenas como esboço, seriam muito m<ais nu
.rientes, muito maiR accommodados ás necessidades publicas do nosso paiz, 

r! o que os reservados â. existencia do projecto que discuto. 
J á falei demais, St·. Presidente, es tou fatigadissimo, assim como V. Ex., 

} os coll gas que me dão a honra de ouvir. 
O ISR. JosÉ J\uous·ro: - Estamos ouvindo V. Ex. com grande prazer. 

•, A1Jo·iaA:los geraes ) 
O SR. RAtTL ALVES: - Na instrucção popular, como tive, por vezes, o 

" nsejo ele assegurar na minha oração, todos os ·povos apontam a origem ela 
ua grandeza e da sua procluctividade. 

Assim não nos devlamos quedar timoratos em votar uma lei melhor, 
1:orque essa lei nos possa ou venha custar um pouco mais. 

A nossa nação, tão procliga que tem sido em gastar com o superfluo, 
.fio deve ser avara e mesquinha em fortalecer as qualidades innatas dos 
<: us filhos, sobre o alicerce de uma educação mais sabia e mais precavida. 

No ensino escolar é que todos o paizes costumam formar o melhor 
' po do seu cidadão - soldado, industrial, opera rio ou mesmo letrado, -
m summa, todos productores de energias em prol da Patria na vida social, 
ronomica, poli tiro e militar. 

Todas as pote11cias em força e riqueza comprovam a asserção que acabo 
~·t; emittir. 

o que seria indigno ele nós e elos destinos com que :nos acena o porvir, 
·,poiado nos prodigios de urna nat·ureza sequiosa, de quem lhe rebusque nas 

-<>r1tranhas os thesouros guardados no escrlnio de seu s6lo opulento e in
.<ploraclo, ê que continuemos a ser tidos, não jâ. como um povo de anal-

• habetos, mas como um poYo ele incapazes para os ICertamens da vida. 
Ha ctias, li no livro "A Grecia ,. , de Gomes Caril! o, estes topicos, que 

-'isso a citar (li!) : 
"A unlca superioridade que se estima ê a elo talento. !Ser orador. pa

recer orador ê o que ha ele mais honroso. Desde o ultimo camponez das 
planícies de Argos, até ao mais orgulhoso banqueiro, todos os gTregos são 
adoradores ela palavra elegante. O falatorlo, dizia um grego educado em 
Londres, é o pae de todas as nossas calamidades. Pa1-a palrar deixamos 
de trabalhar. Só o que de •braços fortes se pôde esper~r. nós pedimos aos 
discursos de ouro. A propr !a riqueza, parece-nos mais estimavel quando a 
adquirimos pondo em ol)ras as nossas faculdades - cie enredo subtil, do que 
<Juando a ganhamos lavrando as nossas terras. Eloquencia! Subtileza! E ·le
gancla ! exclama o athlniense educado em Londres. Tudo isto está multo 
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•bem, mas creio que algumas qualidades mais solidas e menos brilha.ntes se
riam preferíveis para o futuro da nossa raça e da nossa Patria." 

Lendo-se, Sr. Presidente, a Jlnguagem desse critico em relação á Grecia •. 
como que nos senllmos vergastados pela censura e pelo ·vigor da sua acri
monia. 

O SR. ARLI!\'1Xl LEONI: - Parece que elle escreveu para o Brasil. 
O SR. RAUL ALVES: - Como bem accenlú a o illusb'e Deputado, parece

que elle escreveu para attingir o :nosso paJz. 
Essa carapuça, talhada para outra fronte, como que se ajusta de certo. 

modo á nossa, qual si fosse o barrete symbolico da nossa nacionalidade. 
E' preciso que comprehendamos que as tendencias de hoje devem ser 

outras; e !mposstvel que queiramos por multo .tempo rever a nossa alma 
na alma decal1ida desse povo de além-mar! 

O nosso terreno sociologico ê o mais apropriado a uma reforma desse 
genero. Ha bem pouco tempo vimos que um leve aceno nos põde conduzir
aos arroubos dos mais alevantados empre11endimentos; um grito de propa
ganda reboando de norte a sul do palz êcoou e, em consequencia delle, a 
despeito de não termos nas nossas escolas a educação cívica essencial, a 
mocidade brasileira acudiu aos quartels e arregimentou as garbosas fileiras. 
das linhas de tiro, que tanto bnlho emprestaram As festas commemoratlvas 
do nosso 7 de ISetemoro. 

Ora, Sr. Presidente, deante disso, comprehendamos a necessidade de edu
car o cidadão brasileiro, não ess typo theorico e bach.arelesco que ê a !feição 
mais brilhante da nossa individualidade e que nos faz tão parecidos com o 
grego a que se refere Gomes Carrillo, ,mas alguem de melhor e de ma.!s 
util: o homem, o trabalhador, a força ~·Iva, a energia economlca, o orgão de
defesa civica da nossa independencia, da nossa Integridade, dos nossos ore
ditos, da nossa honra, das nossas glorias e da soberania nacional. (Muito 
be7n; 1111tito be?n. O orado1· é 1Jiva-mente CU111P1"i?nentaào) . 

l~m 8 de O•ttubro é app1·ovacto o sttbstitt~tivo da aom
·tntsséio de Instnwção . O Br . .Dunshee A.b1·anches fuz a se-· 
ozt.t.nte declaração de -z;oco: 

Deante t1este projecto, que ali:ls subscrevi, dispondo sobre auxilias ao 
ensino primario em Santa Catharina, não se pense que modtfiquei uma só 
linha da attitude que tenho mantido em face das diversas refo•rm.as P<tr
ciaes e mancas com que o Poder Executivo, por ininten·uptas e deptora
veis abdicações do Congresso Nacional, cada vez mais ha complicado em o 
nosso palz o problema do ensmo. 

Quando me coube a fortuna, ao se iniciar a presente legislatura, ele, 
renunciando o posto que a maioria desta Casa se dignára confiar-me na. 
Commissão de Instrucção Publica, proporciona-r ensejo para que fosse suo
stituido em tão honrosa investidura. pelo eminente representante da Bahia, 
o Sr. Augusto de Freitas, que, gloria incontestavel das letras nacionaes, 
tantos e tão valiosos serviços vem prestando, ha largo tempo, á causa do 
ensino, falei com lealdade e franqueza á Camara. 

Si, por uma questão simplesmente de formulas, diSse desta tribuna, de 
méros escrupulos pessoaes, deante do n<eu pouco esclarecido e trefego em 
que m e achava e me não soube ent~nder, eu n<e sentira e1n 1914 no dever 
imperioso de resignar o alto posto que occupava nesta As.sembléa, 11a Com
Jnissão de Diplomacia, com muito n<a ior razão, uma vez que se encontra-
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1am em jogo princJpJOs que, com tanto ardor, houvéra defendido e · propa
gado, havia perto de tres lustros, não poderia \f i ca~· com os mo vimentos su
Jeitos As trans!genclas naturaes de que1n não age só l)Or conta pro.pria, nem 
ter mais de sacriflcllr idéas e convioções ás conveniencias do momento. 

De facto, nesta questão do en sino publico em a nossa Patria, depois do 
rigoroso i:nquerito a que procedi em to1·no dos nossos estabelecimentos of
':!ciaes e particulares de instrucção, em desempenho de melindrosa i:ncum
lJenc!a que, em 1903, me fôra confiada pelo Governo do benemerito ex-Pre
:,idente da Republica, .S<r . Dr. Rodrigues Alves, tive occa:sião de verificar 
.m causa propria a immensa distancia que vae do abstracto ao concreto 
:orno do mundo sempre imaginoso das theorias ao te;rreno accidentado e 
:csperrimo da pratica. 

Vinha ela brilhante propaganda contra a prostituição do ensino, cam
"anha in tem ereta chefiada nos seus derradeiros annos por João Kopke. Em
t,alavam-me t odos esses ieleaes do liberalismo pedagog1co que, nos paizes 
"-nde a. cultura mental é uma Yerdade e não um artifício, confundi ndo-se 
<1 vivacidade da intelligencia com a falsa erudição de leituras superficiaes 

sem methodo, havia produzido, sem duvida, em pouco tempo os mais fe
'!andos resultados. A "desofficialização da escola" afigurava-se-m<;) 0 pri
·'leiro, para nao dizer, o passo dec isivo para a nossa completa regeneração 
.,,lenta!. Os outros lemmas rae1icaes deJie se despregavam, como uma sorite, 
'· cn dias felizes e faustosos para a instrucção nacional. . . O Estado era o 

ande inimigo da nossa evolução espiritual... Afastal-o do caminho seria 
··~nquistar bP.m cedo o Brasil, pela sua intel!ectualidade. um Jogar de honra. 
~,n mundo civilizado . . . 

Infelizmente, .a realidade dos factos bem dep·ressa lançava. por terra todas 
c~sas seductoras !Ilusões da minha juventude . Uma por uma elas minhas 
rllPorias fo i cahindo pela s ua inefficaci:a deante ~'o atrazo dos nos·sos cos
nmes publicos e privados ou de sua impossível adaptação ao nosso estreito 
·teio pedagogico. E, antes de chegar ao termo da missão que os altos po

<'' res da Republica me haviam benevolamente confiado, eu já escreVIa o 
r ,m se segue em um dos relatorios que tive a honra de apresentar em 1904· 
~~'' Ministro do I nterior: 

" A anarchla reinante nii.o se limi a apenas aos chamados "estuelos pre
p~ ratorios ", mas se estende da escola primaria, de ante {la desídia clamorosa 
que vae pelos Estados, onde em ger a l os governos nao tratam systematica
r.,.ent e de elevar o nivel mental do Brasil, ha cincoem:a annos cognomlnauo 
)J~r estadistas e pedagogos notavels - o palz dos analphabetos, até o ensino 
s·Jperior, tumultuaria. e anarchisado, como se ac11a, pelas success1vas refor
mas, que o tem aleijado, perdida em grande parte a força moral dos lentes 
PBi'ante os alumnos e reduzidos estes, com raras excepções, pelo escasso 
rr.bedal que levam para as faculdade:;, a viverem mendigando empenhos ou 
a J.}ret enderem, }Jela ameaça e pela violencia, como se viu ultimamente, ar
m ncar dos seus julgadores approvações em mass<t. 

" Não é exaggero. SI a !nstrucç;iio primarm, por est..:L Federação af6ra, 
se mantém no mais deploravel atrazo; sendo raras a cidades onde a infan-· 
cia. encontra um certo desvelo do poder publico em lh e preparar o espírito 
p0r um conjunto methodico de conhecl!nentos concretos, intelligen1:emente 
ministrados; si as disciplinas secundarias não passaram ainda da trist1ssirria . 
situação de meio seculo preterito, sob os mesmos processos gTosseiros, que 
alnrmavam jâ os estadistas nos primeiros annos Cla maioridade, como se verá 
no correr deste relatorio, um inquerito aberto nos mo'ldes elo que acabamos· 
de emprehender, nas escolas superiores, já não fala!) do nas "livres", mas 
nas proprias officiaes, revelaria flagt·antemente a dolorosa decadencia, a que· 
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chegámos. Ver-se-ia então que boa parte dos alumnos, em vesperas de se 
doutorarem, não só ignoram inteiramente as especialidades, a que se des
tinrun, mas, o que é mais doloroso ainda, nao têm a menor noção das scien
cias basicas dos cursos, que atravessaram, e não sabem de todo maneJar 
o vernaculo, nas suas exposições escrip tas eivadas em s-eral dos mais indes
culpaveis solecismos . Documentos que. neste sentido, tenho apreciado, fa
zem muito rE>ceiar sobre o futuro da intellectualidade brasileira, a persistir 
sem(·lhante estado de coisas. 

"E' verdade que, pelo regimen pollt!co que adaptou a Republlca, alar
gadas as franquias que a reforma constitucional do Imperio outorgti.ra. ás 
antigas províncias, em materla de instrucção publica, a acção do Governo 
Federal não poderia i r tão longe quanto devêra, e fôra para desejar, em uma 
série de medidas radicaes, que as circumstancias estão exigindo como in
adiaveis e urgentes. 

"A' sabedoria e persplcacla, com tudo, dos homens de Estado, não faltam 
processos indirectos com que multas vezes chegam .tambem aos fins, que 
almejam, como se houvessem de frente agido no combate aos males que 
affligem os povos, c?jos destinos lhes ~stão confiados. 

"No Imperio mesmo, existindo embora obstaculos semelhantes aos que 
ora se levantam aos Governos da RepubUca na questão do ensino, mais de 
uma vez houve gabinetes que conseguh·am moralizar profundamente os cos
tumes em voga. modificando de- modo ensivel a indulgencia reinante pelas 
provas de capacidade dos aspiran tes ás laureas acadernicas, e fazendo com 
que a instrucção fosse mais cuidada P mais bem distribuída por aquelles 
que tinham a responsabilidade immediata elo preparo intellectual elas novas 
gerações . 

"Rebatendo então preconceitos corJ·en tes, já dizia Euzebio de Queiroz 
em dias não menos calamitosos de 1854: "A sociedade, que limita o direito 
"de exerclcio de certas profissões e determina as condições em que, entende, 
"devem ser estabelecidas as industrias. que julga perigosas, assegurando 
"assim os interesses dos que a ellas precisam recorrer, tem incontestavel 
"direito de exigir tambem garantias de capacidade e moralidade dos que se 
"entregam ã missii.o mais importante, pelos seus resultados immediatos e 
"de maior alcance pelas suas tuturas conseq uenclas - a instrucção e edu 
"cação da mocidade". 

Estas palavras têm a ma!s cabal e justificavel applica~ão á actuali
dade. 

Respeitar as liberdades estatuídas na Carta de 24 de Ji'evereiro, liber
dades essas que representam sem duvida a mais bella conquista do espírito 
generoso e alevantado da nossa nacionalidade, não é consentir que dellas 
se abuse com affronta manifesta aos nossos fOros de civilizaç;ão; não é aban
donar o ensino publico ao mais infrene e desabrido dos mercantilismos. 

O Governo da Republlca, tudo está d monstrando, não póde continuar 
a fingir mais de esphynge deante do descalabro a que está reduzida a in
strucção em quasl todo o paiz. Já que nunca pudemos ter a unidade de 
ensino, base do assombroso desenvolvimento dos paizes mais adeantados do 
mundo, moldado, como temos entre nOs, o regimen primaria á feição de cadn. 
Estado, reduzido o secundaria, na proprl.a Capital da Republica, a uma in
stituição bicipete, sem um centro dirigente commum, resta ainda á União " 
monopolio da instrucção superior. E, sabendo usar delle. isso já lhe servirá 
de muito para fechar as portas das nossas faculdades á ignorancia e a n 
patronato, e fazer com que, por toda a parte, o rigor e a severidade n o 
julgamento das provas de capacidade dos candidatos aos diplomas academi 
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. os concor ram de perto para que se inicie, afinal, uma éra de franca re
;:l!.scença para o progresso intellectual do Brasil. 

E accrescentava em outro relatorlo: 
"J·á ern 1882, ju.stiflcando um plano complexo de e'nslno, pelo qual ima

'inava, além de nobilltar a vida agrícola do paiz e dar mais lustre á com
,,1ercial, n1ell1orar a1nc1a as carreiras profisslonaes existentes, o conselheiro 

Imeida e Oliveira, que ntão representava, com grande brilho, no Pa.rla-
·1ento, a antiga Província do Maranhão, assim se expressava na sessão de 

17 de Setembro, da Ca.mara dos Deputados: 

··Dizia La.boulaye da França napoleonica: "E' o paiz onde mais se fala 
•· ·m liberdade e onde esra menos se pratica." 

"Do Brasil, não se pôde dizer unicamente que é o paiz onde mais se 
rala em nqueza, onde mais se enche a bocca com esta palavra, e . onde, 

; Pntretanto, a riqueza ê menos real, ligando-se o i!:acto ao desprezo da In

•·. t r ucção, pois ê certo e ainda ha pouco v1 em uma estatística de Hippeau 
"'~obre as nações representadas na exposição internacional de Philadelphia, 
"1ue, em materia de lnstrucção, abaixo do .Brasil sô estão a Turquia e o 
"Egypto. Póde-se dizer, Sr. \Presidente, que somos umas creanças, quere
" mos resultados que -não promovemos, para os auaes nao empregamos os 
•·necessarios meios; desejamos que a arvore abruxe os ra.rnos -carregados de 
" ructos, de modo que sô nos seja preciso alçar a mão para colhei-os." 

"Hoje, como em 1882, a nossa s!tuaçii.o não ~ menos desanimadora em 
r· tação ao ensino publico. Continuamos a considerar o problema da In
f rucção nacional como um assumpto de ordem secunaarla para a existencla 

-la!. Mudando-se embora as instituições, os costumes mantiveram-Se os 
r· •smos. 

"Deante, porém, da lição do passado, por nós rememorada neste tra
-h~lho, e em face das incertezas que pairam sobre o nosso futuro continental, 
~-- J é mais li-cito nem patriotico concluir-se que nos elevamos conservar na 
r. •funda e patriarchal apath!a com que outrora se encarava o desenvoiVl
nl nto mental e economico do nosso povo. 

"!A política do "laissez faire, laissez passer", já. não pôde constituir entre 
no,, como em qualquer outro paiz civilizado da actualidade, uma rormula 
d• Governo. O "momento é de acção e de luta para todas as nações que 
":; piram progredir e viver l!vres". E, apertado por esta gargalhell·a de 
du 'locracias revoltas, anarchizadas e sanguisedentas, da America Latina, em 
qu'l o caudilhismo pretoriano tem tão larga e sinistramente proliferado, sO 
re ' a. ao Bras!!, para assegurar a sua destinação historlca no continente, 
Pl Jmover o seu engrandecimento economico por um impulso decisivo as suas 
it lt túções de ensino, tomando por divisa o grito de alarma, recentemente 
Je- ~ ntado pelo eminente estadista quando, apontando a decadencia accen
tuada do poder economico da Inglaterra em face dos prodigiosos progressos 
da industrla e do commercio da Allemanha, exclamava oppressivo e propne
ti o· '·Educate, educate or perish!" 

Na verdade, os resultados a que chegara nesse anno de 1904, no meu 
b1q uerlto minucioso sobre a situação do ensino ·publico em o nosso pa1z, nao 
po eriam ser mais alarmantes: nem n1enos animadores. 

O Governo Rodrigues Alves, por seu illustre 1\Iinlstro Dr. J. J. Seabra, 
confiára-me essa ardua mi são verdadeiramente escandalizado com as re
petidas denuncias, e denuncias até officiaes, que lhe haviam feito da pro
funda de~mo-ralização reinante m todos os ramos da instrucção nac.ional. 

Um dos directores de importante estabelecirn nto havia ido em pessoa 
a Palacio narrar factos inconcebíveis occorridos no instituto a seu cargo, 
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além ele anarchisaclo pelo mais vil mer can tilismo interno, repleto de a.esor
deiros e vagabundos cleante elas disposições liberrimas dos regulamentos em 
vigor, pelas quaes se facultava todas as facilidades de matricula de ac
cesso aos cursos superiores. O Codigo de Ensino de 1901, mal execu t.aa.o, 
para não dizer, profundamente perv rtido e desvirtuado de11tro do proprio 
Governo, que o clecretára, pelo successor ünmeclia.to do Ministro Epitaclo 
Pessôa, qu e tão bt•ilhautemente o confeccionára, houvera provocaclo clistu r
bios nas escolas c na s ruas. Agaravara-se a in<1a mais a crise morai que 
lnspirára todas as medidas de rigor concertadas no quadrlennlo Campos Sal
les. Educadores e educandos, em sua grande maioria, tinham acabado por 
dar as mãos na m smu. orgia peclagoglca com que se stava areulnando o 
futuro intellectual do Brasil, proporcionando, com os diplomas academlcos 
a granel, pa!'saporte para as altas posições do J)alz a. mediocridade e á ln 
competencia e formando uma geração em que se estragavam, desde a ori· 
gem, os caract r s pelas facilidades 'que encontravam os moços em subir 
e triumphar na vida pela corrupção e falta de es rupulos dos mais velhos . 
No ensino superior, como no secundaria, reinava a mais con1pleta balburdia 
e aviltamento. Professor s havia que se confessavam incapazes de 1nanter 
a disciplina. nas classes e dirigir os estudos deante das am aças e elos gestos 
dos dlscipulos, tanto mais quanto, nas congregações, scenas escandalosas s 
desdobravam. acabando fóra em vergonhosos pugilatos. Alun1nos em massa 
accu avam professores ele incompetentes, relaxados e mercenarios . Algun 
chegaram a apontar cursos em qua as upprovações eram préviamente ga
rantidas a tanto por cabeça ! 

Diante de tão critica situação, por uma -velha desdita do Brasil nas 
questões de ensino, não poude infelizmente o governo benemerito do Dr. Ro
drigues Alves, dPante dos meus relatorios, dar o golpe de morte, com a sua 
reconhecida energia, na deploravel situação a que encontrã.ra reduzida a m 
strucção nacional em todos os seus d partamentos. Alterações de ordem pu
blica, provocando os chamados successos ele 14 de Novembro, multo con
cOl·x·eram para que, entre os magnos pToblemas, que conseguiu resolver con. 
sabedoria e com brilho, não figurasse o da regeneração peclagogica da R epu 
blica. 

Da minha missão, todavia, junto aos e tabelecimentos officiaes e parti 
culares de educação, colhera, felizn1t?ntc, os mais fecundos e severos ensi
namentos. E, eleito nessa época Deputado federal , exactamente quando lm· 
ciava o meu inquerito sobre os institutos equiparados da Bahia, trouxe par· 
esta Casa, além de uma larga experiencia do assumpto, .os melhores intuito 
de modestamente auxiliar todas as tentativas que se fizessem a bem da m e 
raliclacle do ensino nacional. 

Foi assim que o meu primeiro cuidado se resumiu em se assentar den
nitivamente como preliminar indispensavel, na. extensão do terreno legal et' 
que pudess~ o Congresso ~aciÕnal levântar o no,·o edifiC'io a construir. Acre· 
ditava que deveríamos agitar, antes de tuclo, o caso constitucional pru·a s:
bermos até onde poderíamos i. na decretacão das medidas radlcaes que o 
momento exigia. Essa questão, aliás. j:l. acccndera, annos antes. um brl 
lhante debate entre dois not.aveis parlamentares, o saudoso Felix Gaspar, e 
o eminente Sr. Attgusto de Frei as. Nada mais natural do que· formula , 
como formulei, uma Indicação a respeito, para que, sobre tão interessan ' 
assumpto. se pronunciasse a ommissão de Con tituü:ão e Justiça. 

A esse tempo, corria que e achava em gestiio no seio do Governo um 
plano geral e completo de reforma do ensino. Era logico, assim, que .e 
procurasse prêviamente resolver até onde seria constitucionalmente permi -
tido ir a acção do poder publico federal si deveria limitar-se ao ensino sa-
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perior e secundaria; si a um dos dois simplesmente lhe eompetit·ia restrin 
gir toda a sua influencia; ou si lhe seria licito desenvolver a sua assistencia 
permanente e fiscalização rigorosa alé ao ensino ptimario em todos os pon
w s da Federação. 

Por infelicidade minha, esse meu gesto não !oi bem comprehendido. Nao 
·fallou quell:! o attribuisse aos moveis inf riores de uma opposição encapada . 
As mais exaggeradas ambições, os interesses pessoaes menos confessaveis, 
t ambem jâ minavam os corredores do Conaresso, os gabinetes dos Ministros 
e as ante-salas do Palacio do Catl le, preparando essa situação deploravei 
em que a pla n ejadn. reforma da instrucção não tardaria <1. ficar mallograda, 
porque jâ trazia vícios organicos insanaveis, desde o nascedouro. 

A minha indicação n ão teve assim andamento; e o seu autor, accusado 
njustamente ele indisciplina particlaria, acabou quasi por se conveneer a e 
·ez que, entre nós, a moralização do ensino s6 se pod-eria fazer com se

gurança e efficacla por um -verdadeiro golpe de Estado! 
Aliás. já era opinião minha nessa época que não bastaria uma lei sys-

ematisando a instrucçiio publica em todos os seus ~amos para resolver t.. 

erise qu vi ra ameaçando o imperio e se precipitára ruinosam nte na Re
aublica. arrastando-nos ás monstruosas bacchanaes pedagoglcas que tanto 
~esmoralizaram o primeiro decennio elo r egimen dominante. 

O meu parecer, lealmente exp nelido em longo r elataria enviado :1.0 Go
verno. era que urgia uma rcmoclelação completa de todos os apparelhos exis
tentes. feita conjuntamente. si assim o entendessem os nossos nomens <H' 
Estado. com a reforma geral ela administração publica do Brasil. 

Nesse documento, que ficou até hoje inédito, além de suggerir altera
t: ões radicaes no a.ctual systema administraiivo da União, como fosse a trans
·ormacão do l\1inisterio da Faz nda no das "Finanças", organizando-se a 
·ua escriJJta por partidas dobradas e- imprimindo-se uma feição nova ao seu 
~ncclonamento rotineiro e tardü;raclo, u alvitrava ainda que Se restabele
~sse o "Ministerlo da Instruccão Publica e das Bella.s-Artes" e se creasse 

-' Departamento do Trabalho na. Secretaria do Interior, que ficaria denomi-
nado - "Ministerio do Interior, da Just iç:a e do Trabalho". 

Eram pontos capitaes desse meu plano de reformas administrativas: 
a) a Jnstituic:ão systematizaela do e'lsino profissional em toda a Uniao; 
71) a organização do Codigo de Conlabilidade Publica, para a qual che-

·nel a propCir em 1913 a nomeação de uma Commissão Especial na Ca
mara dos Deputados, Comn1issão que iniciou aliás com grande relevo a sua 
mportante tarefa, 'presentemente continuada por uma outra escolhida pur 
indicação do illustre "leader" então da maioria, o Sr. Antonio Carlos; 

c) a decretaç:ão do comgo Aelm!n!slratlvo, idéa que, em boa parte l;O 

'lcha conc1ensaela em um projecto do Sr. Moniz Sodré, estabel cendo o "Es
atu to dos Funccionarlos Publicas da União··; 

d) a "Lei c1o Trabalho", hoje tão fac!l de conrecclonar deante elas le
g-islações modernas. que existem na Europa. e na A merica do Norte, espe
'almente na Allemanha; e, finalm nt.,, 

e) a revisão geral da legislação fed eral para acabar com as suas In-
congruenc!as e monstruosidades, existindo como existem Teformas Impor
~ ntlssimas enxertadas em artigos e a.té paragraphos de pequ enas leis re

ferentes a outros assumptos, como a lgumas concedendo creditas para paga
mentos a crc<lores do Estado e execuc;õe:s de sentenças jucliciarlas ou con
t<tgens de tempo e licenc;as a empregados publicos para tratamento de saude! 

Ora, 11enhuma destas idêas se me havia apresentado ao espírito como 
rPsultados abstractos de leituras sobre o que se passa nos palzes mais cultos 
!lo que o nosso. Foram, ao ontrario, surgindo ao meu exame como a con-
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.sequencia natural de factos que la entre nós apreciando ou qu e, peLas clr
cu~tancias do momento, me diziam directam ent3 respeito. 

Foi assim que, em 1905, incumbido pelo Sr. Barão do Rlo Branco de 
estudar com um representante de nação a miga as bases em que se pudessem 
assentar as negociações de um tratado de commercio pelo qua l se facilitasse 
em grande escala a immigração para a nossa 'P atria, esbarrei logo com a 
primeira difficu ldade, e difficuldade insuperavel, quando, a uma pergunta 
daquelle ·plenlpotenclario, tive de confessar a fa lta absoluta entre nOs a e 
uma legislação ,;ystematica sobre o trabalho e os tra,balhadores e sobre o 
ensino technico e profissional. Em vão procurei argumentar com os nume
rosos prece,itos liberaes, aqui e a li, espalhados pelas leis da R ep ublica e 
com a propria Constituição de 24 de F evereiro. As minhas explicações em 
coisa a lguma satisfizeram o meu illustre inte rlocutor . !Embaraços a inda 
m a iores teve o nosso ex-Ministro do Exterior, o saudoso conselheiro Carlo~ 

de Carvalho, em um conflict o diplomatlco com importante potencia européa, 
quando um agente estrangeiro em missão delicada junto do nosso Governo 
lhe fez sentir que, "apezar de ser o Brasil a nação em que mais abun
dancia havia de leis, era exactamente a que, sob tal ponto d e vista, estava 
menos apt:a para receber as correntes immigratorias dos paizes que cuidas
sem desveladamente dos seus s ub ditos. " 

Eu bem sei que, quanto á creação do Ministerio da Instrucção, ha quem 
argumente dizendo que já foi experimentado no começo da R epublica e fa. 
lhou aos seus :Uns . 

E ' um engano. No volume das "Acta·s e actos do Governo Provisorio ", 
o seu aut or demonstra que a in stituição desse novo Ministerio, m ezes de
vois de proclamado o novo r egimen, não correspondera a uma necessidadü 
imperiosa de caract er administrativo, como se procurou justifica r então es c 
acto ; mas fôra um melo ardiloso e delicado de afastar B enjamin Con::>tan 
da pasta da Guerra, fazendo cessar entrrJ elle e D eodoro attrictos constan 
tes que, provocado por intrigas de quartel e perfídias de amigos desleaes, 
cnegaram a ponto de provocar u ma vez, em reunião plena do MinisteriG 
uma explosão que ameaçou traduzir-se em vias de facto. 

" Entre os membros civis do Governo Provisorio" , conta o comm entado 
das "Actas " , "pareceu o melo mais efficaz de- apagar as dissenções en t rP 
Deodoro e Benjamin ·co'll.Stant dar a este uma pasta, em que as suas .aptl· 
dões technicas mais bem se accommodassem, ao mesmo tempo que se con
fiasse a Secretaria da Guerra a um militar, que, como o Marechal Floriano, 
v udesse geril-a com m a!s exlto, pelo prestigio de que gozava nas fileiras 
pelo contacto directo em que sempre vivera com os quarteis. 

"Lançada a idéa, foi ella leV'ada ao conhecimento de Deodoro, que 1· 

acce!tou pressuroso; e combinou-se então que a nova Secretaria de Estad<> 
rosse constituída, não só por um desdobramento da do Interior, tirando-se 
úella tudo que se relacionasse com a Instrucção Publica, como pelas repar· 
tlções dos Correios e Telegraphos, destacadas da Agricultura. 

"Benjamin Constant, todavia, ignorava todo o plano de seus collegas, 
e :;. maior difficuldade destes tornou-se a escolha elos meios de commun1-
car-lhe essa deliberação sem de leve o melindrar. 

"Concertou-se assim em que, em uma das conferencias do gabinete, 03 

Srs . Cesario Alvim e Glycerio se queixassem do accumulo de serviço n os 
Ministerios a seu cargo; ,e, proposta a creação da nov.a .posta, todos a " un~> 
voce" declarassem que, para dirigil-a, estava naturalmente talhado CJ então 
Mmlstro da Guerra, incontestavelmente um dos mais illustres engenheiros 
., o mais reputado dos nossos pedagogos. E assim se fez. 

"Entreta.nto, Benja min Constant, na boa fé em que estava, não del-
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xara que, na reun1ao em que se. tratou do assun~pto, os seus collegas che
ga ssem a indicar o seu nome para o cargo instituído, e .foi logo lembrando 
a escolha para elle do Sr . Lauro Sodrê, que fõru o seu discípulo dilecto e 
era então o seu secretario . 

"Deodoro, porém, interveiu, e, em um uaquelles rasgos d& fran queza 
que o caracterizavam, declarou : 

"- Não, senbores; não concordo com isso. Em vez do discípulo, que 
se escolha logo o mestre. 

" '.rodos appl-audiram a idéa, que pareceu :.. Ben jamin Constant, no seu 
grande coração affec-tivo e brando, um acto espontaneo da velha estima e 
ailnJlraçãu que l hE: Vút ava o seu glorioso compan heiro de armas; e, dias 
depois, lavravam-se os dois decretos, nomeando para a pasta da Instrucçãc. 
Curreios e Telegraphos o Ministro da G uerra; e, para substituto deste, o 
Marechal Floriano Peixoto . " 

Seja, porém, como fôr, o certo é que, deante do descalabro que reina 
no ensino brasileiro, tudo está demonstrando .a ?mperiosa necessidade de 
a r marmos o poder publico de meios capazes de influírem directa, incessante 
e efficazmente sobre a sua orientação e funccionamento em um combate sem 
treguas ao analphabetismo e aos vícios e pe::;simos systemas pedagogicos 
q ue infestam a instrucção em todos os seus ramos. 

A "fll'ncção social do ensino" é hoje um dos mais importa,ntes problemas 
politlco:; para as naçõE:s bem organizadas . 

Em documento official já escrevia eu, ha quinze annos passa,dos. as
"eguintes observações sobre tão magno assumpto : 

"Para o Brasil , dos tres grãos, em que o espírito classico dividiu a in
str ucç:ão, nenhum se nos afigura de maior importancia do que o ensino se
cundaria". 

rSi é incont\)stavel que a educação primaria deve ser o principal dever 
dos governos que comprehendem a, sua alta, m issão - porque governar não 
<.' só manter a ordem, garantir direitos e liberdades e velar pela, fortu na, 
.>Ublica, mas é a aclmi·nistr ar tambem, e administrar é dirigir e desenvolver
'tS forças vivas do paiz em todos os ramos da act ividacle humana;· si tambem 
não se póde negar que a instrucção superior é o mais seguro estalão para 
"" avaliar a grandeza intellectual de um povo, isto não quer dizer que uma 
~ outra, representando os eXTtremos do ensino, recluza,m os estudos secunda
rios á funcção inferior de simples degráo de transição entre as duas classes 
"ID que verdadeira,mente está repartida a sociedade moderna - a dirigentG 
,, a dirigida. 

Qu e os conhecimentos primarias tenham u m valor unica,mente indivi
dual, como pensa Guido J ona, estamos de accõrdo; mas pretender tirar á 
,nstrucção secunda ria a sua poderosa influencia, como factor social, para, 
empr estai-a exclusivame-nte á emana.da dos cursos superiores, como sul>ten
tam muitos, é suppôr que os progressos m entaes não acompanhavam a evo~. 

lução nas metamorphoses políticas do mundo civilizado. 
Em outros tempos, era natural que os tres grãos tradicionaes do en

'ino correspondessem mais ou n~enos ás diversas hierarchias sociaes. A es
cola primaria diffuncliria a luz pela massa geral das populações . Os estudos 
secundarias satisfariam amplamente as ambições mais largas das classes 
médias. A instrucção superior ficaria privilegio da "élite" . 

Sob este pon-to de vista, philosophos P;_ estadistas se subdividiam ainda, 
conforme as f!outrinas que professavam . Para os reaccionarios, o ana,lpha,
betismo era a garantia suprema da ordem e da felicidade das blstituições
dom inantes: a paz interna das nações estava na razão directa ela ignora,n
cia dos seus habitantes. 
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A instrucção, ao contrario, em. o caminho aberto para os viciosos de 
profissão e para os grandes criminosos. 

O coração e o espírito, na forma.ção do caractsr, como q_ue se afigu
rn.vam, pn.ra taes pessimistas, as duas forças psychicas compensadas na sua. 
opposiç;ão . Nas sombras densas do espírito, o coração a vigorava e enohrecia 
-os sentimentos. Deante das projecções radiantes daq_uelle, este se ia per 
vertendo pela direcção coflsciente dos seus peiores instinctos . A ignon.nci2 
conservava intacta toda a fra11queza e a coragem toda do homem-anin1al. A 
jnstrucção entibiava o homem-social, ensinando-lhe a astucia e a audac!a, 
a astucia, que mascára a covardia, a a ud::tcia, que é o sophisma da força . 

Em compensação, ,c:ontra esta maneira de ver, levantavam-se espiritor 
liberaes, como Gu izot e seus discípulos. 

Demanstravam em largos e brilhantes argumentos, que a falta de in 
strucção êra que levava as massas populares aos seus mais cegos e brutae:' 
desvario.;; . E foi então que um dos mais illustres escriptores do velho ro · 
mantismo proclamou um dia, em mn grande rasgo academico, que era pre
ciso crear uma escola em cada prisão. 

Propagar a instrucção. fazel-a brilhar, como uma chamma sagrada, desd·' 
os palacios sumptuosos até ás immundas pocilgas, era abolir os v icius, er ·, 

-exterminar os delinquentes natos. E tão bella phrase correu mundo, f o 
traduzida em todos os idiomas, discutida em todos os tons, dando paginas 
emocionantes aos m::lis arrojados pro3adores, a nima ndo os arrojos dos poeta<> 
mais sentimentaes. 

E' verdade que nenhum desses modos extremos de pensar exprimia :>.. 
boa doutrina. O nivel intellectual de um individuo, como de uma sociedadr· 
não póde de fórma alguma servir de padrão á sua moralidade .. Admittin ·o 
mesmo, na explicação do equ ilíbrio psychologico, a trilogia de Gall, cada un 
de seus elementos, apezar de todas as suas multiplas relações, possue um~ 

autonomia anímica Tela tiva. _ em a moral publica, bem como a moral de· 
m estica, se bebe nos livros; nem os progressos mentaes de um povo, eJ·J 
qualquer tempo, corromperam e degeneraram os seus costumes cívicas. 

Hoje. porém. apezar da dh·ulgação do ensino primaria, na sua mais ar·
p~a derrama por todas as almas, ser u:-na idéa. victo1·iosa em todos os paiz ·s 
civilizados, rhegando a constituir o mais importante serviço a cargo dos M'
nisterios da I nstrucçõ,o Publica, ha a inda. nações, e nações notaveis pelo 
seu progresso e Q.esenvolvimento intellectual, preoccupadas em distribuir o 
ensino por camadas, como si se pudesse presentemente distingui r onde c ,_ 
=eça a "élite" e a classe média acaba . 

Entretanto, si na phrase de Pyfferoen, já lá se foi o tempo das castc s 
e si a propria aristocracia do talento jámais passou da m·eação engen hos'< 
de alguns sociologos fantasJstas , o que é certo ê que, quanto mais ,;e ala·
gam os horizontes das scien cias e das letras e se vão complicando os pro
bl~mas sociaes e politicos, tanto mais se impõe a necessidade de amplh r 
as raias do ensino secundaria, de modo !L lhe dar a verdadeira func ção q e 
lhe compete no nosso estado actual de civilização. 

O seu papel não pôde mais ser hoje preparar simplesmente os P-spiritos 
para cursarem os eRtudos superiores; mas proporcionar uma cultura ger I. 
completa e solida, aos que se destinam á vida activa e, mais do quP. isso, â 
suprema direcção dos nego cios 'publicas . 

Outrora com o prepa~·Cl su:t;ficiente apenas para disputar os diplom< s 
academicos, o que se aprendia nas escolas superiores, conform e as su~s 

especialidades. bastava! para o desempenho das mais elevadas funcções pu
blicas. Os conhecimentos preparatorios, incompletos e restrictos á carre1ra 
que pretendiam seguir os candidatos, eram compensados velas acquisiçõ?s 
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-posteriore~> que. lograssem fazer. Para ser um diplomata, não precisava mais 
d o que ser um jurisconsulto: o medico e ra naturalmente um hygienista. 

Hoje, o d·iplomata tem que affrontar com os mais sérios e importantes 
problemas de hygiene marítima, da geodesia e cl.a mathematica superior, se
g undo as questões internacionaes a resolver, dada a <phase singular que 
a travessam neste momento as grandes nações n.a. politica universal. O hy
gienista não pôde deL'Car de possuir uma cultura generica, que não se <res
trinja simplesmente ao campo elas explorações medicas. E, assim por de
ante, o mesmo acontecerá com todas as profissões liberaes, uma vez app!i 
cadas ao exercício de altos cargos de administração ou de governo. 

Nestas condições, não se pôde mais dizer agora; com o sabia biologista 
francez, que a supremacia de uma nação depende daquelles que receberam 
os estudos superiores, falando assim de um modo absoluto. Sob o ponto 
de vist·a scientifico ou !iteraria, não ha duvida, a g loria e a grandeza de 
u m povo repousam sobre a grandeza e a gloria dos homens que, sahindo 
uas faculdades, o elevam na histeria pelo seu saber, pelas suas obras e 
pelas suas descobertas. Mas essas suas especializações não lhes dão .a ca
pacidade bastante para resolver os problemas muito mais complexos dos 
phenomenos sociaes, que exigem uma cultura geral, que não lhes foi minis
trada, como base segura dos seus estudos preparatorios. 

Tudo, pois, annuncia que, quanto mais s fôr accentuando o progresso 
social em todos os ramos da actividade humana, tanto mais se alargará a 
esphma d.a instrucçiio secundaria, como o verdadeiro coefficien te ela supe
rioridade mental dos povos modernos, do que é o Imperio Germanico um 
admiravel exemplo. 

Demais, não se pôde contestar que, hoje em dia, a grandeza de uma 
nação está na razão directa da sua organização pedagogica. 

Sob este pensamento, assim me exprimia em o meu relataria de 1904 
sobre os "Institutos equiparados" : 

"Dado o . caracter de excepcio•nal importancia, que tem assumido .a in
strucç;ão secundaria, na actualidade, tornando-se cada vez mais o eixo prin
cipal de toda a actividade social, profundas têm sido as transformações por 
<jUe ha passado stes ultimes tempos nos paizes mais adeantados. 

Quaesquer que sejam os systemas por estes adaptados, os ela "unidade, 
plu ralidade, ou sobreposição dos cursos", ou se trate ele nações dominadas 
'linda ;oelo classicismo, ou daquellas em que os methodos modernos já pro
'1Uziram uma verdadeira revolução no ensino, a realidade é que por toda a 
parte se observa o mesmo interesse patriotico, a mesma preoccupação ab-
10rvente, de proporcionar ás novas gerações um preparo á altura das ne
··essidades sociaes do seculo. 

Na França, ainda agora, .a reforma de 31 de Maio de 1903, parece ter 
·:ssig na!ado uma éra de franco florescimento para os estudos secundarias. 
lllssa reforma aliás se impu·nha. A re.acção contra os processos pedagogicos 
nessa grande Republica já se fizera sentir de todos os lados, e, para mos
' r ar o atrazo e· a rotina que reinavam nos lyceus e n<Js collegios officiaes, 
tornára-se celebre a phrase de eminente publicista que, entre allusões caus
ticas e mordazes, 1>roclamára um dia que o maior orgulho do Ministro da 
Instrucção estava em puxar o relogio e allfiTmar que, áqu lla hora, em 
todas as escolas da Republica, lia-se o mesmo trecho de histeria patria ou 
se· cantava' a Marselheza. 

Pela nova lei de instrucção, todavia, abolir~m-se a,s antigas distincções 
de ensino classico e de ensino moderno, estabelecendo-se um sô em. dois cy
clos, comprehendendo cada qual diversos cursos . Os estudos secundarias pas
saram a ser assim um prolongame111to natural dos estudos primarias, enca-
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deiando-se p erfeitamente. ;N"os dois cyclos aaquelles, cuja duração é de set~ 
annos, ainda ha subdivisões. No primeiro estatuiram-se du as secções, es
tudando-se em· uma: fran cez, latim. !inguas vivas, geographia e historia, ma
thematica, scien cias naturaes, moral, desenho e grego (facultativameTIJte); 
c . na outra, t odas estas materias, com exclusão do grego e do latim e ac
crescimo de contabilidade e direito usual. 

No segundo cyclo, crearam-se quatro secções, á escolha dos a lumnos: 
latim com grego; latim e estudo completo das linguas vivas; sciencias; e 
línguas vivas e sciencias. 

O primeiro cyclo dá direi.to ao certificado de estudos secundarios, de ac
côrdo com as contas de anno. O bacharela to só será conferido no fim do 
segundo cyclo, pr!o'stando o candidato um exame geral perante as faculdades 
de sciencias ou letras, conforme os cursos. 

A Italia. a.pezar da derradeira reforma de 1901, conservou o seu typo 
antigo de instrucção secundaxia, que se divide em classica e technica . 

Esta é dada pelas escolas technicas e institutos da !nesma cspecie, e tem 
por escopo ministrar aos estudantes uma cultura ao mesmo tempo geral e 
profissional. 

Quanto á in.strucção classica, reparte-se por dois estabelecimentos -· o 
gymnasio e o lyceu . Naquelle, al!ém do ensino systematico e muito apurado 
do italiano, ha as cadeiras de latim, francez. geographia, historia, grego, ma
thematica e sciencias naturaes . No lyceu, além destas ma terias, professam-se 
physica e chimica e philosophia. 

A passagem de anno para anuo faz-se pela média, o que não impede 
aos alumnos, que a não obtiverem, de prestarem exame, e, no f im do curso, 
ba o exame geral, chamado de "licenza", comprehendendo apenas as ma
terias estudadas no curso secundario mais elevado. 

Na Austria, como na Italia, as promoções de anno são fe itas pela f r e
quencia e pelo aproveitamento dos a lumnos, havendo no fim do curso o 
exan1e de madureza . 

A legislação austríaca, si bem que um tanto complicada, tem produzido 
os melhores resultados no desenvolvimento pedagogico do paiz. O ensino 
secundaria é modelado pelos "gymnasios'', que se dividem em "completos" 
cmn oito ela. ses e "inferiores" com quatro; e pelas "escolas reaes", ta'll
bem repartidas em "completas", com sete classes, e " inferiores" com quatro. 
Nos gymnasios completos, ensinam-se religião, lingua materna, latim, grego, 
mathematica, sciencias nat.uraes, geographia, historia e propedeutica philo
sophica. São facultativas as seguintes disciplinas: desenho, gymnastica, lin
guas modernas e ou! ros idiomas do paiz, stenographia, canto e calligra
phia. 

Quanto á organização das escolás reaes, dependendo éla legislação es
pecial das províncias. varia de uma a outra, mas obedece ma is ou m enos 
ao plano ger al dos gymnasios. 

A legislação ela Belgica, adoptando o systema da plura lidade dos cursos 
em um mesm o instituto, faz lembrar em muitos pontos a franceza. A in
strucção secundaria, ministrada nos "atheneus rea s", distribue-se por tres
secções: "humanidades greco-latinas, humanidades latinas e humanidades 
modernas". A primeira secção, mantendo o typo classico do ensino, ])l-e
para os estudantes para os cursos univer sitarios. São mate rias desse curso, 
religião, franoez, grego, latim, inglez, a llem ão, flamengo, mathematica, geo
graphia, historia, desenho, gymnastica, sciencias naturaes e canto. Nem to
das, comtudo, são obrigatorias, podendo os a lumnos orrtar pelo estudo do 
flamengo ou do allemão, ou se especializar ou n ão no inglez. o curso de-
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musica tambem é facultativo, as~im como o de desen,ho da quarta classe 
em deante . 

Na secção chamada das "humanidades latinas ", ensinam-se todas as 
disciplinas acima, com excepção do grego e impos1çao do estudo obrigatorio 
de algumas outras, tornadas facultativas no curso classico. 

Quanto á t erceira secção de "humanidades modernas", essa foi creada 
visando corresponc1er á propaganda destes ultimas .annos em favor do " en
~in o utilit.ario" . Subdivide-se da t erceira classe em deante, classe que cor
'"esponde ao terceiro anno de estudos. em dois ramos - o scientif ico e o 
comm rcial. H a, para ambos, aulas de religião, francez, allemão ou f lamengo, 
historia, geographia, mathemetica. sciencias naturaes e gymnastica . Para o 
ramo commercial, exigem-se mais o inglez e sciencias commerciaes, sendo 
1ispensado o desenho, que, como aquelles, é facultativo para o ramo scien
:ifico. 

Os "atheneus re.aes" fornecem assim tres especies de cer tificados finaes 
de exame . 

Pela secção das "humanidades greco-latinas", habilitam os candidatos 
entrada nas universidades. como já vimos. PelaJ3 "humanidades latinas", 

,•'í o ingresso ás escolas technicas !Superiores. Finalmente, pelos diplomas 
os dois ramos das "humanidades moderna •·. preparam a juventude para o 

exercício do commercio, das industrias e dos cargos subalternos da admi
nistração publica. 

Na Allemanha, tom ando por typo a Prussia, uma vez que a organização 
do ensino secundario varia muito de Elstado a Estado da Confederação, os 
<.ctos do governo, de 26 de Novembro de 1900 e 3 de Albril e 29 de Maio 
ão anno seguinte, produziram os mais :fecu ndos J:esultados sobre o syst ema 
:ct em v igor. As novr..s medidas, aconselhadas pela experienciã, vieram tra -

7' r a indA. maior desenvolvimento á instru cção desse grande pa iz, precles
t ·na do a inda a exercer uma influencia poderosa, por la rgos a'lnos, sobre os 
(]ostinos do mundo . 

Segundo o systema prussiano, que segu e o plano da pluralicl.ade dos 
cursos em diversos institutos, como já obseTvámos relativamente á Italla e 
â Austria, a instrucção secundaria é ministrada por tres especies ele esta
holecimentos publicos - o "Gymnasium ·• , o "Oberre-alschule" ou escola rea1 
~·1perior, e o "Re.al gym nasiunt"· ou gymnasio '·real". Existem ainda ou
tros institutos inferiores, semelhantes nos a nstriacos, como os "pro-gymna
~ios ", "pro-gymnasios Teaes" e "escolas reaes incompletas", cujos cursos 
~.:o de seis annos, ao passo que os daquelles se elevam a nove, divididos 
embora em seis classes. pois estas, a partir ela terceira, comprehendem dois 
aPnos cada uma, III inferior ("untertia " ) e II superior ("obertertia "), II 
i"ferior ("untersecunda" ) e II superior ("obersecunda"), e I in!eT!or ("un
trrprima") e 1 superior ("oberprima"). As tres classes iniciaes, a coiLtar 
a~ menos aàeantada pa ra a mais alta, chamam-se " sexta", "quinta" e 
"c;uarta". A sériação faz-se assim na Prussia de modo inverso ao que nos 
habituamos a estabelecer entre nós. 

Quanto á distribuição de m a t erias pelas diversas secções dos tres mais 
altos institutos do ensino secundaria do reino, diverge um tanto em todos 
elles . No "Gyronasium" profe saro-se as seguin tes matarias: religião, lingua 
patria e n arrativas his toricas, latim, grego, fran cez, geographia, historia, 
mathematica, scienci.as naturaes, desenho, canto e gymnastica. O estudo da 
calligraphia torna-se obrigatorio para os alumnos qu,e tiverem má letra . 

Esta exigencia das· cliciplinas, acima enumeradas, não é immutavel. Assim 
é que se permiUe nas tres ultimas classes (segunda superior, primeira in
ferior e primeira superior), trocar o estudo do francez -pelo do inglez. Em 
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outras classes admitte-se ainda estudar linguas vivas, mathematica e scien
cias naturaes, em vez do grego. E os cursos de desenho, hebraico e inglez 
são facultativos, a partir aquelle da segunda classe inferior e estes dois u l
timas da mesma cla~se, porém superior. 

Nas "Oberrealchulen" não se ensinam as línguas mortas. Estudam-se 
religião, allemão, francez, geographia, gymnastica, mathematica e sciencias 
naturaes, em todas as classes, inglez, nas seis superiores; histeria, em todas 
estas e na setima; e calligraphia nas i.res inferiores si o alurnno conse
guir nes!';e tempo aformosear a letra . Quanto ao desenho, o de ornato é 
obrigatorio em todas as classes, com excepção da primeira, ao passo que 
o linear é facultativo, a partir da terceira superior. 

Finalmente, o "Realgymnasiuro" sô differe das escolas reaes superiores 
por ter o latim como disciplina obrigatoria em todas as classes, tornando-se 
ein compensação o francez dispensado nas duas primeiras do curso. 

Quanto ãs provas de habilitação. em paiz algum têm sido mais bem 
reguladas. O exame de madureza ("Reifeprufung") acha-se ali admiravel
mente organizado, de modo a dar uma média approximada da cultura geral 
dos estudantes. E os seus resultados têm sido tão exceDentes, que, em 
vez de o eliminar, a reforma de 1901 veiu ainda lhe dar maior importancia 
e realce. 

Com effeito, sob o fundamento de aliviar os estudantes das recordações 
de certas m.ateria!', dadas no inicio do curso gymnasial, havia no fim do 
sexto anno um exame final, a "Abschlussprufung" que se effectuava para 
a passagem da segunda classe inferior para a segunda superior. Ficava 
assim reduzido o exame de madureza quasi que ã apreciação do preparo 
adquirido pelos candidatos dahi por deante até o nono e derradeiro anno do 
seu tirocínio escolar. 

O rescripto imperial, porém, de 26 de Novembro de 1900 aboliu essa 
prova parcial, instituindo de vez o regimen corn.pleto da madureza. 

Presentemente, igualaram-se ~ob este ponto de vista os tres institutos
typo da instrucção secundaria na Prussia. Em todos elles, si a passagem 
de uma classe para outra sô se obtem pela frequencia e pela conta de anno, 
não ha mais as antigas differenç.as nas expedições de diplomas por uns 
por outros .vara as habilitações aos cursos superiores. A presumpção é qu~ 
cada qual deve ter o mesmo valor na sua. alta funcção de dotar as novas 
gerac;ões de uma cultura geral. capaz de lhes garantir todos os elemento' 
de bom exito na vida activa . 

Não ha duvida que o systema allemão, em grande parte, talvez devido 
aos methodos praticas, intelligentemente seguidos por um professorado fór" 
do vulgar, como o que compõe as escolas germanicas, tem r evelado uma. 
grande superioridade sobre as organizações gynmasiaes de outros paizes nã, 
menos adeantados. Na propria Inglaterra e nos Estados Unidos, onde a 
questões de ensino são tratadas com especial a,puro. J)edagogos notavei·· 
hão proclamado essa verdade. Diversas nações mesmo, como Portugal, têm 
tornado por molde a legislação prussiana sobre instrucção secundaria, e, par:; 
não ir mais longe. entre nós não faltam enthusiastas nem adeptos fervorosos 
de tão admiravel proceliso de educação intellectual e cívica, porquanto in .. 
contestavelmente a Allemanha representa o põnto culminante da civilizaç~·' 
contemporanea . " -

Hoje. como hontem, todavia, estou ainda mais conYencido de que o r e
gi'Tien prussiano, intelli.g-entemente applicado em nossas instituições de en
sino, seria uma verdadeira salvação para o nosso futuro mental. 

Na verdade, nós, na America, não poàemos deixar de encarar a caus 
da instrucção tambem pelo seu aspecto social, além de sua <face propria-
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me-nte politica . O que dá, como demonstrÉmos já •um àla, aos Estados Unidos 
o seu exb-aordinario poderio ê o seu internacionalismo multicor. Ha alli uma 
verdaõ'eiea confederação de colonias. E' o industrialismo substituindo radical 
e admiravelmente a nacionalidade. E por isso, lá a idêa de patria a ninguem 
preoccupa como questão cardeal, porque a integridade da Federação ficou 
à'esde logo garantida pelo baralhamento, tão pe matueo quão assombroso, de 
uma multidão de raças e de seitas. 

Para o sul, porém, á p~fr·te o Mexico, onde 0 perigo da visinhança e a 
sombra de Maximiniano trazem sempre vigilante e vivido em todos os co
rações o sentimento patriotico, sem fallar no Chile que. apertado entre a mon
tanha e o oceano, produziu um povo forte e audacioso que, em plena exhu
berancia à'e sua formação política, ainda ar'!l.ente conserva o animo altivo dos 
araucans. tornando-se a todo o instante uma ameaça imminente contl'a as 
nações mais fracas que o rodeiam, poder-se-ha porventura prever precisa
mente qual será um dia, diante das influencias exoticas da immigração 
:;obre a índole das populações, que os habitam, e dos altos interesses com
.nerciaes das granà'es potencias, a destinação historica da At•gentina e do 
,.quador, ou do Peru' e da Venezuela. ou mesmo da :nossa Patria? 

De facto, si se podem attri.lbuir certas variantes de caracter das popu
lações de nossos diver.scs Estados á larga zcma de parallelos occupaõ:a pelo 
nosso immenso territorio; si a adversão ao cosmopolitismo no norte, á ex
cepção do Ceat'á, se explica ainda pela desigual distribuição da immigração 
que 18, s~ndo em pequena escala, ê logo absorvida, ao passo que aqui, no sul 
1ffluinõ:o em massa, custa mais a adaptar-se e chega a pesar sobre os cos
tumes e até sobre os destinos publiccs; si o nosso vastíssimo Jittoral, abrindo
se a todas as ambições extranhas, ás nossas mesmas, vae tarnbem aos poucos. 
:lila ta...TJ.do e lentamente aniquilando o apêgo ao sólo dos que vivem semeados 
mais a beira mar ... o que nos assegura no presente a integridade do nosso 
ólo, o que assignala apparentemente a livre existencja da nossa nacion'ali

àade, :fraccionad'a como e tá a sua soberania. enfraquecidos politicamente 
GS altos poderes do Estado, Si não a UNIDADE DA LINGUA? 

E essa unid<llde devemos manter a todo o transe, dadas as variações to
pographicas da immensa área do paiz, consideraõ'as as influencias enthnicas 
dos innumeros nucleos coloniaes, condensados já. em largas zonas do nosso 
.erritorio e cioso ao extremo da sua nacionalida<fe e do seu idioma, e. ifinal
·nente. a ttentas as õ:lversidacles {!e climas, que. atravêz de tantos parallelos, 
ôifferenciando os nossos costumes, vão profundamente desvirtuando tambem 
o vernaculo. 

Não ê só a conquista pelas armas ou pelo ouro, os dous unicos meios 
"" absorpção do imperialismo reinante nos povos, que ora disputam a he
~ emonia na politica internacional do mundo moderno: um dos instrumentos 
•JJais perigosos dos seus instinctos avassaladores, é a conquista pelo idioma. 

Demais, o expansionismo já nãc pócle ser mais hoje considerado c omo 
um 1)0nto ele mira exclusivo dos governos no de;;ejo empo'lgante cre dilatarem 
rs domínios das nações, que dirigem, cu de lhes_ augmentarem 0 podetio ou 
s riquezas . .Tá passou das cogitações dos estadistas para se alastrar pela 

massa geral dos governa<fos, como uma das modalidades dos seus instinctos 
t'e conservação. Tornou-se a c001sequencia logica das necessidades não só 

a '\ida vegetath•a dos paizes, cujas populações já. transbordam, co~o tam
?Pm da sua vida de relação, d'iante da crise de hyperproducç.ão, que a cada 
mstante ameaça o seu equilibrio interno, na luta desesperadora pela a.ber~un 
de n ovos mercados ás suas i.ndustrias e ao seu commereio. 

A "unidade da língua", pois. "pela unidad'e do ensino" - é ainda um 
no~ poucos recursos poderosos, que nos restam. para defender a nossa. na
cionalidade através {los vortices alarntantes das ambições interoceanica~. 



Com effeito, toàos nõs na America que, das cinco grandes div:isões contl
nentaes, é a unica que tem progredido com uma raptdez assombrosa, dadas 
a. morosida<1Et e a repulsão das populações indo-africanas para acompanharem 
o progresso occidental, somos apenas uns povos geograph~ca>mente lilbertados. 

Sob o ponto de vista espirituaJI, não conseguimos a nossa inà'e]Jendencia. 
Não temos uma in:dividualidade propria. Não representamos uma solução d'e 
continuidade ao influxo intellectual dos nossos colonizadores. 

A Europa ·é assim ainda o nosso pa.drão politico e mental . E, tend'o o 
meio profundamente mo&lficado a .nossa herança. ethnica e sendo a .nossa 
índole inclinada sempre aos exa,ggeros, o resultado é que até hoje ainda não 
temos conseguido ser sinão um arremedo grosseiro d'as civilizações do Veuho 
Mundo. 

íEl' exacto que os Estados Unidos formaram desde logo uma excep ção. O 
seu 1·apido povoamento e o consequente lbaralham,e.nto das linguas e das 
raça.s que para aU.li afifluiram em massa de todas as partes à'o uni ver.so; o 
seu industrialismo avassala.doi·, fazendo a vida utilitaria empolgar o senti
mentalismo das multidões sem deixai-o entregue ás grandes expansões e 
desvarios; tudo isso, ligadlo ao assombrosso desenvolvinJento das suas ins
tituições de e lliSino. concorreu para que a poderosa ~epublica adquirisse com 
uma presteza admiravel um typo di tincto e característico, sem quaesquer 
pontos de semelhança com as outras nações. 

O :poYo none-mericano é o u.nico que, no nosso contine nte, .se pôde dizer 
na phrase expressiva de Boutmy, que tem a sua perfeita '·consc.iencia geo
graphica", não se deixando attrab.ir pelo encanto das causas anti•gas, vivendo 
do presente e ainda mais do futuro, e tendo como que lJOr divisa o verso 
immortal elo seu grande poeta Lowel. quando proclamou que o escravo do 
seu proprio passado não é um homem ! 

~estas irrequietas e desvairaã:as democracias, porém, de origem ]atina, o 
que ha de notavel unicamente são as forças naturaes. As populações vivem 
quasi á mercê elos seus pl'oprios instinctos de conservação, imbuídas de uma 
falsa idéa sobre 1ivre arbítrio, como que convencido cada ha;bitante de que 
pôde tudo e a nad'a deve subordinar-se, Stl'bstituindo pelo amor estreito dt: 
si mesmo o amor proprio conectivo, que {! o attributo essencial do :vatriotü;mo 
e faz a grandeza das n::Lções. Dahi as difd'iculdades quasi insuperaveis dos 
raros est:IJdistas, que hão de perto estuda>d'o nestas regiões o problema soc!al 
do continente, em organizarem, no interior a ordem, depois de haver organi
zado a liberdade, e instituírem nas relações exteriores uma política interJ,>c.
cional, á altura dos povos cultos que sabem zelar a sua honra, a sua integr1-
dad:e e a sua soberania. Dahi essas tentativas continuas de pequenos exer
citas deliberantes quererem inJ1Jõr-se perpetuamente aos governos regulare~ . 

Dahi, finalmente, essas constantes agitações, a que espíritos desordenado~ " 
inswciaveis procura;m a cada memento arrastar paizes ainda tão novos a uma. 
:nevit-avel dissolução territorial e politica, precipitan'<lo-os nas mais ingratas 
discordias intestinas, prégando em nome d'a salvação publica as tyramnia:l 
militares e as dictaduras scienti'fi>cas de trefegos doutores. 

O Brasil, na vevdade, parece <fa.da>do a não desmentir as suas gloriosas 
tradições, continuando a .formar •Uml). nação á parte no continente sul-ame
ricano . O caudibhismo .não tem conseguirlo implantar-se em os nossos cos
tt:mG~ J.UbliCO§=. 

O que urge, ê que nos convença.mos de que os prOblemas governamen
taes era actualidade não podem mais ser remodelados pelas velhas regras da 
econom.ia <politica. As questões tornaram-see muito mais complexas e varia
das. A sciencia das finanças teve de modifiar as suas antigas formulas diante 
da multiplicidade de [lhenomenos com que cada vez mais vae tendo de en
frentar na pratica. 
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Não podemos assim nG presente concentrar todos os esforços sómente 
·em desenvolver as forças vivas da :nação, explorand'o as nGssas riquezas 
naturaes, albrim.do novas !fontes de receita coro o progresso e o alargamento 
das nossas industrias e com a transformação radical e parallelo aperfeiçoa
mento de todo o nossa regimen agrícola, em uma palavra, promovendo o po
voamento do nosso sólo pela assimilação intelligente de raças que à'e perto 
venham auxiliar o !Iloss0 !futuro engrandecimentG .social. 

Finalmente, no Brasil, como nas grandes nações cultas da a;ctualidade, 
o Pl'O'blema do ensino :não deve deixar tambem de ser enfrentado como um 
brGblema economico d'os mais serios e vitaes. 

As reformas radicaes que se teem feito estes derradeiros annos na Al
lemanha, na França, na Italia, na Austria e a.tê na Inglaterra em todos GS 
ramos da instrucção, mostram essa instante preoccupação õ'os estadistas. 
Na concurrencia internaciona~ das industrias do commercio, na sua luta 
encarniçada pela supremacia nos mercados existentes ou pela abertura de 
outros que possam dar escoamento aos generos fabris e agrícolas, minorando 
os eHeitos alarmantes dessa crise de hyperproducção, que tanto esU1 im
p ressionanà'o os homens de governo nos differentes paizes, o que está pro
vado, pois a experiencia o tem ad'firmado sGbe)amente, é que, sob esse ponto 
de Yista, as vantagens ele uns povos sobre outros proveem, acima de tudo, 
da superioridade do seu ensino publico. 

Esta verdade, ainà'a uão ha muitos annos, era solemnemente pro~lamaJa 
pelo venerando presidente da ··British Association .for t•he Aclvancemente of 
Science", em Belfast, quando, ao lamentar a decad'encia das industrias chl
micas na Inglaterra em confronto com a assombrosa expansão a que teem 
c.hegado na Allemanha, si bem que a mór parte à'ellas floresçam á sombra 
de descobertas de profissicnaes inglezes, ma.l apreciados em seu paiz, attri•buia 
o d'acto á viciosa dif.fusão do ensino .geral na Grã-Bretanha, o que dia a dia lhe 
iria diminuindo as probabilic'ades de vantajosamente lutar no campo indus
t rial com as potencias em que a propagação previdente e sábia da instruc
çã.o em todos os •seus grãos lhes garantia uma. posicão invejavel no conti
nente. O proprio lord Rosebery, em memoravel discurso, jâl declarára uma 
vez que, sob o ponto de vista pedagogico, a sua patria vivia em um perfeito 
elmos, desd'e que lhe faltava um systema nacional de ensino. 

Por seu lado, um dos mais illustres membros da AJcademia Franceza, 
explicando pelas mesmas c.ausas 0 decrescimento economico da grande Re
publica, exclamava em notavel conferencia, em que pedia a reforma imm.e
diata da instrucção para tocl'os os departamentos: 

Il a de tristes vérités que vous connaissez tous. ous sêmmes présen
tement dépassés, et de •beaucoup, par d'autre peu~lles eu activité productive 
La Fra11ce n'est plus une puissance indu striellle ni commerciale de prémier 
ordre. os ocolonie.s ne nous sauverons que si nous savons les exploiter". 

E concluía enumerando os malefícios oriundos d:e se dar á moci'dade 
uma instrucç;ão por· demais theori.ca, que de nenhuma ou quasi nenhuma 
vantagem, lhe iria servir n a vida ;pratica . 

Tambe.m nos Estados Unidos, a questão do ensino avulta cada vez mais 
como um dos problemas eco!'lomicos de mais serios cuidados. 

"A cr'ise do tra;balho ~1ora a hora GJugmenta, escrevia ainda hGntem um 
dos mais notaveis pulblicistas. Não nos descuidemos das nGssas escolas 
Ellas não servem só para fornecer d'unccionarios ao Estado ou distribuir 
diplomas acaàemicos. Para lutar .com tantos e tão diversos productores, 
que de toda a parte nos fazem concurrencia, O·S nossos industriaes, ·os nosso~ 
agricultores não pódem deixar de ser homens de ciencia. E, acima de tudo, 
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attentemos bem que não basta ma.is aos nossos opera1ios que saibam ler e-
escrever, . . 

Ora si isto se dá em paizes em que, como na Inglaterra e na grandé 
Republica Norte-Americana, os governos, auxiliados poderosamente pelas 
mais prodigiosas c.reações de iniciativa particular, não medem sacrificioa 
para elevat· o nível da instrucção em todos os seus ramos, não é difficll 
prever as graves preoccupações que devem pesar no espirito superior do~ 
nossos estamstas, todas .as vezes que voltarem as suas attenções para o 
tristíssimo estado de desmoralização e de atrazo do ensino publico entre nós 

.Eu já disse uma occaslão, e o demonstre! á luz de !factos curiosos ds 
nossa histeria politica, que forr~!Ulando a lei de que a fortuna psychica é 
proporcional ao logarithmo àa fortuna physica, ,Laplace fallou como um 
grande philosopho. 

E' mais uma applicação que as sciencias exactas crearam ás sciencia! 
sociaes. E. desde que se repila, como exagr.adamente concebida, a theoria 
de Helvetius ao affirmar que, na origem, todas as intelligencias são iguaes 
e recebem tudo do exterior, e que a sua desigualdade provém da desigual· 
dade da sacquisiç:ões e não das gradações cerebraes, não se pôde contestar 
a verda~e. hoje incliscutivel. de que o homem, prcducto dos mais diversos 
elmnentos hereditarios, não se torna um factor ef,ficaz na sociedade. sinãc 
depois de haver modificado, ou mesmo, profundamente transformado, a sua 
natureza innata em uma natureza adquiriira. 

A lei psycho-physica não destróe, portanto, o principio basico da pbysio
psychologia; e, pelo contrario. serve para cortoboral-o de tal fôrma que, sob 
o ponto de vista do conjunto, fornece as mais importantes conclusões socio
logicas. 

Assim é que a natureza do sólo em que habitam as populações, a sua 
posição nos continentes, os climas, tanto quanto os antecedentes bistorico~ 
das raças que as produziram, offerecem elementos poderosos para estucrat-se 
a sua in dele e estabelecerem-se as bases da sua funcção social no futuro, 

Mais do que nunca devemos hoje sériamente cuidar dos destinos da 
nossa nacionaliirade no continente. Estamos no alto de um plano inclinado . 

Urge que os fortaJeçámos para Mfrontar uma série de cataclysmas que 
.!ã explodiram além, mas virão fatalmente até nós. 

Os factos estão mais uma vez demonstrando que, na actualidade. os 
povos cultos são incontestavelmente os mais fortes e que os mais fortes são 
afinal que triumpham na vida, 

Deante de tão 8ombria perspectiva, foi que, depoi8 do largo e rigoroso 
inquerito que, de 1903 a 1905. tiYe a honra de proceder atravez das nossas 
instituições de ensino, quer officiaes, quer particulares, fui forçado a aban
donar um certo numero de doutrinas abstractas que colbêra na leitura de 
autores estrangeiros e mesmo nacionaes, que, como eu, se haviam inspi
rado no que se tem escripto e discutido sobre methodos pedagogicos das 
grandes nações do mundo civilizado. Reconheci a tempo ainda que 0 pro
blema era muito diverso em o nosso meio social. E, por fim, convenci-me 
sinceramente de que, no Brasil, o Poder ·Executivo Federal deve, o mais 
possível, concentrar em mãos de ferro a direcção immediata dos negocies 
de instrucção publica; dirigil -a e impulsionai-a com uma as8istencia con
tinua, energlca e vigilante; em uma palavra, fazer sentir a cada hora a 
sua acção por toda parte na Republica, pouco se lhe dando offender me
lindres de autonomias mal exercitadas ou suppostos 'Preconceitos constitu
cionaes, que podem ser admiraveis em theoria, mas, na pratica, se tornaJl'l 
nefastos em um pa.iz, como o nosso, despovoado, inculto e anarcbizado pelo 
mals baixo e absorvente partidari mo de campanario. 
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Já o disse desta tribuna, e o repito ainda agora, a triste verdade é qua 
níi.o possuimos mais de cinco a seis Estados á altura da Federação. Os
estantes não passam, de facto, de territorios; e, como territorios, devem 
'er tratados quando se tiver de agir em non1e da salvação da Republica. E 
c causa do ensino não tardará a se tornar, eu o espero, como outrora a. 
\bolição, a nossa grande causa nacional. - Dwnshee de Abranches. 

Em 19 ~ publicacla a reclao~·ão elo 11rojecto para 3• 
discu.ssão. 

O Congressu Naclonal decr•;ta. 

Art . 1°. O Governo Federal creará e subvencionará escolas primarias, 
ü-3 ambos os sexos, nos pontos do territorio nacional que julgar mais con

c-niente. 
§ 1 o. Nas escolas cread.as e subvencionada:! é obrigatorio o éilsino da 

l'"lgua, geograph1a e historia patrias. 
§ 2°. Nas escolas dos nucleos coloniaes os professores ensinarão a lim

ltt das resper:tivas populações. 
Art. 2°. Cabe ao Conselho Superior do Ensino promover o desenvol

•mento e efficiencia do ensino primaria federal. 
Art. 3°. Depois de ·instituída a fiscalização escolar, o Governo creará, 

bvencionará, retirar{L subv'enç:ões e dwlocarã escolas sómen.te mediante 
·oposta do Conselho Superior do ·Ensino . 

Art. 4°. O Conselho Superior do Ensino enviará, annualmente, ao Mi
t 'tro do Interior, que o remetter{L ao Congresso, um relataria em que ve

tltm consignados os resultados obtidos e em que sejam alvitradas medidas 
l, e melhor sirvam ao desenvolvimento e efficlencia da instrucção e edu
c'•:ão popular. 

Ar t. 5° . Os professores para as escolas primarias devem ser escolhidos 
ll ntre os diplomados pelas escolas normaes do Districto Federal e dos Es
t~>'los . 

Paragrapho unico. O Governo tambem pôde nomear professores os que, 
P• -ante o Conselho Superior do Ensino, derem em concurso provas de sua 
!duneldad~ e capacidade. 

Art. 6". O Go .. erno nomear{L fiscaes em numero restrictamente indis
pensavel, para a fiscalização das escolas creadas e subvencionadas. 

§ 1". Os fiscaes percorrerão as escolas e são obrigados a apresentar, 
s· 1estralmente, ao Conselho Superior do Ensino, um relataria consignando 
~- resultados da fisc:allzação. 

§ 2°. •Só serão nomeados fiscaes os que fizerem, perante o Conselho Su
IJL 'lor do En.>ino, um concurso de titulas e documentos comprobatorios de 

idoneidade e capacidade. 
§ go . O Conselho Superior do Ensino classificará os candidatos que se

rto nomeados na ordem da classificação. 
§ 4". Os fiscaes terão passagens gratuitas nas estradas ele ferro e va

J-c• -es nacionaes. 
Art. 7°. Os vencimentos dos professores variarão de 150 a 300 , con

forme a locallzaç:ão elas escoJU.lj, e os dos fiscaes serão de 600 ; as suo
renções serão de 1:200 annuaes. 

Art . 8°. O Executivo reg>Ulamentará a presente lei. 
Art. go. Ficam abertos os creditas necessarios para a execução deEf.a lei . 
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Art . 10 . R evogam-se as disposições em con'trario. 
Sala ttas Commlssões, 18 de Outubro de 1917. - Anthero Botelho, Pre 

sidem;e . - Raul Alves. - Jose Augusto. - R arniro Braga. - Ephigenlu 
da Salle!l . - l!'loriano de Britto. - Valois de Castro. 

Enr. 16 de Novem bro ent1·a em 3" d·iscussão ( *) : 

O Sr. Monteiro de Souza: - Sr-. Presidente, infelizmente oc<:upo a tri
buna em um final de sessão, quando a Camara já deve estar fatigada. Ma.s 
so agora é submettido a debate o projecto n. 21-C, de 1917, o mais Impor
tante de quantos possam preoccupar o Parlamento de um paiz. Não é, poi:;, 
minha a culpa se uso da palavra em hora tão adearutada, para fatigar ainda 
mais a attenção da Camara. (Não apoiados ger=.sJ 

Desejaria, entretanto, Sr-. Presidente, que todos os Srs. Deputados pu
dessem ouvir a minha bem 1JOUco autorizada voz (não a]Joiados), ao tratar 
de um assumpto desta ordem e de tanta relevancia para o Brasil, agora qtte 
chegou a um mon1ento decisivo de sua historia. 

Com a luta que actualmente se trava, pôde-se dizer sem erro, entr~ 

todos os membros da humanidade, outros horizontes já se vão descortinando 
,para todas as nações, novos caminhos teremos de encetar, pelas novas clr 
cumstanclas de vida .que vão surgir i,nnegavelmente para os povos, sendo, 
portanto, necessario que as nações, a!; novas, sobretudo, como o Brasil, ~e 

preparem para tomar o Jogar que o seu valor lhes destinar. 
N est" mstante, Pm que a luta attlnge ~ plenitude, temos deante de n us, 

dependendo da nossa escolha, o caminho que havemos de seguir: de gra n
deza, de indifferença ou de subserviencJa. 

Compete. por consequencla, a nós, desde já visar o futuro para o qual 
devemos caminhar, certos de que as gerações vindouras nos tomarão contas 
severas, ou levantando louvores á nossa acçao d.e hoje, ou cobrindo-nos !e 
maldições, pelos nossos erros e falta de previclenCia . 

. Pesa, portanto, sobre nós, representantes da Nação, a mais tremen la 
das responsabilidades, qual seja a de lançar a boa, fecunda e verdadei .,. 
semente que vae dar amanhã o bom ou o má.o fructo, que decidir dos des
tinos do Brasil . 

U momento é realmente decisivo, n:!.o preciso descrever a situação em 
qu\l nos encontramos, para que a Camara se ponha lá altura do papel que 
o dever lhe indica. 

Nunca., Sr. Presidente, lamentei tanto, como nesta occasião, o me fal 
lecer o dom da palavra, dessa palavra brilhante, fluente, que convence, p 'r
suade e arrasta os mais incredulos ou iooifferente.s para a victorla de uma 
idéa, quando eu sei que nella é que está a verdade. 

Entretanto, Sr. Presidente, como se trata da vida e da grandeza do 
B rasil, como está. em jogo o destino do nosso paiz e eu tenha tan ta con
fianl)a na força e brilho da verdade, somente escudado no poder cta con
vicção ardente que possu o, abalanço-me a vlr pleitear, perante os ::>rs. •e
presentantes do Brasil, as medidas que, tenho certeza absoluta, darão os 
resultados mais elevados e. mais grandiosos par a a nossa vida de n ação m
dependente. 

Discute-se uma lei de ensino, é uma questão ela educação nacional que 
desejo pOr em, evidenciá: . 

(• ) A terceira discussão do projecto tomou sete sessões da Camara. 
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Depois de havermos hesitado durante um longo n umero de annos sobre 
a man eira de- agir, á força d~ propagan da, na Impr ensa, e da campanha 
que têm susterftado o espíritos mais illustrados de toda a Nação e vozes 
mais a u torizadas do Parlan~ento, pouco a pouco f oi se cr eando uma atmos
phera mais benevolente em favo!" da id!éa que venho defender. 

Os m ais a,u tor:i zados r epresentantes dos p oderes publicas já se lncor
uloraram na cruzada patriotica. Hoje, Governadores e Chefes da Nação, em 
mensagens e plataformas, são os primeiros a reclamar um gesto decisivo 
por parte da Uni1lo em favor da diffusão do ensino primaria . 

Finalmente, vamos tomando o caminho c rto pelo qual o Brasil devia 
ter enveredado, resolutamente, desde os primeiros dias da Republica. 

Vamos deliberar sobre a mais grandiosa, a mais elevada, das leis de que 
110diamos cogitar . 

Já o disse, o momento é o mais propicio para tratar de assumpto desta 
natureza: não se podia escolher melhor occasião, visto que a guerra, asso
lando a humanidade, nos dá uma lição impressionante do valor dos povos 
nella envolvidos, servindo-nos de exemplo para· os novos rumos a trilhar. 

Não é só o presente que nos deve preoccupar, devemos estar preparando 
desde já "' nossa directriz futura, para que, com firmeza e segurança, .pos
samos viver tranquil!os, logo que a paz venha reinar sobre a terra. E' o 
que fazem as nações envolvidas na luta. Apezar de estarem ,p eoccupadas 
com a prow·ia defesa, na qual têm empregado o melhor de suas energ·ias, 
apezar de terem posto todas as forças vivas de que podiam lançar mão na 
conquista da victoria, não se descuidam dos problemas do seu futuro. 

Ainda não ha muitos dias, Medeiros e Albuquerque, esse brilhante chro
nlsta, assignalava esse facto em uma ele suas chronicas, na "A Noite". 
Commentou elle a noticia de um jornal allemão, pela qual se via que esse 
paiz, apezar de estar jogando na luta a que arrastou quasi todos os povos 
ela terra a sua propria existencia, estava cogital1ldo da fundação de cursos 
e ensino para a formação dos futuros apostolos da sua expansão com

mercial. 
Além desse facto de que nos dá conta Medeiros e Albuquerque, constan

temente os te!egrammas dos nossos jornaes nos dão conhecimento de que 
a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, emfim todos os paizes bellige
:rantes, nossos alliados e inimigos, não se esquecem dos problemas do fu
turo, estudando a acção que hão de desen<volv r posteriormente á paz . 

Emquanto nos campos de batalha se decidem os destinos de cada um, 
todos preparam a situação do seu commercio vindouro, das suas industrias, 
elo seu desenvolvimento economico . 

Pois bem, deante de taes exemplos de previdencia, porque não podemos 
tambem pensar sériamente sobre as questões que dizem respeito ao futuro 
da nossa P atria? Porque entramos na luta, não podemos distrahir a nossa 
attenção do que mais de perto diga respeito a esse assumpto? Mas o !Pro
blema em debate já vem de muito antes de t ermos tomado attitude na luta; 
osta apenas vem mostrar com mais clareza a n ossa imprevidencia, obri
gando-nos a corrigtir o erro, si é que desejaJmos seguir o ca=Lnho que o mai.> 
elementar senso conunum nos inclica. 

Da mesma fóTma que um individuo daria lamentavel cópia do seu es
tado mental se, passando p or uma cr ise em sua vida, o seu esplr ito não 
se preoccupasse mais sinão com a idéa dessa crise, assim as nações, talvez 
mais do que os individuas, mostrarão um es ta do a larman te de su a Qrgani
zação, se dian te de uma crise esquecesse todos os dem a is p r oblemas da s ua 
existencia. 
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o individuo de espirito normal, bem equilibrado, tem de coo~·denar as 
suas acções, para que a idéa da crise não apague t odas as dem ais e p ossa 
com maior segurança vencer os e.ffe!tos desta. 

Sendo indefinida a vida de uma nação, mais que '!1-unca, num momento 
em que se empenha numa guerra, a maior das crises na existencia de um 
povo, ella precisa accudir tanto â sua defesa presente como á sua segurança 
e vida futura. 

Constituida de individues e tendo apparelhos ou orgãos que podem re
partir o estudo de todas as questões indispensaveis para sua indestructi
bilidade, a nação está em melhor condição que o individuo para resistir. 

Podemos ver o exemplo, considerando o que se passa num ·pequeno ag
gregado, numa familia, por occas:ão de uma crise . Se,. por exemplo, adoece 
gravemente um dos mais estimados membro8, nem por isso paralisa-se a vida 
da familia, para só se cuidar do doente; emquanto uns delle se occuparn, 
outros continuam nos demais mistéres domesticos e nas relações com o ex
terior. afim de que a vida siga o seu curso regular . Assim deve ser na vida. 
da nação. Nem todos os seus filhos podem combater; emquanto uns se pre
occupam mais directamente com a defesa militar do seu territorio, outros 
podem perfeitamente tratar de outros assumptos, como sejam os de ordem 
economica. de instrucção, de navegação, de commercio, etc . 

Deste modo respondo aqui a certos conceitos que já tenho ouvido mur
murar á guiza de critica. Dizem elles que a nação não deve se occu par 
neste instante sinão da guerra. 

Sr. Presidente, dariam os muito má prova da nossa organização, da nosst. 
educac:ão civica, e do nosso patriotismo, se esquecessemos dos demais pro
blemas vitaes da nossa n a cionalidade. pela unica preoccupação de estarmos 
envolvidos na guerra. 

O 'SR. JosÉ Anausro : - Nenhum dos paizes em Juta se esqueceu ainda 
dos factores da prosperidade f utura. 

0 SR. MONTEIRO DE SOUZA: - Foi o que acabei de assignalar. 
O SR. Jos11l Auausro : - Não só da prosperidade economica, como dos 

demais problemas de ordem social . 
O SR. MONTEIRO DE SouZA: - E' exacto. Já disse que um cerebro em 

estado de equilibr io, recebendo constantemente affluxos de percepções de toda 
a especie, coordena-as de accôrdo com as suas intensidades, resultan<!o dahl 
a sua acção perfeita na Yida. Igual phenomeno deve se dar na vida de uma 
nação; desde que cesse a coordenação, surge uma crise gravissima pondo 
em perigo a propria e~istencia . 
• Não chegamos a esse estado, aincla que pese a espiritos menos ponde
rac1os. Ao contra.rio do que pensam é este momento bem oiYPortuno para 
tratarmos da questão de instrucção publica, que é primordial de todos os 
problemas, cuja solução tanto nos serve para hoje como para amanhã. 

Não devemos interromper o curso normal da nossa existencia, abando
nar trabalhos desta natureza, maximé sendo elle condição essencial da noss, 
vida de povo independente. 

O 1SR. JoS'É AuausTo: - E' o preparo do factor principal que é 0 homem . 
O 1SR. MONTEIRO DEl SouzA : - Encerro estas ligeiras considerações par:. 

entrar no assumpto que me traz á tribuna· . Procurarei desenvolver a minha 
argumentação d,o modo mais breve que me fôr possivel, apezar da materia 
comportar uma larga discussão: mas não desejo fatigar a attenção dos col 
legas que neste final de sessão, mesmo cançados. ainda se dignam de me 
ouvir . 

O SR. JosÉ Aucusro : - V. Ex. não nos cansa; ao contrario: é ouvido 
com muito prazer e proveito . 



0 S R. MONTEIRO DEl SOUZA : - Agradecido pela bondade de V. E x . Jul
gando que, para levar a convicção ao espírito dos meus collegas, de nada 
valeriam as m inhas palavras, sem a poios va~iosos de a u toridades de compe
tencia irrecusavel, trouxe, para a tribuna os documentos necessarios que 
aqui estão, afim de servirem de base ás minhas asserções . Em um assum
pto destes não podemos deixar de lado o exemplo de outros paizes, afim de 
pouparmos longos annos de experiencias e dispendios que elles fizeram para 
a ttingir ao grão de prosperidade em que estão . Ainda não ha muitos annos, 
em a lguns delles a s ituação do ensino publico e da educa~ão podia ser pouco 
mais ou menos comparada á nossa actual, não se,ndo, portanto, descabida a 
attenção que prestarmos ao modo porque della se sahiram, applicanclo in
telligentemente os meth odos que a pratica demonstrou serem valiosos . Eis 
porque serei f orçado a ler os trechos de opiniões diversas .• -ão vae nisto 
,Jesejos ele exhibição, que meus collegas sabem não estar .no meu feitio. Os 
livros que nos vão mostrar a orientação ou o caminho a seguir, são muito 
conhecidos, não trarão novidades para os meus collegas, apenas avivarão a 
!embrarnça ela evolu ção que tem soffrido o problema n os paizes mais adean
tados na educação popular. 

Comecemos por demonstrar que a tendencia de todas as nações onde hoje 
fl oresce a civilização em seu apogeu, é para a formação de centros nacio
naes incumbidos de promover, animar e dirig\r o desenvolvimento da eclu
l!ação. E' a nação representada pelos seus poderes publicas mais elevados 
1ue se vae assenhoreando elo ensino publico, -::orno elemento essencial elo seu 
tdeantamento e da sua propria existencia. Não ha mais um só paiz civi

lizado que se desinteresse das questões de instrucção como factor poderoso 
da educação nacional, imprimindo-lhe a conve.niente d irecção e unidade . :Mes
·no aquelles que, por sua inclole e formação historica, deb::avam esse encargo 
10 interesse particular, a despeito das doutrinas ou elos costumes, viram 
1ouco a pouco a inger encia elos poderes publicas em tal materia ir invadindo 

' substituindo a acção particular: ao principio, pelo~ poderes mais restri
ctos, e por u ltimo, pelos mais elevados . A evolução era ;!'ata!: com as cres
"entes necessidades da vida, sempre proporcionar ao desenvolvimento da ci
;;!ização moderna, com exigencias cada vez maiores, o particular, mesmo se 
ssociando a outros, já não podia mais prover p or s i só ás expensas de 

o.:ms estabelecimentos de instrucção e educação, ao a lcance de todos; o pro
Jlema complica-se ainda mais para a acção particular quando pensarmos 
.a complexidade de conhecimentos que se exige do edu cador moderno . E' 
··Yidente que só essa poderosa associação, o Estado, póde manter ao alcance 
< . todo o mundo, ricos ou pobres, escolas ou estabelecimentos de educação 
"' ensino bem apparelháclos, com excellen tes mestres e sem a preoccupação ex
"lusiva do lucro, preoccupação que não p6de abandonar a iniciativa par-
icular. 

Já vae longe a época em que da escola só se exrg1a o modesto papel de 
' tilidade individual do ensino ela leitura, escripta e taboada. Então era pos-
ivel deixar essa tarefa ao cuidado particular e mesmo quando o poder pu

'lico intervinha, o poder de caracter mais regional, era como simples au
xiliar. Já nesse caso começava a apparecer a necessidade da intervenção 
publica, porque nos centros de maior população era insufficiente a acção 
particular. Eis porque, depois desta, surgiu a ingerencia da autoridade local 
' que depois se fo i a largando àté a mais alta, de toda a nação, .como se 
dã em nossos dias . 

Assim, do modesto papel da escola CI'eada pelas associações reÜgiosas, 
que nella viam o melhor instrumento para arrebanhar proselitos, surgiram 
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esses poderosos centros d educa~ão de que hoje se servem as nações cívi
lizadas para assegurarem a sua grandeza e prosperidade. O valor dellas de
pendendo do valor dos indivíduos que a formam, não podem mais se des
interessar das instituições e dos metbodos de ensino e educação. 

Este principio, formulado pela primeira vez pelos apostolos dos gran
des icleaes da revolução franceza. que dec'araram a instrucção materia de 
"serviço publico ... inserindo um artigo a esse respeito na. Constituição de 
1791, foi ga11hando terreno á medida que a civilização avançou, mesmo nos 
paizes de formação mais particularista. 

Será nestes, portanto. que irei tomar os exemplos em que me devo ba
sear, deixando de citar aquelles cuja índole se assemelha á · .nossa, aquelles 
em que dos poderes ceritraes ê que partem todas as providencias de cara
cter publico. Deste modo não nos poderá restar duvida alguma quanto á 
generalidade do principio qÚe desejamos seja adaptado por n6s, ao termos 
de legislar em identico assumpto. 

Yamos Yer o que se passa na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Suissa, 
esses tres paizes mais individualistas, cuja organização se a se11ta no mais 
amplo rel'peito á autonomia particular ou local. 

En1 18 2. o eminente Senador Ruy Barbosa, no seu celebre parecer, como 
relator da Commissão de Instrucção Publica da Camara, com aquella pro
ficiencia que todos lhe admiram, acccntua;va a tendencia a que ha pouco 
me referi, apoiando sua argumentação em copiosa documentação . Refe!·in
do-se á Inglaterra, eis o que dizia S. Ex. : 

'"O desideraturn, pois, hoje na Inglaterra, lo·nge de consistir no pensa
mento de estreitar a esphera do Estado e descentralizar, municipalizar, in
dividualizar a instrucção publica, está p lo contrario em robustecer a auto
ridade central, harmonizando, por uma administração u11ifLcada e efficaz, a 
direcção do ensino. Verificou-se ali que a intervenção do governo, longe 
de arrefecer o concurso dos particulares, o estimulou quasi por toda a parte. 

l\fr. Cumin, inspector das esc.o.!as de Brístol, demonstrou, mediSnte fa
ctos, que o ><ubsidio official incitára os particulares a reforçarem e multi
plicarem as suas liberalidades. O mesmo averiguou-se em Darenfort e em 
muitas outras localidades. 

l\1:. Sevior sustenta que as subYenções do Thesouro tendem a desenvol
ver a cooperação dos indivíduos, e todas as autoridades ouvidas no inque
rito de 1858-1861 convêm nas Yantagens da interferencia do governo. 

O Cardeal Wiseman confessa·va os serviços devi.dos á intervenção do 
governo. "Devemos .. , dizia elle, .. ao concurso do Estado a possibilidade de 
formar um corpo de- bons mestre-., e a organização das escolas normaes, de 
que tão grande precisão tinbamos''. 

Forster. emfim, o penetrante- espirito, o adeantadissimo estadista, a que 
se deve a reforma fundamental de 1 70, declarava então, no Parlamento, que 
as peiores escolas eram as isentas de acção beneficladora do governo ." 

Respondendo â critica, que invocava contra sua argumentação a opi
nião do philosopho inglez J. Stuart 1\l[jlJ, escreveu o eminente relator que 
a opinião deste sabio não era contraria ao espirito do seu projecto e termi
nou a refutação deste modo: 

"Sob o regimen da liberdade, acontecerá sempre, não se tendo em mira 
o fim, não se acerte, jamais, com os meios de obtel-o, ou que, concebendo 
as pessoas precisadas de instrucção apenas uma idêa, já imperfeita, jâ er
ronea, das suas proprias necessidades, a offerta solicitada ao mercado pela 
procura existente seja coisa totalmente diversa do que se carece. Qualquer 
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governo um pouco civilizado e de boas intenções póde, sem presumpção, 
1creditar-se provido de uma instrucção superior á média da sociedade go
··ernacla, e ter-se por capaz de offerecer uma educação e um ensino me
lhores do que o povo, entregue a si mesmo, reclamaria. E', portanto, a edu
crtção uma das coisas que, poclemol-o admittir como principip, o Governo 
!lcYe distribuir ao povo. Ella constitue um dos casos a que não se appli-
am necessariamente os motivos da regra da não intervenção, a que nem 
0 dos esses motivos são a,pplicaveis. " 

N em se cuide que o illustre economista, nes~as palavras, estabelecesse 
,una e:xce.pção para as nações ele ordem inferior, entre as que hoje existem. 
blle abrangia a sua grande patria na classe dos povos entre os quaes assiste 
\neYitavelmente ao governo o papel pr,eponderante no desenvolvimento da 
.,ucação popular. A prova, eil-a: "Tão discutida tem sido stes ultimas 
"mpos a educação custeada, na Inglaterra, pelas subscripções particulares", 
iiz elle, "que seria escusado fazer-se aqui minuciosa critica . Só o que direi, 

0 de que estou convencido, é que, ainda no tocante á quantidade, ella é, 
.. • dura nte muito tempo continuará a ser", insufficiente, ao •passo que, na 
q J:llida de, posto haja certa tendencia a melhorar, não é boa "senão acci

ntalmente" , e, "em geral, tão ·,·uim chega a ser, que de instrucç:ão tem 
"I ~e nas o nome" . 

P oderiam objectar~me que de 1882 para cá a attitude da Inglaterra mu
<' ra. retroceder· e que, por conseq uencia, a directriz assignalada pelo cün
' ·lhciro Ruy Barbosa não deve mais ser invocada em nossos dias. Obras 
1 ->Jter iores, porém, nos vão dar provas do contrario, mostrando que cada 
' ' mais se accentua a tendencia dos poderes naciona es para influírem sobre 
o ·nsino publico, tentando unifil!al-o, ainda que respeite a autonomia par
( alar e regional. Sou propenso a acreditar que depois da guerra, depois 
d· ,;sa transformação por que estão passando os costumes da sociedade in
g ·za, o Governo nacional acabe assentando definitivamente o seu domínio 
tu e lar sobre ma teria de ensino e educação. 

Pelo estado a que chegou a acção governamental hoje, póde-se prever 
d· sua attitude de amanhã, maxime tendo rompido já, depois da guerra, com 
ai •,tmas de suas seculares tradições. 

A administração actual está estabelecida do modo que se segue, con
to me consta do Diccionario P eclagogico ele Buisson, edição ele 1911. 

" Les autorités centrales. 

Le Board of Eclucation est l'autorité SU{lerieure centrale charg-ee de 
In <u rveillance ele tout ce qui concerne l' éducation en A ngle terre et clans le 
P:;.ys ele Gallcs. Il a été etabli en 1899, et a pris iã place clu departement 
d'cduca tion (y compris le departement ele sci!}Ilce et art). Le Board of 
Etlucation est composé d'un présiclent, qui est membre du governement; du 
Lo ·u président du Conseil privé, eles principaux secretaires d 'Etat, du pre
mi• r commi ·saire ele la Trésorerie, et clu chanceller de l'Echequier . Il ne 
fat.t pas croire, cepedant, que le Board se réunisse pour la surveillance 
~f 3 affa ires ordinaires de ce ministêre de l'éclucation (Education Office). 
lRs que.stiotns politiques les plus importantes qui se rattachent à. l'aclmi
ni3U·ativn <'Lel'Lnstruct'wn !PUblique, y compris la preparation des "bille", sO!Ilt 
110 cfes na turellement devant le cabinet auquel appartiennent tous les mem
br s du Boarcl. Mais le travail ordinaire clu Boarcl est exécuté por un per
so mel de fonctionnaires qui dirigent un secretaire permanent e t un secre
taire parlementaire, tous cleux di r ectement responsables devant le président. 
du Board. 

L'office du Board of Eclucation est clivisé en trois sections. 
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La section elementaire s'occupe de la surveillance de l 'administration 
et de l'inspection de l' êducation élémentaire, a insi que de la prêparation et 
de l'examen des instituteurs et institutrices et des "pupil teachers" (élêves
maitres et éll"ves-maitresses). 

L a sectio~1 secondaire s'occupe de ce qui apparient à l'administration 
et à l'inspection des êcoles secondaires et des fondations affectées à l''édu 
cation .. 

La section technologiq\le s'occupe de l'admtnistration et de l'inspection 
des institutions techniques et des classes du soir qui reçoivent des "grants" 
du gouvernement, ainsi q'lle de ce qui conoorne le Musêe Vicloria amd .Al
bert, Jes collf'ges royaux de science et d'art, et l'entreprise de la carte géo
logique . A l'exception des collêges royaux de scie11ce et d'art !e Board o< 
Education n'entretient et n'admin~stre lui-même aucun établisseme.nt d'édu· 
cation. Chacune des trois sections du Board a à s.a tête un secretaire assiE 
tant principal (Principal assistant sccretary), qui \est subordonné à son 
tour au secretaire permanent. Il y a en outre une division pour les affai
res contentieuses, une section médicale, et un bureau de direction des en· 
quêtes speciales et des rapports speciaux (Office of director of special in
q u1ries .a.nd speciaJ repc:irts) . 

Les pouvoirs du Board of Education résultent: 1°, des Educations Act. 
de 1870 a 1907; 2°, d>es Endowed Schools Acts et des Charitable 'ft·usts Act 
(certains pouvojrs résultant de ces acts, et accordés originairement à Jo 
commission de charité, lui ayant été transférés par une ordre rendu ec 
Conseil); 3°, du fait qu'il administre les "grants .. votés par le Parlament 
en faveur ele l'éducation. La tendance de la legislation depuis 1870 a ét•' 
d'zccroüre trê.s rapid€1ITle.nt les &roifts et les po.uvoirs du Boa,rd of Educa
tion. Un comité consultatif de dix-neuf membres (dont quatre sont actue,
lement des femmes) est nommé, en vertu d'wn statute, par le présiden,, 
pour donner son avis au Board sur toutes les matiêres sur lesquelles celui
pent Je consulter. 

Le Board of Education n'a pas d'autoritê sur les universités, except' 
en ce qui concerne les sect10ns pédagogiques (on Taining Colleges) subven
tionnées par le gouvernement qui peuvent exister dans leur sein. 

D'une maniêre générale, le Board n e possêele aucun droit ele surveillance 
directe sur I'êducation secondaire supérieure (hlger secondary educatior:) 
ni sur les universités. Mais toutes les parties de 1' éducation anglaise re~
sentent indirectement, sinon directement, I'influence du Board . 

L'autorité centrale pour Jes écoles de reforme et etablissements corr• -
ctionnels (Reformations e t Industrial s~lV)('·~, ~-· I '\1'ni~t?re de l'Interiec.r 
CRome Office" pour les êcoles d'indi.gents instituées en vertu de la Joi J " 

pauvres (Poor law schools), !e Local Government Board. L e Ministêre 1e 
la Guerre (War Office) est l'autorité centrale pour les écoles de l'armée; 
l'amirauté, pour les divers établissements d'éducation, y compris les Roy"l 
dockyard schools, qui se rapportent à la flotte. 

C'est la Trésorerie qui admi'q.istre le "grant" annuel accordé par le Par
lament en faveur de8 co!lêges universitaires en Grancl-Breiagne. et en fave•1r 
eles trois collêges universitaires du Pays de Galles. La repartition de C\3 

"grant" est faite sur le préavis d'un comité spécial de!'ligné par la Tr(
sorerie; et des inspecteurs nommês par la Trésorerie visitent de temps à 
autres les collêges qui participent aux "grants", et font apport sur leur 
activitê . 

Mais les rapports annuels des universités et eles colleges universitair s 
em question son publiés sous l'autorité du Board of Education. 
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Un comité du Conseil privé étudie toutes les propositions tendant à 
~mender les chartes et Jes estatutes ·des universités, ainsi que les statutes 
des colleges c1'0xforc1 et de cambridge . 

Pour l'administration du "grant" en faveur de J'instruction swperieure 
agdcole, J'autorité centrale est !e Board of Agriculture and the Fisheries 
(Bureau de J'agriculture et des pêcheries)." 

Como vêm os meus collegas, a educação na Inglaterra está subordinada 
a um conselho que vale por um verdadeiro ML'1isterio de Instrucção Pu
blica. Deprehende-se dahi que a tendencia para centralizar tem caminhad:> 
bastante da t<poca em que Ruy Barbosa assig·nalava esse facto, para a actua
Jidade de que nos dá noticia Bui~~on . 

D evo a inda asRignalar c1ue houve uma tentativa mais avançada, regu
lando a difficuldacle religiosa resultante ela situação privilegiada que ainda 
mantém a igreja ingleza nas escolas dos clistrictos· ruraes, submettendo essas 
escolas a certas condições esta tu idas pelo "Board of Education .. . Essa ten
tativa ainda .nã.o logrou vencer a fo,rça da tradição, pelo que r oi retirada 
da discussão pelo governo ... 

Em um livro muito mais moderno encontramos em synthese as rela
çces elo Estado com a acção particularista em assumpto de instrucção; é a 
obra ele Paul Descamps, "La fot·mation sociale de l'anglais n'loclerne". 

"A iniciativa privada ifez muito pelas escolas na Lnglaterra, e é ,por isso 
que neste paiz o conjunto do systema escolar parece·•, diz o original, "inor
ga.nisé". I sto é, o autor quiz dizer que parece não existir ... 

O SR. JosÉ Aucrus'l10: -Que mão ha un.id.ade de vistas. 
O SR . MONTEIHO DE SouzA: - ... não haver unidade de vistas, como bem 

interpreta o nobre Deputado. 
Continúa o autor: "A iniciativa privada, todavia, foi impotente para as

segurar o ensino primaria universal. Dahi a interve.nção dos poderes pu
blicas. 

Mas a maneira por que esta intervenção se fez na Inglaterra difere pro
f undamente daquella que se dá no continente: !primeiramente, fez-se tardia 
e timidamente; em seguida o •Estado contentou-se em regulamentar, vigiar 
e subvencionar, mas deixou as escolas publicas nas mãos dos poderes loc.aes. 

Emfim, coisa mais curiosa ainda, fez-se appello ás forças privadas para 
a dministrar as escolas publicas, de concerto com os poderes Joca.es. " 

O SR. JosÉ AUGUSTO: - l\Iuito bem, esta é a boa tendencia. 
O SR. MONTEJlRO DE SouzA: - '·Na Inglaterra não ha opposição, mas co

operação entr as forças publicas e as privadas, os poderes locaes e o Es
,ado . Quando este ultimo interveiu no domínio da educlM)ão, certos obser
vadores superficiaes gritaram que a Inglaterra cambav.a para o estatismo. 
Si formos ao fundo elas coisas veremos que se trata de uma cooperação do 
Estado, dos poderes locaes e elas forças privadas .na obra da educação." 

E' isto precisamente que p6de ser levado a effeito entre nós, de accôrdo 
com a nossa organização politica. O caminho que a Inglaterra seguiu nas 
-ruestõ s de ensino e educação é um ensinamento que nos poden1. evitar 
<>xperiencias desnecessarias . A organização de que nos dá noticia Bu!sson 
mostra que hoje e.xiste ali um verdadeiro ministerio cooperando com os po
ueres publicos locaes e com a i·niciativa particular. E-ssa cooperação na ad
ministração tende a unificar os resultados oriundos das iniciativas esparsas, 
evitando uma absorp~ão do Estado que poderia prejudicar as demais forças 
vivas da nação . 

O SR. JosÉ .A.trausTO : - Todas as forças cooperam para o mesmo fim. 
O SR. MoNTEmo DE SouzA: - Nem é possível que o Estado, em questão 

de educação, seja o unico e exclusivo a se preoccupar . .A. educação, pOr sua 
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J)ropria natureza, devendo se exercitar desde a mais tenra infancia, l}ão pód~ 
ser elo domínio uni co e priYado elos p:oderes publicas 11acionaes; por força, 
tem de ser repartida entre todos os elementos que constituem a sociedade . 

Aqui, entre .nós, até ha pouco te.rn.po cau ·ava indignação aos nossos con
stitucionalistas a icléa de que a Na ão, pelos seus poderes federaes, inter
viesse em ma teria de ensino primar:o. Creio, porém,- que ess fetichismo 
retrogrado já está muito abrandado e desapparecerá de vez si meditarem 
no que se passa no paiz citado e no que nos serviu de mdoelo á organização 
política. vigente. 

Deixemos, portanto, a Inglaterra, e passemos para os Estados Unidos, 
na.ç,ão filha dos costumes inglezes, mas que em virtude de sua formação e 
constituição como nação teve de dar ás suas instituições um cunho ainda 
mais individualista . Antigas colonias, sem ligação ou · dependencia alguma 
entre si, pois cada uma gozava da autonomia administrativa que lh es con
cedia a metropole, em virtude dessa autonomia requintaram os costumes tra
zidos. Assim constituídas formaram a actual poderosa nação ame t·icana, que, 
tendo mais ou menog a idade da nossa Patria, chegou, entretanto, a um tai 
grão de desenvolvimento que .nos pócle dar lições em todos os ramos da viela 
humana. especialmente ne te assumpto de instrucção e de methoclos educa
tivos. (M1Lito bem) 

Que admiravel progt·esso t'm ftlto os Jl:staclos Unidos nesta ma teria! 
Graças aos snus methoclos, hoje podemos nos deliciar com a ingenua satis
fação de um dos antigos gover·nadores coloniaes, Berk:ey, facto que já fo: 
referido aqui pelo Sr . Raul Alves, na segunda discu são do projecto. Aquelle 
governador, dando contas elo estado da !nstru ção, rendia graças a Deus por 
não haver escolas gratuitas nem imprensa na colonia e esperava Que não 
as teria mesmo dentro de um seculo. "Deu nos preserve de uma e de ou
tra", dizia elle. pois acreditava que e1·am instrumentos de "desobediencia, 
heresia, sectarismo", cabendo ã imprensa especialn1ente o papel da propa
gaC'lda de libellos diffamatorios contra o melhor governo. Imagine-se o es
panto desse g0vernador si hoje resusc!tas&e, deante da preoc.cupação dos seus
successores em desenvolver a instituição que tanto emor lhe causava . 

O SR. JosÉ Auousro: - Os dirigentes elos Estados Unidos, a:iás, sem
pre viram que a educação era a base de todo o progresso nacional. 

O SR. 1\iO::I!TEIRO DE .SouzA: - Não h a duvida que se collocam á. altura 
das necessidades da nação, dahi a rapidez com QUe tem progredido. Um 
escriptor a:nerica 1 0 assim aprecia a e1•olução da sua patria: "A historia 
da maneira pela qt;.al as instituirões individuaes ela época primiti-va das co
lonias se desenvolveram até se tornarem os organismos coht>rentes e <'Om
'Pletos dos Estadot modernos da União, revela uma notavel faculdade de 
adaptação â.s necessidades varlavels da vida americana e uma tendencia con
stante para a unificação e para a arlopção de uma norma commum, ten
dencia que, e-n larga medida, não se preoccupa com ':IS ·~ronteiras dos E~
tados". 

Essa tende.ncia é bem patente em ma teria ele ensioo. As necessidades 
publicas mostraram que os poderes publicos 11ão podiam. SE' desinteressar do 
assumpto e por isso do domínio privado passou a occupar tambem a atten
ção das autorlclades regionaes, estadoael'. e por fim a da propria União. As 
questões de eaucação eguiram uma evolução semelhante á da Inglaterra, 
com a differe"lça. que a acção do Estado aqui ê :nuito mais accentuada e 
preponderante. 

No já citado P!lrPcer do eminente brasileiro Sr. conselheiro Ruy Bar
bosa encontro copiosa documentação parn dcmonstrn.r que naquelle paiz ê 
bem notavel o cammpo para a ee:~tralização do estorQos em materia cl "' 
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educação, aspirando-se até ::t creação de um ministerio nacional de iustru
cção ;publica. 

"Entretanto, diz elle, paiz onde a espontaneidade individual disponha 
de tão portentosas forças como na Inglaterra e seja capaz de emprehendt-· 
mentos tão gigantescos não conhecemos nenhum, a não ser a grande feder;,.
ção republicana da America do Norte.,. 

Pois é nesse paiz que elle nos- va.e dar contas da tendencia centt~d.Jl;!:u.

dora do Estado prégada pelas propria.s autoridades encarregadas dos servi•,;OS 
de instrucçi.J.o: 

"A propria idéa da i.nstituição de um m!nister!o elo ensino publico ·vrm
cipia a fazer proselytos entre os pedagogos americanos. Assim, na AssocJa
ç;ão de Educação Nacional (National Education Association), entidade de 
certo caracter ofrtcial naquelle .paiz, em sessã.o de 11 de Dezembro de 18'1'l, 

0 Dr. FLancoC'k, superintendente das "city schools'' em Dayton, Ohio, apoia
do por l\1. C. A. Apgar, superintendente da instrucção publica, por parte 
do Estaé!o, em Frenton, New Jersey, e iiJOr outras autoridades escolares, 
pronunciava-se manifesta:Jclo o desejo de ser estabelecida em Washington 
·• uma universidade nacional de educação.,, com o seu representante no ga
binete federal . 

Ao seu vêr a instrucção publica neeessita de u.nificação e do estimulo 
com que a nação a possa ampliar; cada Estado conviria que tivesse uma 
directoria da in.strucção, cujos membros poderiam ser o Governador e outros 
a ltos funccionarios do Estado Essa revartição nomearia o superintendente 
do Estado, ao qual competiria a attribuiç1í.o de designar p superintendente 
de cada condado e, _talvez, os SU\lJerintenclcntes de cada cidade . 

M. Lemuou, superintendente do :mstaclo nas escolas de '.ropeka, Kansas, 
dizia no mesmo Congresso : '·Estamo8 persuadidos ele que cumpre assegu
ra r a todas as creanças o dessuvolvimento IPhYsico, moral e intellectua.J, 
•tue o nosso Governo defende até quanto á sua conservação, da intelligencta. 
-lo povo; que nunca se poderá educar a grande maioria elas creanças "sinào 
"m escolas organizadas, contrasteadas e, em la~·ga p-arte, custeadas pelo 
Estado", que o Estado carece de adaptar amplas disposições para a mstru
··ção escolar ela puerlcia em sua totalidade." 

M. Gilson, ex-superintendente escolar elo Estado na Carolln"- do Sul, 
lemonstrou, na mesma assembléa, a necessidade de uma repartição central 
uo ensino publico em cada Estado, composta do Governador, do "attor.ney 
r;eneral" e mais tres membros escolhidos pelo primeiro. 

Mas ainda ninguem discerniu e qualificou melhor os graves tncon ven!en-
es da abstenção do governo central na gerencia dos interesses do ensino, 

os desgraçados el(feitos da ausencia de uma solida e comprehenslva orga
lizaçâo nacional das instituições ensin~ntes, d que o maior dos pedagogi~
as americanos, o patriarcha elas reformas da lnstrucção pop-ular nos Es
ados Unido~. o ven~ravel Horacio 1\-Iann. 

Depois ele ter percorrido, em uma excursão escolat·, a Inglaterra, a Frau
a e a Allemanha, elle mui sériamente aclvertiu contra esse perigo a opmtão 

l o seu paiz. "Onde o Governo deixou de estabelecer um systema de edu
cação. tudo corre ao sabor ela iniciativa particular. Em taes casos, um di .. 
wlinuto numero de homens - sempre uma ft·aca mi.noria - que aprecia 0 

·a lor da tnstrucção, funda escolas adaptadas ás suas conveniencias parti-
culare». A maioria fica ao desamparo, sem meios equivalentes ele duca
<)l o; e assim se cria o vulgo na ignorancia. Ahl raz a origem aas maiores 
ln-egularidaclel" sociaes. . . Os m stres privados constituem outro obstacu10 
á~ reformas. Bem que rivaes entre si. o interesse os impelle a concertar6m 
os seus esforços contra a introducção de qualquer nova classe de escolas, 
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QUja existencia enfraqueceria o !?atrocin!o reservado e."clusivamente a elles. · · 
Eis ainda outro damno. -

, o systema lo-ca,l, qu a;ntes lJ. .ausencia de systema, longe !.'le set· a:Ppll-
«ad.o menos disr:>endiosamente, é mais c:l.l;o do que o systema geral .. · · Ac, 

' eresce a eJ;;SeS ' outro •mais forrnidav.el, proveniente da iil.USencia de um sys
tema nacional e da falta dessa fiscalização que lhe é. inher_ent:. ~uexo fala!' 
:ao caracter <los livros de estudo, que infames -auto~·es -e .Hl\St1tu1dore~ !ndi
=os se eo;nchâvam .. para vulgarizar na,s escolas, como meio de a t t_rah1r, uma 
~1fancia corrompida. . . "Taes a lgumas das funestas consequencias resul
tan;~tes da negligencia Q,o Estado em instituir para o poy-o um systema geral 
de educação" e. do abandono da "mais importante de todas as lfuncç~es 
do govel'no'' ~ "ls:peculação de indiyi-duos inesponsavei,s (and from,.. le.av1ng 
this most i.mv<H·üu'lt of aill lfunctions of a goV'.Eii'Jllnent to the ;;;peculaion 
of il'Iiesp<!>nstb)e :men) .r" 

Fica assim provado que de ha muito se se-nte a necessidade dos pod~
l'mi' publicas naciimaes ámerlcano's' intervirem francamente . por meio de ~en
tTos dil'iaeiltes nos domínio-s da educação nacional. Enum·e1·antlo os pa1zes 
q/.ia poss"uem ministerios de 1nStruodí.o Publica, termina Ruy B_arbosa di" 
zendo: "Nos Estados Unidos já desde 1866 se começava a generalizar o :;.,n
tilnen'fo '' da ' neces-sidade de crear-se uma Secretaria de Estado, ' que presida 
aos ~intei·esses ·ao ensino . Esta asserção vem documentada por Ulma tl1anscri
pl;:ão 'que "ê a seguinte: 
· '1ndeect" the warit ora central bureau; as ·a departmeht r Jr a .secreta
nshtp of · the Interiorr to!: preside o'ler the interest of education - '' Mi
nistrey of PU'blic 'Instrúcti-on, or somethiug anaJogous -to our oW:n commit
tee of th·e· PI'ivy Councb - in spite' of the ,antecedent áislÍÍm , to centrali
zâtian, ~ap1Jeai-ed "Ü:i b~ inal~ing it'self widely if-élt in the Unitell States" . 
.lÍame's' · Ftaser': h<ReP'ort' ~ii i:be c'ommon school system of the ·unitea States 
a~d oi fhe provinces of Ur>Per a.nd 'Lower Can:;t.da". (London, 18~6), :P~-
gina 159. '' · · o 

Esse testemufi_ho no~;>~ infgrma âos · sentirnentos que vlio ganhando t er
rénó no paiz clâssic·o da ibic'ia,tiva ,tiarticu1~1~. O lJa~z d~ .at:J-tonon11a , local 
por excellencia, tende p_ara ;:t cre.ação de umlj. repartição 'central que pre
sidá: e un~fiqUe ' ds trabalhos da insttucç;ão pU]Jlica e dá. educaçãq J;~aCional. 
1 " Esta ê n. selução natural. 

Da mesma fôrma ql,l,e< es~e.s dois paizes de form.~çã0 diversa, de cart~.
ç~er ~e 1educaç;ã.o--P.Olitica in,t-E!ira,ro,ente -differentes do nosso, caminham para 
a fu,nÇlaçií.o do M;inisterio da In.strucção Publica;; e já. ·possuem repartíções 
que ,de certo ·modo dão uma direcção unifor·misadora ao en.sino " edm:acão 
]]aciona)., nó,s -tam,bem Pa.l'1j. lá .havemos de cam~n bar. 

0~. R . • , Il.AJ\URO BRAGA: - Aqui iá· surgiu a ide<l>. 
O ·'s~ . MONTEmo DEl ,SouzA: - ®' uma prova do que affir-rrw. 
O SlL Jo:sl\'1 A1J'l:USTO: ~ E lA .são ]?ovos de iniciati:va tlarticularista; a 

:i,yter:venção do Estado ~ semnre ~inima. ao contrario do qu.e se diá en' 
trll nó;;· . 

.• O.,:SR. i}:IOl-1~0 fiE SouzA.: - Nps; que tudo esperamos da ·acçào go
y.enn<~-mei;J,taJ, con1 mais ·J;.acilidade c)legaremos lá; o meu projecto ... 
· ci .SR. Jos;Jl:_AuqiJsl:Q: - O. que admil·a é- que não tenhamos éuida<lo 

ainda disso sêr~a.J;l1ev te. 

:. p 'SR. Mo:t-;mmp D~ ~OUZA: - Q meu projecto prepara e erreno IJaTa. 
cgas U)!>l).1ores. ,Felizm(jlnt,; o p.rnl;Jümte a.ctual já ê muito mais fav'oravel. iA 
<;orrente 1 Ç.os que .1;eclamam a acção poderosa do poder central attingiu os 
J;lroprips dirigent~ da Naçã,-o. 
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V . Ex. vê, Sr . P r esidente, qu e a mais alta autoridacle do nosso 'pa.lz, 
o actual Presidente da Republica, Dr. Wencesláo Bra:t, tomou a in iciativa 
do movimento, partindo do alto, quando, em sua mensagem de 3 de Maio 
dest~ anno, pediu a attenção do J: oder Legislativo para o assumpto . O nosso 
candidato á presiden c!a da Republica para o quadriennio futuro, Sr. Dr. Ro~ 
drigues Alves, em sua plataforma, lida ha poucos dias,- tratou da necess1daae 
do poder central amparar fortemente os outros poderes, para sw.perar a.'l 
maiores dif.ficuldades com que .Juta a diffusão do -ensino entre nós. 

I sso ·prova que os governos republicanos desejam emprehender sériame:u~ 

te a reforma salutar da nossa educação nacional. E ' trabalhando no mesmo 
sentido, que estou abusando ela attenção dos meus collegas . 

.Sr. Presidente, já de h a muito me adverte V . • Ex. de que a hora esua 
terminada .par a os nossos trabalhos; por isso, suspendo as minhas constd ,..·
rações, pedindo a V. Ex. que me reserve a palavra para cqnttnuar amanb!.. 
a discussii.o deste m<1.gno assumpto . (Muito bem; muito bem . O (Yraàor J. 
cumprimeJ~taào). 

O Sr. Montei1·o de Souza: - Sr . Presidente, reençeto as consideraç1!e8 
que comecei 11a ultim<l- sessão, a ~-espeito do projecto em ·debate . P{)derla 
me J!mitar a dar meu voto ás mediàas propostas, pró ou contra, sem tomaJ: 
parte na discussão, si não tivesse um grande amor a esta questão e si um 
dever de patriotismo me nã6 obrigasse a tomar parte activa na discussão,. 
tentando demonstrar á Camara aquillo que penso ser necessario, hnprescin
divel 1Jara podermos fazer urna léi eff1ciente. 

O meu illustre collega, Sr. José Augusto, por occasião de discutir est" 
mesmo projecto, no segundo turno, declarou á Camara que estava certo df11 
que ia ser approvado o sulbstitutivo da digna Commissãl~ de Instrucção 
Publica. Essa affirmação, partida de um membro da Commissão, seria ~m 
motivo sufficiente para que eu não mais viesse abusar da ,paciencia da Casal 
mas não posso crêr, não acredito absolutamente que. a Ca~-a esteja fh;me 
11esse proposito, aberrante do:; costumes e da razão de ser de um Parlamento. 
Penso que foi apenas um erro de julgamento do nosso prezado collega, polw 
a Camara dos Deputados, em uma lei dessa natureza, em que não pôde haver 
paixão alguma, em que não ha questão de política partidaria, em que inão 
]Jóde predominar outro sentimento sinão o estudo calmo e ponderado, n<.>o 
terreno scientifico e d.os .principio. , certamente. não terá de antemão formu
lado seu juizo, antes de ter debatido a questão, ouvindo todos os argumen~nfl 
pró e contra o projecto . 

E, Sr. Presidente, como eu já tinha projecto sobre o assumpto e possua 
alguma experiencia, já como professor, já corno director de estabelecimentos 
de instrucção publica, quando me não bastasse a qualidade de representantló' 
ela Nação. achei que meu dever me impunha a obrigação de vir trazer esta 
contribuição pessoal á Camara dos Deputados, certo de que ella levará em 
conta os argumentos por nós apresentados aqui, para então deliberar com 
perfeito conhecimento da questão . 

E' isto, Sr. Presidente, que me anima a continuar na discussão elo casD. 
Dada esta ligeira explicação, reenceto a demonstração que corriecei .na 

ui ti ma sessão. 
Creio ter demonstrado sem deixar duvidas (·~arei um ligeiro Tesumo do 

meu anterior disc_:rrso) que o momento comporta perrfeitamente, e até exie-e. 
o estudo e ado.pçao de uma lei da natureza desta ora em debate 

. Dem~nstrei não ~erem razão aquelles que ar~mentavam diz~nclo que, 
P?r _ estarmos envolvidos na guerra, de outra coisa não deviam os cogita r 
smao de assumptos que mais directamente dissessem respeito ã g4erru.. 
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Mostrei como os paizes adeantados, especialmente os de formação pat
ticularista, cada VP.z mais procuram agi1· directamente sobre o ensino da mo
cidade. 

Muito propositadamente tomei para exemplo esses paizes, pois que, de
monstrado o caso em relação a e!les, provada ficaria a universal idac1e do 
princrpw. I sto ê, todas as nações civilizadas crêam orgãos n1acionaes, pnr 
meio dos quaes animan1 e dirigem a educação do seu povo. En1 todos pre· 
domina o espírito de fazer convergir ou encaminhar a acção dos estabele
cimentos de ensino, notadamente os da b:~strucção primaria para a educacito, 
visando a prosperidade nacional. 

Para isso citei trechos que apoiavam a minha these em relação á. !!1-
glaterra. onde existe hoje um verdadeiro J.\1inisterio de I111strucção Publica, 
procurando s:vstematizar a educação, e forço.-amente acabará vencendo a v<>
lha tradição ingleza, como esta. foi vencida em outros assumptos. 

Havia iniciado <t. minha dernonstraC'il.o relativamente ao15 Estados Unidos 
d.a America do Norte, quando findou a hora dos nossos trabalhos . Havia j[\ 
lido alguns trechos do magistral trabalho de Ruy Barbosa, pelos quaes so 
via que no paiz cuja formação partiu das tradic:ões inglezas dava-se o mesm0 
phenomeno. Isto é, tam to na Ingl.aterra como nos Estados Unidos as velh!l.>~ 
t r adições iam cedendo deante das necessidades modernas da nação. 

o SR. BARBOSA LIMA: - Nesses .paizes h a a forte collaboração do ele• 
mento religioso. Aprende-se a ler para. poder ler a Bíblia. 

o SR. MON1'EIRO DE SouzA: -Não ha dm·ida, foi assim que se começov. 
o SR. BARBOSA LIMA: - E ainda é hoje, através das mil e uma sub·· 

divisões dos schismas protestantes. 
O SR. ALVARO R~PTI TA : - Na Inglaterra, as fa!Tiilias se ocrupam pro

pria.metnte da instrucção primaria, ha até os con olhos de familift, com gran 
de vantagem para disseminação do ensino. 

O SR. BARBosA LIMA.: - E' o typo ~noder•no d<J John Ruskin insinua11do 
a ler a Bíblia desde os seis annos . 

o 'SR. :Mo~mo DE SorzA: - Realme~nte, Sr . Presidente, foi essa a ge
nesis do desenvolvimento da instrucção publica.. A preoccupaôfto religiosa fol 
a creadora das escolas de ensino, tendo a Reforma dado granc1e impu!~" 
ao ensino popular da leitura, pela necessidade que pregou, de cada um a.pren
der as verdades da sua fé. Ta;nto em um como em outro dos casos, a que 
se referem os meus nobres e distinctos amigos, Srs. Barbosa Lima e Alvaro 
Baptista, portanto. foi o principio de ser necessario a:prender a ler para 
poder procurar no Bíblia a salvação da alma, que incutiu na família o dever 
da instrucção. Tendo a civilizac;ão norte-america;na a mesma fonte que a 
da Inglaterra, a gene is de educaçao é identica, ou uma só em ambas. Eis 
porque a família occupou o Jogar preponderante a que se referem os meus 
distinctos co !legas. 

O SR. ALYARO BAPTISTA: - Acho que a fa.milia cada vez mais exercerá 
preponderante influetncia sobre a questão do ensi.no, •Princlpaln1ente primaria, 
e sobre a educação . 

O ISR. MONTEmo DEl SouzA: - Perdão . Distingamos ... Em toda questão 
de educação, a família exercerá sempre uma preponderancia inegualavel. Em 
ma teria de instruc<;fto, nem sempre. 

O SR. ALVARO B.\PT!STft: - De instrucçfto primaria? O projecto em dis" 
cussão versa sobre isso. Não desejo <thsolutamente interromper V. Ex., a 
quem estou ouvilndo com muita attenção; de passagem vou expendendo ai· 
gumas idéas. 

O SR. MoNTEIRO DE SouZA: - HaYemos de chegar a esse ponto, para o 
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qual deve:mos prestar toda a n o sa attenção : si ten1os de encarar apenas 
uma que~tão de instrucção ou si a da educ&ção. 

o SR. Jos11: ArGrS'fO: - Aliás, a in trucção deve ter finalidade educa
tiva . 

O SR. MONTEIRO m: SouzA : - Sim. deve, mas ao qu e •parece, deseja-se 
crear estabelecimentos de méra instrucção, sem nenhuma ouira preoccupa
ção mais . Si assim fôr, antão é preferível não tratarmos desta questão; 
deixemos a· iniciativas particular!'s ou publicas se desenvolverem como até 
hoje, cada um cuidando de promover a sua instrucção como lhe fôr po;<
s ivel .. . Não adeantel011os, porém. argum ntos ... 

O SR. Qn,BERTO AMADO : - Sempre é bom começar. Comecernos peia. in
strucção, o mais se co~pletará. 

O SR. MONTEIRO m: SouzA : - Escolas primarias para ensinar a ler e a 
escrever existem por todo o paiz . 

O SR . GrLBER'fO .AMADO : - Em num ro deficiente. 
0 SR. JOSÉ AUGUSTO: - NfLo está provado que ... 
O SR. Gn.BP.R'fO AMADO: - Pelo menos no meu Estado . 
O SR . Jos:fJ Aum;sTo : -Evidentemente. 
O SR. MONTEJIRO DE Souz,\: - Qualquer de meus collegas talvez possa 

dizer si é exacto ou não que 11os Estados de cada um s e tenham fechado 
escolas por falta de fzequencia. 

0 SR . GILruJRTO AMADO: - Não apoiado; em Sergipe 11âo. 
O SR . ALVA.Ro BAPTISTA: - :Y[as a falta de frequencia pôde não indicar 

que as escolas sejam em numero sufficiente. 
0 \SR. 1\IIONTEliRO DE SOUZA: - E que indica então na opinião de V. Ex.'? 
O ISR . ALvARo BAPTISTA: - Pôde indicar a m'á situação da escola, por 

exemplo . 
O SR. BARBOsA LrMA: - Podem ser escolas eleitoraes, creadas apenas 

para arranjar empregos. 
O 'SR. JosÉ AUGuSTo: - E' possível ainda que haja, por parte elas fa

milias, incomprehensão elo problema educativo. 
O Sn. 'MoNTEliRO DE Soc;Z.\ : - E' justamente por não conesponderem a 

este requisito que quasi sempre são abandonadas. M.'a.s, Sr. Presidente, 
estou me desviando, levado para um t.edeno que pretendo abordar daqui a 
pouco . 

Permittam os me'lls il!ustres coUega.s que COúltinue a damonstrar o ca
minho seguido pelas clifferentes nações, a que já me referi, na mat~ria 
em debate. 

O ISR. ALvARo BAPTISTA : - V. Ex. está fazendo um estudo da evolução 
do ensino primar i o. 

O ,SR. MONTEIRo DE SouzA: - 1Tão . Quero justificar as medidas que pro
ponho, tomando como exemplo aCJuillo que se passou e se está passando nos 
demais paizes, especialmente em paizes de formação particuladsta, afim de 
provar que essas medidas nos evitarão cahir em erros . 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - O que V. Ex. propõe não ê governamental, 
portanto ... 

O SR . •MoNTEIRo nm SouzA: - Não acredita que em. mate.1ia de'.lta na
tureza o Governo queira intervir nas nossa.s deliberações; por i so continúo. 

Na ultima sessão citei trechos do parecer de R'llY Barbosa quando, dei 
xando a Inglaterra, passei a. tratar dos Estados Unidos . Por elles vlmos 
que a tendencia alli lambem se acC'entua.va para a centralização da_s ques
tões de ensino e educação. D e sim.ples iniciativa particular foram ,fazendo 
a preoccupação tambem das a u toridades locaes, em seguida das estaduae:; 
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e por fim da União. Os poderes mais elevados -da nação procuram unificar 
todos os esforços esparsos encaminhando a educação nacional para melhorar 
ainda mais a situação moTai, política e industrial da (poderosa nação ame
ricana. 

Esse documento se refere a uma época atraza-da de alguns annnos. De 
então para os nossos c1ia.g a tendencia não soffreu modiificação. Em um 
livro muito recente, edição de 1917 . .dmericCLn Govent?nent and Politics por 
Charloo Beard, encontramos expostas as razões dessa tendencia. Ella reside 
principalmente na .poderosa faculdade de adaptação do joven povo â.s neces
sidades da civilização moderna sem as preoccupações •formalisticas e emba_ 
raçosas que tanto nos prejudicam. 

E' assim que alli foram creadas repartições e socviços publicas que 
nunca existiram uma vez que o desenvolvimento social ou economico mos
traram a sua necessidade . Diz e]le: "As the burdens of our C"'mmonwealth 
governments have increased with the growth of the population, industri.es, 
cities, a.nd oorporatio•ns, the legislruture.s have CTe.a.ted new offices, bo·arids, 
and commissions charged wjth carrying into effect regulations dealing with 
specific matters ... " Cita mais adeante como exemplo o !Elstado de No'. 
Tork, onde :we have a state .engineer and surveyor, a superint.endent oi 
insuranre, a superintendent of excise, a super>intendent of public works, a 
commissioner of education" e outros. 

São as exig.encias da vida moderna que teem dado a norma de proc\"der 
aos dirigentes daquelle pruz; e, da multiplicidade de acção, dos Estacto's, mu
nicipios e districtos, d'oi que nasceu a idêa de unificação de esforços, sem 
embaraçar, entr.eta.nto, todas as inicitivas. De um modo geral, pôde-se dizer 
que as questões de educação, que ao principio eram da unic-a e exclusiva 
preoccupação particular, a que ha pouco se referiu o I.Sr . Alvaro Baptista, tal 
como o foi na Inglaterra, passaram Ms cuidados das autoridades regionaoo, 
concorrendo mais tarde as elo Estado e as da União. Da h i tambem a di
YE~rsiaade dos appal'elhos aclministradores ou fiscaes. Os Boanis ot EdtL 
cation, eleitos pelos paes ou nomeados pelas autoridades r.egiona€1>, as super
intendencias de educação, encarrgados pelo Estado da direcção da educacão, 
quando esta já havia deixado de ser da exclusiva attenção do particular 
ou dos poderes regionaes, e por :tlim a creação do BureatL ot Edtu1af>ion, que, 
pelo' estudo das questões de educação e pelas suas publicações, muito tem 
feito pela unificação dos esforço5 de tão differ-e.ntes OTigellls; são éssas lin.bas 
gera~s da evolução por que o ensino passou alli do àominio particular para 
o do Estado. 

O SR . ALVARO BAPTISTA: - <Mas aqui no Brasil a evolução foi outra. 
O SR. MONTEIRo DE SouzA: - Tambem as nossas tradições são outras 

e muito mais propicias para uma centralização. Por isso é que estou me de
tendo nestas citações; desejo demonstrar a efficacta da I'Bpartição que eu 
proponho. •Si mostro que em um terreno não apropriado uma tal semente 
t em dado resultados, com maioria de razão, .em um bom teiTeno, essa se
mente proàuzirâ excellentes fructos . 

Dese.jo que entre n6s o pape] da escola evolua como aconteceu nos Es
tados Unidos depois que deixou à_ ser da Jxclusiva attenção do particular. 
Sob este ponto d e vista poderia ler uma pagina animadora do autor que 
tenho citado, ela qual, para não fatigar os collegas, apenas leio este periodo 

d a pagina 624; "Indeed, tlfe schools of o•ur cities rure .s1owly becoming social 
centres; the playground anà recreational d'eatures are being àeveloped; va_ 
cation sehools, afforàing social life to the chilfu·en of the congested centres, 
a re r a piàly multiplying; and there is a constant searching among educa-
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tionalist for better method in instruction and for more effective ways for 
raising througs the .school system the standards, iJ10t only of intellectual but 
of physical and moral life, in our cxowded cities ." 

Como veem os collega<; o papel da escola já não é mais aquelle ha pouco 
assignalado aqui, instituição creada pa:ra s aprender a ler a Biblia, ainda 
que não esteja inteiram nte fõra da lfiscalizção dos contribuintes, especial
mente as escolas ruraes; o poder publico della se utiliza para dar á so
ciedade esse c-aracter que torna o americano capaz de todos os esforços para 
a prosperidade. 

Essa vigilancia que o particular exerce sobre a boa applicação das suas 
contribUJições e po.rtanto sobre a escola está bem enquadrada na indole do 
povo americano e certamente fracassaria entre mós si tentassemos expe
r imentar . 

O americano exercita esse dev r conc-orrendo com o seu voto para a 
eleição de commissões incumbidas de fiscalizar directam~:mte as escolas, nos 
Jogares em que os BoanLs são por esse modo constituidos . 

O SR. BARBOSA LIMA: - !São chefes de familia que estão convencidos de
que não ensinar os filhos é pecc-ado. Teem medo do inferno. 

O Sn. JI/.I!DNTEl!Ro DEl !SouzA:· - E' o que ind'elizmente não acontece entre 
nós. Em diversos lagares as commissões são !Ilomeadas pela autoridade, em 
vez de eleitas; esta fôrma está mais de accôrdo com a nossa indole. De um 
modo ge..-al: '·A board of educatiOIJ'l is created by law, whose m.embers are 
se!ected by the people, serve without pay, and have full legal power to 
establish a11d contro! free public sohools for all c-hildren of school age within 
t he limits of the oity ''. E' este o typ0 da commissão local por intermedio 
das quaes o contribuinte zela pela illlstrucção de seus filhos . 

Finalmente, para terminar a minha demonsLração da tendencia cen_ 
t ralizadora na administração actual dos Estados Unidos - vejam bem os 
meus nobres çollegas - lerei ainda um tr-echo do. autor que venho cttando. 
Por elle se nota que os estadistas daquelle paiz verificaram que é cada vez 
mais necessario que o Estado se encarregue de um certo numero de serviços 
que não podem mais eslar sõmente a cargo da iniciativa particular, dado o 
seu grande desenvolvimento. Estão nesse numero os serviço de instrucção 
publica . Da facto o serviço de obras publicas, por exemplo, como a conser
\·ação das estradas, pontes, etc., com o desenvolvimento da vida moderna~ 
poderia ser perfeito si estivesse a cargo do zelo partic-ular? Evidentemente 
~6 o poder publico poderá mantet· ·esse e outros erviços que pela indole ou 
rad;;:ão do povo podetiam ficar sob os cuidados dos mais directamente in-

tE'ressados. 
"Undoubtedly a change has becn corning in pubLio sentwnent in United 

States d1wing the past twenty-jive years", diz aquelle autor, que depois de 
enumerar a natureza d.>ssa mudança de orientação, em relação â educação. 
e outros serviços, assim termina: "show tlwt we a1·e c~bandoning o1w oL<L 
;·eclcless inditfeTentis?n and 1·ampant incLiV'idu..alisnt." 

Eis o trecho a que me referi e que -é uma sy.nthesa feita pelo autor 
acima a respeito das tenclencias centralizadoras da administração a111eric::wa . 
Conio ~ um capitulo pequeno vou Jel-o na integra: 

"CENTRALIZATION DF ADMINISTRATION 

"Local autonDimy, or exeani]Jtion, of communities lf·rom illlterference of the 
part of central authorities, was one of the shlbboleths of a certain school 
cf public-ists in the nineteenth century . 



- 13't-

It odginated in France and England, where the r1smg bourgeoisitl found 
the centralized monarchical institutions, princi•pally in the ha.nds of the 
landed classes, particularly irksome and indemocratic . 

It was heartily approved in the United tates, where economic r.ondL 
tions, specially ])efore lhe indw;trial revol ution, favored a •hghly developed 

1ocrution, and it hardened in'to a doguna to the effect that interfet·ence with lo cal 
institutions was a species of original sin to be fought on principie and on 
all occasions . 

Under the circu.msta.nces, wndo.ubteclly, this dagma hn.d ils justificatioitl 
out circum9tances have changed since 1 50 . Affairs that we once of 
purel); local concern have become of state_wiàe and .eyen, national im
portance. It does not matter much to n·eighboring counti Ps whether any 
'Particular county k:ceps the woods cut a long the roadside or allows the 
pound fences to fall into de-cay, but in these days of swift and constant in
tercommunication it does matter wh~ther the county safeguards its lnha
hitants aga:.nst contagio~1s di eaeses, ass>esses its prope<rty for sta:te taxa
tion fairly, l.;:oops its highw.ays ÍJ1 onler, allo'V\r,s the child~--en to gt·ow up in 
ingnorance, o r permits mannfactori-es to pol lute the strea.ms. 

AA a resu.lt of :•ncr-easing state-wide interest, there has come imevitab!Y 
a àemanrl for more state supervision over local instilutions . We now h:.w" 
state boarcls of health with Jarge powers over local sanitary arrangements. 
foocl and dairy proc1uds, wat r ~upplies, anr1 other matters a.ffcetin" th~ 

health of the state generally. vVe have state f1.ctory and minin,r inspectors. 
railw.ay commissions, highway boards, charity and corrcctional boards and 
officers, tax supervi~ors, exc-ise commisioners, and educational officials. 

Only t·eccntly Ohio ha.'> sought to standarrlize the W·hole system of local 
fina.nces and to s·ecurc cffici-ency a11d honestry in laeal financia! ad!lninis
tration by institutig a state bureau of i_l)Spection. 

1State legislatmes are more anel more sul.Jjecting loca' aulhorities tt< 
uniform standards in the matter of education, sanitation, highways, and 
fin.a.nce. 

Consequently, through l:J.oth legi;;latiye and executive centralization 
local authorities are coming to assume almost purely administratiYe posi
tions, as the suhordinate authorities, carrying out a state-w ille will on a , 
matters of fundamental importamce. 

'.rhe result J1as been good - a stead anel persistent elevalion of thn 
stanclards of CViilization thrOUghout OU i" states. " 

Po1· consequenc:a, .Sr . .Presid-ente, quando num ·paiz do maxirrno res
peito á automonia local e á iniciativa particular se v.assa essa trm1sformaçã 
oriunda da sua aL1ptação ás condições da virla social moderna. não é demctb 
que eu deseje creat· -entt'e nós, pov-o de tradições centralizadoras, uma insti
tuição que se incumba de unificar os esforços esparsos em materia ele edu
c·ação o ensino, pondo ao mesmo tempo ao alcance de todos os estabelecimento
modelos para lhes servirem de guia. 

Passemos a outro nobre povo que tanto tem feito peJa educ-ação de s.su.
filhos, a. Suissa. 

No diceionario ch Pedagogia. d F. Buisson encontramos o seguinte, 
á pagina 1 . 941 : · 

"•En 1874, la constitution de la Suisse subit une revision importante, !nR
pirée par la necessité cl'augmenter la fo r-ce e Ies pouvoirs de la Ccmfédé .. 
ration . 

\Come l'idêal éta.it le promoteur du mouvement, on sentit le besoin d" 
proclamer certains principes gênéraux dan · le domaine de l 'instruction pu_ 



- 135 -

blique et un article (27) ainsi co11çu fut inséré dans la nouvelle charte fé 
dét·ale :· "La ('(}nfédération a le dt·oit d·e CPéer, outre l 'école polytechnique 
existante, une u nh·erSité fédél'ale et d'au tres ébablissements d'instruction 
supérieure, ou de uhve11tionner des étahliss?meonts de ce gem·e. Les cantons 
pourvoient à l'instruction primaire, qu i doit être suffisante et placée ex
cluei vement sous la direction de l'autorité civile. 

•Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuité. 
Les écoies publiq~.1es doivemt pouvoir être frequentêes par les adhérentes 

ele toutes les confessions, sans qu'ils aient à soufrir cl'aucune façon clans leur 
iiberté de conscience au de croyC'nrc•. La ConféclératioTJ prendra les mesures 
necessaires contre les cantons qui ne satü;[eraient pa à ces obligations" . 

Quem conhece a histot·ia da formaqão· politica desse paiz vê que foi u>n 
avanço extnwrdinario a intromi«são do poder federal em materia de instrucção 
publi~a, materia que estava a'Js cuidados '(k poderes çiosos de sua autonomiol. 

0 S!l. JoP:é AuGus•ro: - Ao:; Cantões ... 
O SR. MONTEIRO DE SOUZA: - Como se viu, pela r :forma constitucional, a 

Confederação, além de crear um certo numero de esta;belecimentos. estatuil> 
principias geraes em relação ao ensino primaria, e ol1rigou üs Cantões a pro 
verem esse ensino. eF~tabelecendo o principio da Eancção contra aq uelles que 
se descuidassem l).esse dever ou infringissem os demais preceitos. 'Mais re
eentemente um novo artigo lniroduzido en• 1902 dá á Confederação a facnl
dat'le de auxiliar os Cantões nerse serviço e o parlamento no anno seguinte 
pJ·omulgou a :ei executiva do novo preceito constitucional. 

Na Suissa a federação respeita o direito· êíos Cantões no que diz respeito 
no ensino superior e médio; em relaç-o ao ensino primaria !'e reservou a 
Hreito de fiscalizar os auxílios concedidos e eEtabelece princípios geraos que 
os Cantões são obrigados a cumprü·. Entre n!\s tambem o em;ino pr;mari:J 
é de competencia dos Estados, mas nii.o ha como na Suissa a devida sancçf.o 
eontra aquelles que E e descuidarem de r.utnprir esse dever. A modelar Repu
hlica foi até á obrigatoriedade do ensino. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Ha aqui em alguns Estados. 
O SR. l\10N'l'EliRO DE SouzA: - Sem que tenhamos primeiro escolas em 

numero sufficiente, não podemos estahelecér o ensino abrigatorio; tudo ficarl1 
•en:pre no papel. 

No meu Estado, por exemplo, já cogitamos desse fl.SE·Umpto. Incumbido, 
1ma vez, de fazf'r a reforma da instruct;ão publica alli, o distincto Governa.-
101' que então administrava o lUstado pediu-me que ·não esquecesse esse ·poJ1to. 
Estando de accôrdo com o principio que ·patrioticamente me pedia o Gover-
ador. ponderei-lhe, entretanto, CJUe primeiraanente occorria ao Estado o 

•1ever de manter e~colas em todos os pontos onde houve se um certo numero 
ie crPanç:as em idade escolar. Como as leis dessa na.tureza não são feita<; 
rcn·a produzirem effeito sõrnente no momento em que são organi7.adas, ma~ 
para terem existencia penr.anente, or.ganizei um regulamento adequado, tor
n:n tãc, obrigatoria a frequencia escolar, ou o ensino de certo nun~ero de ma
t<• ri a ~ ?. toda~ as crean<;a em idade escolar; estabelecia penalidades para os 
lhes , tutores, patrõeF< qut' 11fio mandassem seus filhos, tutelados ou emprf'
;rnrlos, á escola mais proxima, assim como e tatui o meio de se fazer o re
r·pn~<'amento e~colar, indispensav<.>l para n. bõa execuçiio da lei. reio que este 
··ecen~eamento foi o que de melhol' se obteve na pratica, pois não me con~a. 
ter havido uma só applicação da pe11a contra os paes ou responsaveis desi
dlr:so!:!. 

DP.pois dos exemplos da Inglaterra, Estado<:. Unidos e Suissa, passei:nos a 
um outro palz de natureza inteiramente diversa daquelles. mas que constitue 
um typo digno de observação e que d smentiu por completo as theorías tlos 
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anthropo-sociologos q<.1e, negando a efficiencia da educação para a form·ação 
dos caracter es prodominantes de um povo, attri>buem tudo á hereditariedade 
das qualJdades especificas da raça. Refiro-me ao Japão, cuja histo1·ia é u ma 
lição para os paizes em situação igual á 111.ossa. Como sabemo , ·vivia aindA. 
wio fazem muitol; annos. em plena idade média, quando entendeu transfor
mar-s completamente,- de modo a i•gualar sua vida ás velhas civilizações 
européas. 

A revolução foi completa e, em poucos annos, do velho feudalismo, surgiu 
um paiz moderno, tendo adquirido da noite para o clia toda a civllização e 
r.rogresso que oútras 'l'l.aç;ões levaram seculos a conquistar. Para attingir esse 
resultado a sua educação teve de soffrer tambem a mais radicar transfor
maçãQ, exercendo a escola um pa,pel J)reponderante, •Jue mais se accentuou, 
depois da creação do Ministerio de Instrucção Publica, conforme nos diz 
Fridel, na sua obra - "iLa pedagogie dans les pays etrangers" - Paris, 
1910! "Si bem que começada desde a Restauração, a instrucção publica no 
Japão, mãv tomou um surto particularmente rapido sinão em 1871, .pela in
stituição de um ministerio especial, e em 1872, em consequencia do decreto 
imperial que promulgou o primeiro codtgo do ensi·no primaria"_ 

Ainda que desde 68 o Japão tenha avançado bastante, em materia de 
instrucção publica, o seu ve1·tiginoso progresso se acce.ntuou depois que insti
tuiu o ministerio d!rige'llte, repartição centralzado1·a da educação nacional, 
deixando de lado o r.onselho como administrador. Para mais clareza, leio o 
~eguinte trecho do citado livro de [Buisson, no artigo SO'b o titulo : " L'éduca·• 
tion au Japon depuis la R estauration de 1868": 

"Immédiatement apres Ia restauration de l'autorité impériale, !e gouver
nement confia la direction de tout ce ,qui concernait I'imstruction publique 
à nn conseil d 'éducation, qui resta en fonction durant quatre ans, ele 1868 
à 18711: "la l)résidenco de ce conseil fut clonnée à Yôtô Yamanouchi, 1n·ince de 
Tosa. . L'écolc tles laTJgues Hrangeres et l'école de rnédécine, fondées durant 
Ies dernicres années du shogunat et qui avaient été fermées pendant la 
guerre civile, furent rouvertes et adoptées par le gouvernement, l'ancien 
Co!!ege de Confucius fut rouvert égalem ent et i! .fut question de reconstituer 
J'ancienne université irnpériale; toutefois ce project llle reçut pas d'éxécution . 
Divers reglements relatifs à l'enseignement élémentaire, secondaire e t supe
riem· f urent pnbliês. Mais cette premiere or,ganisa.tion n'eut qu'une existan 
ce provisoire, et en 18il, !e gouvernement, sentant !e besoin d'imprimer u n o 
impulsion plus vigoureuse à l'education nationale remplaça de Conseil d'édu
cation par un minis tere de l'iustruction publique". 

illlis ahi, St . .Presidente, o valor que pócle ter para o progresso desse ser
viço pulblico a centralização, sob a direção de um administrador consciento 
do seu papel . E!la estabelecerá a unidade de vistas e, por consequencia "' 
c-ontinuidade de esforços - tão necessarios. para leis dessa natureza. ·Dep~i:, , 
Sr. PresidE>nte, pretendo tirar as iUaç;ões quando tiv·er de estudar 0 projecto . 

. A tendencia, portanto, nos paizes que citei, repito novamente, é [Jara 
umr, para col1ocar sob uma só autoridade, ou direcção centraJ, a a dministra 
ção e vigilancia do serviço de instrucção primaria, do serviço de educação; 
nunca para dispersar, nunca para. deixai-o entregue exclus.ivamente ás atJtO· 
ridades locaes ou aos cuidados particulares. E foi mu1to propositadamentG 
que tomei esses paizes de formação particularista, JJOrque os outros que teem 
a mesma lndole que nós, os paizes. como a França, Italia, etc., os da chamada 
raçr, latina, ou ainda. outros de organizção política identica á nossa não 
precisam ser lembrados . ' 

CRepito: o Estado não póde, não deve, ser indifferente ás questões de 
educação. Eu frizo sempre a pala\'ra ec1ucaç;ã0 - e aqui entramos no ponto 
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a que ha ,pouco me referi ~ porque para o Estado a escola é o principal 
elemento de educação . Hoje a e~cola não tem mais o papel exclusivo de ensi
nar a ler e a esc~·ever. Por ler se amplificado o seu papel é que Os mais 
a ltos poderes da nação não medem sacrifícios para ma:nte1· escolas com. o 
fim de ensinar . .. 

O SR. BENTO DE MIRA.l'<DA:· ~Ler, escrever e trabalha r. 
o SR. l\WNTEIRO DE SOUZA: - !Sim. Trabalhar, ou a ntes, com o fim de 

educar o individuo . 
.0 SR. BARBOSA LIMA dá um a parte. 
o SR . \MONTEmo DE SouzA: - Q11ando m e r efiro á educação, sei perfeita

mente quão lata é a accepção desta palavra. A educação do individuo come
ça desde a m ais tenra idade e até que morre n ão deixa de estar sempre 
educando-se ... 

O SR. B~OSA LIMA: -Ou deseducar,do-se. (Rzsos) . 
o SR . MON'l'EI.RO DE SouzA: - Pois sim. A educação põde ser positiva ou 

negativa. 
o S•R. B ARBOSA LIMA: ~ Basta chamar a attenção de V. E x . 11ara a men

talidade teutoniea que desencadeou sobre o mundo o fla,gello que a hi está, 
como r esultado da sua formação, por conta. do Estado, segu ndo a concepção 
hegel'iana. 

0 SR. lY.I'ONTEIRO DE SOUZA: - Ma~ O que não tem duvida é C1Ue a nação 
a llemã formou um ideal seu , embora errado . 

·Ó SIR. BARBOSA LIMA: ~ Exhumou um ideal . 
O SR. MONTEIRO DE SouzA: - Pois bem, mesmo assim, com esse ideal .que 

a h~zmanidade havia sepultado ha muitos seculos, com esse ideal retrogrado, 
poden,os argumentar para demonstrar que a ed ucação põde modificar com 
pletamgnte o caract r de u·m povo. E stá provado á evidencia que .o a llemão 
de 'hoje absolutamente não se parece com o a l!emão wnhadm· de outr'ora ... 

Q SR. J34RBÇ>SA LIMA: - Do "Her-man e Dorotbéa". 
O SR. MoNTEIFio DE SouzA: - Ou àaquelle v.ellho a lleroão classico que es

crevia um tratado sobre, a folha ou sobre uma icléa .. . 
O 'SR . :EIARBOSA LIM.~: - F az-me lembrar Eça de Queiroz - o Topsius 

- que tinha escr ip to dous grandes e compactos volumes sobre a expressão 
phys\onomica do lagarto. (R-isos). 

O SR. MONTEIRO DE' &>uz.l. : - O a llemão de hoje não se parece mais 
coro es~es typos caric'aturados pela critica . Não é só com o allemão que se 
d,á i ~so, n!io. Outros povos teem soEfric1o a poderosa influencia da educação. 
Seg~ndo Cola,jann\, n .seu estudo sobre a::: raças superiores e. inferiores, P eru:
~on affirma que os inglezes da época de E!isabeth pareciam com os bespa
a hoes de então : '!{:ran• aventureiros. indolentes, pouco propensos á indus
tria. Outro histot:iador do seculo XVIII escreveu que em todos os grá.os da 
sociedade ram elles gro~l"eiros e eommettia,m uma quantidade enorme de 
dclictos, ape,zar da crueza da legislação penal ele então . Russell-Garnier n os 
diz ç1u e os escassezes da época eram "fourbes, paresseuw, vindicat-ifs, som·
nois) sanguinaires ... . n 

Ora. Sr. :Presidente, nem os inglezes, n em os escassezes de hoje se pare .. 
csm mais com esse r etrato doE seus antepassa,clos: a dLfferença é a bsoluta, para 
aquella época .. . 

O SR . .JosÉ Aucrusro~ - Quer dizer q'ue a educa.ção modltieou, creou um 
novo typo . 

. eJ . SR. 1\iON'I'ElJRO DE SouzA: - Tal uão se da ria s i a heredita riedade fosse 
um -elem ento preponderante e devesse ser considerada ... 

O SR. J.oSÉ Auousro : - Um facto r decisivo. 
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O SR. MONTEIRO DE SouzA: - E de importancia capital. A educação mo
dificou Sllneivelmente o caràct r tanto elo allemão, como do inglez ou do 
escassez, rlt que fall?.mos, de modo a se não reconhec€r mais nos typos de 
agora o retrato rue a histeria dos seus antepassados nos pintou. Em todos 
O~· povos, finaJment . iremos encontrar a m€sma differença cuja origem está 
nos seus metbvdos de educação. ' 

Ainda na ultima ~essão referi o fa to do governador de uma das colonias 
inglezas l[Ue depois formaram os Esw.dos Unidos, pe!o qual se JJóde aquilatai• 
quanto mudou a orientação do povo americano ele hoje para a época em que 
esso governador clava graçae a Deus pela falta de imprensa e ele escolas, 
na coJonia. 

Quanto mais aperfeiçoados o~ methoclos de educação tanto mais rapidas 
serão as differença , no progresso das nações. Por consequencia, a educação 
é um factor da maior rel<'vancia na formação elo caracter, nella tendo 
papel de importancia incontestave_ a escola. Foi por meio della que a 
A!!nmanha modificou inteiram<'nte a sociedade. Por.que não podemos nós 
usar dos m esmos meios que ella aesim como a Inglaterra e os Estados 
Unidos usaram para darmos á nossa socied~de ideaes maie nobres e os maü; 
elevados possiveis? 

Os Estados crea:rn escolas, mantém estabelecimentos de en eino e dirigem 
R educação naciona l, não mais com a idéa particularista ou religiosa, do ex
cl us ivo proveito do individuo ou da propaganda de doutrinas, emfim, tendo 
em vista sõmente o interesse privado; a concepção do ensino pulblico hoje é 
para orientar a educr,ção da sociedade para OE ideaes que a c!Yilização mo
derna tem c>·eaélo . 

Cada naciona.lidade tem os seus ideae:.J, .formados pouco a pouco, segundt\ 
as suas necessidades, suas <.:orJcUções ele vida, sua histeria, c om OE· quaes seus 
syetemas de educaç.ão devem se des nvolver. Esta, bem orientada, por meio do 
ensino, apressa a evolução, diri~indo a corrente dos espiritos na, direcção dese
jada pe!as aspirações naturaes da sociedade, ou modificando-a qua.nto possivel 
para os da humanidade. 

A modiCicação póde-se dar pela influencia que exerce na direcção do paiz 
uma certa parte do seu povo que, por circumstancias diversas, n1ais Ee dis
tancia em flperfeiçoamento e constitue a d ite da sociedade. Esta elite estuda 
e dá ao ensino os meios com que vae agir na directriz da sociedade, comba
tendo os vícios e erros que devam desapparecer ou aperfeiçoando e cultivando 
as boas qualidades. 

E' deste modo que o Estado orienta a educação pan, traçar a sua sorte 
futara, no interesse. segura:n<:fl e progress" da naci:n.alidad€. Os ideaes de 
uma naciona lidade repousam hoje na forca e valor de toda a naçiio, que, por 
Isso deve estar preparaaa para a sua defesa. Si a nacão não está neseas con
dições de quasi nada valerá un_ exercito que põdP desapparecer de um dia 
para outro em uma batalna, como outr'ora acontecia, quando por traz do 
exercito permanente não estava toda a nação preparada devidamente. 

Sú por uma educação bem dirigida, portanto, poderá a nação assegurar 
a paz e tranquilid'ade de que necessita para o seu progresso. 

Absolutamente, não prego ideae de força conquistadora, não desejo que 
a humanidarle volte á situação que a Al1e.manha tentou renovar e que pro
duziu essa tremenda luta que envolveu quasi todos os povos da tena. 

O SR. BEJNTo Dl1 IM1R..\NDA - Isso aq ui, mesmo que quizessemos. no meio 
americano, não medraria. 

O SR. ·:MoNTEIIRo DEl SouzA - Importa, portanto, d'ar uma direcção in
telligente, humana á educaç)ão nacionaij. tendo em vista os interesses supe
riOJ·es da nossa scciedade. Desde que a acção exclu siva da famlia ces e. 
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quaneto começa o trabalho ela escola, deve o Estado pôr á disposição da 
•reança estaJbelecimentos que a eduquem para a viela pratica. Sob este 
ponto de vista ainda temos muito que .fazer, tornando-se Por isso urgente 
a creação de um centro nacional que e incumba da éi'irecção geral do ensino 
propaganda. estudos do methodos, encorajamento das iniciativas .ele todas as 
origens, etc. Si fos~--emos ver o que se passa na maioria das nossas escolas, 
··ncontrariamos em pleno vic;G o velhos metboclos éi'e ensino livresco, sem 
a ttractivo algum para a •creança que fica convencida de que estuda para a 
Pscola e não para a viela .. Dahi o abandono das e colas pelos que mais pre
cisam della, isto , da grande maioria do povp. O prGfessoraõ:o, sobretudo 
·arece desse centro orientador, pois na ~ua quasi totalidade age como si a 
~abeça de uma creança fosse um armazem, com varios escanin•hos, onde se 
Jócle accumuqar mn erto numero õ:e sciencias, cada uma no escaninho res
pectivo. Para e.Jles o ideal ela instrucção consiste em armazenar n 0 cerebro 
das pobres r eanc;as o maior numero possível de materias, grande cópia de 
'loções. 

O SR. BARBOSA ·LIMA - Em todo G problema .ele instrucçãc, ha dous as
pectos que se completam: o -logico e o scientifico. Quando se faz um. ed'u
,.ando percorrer estas series de noções. é por uma necessidade logica para o 
:lesenvolvünento do instrumento, que é o cerebro. 

O SR. 1\10NTEIIRO DE SouzA - "'ão me fiz comprehender pelo nobre Depu
.ado . Não critico que se ensinem taes e quaes mate rias, com tanto que estas 
tenham uma ·ubordinação logica para . .. 

0 SR. BARBOSA ILIMA - Para uma •finalidade. 
O .SR. MoNTEIRo om SouzA - .. . um fim determinado, para a educação. 
Sem essa finalidade, é accumular-se na cabeça de uma creança inuti-

idades, sem valor algum pratico. para ella. 

O SR. BARBOSA LIMA - IE' um &t~rrne?HLge ;pedantesco. 
O SR. ?-1oNTEIRo nm oczA - O nobre L·eputac1o conhece os tra.bal•hos da 

I. C., 1ivros ofrancezes, que hoje stão {ts mãos dos nossos estudantes. Ahi 
·e encontram uma immensidade de problemas, rpuitos formulados em exa
n~s verdadeiros quebea-cabeças, que nunca terão applicação .. . 

O SR. BEJNTO DEl :.VIJRANDA - Mas são necessarias para a gymnastica do 
•pirito. para o desen,-olvimento d'as faculdades. (Apoiaclos). 

O SR . :v.fONTEIRo DE SoUZA - A gymnastica cerebral se obteria em ter
mos necessidade de cançar 0 cen~hro com questões tão complicadas e com 
1s que se gasta tempo que 1 od ria ser mais utilmente aproveitado . A ma
hematica, por si só já é uma m thodologia, já vale •como methoclo para. 
esenvolver a faculc."ade do raciccinio. o espírito logico. 

Sr .. Presidente, as escolas, por consequ ncia, devem ter como .fim pre
oaraT a vida. educar a creança para poder viver no seu meio . 

Qual o fim da instrucção, siniiG formar maneit•as de agir, e maneiras de 
~nsar e transformar es~as maneiras de agir e õ:e pensar em habitos, para 
claptar melhor o individuo ao meio em {;JUe tem de existir? 

Si fugirmos deste pr.incipio creio commetteremos um. grave erro. Iremos 
Tear escolas que serão verdadeiras inutilidades para a sccieà'ade. 

A proposito lembro-me de um •facto qu ha tempos me ,foi narrado pelo 
•neu jqlustre collega. o representante da •Bahia, Sr . Raul Alves. Em uma 
r·idade do interior d'o !;' u Estado ,fundou -se uma sociedade litteraria: esta 
~rf'ou um'l pequena bibliotheca e um curso nocturno. que começaram a ser 
··requentados pelos moços do Jogar. 

Intelligentes. come são em geral os nossos jovens patrícios, em pouco 
cempo aquella sociedad tinhn. lhes desenvolvido de tal fóTma o gosto litteraPiO 
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que. no fim àe alguns annos havia a localidade ganho algWls Iitieratos, poe
tas, oradores e perdido alguns trabalhadores. :Nenhum quiz mals se entregar 
ás modestas occupações que o meio lhe offerecia, nem podia dar a,pplicação 
util aos seus conhecimentos . 

Eram parasitas que viviam. preoccupados com as questões litterarias. 
discutindo entre si os assumptos àe h1storia. philosophia, etc. 

O SR. BARBoSA. LIMA - Parnasianos e nephelibatas. 
O SR. JosÉ AUGUSTo ~ Ahi a instrucção fez mal. 
O •SR. IMoNTEliRO DEl SouzA - A escola nesse caso não tinha {)Ogitado da 

sua !finalidade - educar. A instr•ucção que deu s6 s rviu para po~-os em 
desacco1·do com o meio em que estava1n vivt>nci·o. sem saberem se aproveitar 
.da sua cultura, deixando-os mteira1nente desloeados, verdadeiras verrugas 
implantadas no organismo àa pequena sociedade sertaneja. 

Por consequencia, quando as escolas não teem. valo1' efficie11te, em vez 
de serem proveitosas, tornam-se prejudiciaes para o individuo e para a so
ciedade. 

Hoje, ê cousa j~c sabiàa, que 11ão basta mais ensinar a ler e escrever para. 
fechar prisões. Muirtas vezes a instrucção a.p1"'imorada em um caracter mão 
prod'uz um elemento perigosíssimo para a sociedade. 

Não se pense que, manifestando-me deste modo a respeito das escolas 
-€tue chamarei liY.resca.s, pretendia cahir no err;o opposto, das esco.la.s onera
mente }Jrctfissionaes. A este respeito tenho notado que reina um.a certa con
fusão nos espilitos da,qu lles que pretendem regenerar a nossa educação 
profissionalizando as nossas escolas primarias. 

Entro, por isso, desàe jt~ neste a.ssumpto que talvez conviesse ficar para 
mais adiante. Entretanto, servirá para deixar mais claro o meu pensamento 
sobre o valor da escola como elemento de educação. 

Quando não se estuda o problema da instrucção sob o ponto de vista 
real, scientifico, incorre-se no erro de pretemler passar àe uma educação in
teiram.ente litteraria, segundp /as antigajs conlcepções, para 11.1m systemn. 
completamente opposto, que f6rma s6mente profissionaes. rem a escola 
exclusivamente destinada a formar obreiros, profissionaes, nem a escola uni
camente destinada a !formar sonhadores ou mêros •lettrados, ê a verdadeira 
escola pela qual uma democracia deva formar o caracter dos indivíduos que a 
COU1pÕem. 

A confusão nasceu de uma apreciação superficial ou erro de observaçiio . 
1?elo factü de ultimamente se terem desenvol vido bastante ás escolas indus
triaes ou profissiona.es, em diversos pa.izes, entre os •quaes a Allemanha, os 
Estados Unidos e a Inglaterra, imaginou-se que o desenvolvimento e a 
~fd'iciencia da instrucção na,quelles paizes resultar::tm d:essas escolas. Isso, 
absolutarruente,. não ê verdade. 

Quanto aos methodos de educação quem está cem a verdade são os 
Estados Unidos, cujas escolas vão dando os melhores resultad'os possivei~. 

formando essa geração de homens emprehendedores para quem toda a es· 
pecie de trabalho digno. intellectua! ou manual gosa de igual apreço. 

As escolas prima1ias, alli, em sua maioria, ed'ueam a creança para o 
tra.balho. de sorte que mais tarde ella pod rá, i o entender, se especializar 
em ·uma escola profissional ou seguir uma carr-eira ltberal, passando com a 
maior d'acilidade de uma IJara outra especie de occupação. Os tra.balhos 
-rnanuaes teem nas escolas americanas um Jogar saliente, não, sómente {)OD\ 
o espirito pra.tico que caracteriza esse povo, mas tam'bem com o intuito 
il.lta.mente educativo que a adeantada peàagogia claquelle pa.iz nelles re
-conhece. 

( 
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Em um paiz em que as creanças desde os seus prim iros passos escolar e o 
tenham aprendi!do a dignificar o tralbal'ho, naturalmente as escolas profi:;
sionaes .hão de ter um grande desenvolvimento, como complemen~o da eseo!~ 
primaria. 

Vê- se, por consequencia, que a escola profissionrul tem o seu .valor con;to 
estabelecimento techni·co à'estinado a dar aos que se destinam a uma pro
fissão industrial, cornmercial, ou a um officio manulj-1. a necessaria pratica 
e não como um systema basico de educação nacional . 

As escolas profissionaes devem ser equiparadas ás escolas normaes, á.s 
de Direito, ele Medicina, Engen:haria, etc. que são escolas techni'Cas destina
das a fornecer pro.fissionaes dedicaà'os ao ensino, ao direito, ái medicina, á 
engenharia Tanto para umas como para as outras a escola primaria é que 
dá a base in.structiva inclispen. ave1. rComo a grande maioria d31 n ação não 
]J6de seguir as carreiras liberaes, é preciso que a escola primat·ia, instituída 
para a educação de todos, tambem cogite d'o destino dessa grande parcella . 
Da mesma lfórma .que existe uma instrucção primaria li<ttero-s·cientifi ~a 
tambem h a uma technico-profissional . Assim o pape] educacionista da escola 
fica mais adequado ao seu fim, quando ministra essa instrucção primaria 
completa. 

Eis porque {)S trabalhos manua.es hoje são indispensavels nas es~olas 

publicas, desde os jardins àe infancia até os cursos de ensino secundar i o. 
Introduzidos nas escolas com fins meramente utilitarios passaram a ser 

um excellente lfa<etor de educação e como tal as escolas americanas deram-lhe 
um cunho especial e um desenvolvimento que não tinha.n1 nos paizes onde 
f oram iniciados, e de onã'e foram transplantados para os Estados () n1ctos . 
Dos dous systemas a America fez um adequado aos 3eus m.ethodos de ensin,1. 
Como se srube os dous systemas, um que veiu da S u ecia e dos paizes do norte 
da Europa e outro ãa Russia e da Austria, pelas suas origens e lfins diffe
rem profundamente. O que veiu da Suecia originou-se do seguinte. Como 
nos paizes escandinavos a grande industria estivesse pouco desenvolvida, o 
t rabalho manual durante muito tempo constituía uma industria puramente 
domestica. 

Eram os proprios camponezes que constr.uia.nl. os seus u tensilios, seu 
m obiliaria, seus vehiculos. instrumentos ãe lavoura, etc. Com a introdur<;ão 
de machinismos, porénl., esse estado ele causas modificou-se, de so.rte que a 
industria domestica começou a declinar e a desaJpparecer quasi . Então, eJu
cadores entenderam ifazer a sua resurreição, orea.ndo escolas em que se ensi
nassem esses trabalhos domesticas conhecid'os pela designação - s!ojd. Não 
havendo uma especialização de o.ffic.io ou profissão, n esse ensino cuj0 fim 
era dar destreza de mão, o manejo dos instrumentos rudimentares e um co
nhecimento geral do trabalho, verificou-se que possuía um grande v2lor 
como elemento geral de educação. Da Suecia pouco a pouco foi-se trans
plantando para outros paizes que tinham conhecimento dos seus bons re
sultados. As creanças sobretudo recelbiam a innoYação com o maior prazer 
e espontaneamente buscavam as escolas ond'e se praticavam os trrubalhos 
m anuaes; isso lhes despertava a imaginação e a natural actividade que toda 
a creança possue; era .uma occupação agradavel que dava expansão a multi
pias faculdades •boas que a infancia possue em germen. 

Por outro lado 0 systema vindo da Russia, o methodo d'e Deilas-Vos, 
tem accentuadamente tendencias technicas, destina-se á educação profissio
n al, 'Pelo que busca revelar as aptidões e depois desenvolvei-as. Os seus exer
cícios obedecem a uma technica rigorosa e exigem o emprego d'os mals va
r iados instrumentos. 
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O modo de exec.utar o mesmo exerClClo mostra a differença dos d-.·u~ 

systerhas. Emquanto pelo slojcL o alumno, serra, por exemplo, uma taboa com 
o intuito de executar um, abjecto determinado, pelo outro essa operaçãr) s:e 
reduz a ensinar o alumno a serrar bem, com a maior per•feição possível, 
aprendendo, assim, a manejar com perícia a Serra . •Da mesma forma ao ct'acetar. 
uma taboa, pelo primeiro methodo executa--se esse trabalho por ser nocPssa
rio para o utensílio que se pretende exeoutar, emquanto que, pelo segunúo é 
necessario que o trabal>ho seja executado á plaina, com toda a perfeição 
possível. A dijjferença, portanto, dos dous é ·bem accentuada, ainda que o" 
exercícios possam ser comm.uns . 

Os educadores americanos, obeàecendo ao principio de que a acção é que 
desenvolve a vontade, !formaram o seu systema empregando o slojcL de pre
ferencia nas primeiras idades, qua ndo só desejam obter aqueile fim; e o 
outro quando <t'esejam dar uma tendencia technica ao ensino, com0 pre
paro a trabalhos mais adeantados do domínio profissional. Desse modo con
seguem formar esses homens admiraveis, de vontade energica, de iniciativas 
arrojadas, que agem com !firmeza, podenào ser hoje o operario de uma f.t 
brica, amanhã o commerciante arrojado, ou o financeiro, o político, o UJplü
mata, etc . Creio, mesmo, que um dos diplomatas americanos, dos mais brJ
!hante , que passaram pelo nosso paiz, d'oi tirado da carreira do comm-e!'Clu . 

Do exposto vê-se que o valor da escola está nos seus methodos, aàapta.
Jos ao fim que ella visa. Si me demoro neste ponto é porque desejo mostrar 
o caminho a seguirmos, desde que queiramos fa."'er alguma cousa ue rcu-ve
niente para a boa <Jducaçã 0 da mocidade brasileira. 

Xão confund'amos, portanto, o valo1· educativo dos tra!):}alhos manaae~ 

"><>ll1 o eJJ ino profissional. O que ilmporta é fonnannos eS(l()Jas q.ue eduq,ueiJ 
desenvolverá., .formando os bons operarios modernos, os commerciantes, ar
tistas. e demal profissionaes das carreiras liberaes ou manuaes. Sem essa 
o nos o po-.o; o resto. o ensino profissional, por si mesmo se impora. e s•1 
finances and to secure efficiency and honestry in local f inamcia l adminis
base é perdermos tempo na tentativa de construir um edifício começado pelu 
tecto. ~em um departamento administrativo e technico incumbid'o de guiar 
os esforços de -rodos para o boro caminho, muito ;facil serão os erros e o sa
crifício das melhores com;epções, pois não ·basta crear escolas, é preciso quo 
ellas correspondam ás necessidades da vida do incliviàuo e da sociedactu. 

Tratando do criterio de uma boa instrucção, na sua . obra Les idées mo
dernes sur les ettfants, roz o brilhante psyc;hologista francez Alofred Binet: 
kGeralmente é na obra mais importante que menos se ])ensa; tam•bem a.con
tece que. pela nece s!daile, ella acabe por se impor á attenção _ E' isso qu" 
se >ê ne·te momen o: a necessidade de contt·ole que assignalamos comeca a 
surgir". O autor refere-se ao pape] da escola como preparação á vida. "De 
uma parte. con-r:.nua e!le, declarou-se nos meios primarios o que se cllama 
um.a crise de aprendizagem. que põe em causa os progra.mmas da instruc
ção nas scolas; e de outra parte, desde muito tempo, cream-se escolas te
cbnicas. cursos. officinas, mil modos diversos <te dar ao joven aprend'iz o 
en :no profissional''. E tá bem delineado o phenomeno que se passa ent1·o 
nós; depois de longa indifferença pelo problema do ensino, a attenção publica 
começou a reclamar, porém, sem descer ao funào da questão, parece desejar 
que passemos a substituir a nossas escolas primarias pelas escolas pro
fissionaes, como si isso resoh•esse por si só a questão. (Continua a leitura) .. -
"nem sempre se conseguiu o resultado, aconteceu, mesmo multas vezes, 
errar o caminho, dP modo que, escolas superiores, mantidas com grandes 
di pendios. não sen;ram sinão para formar funccionarios, em v z de obrei-
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ros"; (suspendendo a leitura). ote a Cama.ra, si não é justamente o qJe 
se tem dauo aqui, de escolas agronornlcas, commerciaes e outras terem for
mado apenas funcc.ionarios puib1icos . Isso con tinuará, si não dermos ao en
sino a direcção competente. 

(Continua a leitura)... "mas não importa; si o remedio não se encon
trou, o mal tornou-se conhecido e comprehendeu-se que para julgar a escola 
é preciso olhar para a vida. O mesmo acontece com todas essas Olb~ras de 
instrucção e educação post-escolar, com as quaes muito se tem despend'ido já, 
e .que, mesmo essas, muitas vezes não correspornderam ao seu !fim, provando 
bem que, só se póde comprehender a uti1idade de j,u lgar· o ensino, como pre
paração á vida real" . (Suspende a leitura). Veja-se o 'que aconteceu no 
caso que ha pouco Jteferi, no interio·r da Baill.ia. Peço a attenção dos collegas 
para este período: (Continua a leitura) "Pouco a potbCo abanàonar-se-ha 
estas idéas gene-rosa,s. m,as venüt4ei?·O/rnente m1bito schenwticas, segundo as 
quaes a instrucção é, 111m bem em si, e a leit111ra vale como mo1·alização; com
prehende-se não ser a instnwção sinão Wln meio, 111m meio àe que se serve 
para torna?· melll101· a adaptação elo individluo ao seu meio; poT consequencia. 
não ha instrucção recommendavel por si mesma, como uma verdade unica; a 
instrucção sendo un\ meio deve variar CD'Il1 as pessoas, os temperamentos, os 
meios economicos. nos quaes o individuo dispu tar>i. sua vià'a . Em legar de 
uma especie de estudo abstracio dos programmas, far-se-iha cada vez mais 
um estudo de ajustamento e modificar-se-ha a instrucção á vista dos fins 
bem determinados que se queira attingir". 

Ninguem poderia com mais simplicidade pintar a complexidade do pro
blema, como o fez o conhecido sabio lfran cez . 

O nosso distincto collega, Sr . Raul Alves, quando discutiu o projecto 
em debate , salientou o valor do ensinb profissional, sem procurar, porém, des
fazer a confusão que elle tem despertado entre nós e que eu desejo fazer 
desappare<:er. 

1\1[-esmo entre espíritos dedicados 3JO estudo das questões de instrucção 
publka tenho notado essa confusão. Creio que ella, em gramde parte, é 
devida á forte impressão que causou entre nós a obra tantas vezes citadit 
a qui, de O . Buyse, "Methodos Americanos d·e Educação", na qual faz um 
copLoso estudo sobre as escolas profissionaes, cursos technicos, etc. A lei
tura pouco attenta dessa obra póde nos ;fazer crer que o aperfeiçoamento da 
instru·cção americ-ana resulta das suas e colas profiesionaes, que, como jâ. 
vimos, só tem tido um grande desenvolvimento, devido ao valor de escola 
primaria, onde se tira todo o proveito J)Ossivel elo caracter educàtivo dos 
trabalhos manuaes. 

A obserV'ação superficial do que se passa nos Estados Unidos aJPPlicacta 
ás nossas nec-essidades, poderia nos levar a um caminho inteiramente enado 
t' de oonsequencias desastrosas. D:ilriannos: o BraJSiil, pa.iz novo, precisa 
desenvolver o seu commercio, a sua industrla, sua lavou1·a, etc.; ora, os 
Estados Unidos, pelas suas escolas rprofissionaes attingiram ao g.rã.o .de 
prosperidade em que estão, portanto, profissionalizemos as nossas escolas 
primarias. Cahiriamos assim em outt·ó erra; i riamos formar sómente ope_ 
rarios. Por consequencia, incidiriamos no vicio contrario do que lamenta
mos, isto é, de serem as nossas escolas unica e exclusivamente, litterarias 
passariamos para as de um utilitarismo estreito, destinada a formar ope
rarias . Si fosse possivel a existencLa de tal typo de edu cação primaria n ã o 
s-ei a que nivel baixaria a m entalidade da naçâlo . Digo, si fosse possível, por
que não sei si tal escola chegarja a ter alumnos, pois a~i n asce outra questão 
a considerar, a difficuldade da escolha de uma profissâlo, pela criança, que 
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ainda nada ~>abe da vida. ,si a crianca não está na.s condições de ooco1her o 
officio ou profissão a seguir no futuro, ao criterio de quem d'it'aria essa.s es
colha? Do professor? Dos paes? endo estes operat-:ios, podia ser que esco_ 
!hessem a ;propria profissão e, então, restabeleceríamos o condemnado sys
tema, já quási inteiramente desapparecido em alguns paizee da Europa, o 
systema da successão profissional de paes e filhos, sem attender á capacidade 
de cada um. 

Eis os dooastres a que seríamos levados, pe1a observação descuidada do 
problema. Certo não ê esse um ideal de educ.ação, especialme.nte de educa
ção democratica., e nern isso se dá nos Estados Unidos, romo vou provar pelo 
proprio livro de BuySe a que já me refet·l. 

Outros confundem uma technica elementar, technica educativa, que s<> 
p6de dar a todas as crianças, com o começo do ensino J}rofissio.nal. O grande 
valor educativo dos methodos americanos consiste em desenvolverem este~ 

na criança, igualmente, as faculdades de acquisição, e criação de conheci
mentos. E' ·por isso que, ::to lado das materias tendentes a dar os elementos 
de acquisição de conhecimentos, se collocam os exerctcios systematicos de 
desenho, modelagem, trabalhos em madeira, em ferro, etc., com o intuito de 
facultar ao alumno a transformação do pensamento em acção, de passar 
das idéas e dos sentimentos á representação material dessas idêas e senti
m entos. Si dessa educação primaria tira mais tarde o ensino profissional 
secundario e superior toda a sua pujança, faLo como igualrne·nte o fazem 
os cursos sctentificos ou Iitterarios, quando para elles se dirigirem os estu
dantes sabidos das escolas elementares. 

Explica-se a razão porque BuySe dedicou tão larga attenção ao ensino 
technico e profissional. Conservador do Museo provincial do ensino te
cbnico do Hainaut o director da Escola Industrial superior de Char
leroi , indo aos !Estados UTlidos em missão de estudos evidentemente seu espi
~·lto foi attr>ahido para as escolas que tratavam da sua especialidade. D o 
mesmo modo que o medico seria attrahido :Para os serviços hospitalares e 
para os methodos de enaino das escolas de Medicina, dedicou elle um cui_ 
dade especial para o ensino profissional; ma.S nem por isso deixou de assi
gnalar bem cLaramente na sua obra. o verdadeire> cunho da educação ame
ricana, o valor das suas escolas . 

No ultimo capitulo da sua obra, ao co.rucluir o estudo, dá-!IlOS e.m syn
these o .caracter da educação americana, deduzida dos gi'andes sentimentos 
que animam esse grlande :pavo. O ideal da educação é s'imples e de.mocratico, 
"a todos, diz elle, deve a escola abrir uma chance igual para vencer e offe_ 
r ecer os meios de adquirir uma cultura supedor . Esta preoccupação funda
mental domina o regimen da instrucção em g.eral e technica nos Estados 
Unidos. Os americanos exprobarn o nosso ensino "de educar as crianças pa1·a 
um otficio àeterrninaclo: o filho do ntinei?-o é destinado á ?nina, o filho do 
tecelão tonw a profissão do pae e suas esperanças não vão alént do mistér de 
tecer. Na 1naior parte das vezes o filho do operaria eu1·opeu entra na, senda 
que mw foi preparada, desde o nascimento e especializa-se nas escolas de 
otticios orgcmizaàos, segundo a formula allentã". Tal educação offende o 
sentimento americano que quer a esC"Ola publica, não creando barreira alguma 
ao dooenvolvimento da criança, moas a'brindo-lhe as vias de a.scenção desde a 
base até o cume. Por consequencia, nem as escolas publicas, nem as esco
las privadas, admlttem o principio da especialização; ella é UIIlJa noção con
traria á mentalidade americana. Tanto o estudo de uma pre>fissão manual. 
como os estudos gena,oes escolaroo, repousam sobre uma larga lnstruccão 
fundamenta! ." 
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Portanto, é no proprio livro d J3uyse que en<eontramos o verdadeiro 
caracter da escola americana-, na qual "a educação é concebida para for:m.at· 
caracteres, homens completos, seguros de si mesmos, conscienrt;e5 da sua 
força, prepara{los para a vida indepen{lente" . 

O americano ru:sio:n educado nesses estabelec:ilmemJt:os f?·ee to the people tem 
deante de si todas as carreiras possíveis, não acha,ndo difficuldade alguma 
em aperfeiçoar seus conh-e{)imentos, segundo •a tendencla do seu espírito . 

As universidades, cursos technicos ou profissionaes, bibliotheca.s, etc., 
continuarão a obra da escola primaria sempre obedecendo aos prinCipLos ge
raes que dominam a educação naquene paiz. 

Só nesta phase >da educação é qu e> o en ino pr<Jfissional, especia,lizado, tem 
cabimento e attinge ao seu maxlmo desenvolvimento, graças ao papel edu
cativo quP. os trabalhos manuaes exerceram na formação do espi.rito da 
C'reança. 

Para que não reste a minima duvida sobre isso leio os seguintes con
ceitos de L. Callerier, insertos no artigo sob o titulo - Estudo psycholo
gico dos me!:thOdos de ensino - de L'A.nnée Pedagogiq1be, de 1911: 

"Os 1cabalhos ma.nuaes e as a,rtes eW<men.tares eram outr'ora a[}reciados 
como melo de educação dos sentidos. Hoje são considerados como agentes do 
Pnsino e de formação. A actividade individual dirigida sobre um objecte, 
obriga a consiéL rar esse objecto, impõe seu conhecimento. 

A potencia deste methodo explica-se pelas I is formuladas mais acima, 
notadamente (lei de !facilidade de vocação), pelo papel prepondrante das 
aseociações de imagens menta.es; pelo interesse que desperta á actividads 
individual; pelo numero dos esforços de attenção (lei da multiplicidade das 
associações), -dirigidOs para o mesmo fim; finalmente, (lei de prolongação) 
pelo fado de todas as associações se completarem, totalizando a acção en
sinada. 

Os conhecimentos adquiridos por este methodo são de valor muito d"lE 
igual, segundo os indivíduos e os meios; tambem i!lão teria elle o success<: 
immenso que gosa actualmente si os trabalhos :rruanuaes n ão posslue.sem 
uma outra virtude pedagogica de outra imPortancia: sua influencia para a 
formação psycho!ogica, e moral do individuo, notadamente no desenvolvi
mento <le sua attenç:ão e na a('Quisiçã<., ae habitos de trabalhe. d., s plritn 
de <Constan<eJa para uma perseverança realtivament& facH , Vê- so nell~ urr. 
e lemento de for-m.ação do caracter e uma escola para a vida." 

As lei!! a que se refere o artigo, são as seguintes: 

LEis DOS ME'!'HODO~ DI!' ENSll'q) 

"1.• FacHidad, àe, ~vocação das associações ae que ellas rodel~m a noção 
~nsinada 

Esta facilidade de evocação encontra-se especialmente: 
Nas associações ele imagens mentaes; 
Nas associações cuja evocação é estimulada pelo interesse; 
Nas associações cuja evocação se torna habito. 
2.• Multiplicidade das associações de que é cercada a noção ensinada. 
3.• A tendencia. da associação a p?·oZongar ou comvletar a noção ensi-

nada." 
Eis, Sr. Presidente, expilicado .scie.Illtifica,mente, por uma autoridade com

petente, o g,ra;nde valor educativo dos trabalhos manuaes e que, por conse-

, 
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guinte, não devem ser confundidos com os trabalhos technicos destipados a 
ensinar uma d!eterminaCLa profissão. 

Quem já se dedi•oou ao mi:stér do ensino ou esteja familimizado com as 
questões que lhe dizem Tespeito, sabe as di.ificuldades com que se lutn para 
ensinar as noç.õt<"s abstra.ciJas e o esforço c:tue se exige do alumno para a 
reetnção dessas nações, segundo os •methodos ainda existentes nas nossas 
ecolas, por isso verlá que os éonceitos de Cellerier, em r elação aos traba.!Jhos 
manuaes, e as leis por elle fX>rmuladas são de uma evidencia com.vleta. 

Antes <~!e passar para. o exame do projecto em debate, desejru·ia explanar 
ma:ii minuC'iosa;mente o meu pensamento sobre o caracter eduC<ttivo que deve 
possuir a. esoo1a elementar ou o ensino primario para a sua efficiencia., mos
trando quanto tem mudado a orientação do ensino nestes ultimos annos, con_ 
forme prometti h<a pouco aos nobres cullegas que me apartearam; mas a ar
gumentação já adduzida .. prova bem a natureza da escola e os methodos que 
desejaria fossem seguidos nas escolas do nosso paiz. Dispondo de pouco tern
po para terminru· as minhas considernções, não posso mais lêr- a esse res
peito um valiOso e·studo do notavel pedagogo americano, John Dewey, uma 
das maiores autoridades em materia de educaçã'O, estudo que tem por titulo 
A ed1wação Sob o ponto de vista social, inserto em L'Année Pedagogique <lu 
anno de 1913. .Não resisto, porém, em traduzir a lguns trechos. Este por 
exemplo, responde a observações ha pouco fe>itas em aparte e apoia a minha 
affirmativa em relaçruo á mudanÇa que so.f'freu a orie·ntação americana em 
ma teria de educação. 

"Ao alvoreQer do seculo :x:rx quasi todos os home.ns de Estado ameri
canos acreditavam que um governo republicano não pôde se manter sinão 
pela cultura iutellectual dos cidadãos. Todo gove·rno representativo estaria 
destinado á ruína si os membros do Estado que esc-olhem os legisladores (e 
entre os quaes são escolhidos os nltimos) não foSS€m sufficientmente ÜJG_ 

truidoo. 
Experimentava-se, uma verdadeira repulsão por toda a centralização. 

"O melhor gov.erno era o que menos governasse". A idêa de um exercito 
permanente, em uma palavra, toda a medida tendtmte a reforçar o poder 
material da autoridade, era mal vista pela nação. Para a massa dos cida
dãos, o idêal, o consistia na obediencia volu:nta.ria á lei voluntariamente 
acceita, obediencia espontanea e não imposta pela autoridade . Depois, a ex
periencia mostrou a utopia deste idéal e a .necessidade de tomar por funda
ment'O a educ-ação. Esperava-se tudo da cultuaa. Acreditou-se ingenuamente 
no saber todo-poderoso, para gov.ernar a acção, DJa. infallibilida.de da escola 
para procurar o saber. De sorte que os pQntos de vista social e nacional 
foram identificados incOnscientemente. Viu-se na educação uma necessidade 
patriotica, a salvação da republica . Esperava-se della a suppressão do crime, 
da miseria, o desabrochar de uma geração de -cidadãos leaes e autonomos", 
-etc., etc . 

·Depois do autor estudar as tendencias da escola nesse período, quando 
a llducação escolar attinfiu um ·alto cunho individualista, em que se fallava 
muito de successo de cada um e pouco dos deveres publkos ou soc-iaes, ac
crescenta: 

",Essa época tocou ao seu fim. O sôlo estava habitado, seus recursos 
explorados o estabeleceu-se uma grand_, desigualdade da r epartição da for
tuna. Desde então, não sômente a idêa de que cad·a um pôde fazer fortuna 
t.ornou-se absurdo, romo appareceram os privilegias, tendo o apoio da lei, 
da administração civil e dos tribun:aes. As ·divisões de classes, as lutas so
ciaes de que se supponha o paiz immuni:llado, tornaram-se particularmente 



asperas. Desde essa época, que se pôde colloca:r nas duas ultimas decadas do 
seculo findo, uma nova philosophia pedagogica s urgiu; ·procurou-se uma 
theoria que fosse demóC'ratica, no sentido soci.a.l da palavra e não naciona
lista ou individualista ." 

Entra em seguid·a no estudo e desenv0lvimento da sua the-se, que ter
mina com as seguintes apreciações em relação ao papel dos exercicio5 ma
nuaes como factores da edu cação social, para o qual chamo a attenção &os 
que se interessam pela educação e serve ao mesmo t empo de justificação á 
instituição que proponho de um con selho techniC'O, incumbido exclusivamente 
do estudo elas questões pecl:agogicas. 

O papel da escola dependendo muito . da direcção intelligente que se im
primir no seu ensino, desde que desejamos orear modelos de escolas e influir 
pela propag~ana.a nas que ficam 16rl1. rln alçada federal e com as quaes vamo" 
cooperar nn. ed u cação nacional bem orientada, esse conselho é indispensavel. 
De tudo que já temos dito .se verifiea não ser tão simples o trrubalho desse 
oOTpo, do qual se exige.m estudos eSIPecialissi.rnos, co:ntimws e da mads a1ta 
re1evan.cia scienti.fica. A elle incumbirá o transplante, a adaptação, a obser_ 
vação a té mesmo a oreação de processos e methodos mais a,dequados ao 
papel educativo elo ensino nacional. .. . 

Volto ao trabalho de Dewey . Diz elle: 
"A mudança ntais importante introduzida na educação, pela concepção 

social, reside, provavelmente, nos exercícios coii·hecidos, sob o nome de tra
balhos 7nanuaes. e, em nível differ.en te, de educação indlustrial. Como seu 
nome o indica, procurou-se, antes de tudo, nos trabalhos manu.aes, um meio 
de exercitar a mão e algumas vezes de fazer appe!lo aos instinc.tos motores 
da c·reança. Esperava-se delles, tambem, uma preparação ás carreiras que 
uedem -certa dextreza de mãos. Mas 110 ponto de vista social, ,esta pratica 

<los trabalhos mf•nual}s de'm ser considerada como uma verdadeira profissão 
em miniatura, analoga aos mistéres do adulto qu-e são a base da vida social. 
Como estes mistér.es ella fôrma um centr.o em torno do qual gravitam todas 
as JlOSsas noções; desperta prol51emas que obrigam a reflectir e a resolver. 
Como elles, tambem pôde, habilmente dirigida, provooar na creança esforços, 
tactéamentos ute·iS, preciosas experiencoas de cooperação socai." 

Esi.abelece em seguida a distincção en tre esse trabalho soda! em mi
niatura e o do a dulto, e diz: 

"Além da habilidad·e adquirida e dos ensinos que se deduzem de uma 
pratica intellig~nte da ja,rclinagem, da tecelagem, do trabalho em madeira e 
metaes, da coz.inha, etc., os habitas formados ao co.nl:acto de um trabal·ho 
prl'ductivo exercttado sobre uma base larga e liberal, não pod·em deixar de 
imprimir um caracter alta.mente lhuman 0 ao trabalho do a lumno . 
•• •• • •• • ••••• ••• • ··- · ······ •• ••• •• • • • •• ••••••••••• · • · 1• ••1· ••• •• •• •••. • ••••••••• 

Outr'ora, em materia de educação profissional, estimava_se que os ho
mens se prepM'assem para se tornarem rendeiros, engenheiros, architectos, 
carpinteiros, etc. Hoje a concepção é outra :· cada um deve consagrar-se a um 
trabalho que, direota. ou indireC"tamente, contribua pnra enriquecer o5 in 
ter ses da communidade, que a largue a vida da collectividruie . .Se imputa 
que, sob o ponto de vista social, um individuo especialmente ·dotado poss:a 
se tornar astronomo, pinto·r, etc . , é preciso que estejam preparados a se tor 
narem bons rendeiros, bons mooam.icos, bons carpinteiros, aquelles que para 
lSSO possuírem o dom natural. Desde o momento em que os home ns devam 
l!le!I' capazes de se tornar em ute·is a os outros, pclo seu trabalho, devem estar 
perpa.rados a fazel-o ·intel1igentement.e, ao mesmo tempo, com a habilidade 
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technioa necessaria e com a intellige ncia mais la rga, que perceba as rela_ 
çeõs exis tentes entre as cousas .e, no tadamente, entre o acto individual e os 
interesses conectivos. Logo que se cesse de oppõr um ao outro, o .conhe
c-imento puro e a aotividade pura, o problema da educação profissional se 
transforma. Seu fim não é mais do preparar o homem para um regimen 

industrial estabelecido, mas fazer appello á industria, aos trrubalhos pro
fissionaes, como uma fôrma pedagogica . 

Por este meio levantar-se-ha o níve l intellectual da actividade pratica, 
e é o regimen industrial que, em ultima alçada, .se achará transformad'" . " 

Finalmente, depois de decla.rar que é preciso uma reconstrucção radical 
dos prin~ipios pedagogicos que se precisa fazer, sob a nova concepção, ter
mina do seguin te modo o seu estudo esse notavel scientista americano : 

"Ernquanto a sciencia, longe de impregnar liv1'em ente a vida pratica de 
cada um e de ca&a dia, era a propriedade de a lguns, emquanto a p·rofissão 
de sabio se collocava acima de todas as outras, a educação academi<:>a e li
vresca corTespondia ás necessidades correntes. Era bella e preciosa pelas 
suas prome.ssas, s Jnão pelos seus :resultados. Comprehende-se que fosse glo
l'ificada á expensas das outras e que a educação quasi que ex<:>lusivam~nte 

lhe fosse consagrada. De resto , a t rrulição e a aprendizagem encarregavam
se ufficientemente de conduzir ás outras profissões que formam as camadas 
do edificio social. Hode, porém, a situação é differente. A sciencia tornou-se 
experim.entaJ; os processos iiD.du.striaes n ão consistem mais eun simples m.a
nejo u-ansmittidos de g~n·ação m g~ ração; ~·ecorrem aos metrodos da sci
encia .• 'ão é ' possivel mais o dualismo dos t empos passados. A salvação das 
sociedades democraticas depende do desapparecimento de uma oligarchia, a 
mais :xclusivista de todas, tambem a mais perigosa, que pretendia monopoli
zar em proveito de alguns privilegiados os beneficioS ela mtelligenca e dos 
melho:res methodos, emquanto os trabalhos prati<:'os, exig.indo um m,-en or 
esforço do espírito e menos iniciativa permaneciam a OOU'g'O do grande nu · 
mero. E sas distincções desappt3.trecerã.o definitivamente no dia tem que, sob 
a influencia da educaçãJO, a scienC'ia. e a actividade pratica se encontrem nnL 
das para sempre uma á outra. Esse é o prindpio, a lei, que domiua toda a 
concepção social do fim da educação e que della deriva directamente." 

Que mundc de idéas, Sr. Presidente, se depara nas palavras d.esse a utor . 
Um dos mestres em assumptos de educação, exercendo s u a actividade em um 
paiz onde esse -problema tanto tem progredido, mostra-nos, entretanto, que 
ainda temos de'Lllte de n6s vastos ideaes, dependendo de estudos incess<o.ntes e 
que não podem ser resolvidos s6mente com a creação de algumas dezena s 
de escolas C"Uja finalidade unica seja combater o analphabetis>mo pelo ensino 
da leitura e da escripta .... 

Note-se bem, que o a utor prega reformas em um paiz rujas esCiolas já 
são admlraveis instrumentos de educação . 

As escolas americanas t eem tal valor educativo que lã, ape:1.ar da grande 
corrente emigratoria que para aquelle 1)'aiz se dirige , muito maio•: do que 
aquella que para nós tem vindo, não existe o perigo que entre n6s se deu, 
das colonias allemãs serem um corpo esü a nho, enlcistado na nossa organi
zação nacional. As escolas publioos em poucos annos modificam compieta~ 

men~ essa massa de cidadãos estrangeiros que estão nos Estados Unidos 
transformando os sell3 filhos em pou;oo tempo em cidadãos americanos, ama,n
tes do seu paiz ou do paiz de sua adopção e por consequ encia fazendo os 
llroprios paes de certo modo assimilados á sua nova patria. 

O SR. JosÉ AuousTo: - .b. escola americaniza os lmmlgrantes. 
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O .SR . MoNTiiliRO DE Souz-A : - De facto, sabidos em geral de um paiz 
onde a viela se lhes tornou ingrata, por isso que foram obrigados a emigrar, 

ao chegarem aos Esta,dos Unidos, en0ontrendo uma organização completa
mente difJ'er.ente, a vida facil, escolas <!Jdmira.veis onde os seus filhos poo.em 
se educar paxa a vida mOderna que lhes dará os meios de successo, eviden
temente em pouco tempo elles se encontram completamente transformados . 
As escolas fazem o verdadeiro papel de assimiladores do imm.igrante. De 
modo que, Sr, Presoidente, ao filho de immigrante, no fim de a,Jgum tempo, 
si se lhe .perguntar de que paiz é, elle cU.rá sempre : sou americano. J~ o dirá 
orgulhoso da sua nova patria, que aprendeu a a..mar nas escolas e nas suas 
instituições. 

Li em um livro de Charles Wagner a narração que e!le faz de uma 
visita a escola pub!ira americana. Foi para elle a scena mais tocante qnando 
via ·a ardente e palriotica convicção com que o reb nto de muitos povos en
toava o byn1no am.ericano . <Conta tam.bem que perguntando a uma creança 
desoendente ele francezes, si era da terra, o me.nino respondeu altivo, cheio' 
de si: so1~ ante1'icao! 

Posso dar o meu testemunho pessoal. Vi o facto confirmado com uma 
pequena patricia nossa, uma creança de dez a doze annos, c,tue, tclldo e.;tado 
a lgum tempo em Barb<!Jdos, foi residir depois em Nova York. Ao sahir de 
Barbados, onde estivera mais de um anno frequentando um ;:ollegio, con_ 
tinuava a ser a mesma brasileiorinha e que !fazia garbo de dizer, :tue era ela 
terra de Santa Cruz. Alguns mezes depois de ter estado em uma escola 
americana, notava-se com toda a nitidez a transformação por que ia. ;Jas
sando o sentimento dessa cre-ança; o seu amor peJa patria americana cr~
cia emquanto o nativo ia se diluindo ao influxo dos novos sentimentos. A 
e..~cola ia exercendo o seu poderoso influxo assimilado r. E, si para. mim, 
quando lhe to·cava na tec-la do patriotismo, el!a não respondia como o me
nino el e- que falia Charles Wrl.gner, eri porque tratava com quem 'l. couhe_ 
cia bem, mas eu notava já 0 que se passava no seu intimo. As minhas pa
lavras sobre a sua patria, sempre mais ar.clent~. quando estamos longe clella, 
já não encontro.vam nenhum enthusiasmo no seu juvenil coração. 

IS! com esta creança, que se não expatriara pela necessidade de .~eus paes 
ganharem a vida, ou para os quaes a patria se tornasse ingrata , ~m tão 
pouco tempo se dava tal transformação, imagine-se o que não acontecerá com 
o immigrante forçado pelas difficulclades da viela. 

Sr. u:>resíden te, da m>esma fôrma que a nação americana, ap~zar de poder 
se orgulhar das suas escolas, não se descuida do problema da erlucaQão, pro 
~Jura ndo aperfeiçoai-a cada vez mais, caminhando para uma centralização 
nv'lis i'ficiente e unificadora, de modo a dar uma cli.recção geral á eclucçãc 
do povo; da mesma. fôrma que o i11glez de hoje sacrifica o seu tão forte 
sentimento t r acJtcionalista para que a nação dJ.rija. as instituições de ensino, 
caminhanQ.o para a ori·entaçiio moderna; nós pocleremos começar a .:;gir ~obre 
a educação do povo brosileiro, lançando mãos <!essa poderosa arm"' r,ue ê a 
escola, •para, em pouco tempo, formar um novo paiz. 

Como o J apão em poucos annos conseguiu modificar inteiramente o S<'U 

caracter secular, amanhã, transformados, podenemos, sem os temores de 
hoje, olhar tranquillos para o futuro da nossa nactonalida.de. 

Como é admi'l'avel ouvia' palavras como estas, ele tranqui!la. ;egura.nça 
sobre o poder de u<m •povo, palav-ras .ele M. • harrnberlruin, em 1ll1ll diScurso 
prO'IJ.unciado em Londres a 18 ele nov mbro de 1895! Elias tracluz~m uma. 
convicção profunda que os acontecimentos elos nossos dias estão confirmando. 
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Dizia. elle :· 
"Creio nesta raça, a maior àas raças ài1·igentes que o mundo járna1s co. 

nheceu; crei-o nes ta raça anglo saxonia, altiva, tenaz, resoluta, confiant.Q em 
si mesma, que nenhum clima nem mudança alguma poderla. abastardar e que 
tornar-se-ha infalllvelmente a força dominante dia futura historia e da C'i
V'ilização univ>er.sal ... 

T enho fé no futuro deste Imperio vasto como o mundo, do qual um inglez 
não poderá fallar sem um estremecimento de enthusiasmo." 

Comparem-se estas ardentes palavra de Chamberlain com aquellas do 
escriptor do seculo :XVIII, e fe verá o papel exercido pela educação na for
mação do caracter de um povo. 

Oxalá possamos um dia dizer o mésmo da nação brasileira; para isso 
obter de-vemos seguir os exemplos que tenho apontado e não foi !Para outra 
cousa que. dei:norei as minhas considerações sobre a questão dos methodos 
de ensino e natureza e valor das escolas publicas. 

Entremos, agora no exam<? do projecto em debate. 
Depois de um longo tempo de indifferença e hesitações, cu jas causas não 

vêm a pello assignalar, concretizou-se a idéa da nação cooperar com os pode
res locaes e particulares na grande questão do ensino. 

Si, porém, Sr. Presidente, o nosso ideal n ão vae além da crea<:ão de algu
mas escolas a mais, escolas simplesm<>nte litterarias, para ensinar a ler e 
es.::rever, sem nenhuma preoccupação pelo lado educativo dellas, então, melhor 
~erá nada fazer a União; deixemos que os poderes Jocaes e par.ticulares se in
cumbam Je formar as escolas que as suas necessidades ou orientação exigirem 
e segundo os recursos de que puderem dispôr. 

Mas, si a n ação tem de agir, deve fa-zel-o como cooperador, unificador, 
imprimindo uma direcção intelli•gente á educação nacional, com ideaes mais 
elevados do que os que podem ter os poderes publicas locaes, cuja indole é a 
sa.tisfação ele necessidades de caracter restricto, regional. 

Tendo recursos, esphera de acção, poder de suggestões, muito maiores do 
que os Estados, municjpios • ou particulares, Pôde fundar estabelecimentos 
ineaes de ensino e educação que sirvam de modelo aos demais. Deste modo, 
&em invadir attribuições alheias, nem embaraçar a itcção de ninguem, coope
rarã com todos na grande obra, tendo ai<lda campos de experiencia proprla 
para o estudo dos. prolblema-s que dizem re peito a essa delicada questão. 
Fóra dahi sua acção só servirá para retardar a solução do problema, se não 
fôr anarchisar ainda mais a educação nacional . 

.EJ nem se diga que pelo facto de só se crear um pequeno numero de esta
belecimentos, não tenham elles valor algum; tal não se diga. !Porque o Esta
do de S _ Paulo, por exemplo, com o desenvolvimento que tem dado á sua 
instrucção publica, tem feitõ, só com o valor suggestivo da sua acção, com 
o seu patriotico exemplo, multo mais pela instrucçiio publica elo resto do 
p'liz. do que se tivesse talvez creado ou subvencionado escola~ de simples 
leitura e escripta em outros territorios do paiz. 

Sómente a noticia que corre, ele que S. Paulo tem elevado sua instrucç.<io 
publica a um alto grão ele prosperidade e ele que sua Escola Normal é de 
primeira ordem, e basta para que os outros Estados mandem professores 
estudar a organização e funccionamento da instrucção publica naquelle Esta
do. Outros mandam buscar professores formados por aquella es-cola para o 
desenvolvimento do seu ensino publico. 

Creio que até a União jã tem lançado mão de professores paulistas para 0 

2nsino nas suas escalao; technicas ... 
O SR. JOSÉ A uausTO: - Perfeitamente; nas escolas de Aprendizes Mari

nheiros. a União empregou muitas vezes professores paulistas . 
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0 SR. MONTEIRO DE !SOUZA: - Ora, se um ELmples Esta,do da . F ederação 
póde exercer tal irnflu€>111Cia sobre os o.wtros, Qn,uito maior resultado O'bterâ. a 
União se quizer fazer alguma causa de util pelo progresso da educação na
.:Jional, crea ndo institutos que sirvam de exemplo dentro dos proprios Estados 
e tomando a direcção da educação . 

Estou certo de que, se acsim o fizer , immediatamente veremos 0 progresso 
da instrucção publica se accentuar em todos os rEstados e começar o movi
mento convergente de todas as iniciativas para os ideaes de uma educaçã· 
adequada ao povo brasileiro . 

Vejamos se o que está em discuEsão conesponde a algum dos objectivos 
que tenho assign ala do . 

O substitutivo a alguns projectos submettidos ao estudo da n~bre Com
missão de Instrucção Publica e que foi relatado pelo m eu m·esado amigo 
Sr. R.amiro Braga, a meu ver, não corresponde â expectativa doE interessados 
nas questões de ensino. 

Lamento que o m eu presado collega se t enha deixado levar certam.ente 
por essas influencias externas que aconselham como sendo preciso começar 
por "fazer alguma coisa ., . em vez de se encarar resolutamente o problema 
<'rn toda a eu a extensão e v erdade . 

S. Ex. , estudando a questão. como com. certeza a estudou, deve t er no .. 
tarlo que a r azão estâ commigo. S. Ex. ha de ter verificado que o problema 
não é tão simple como se tem imaginado; que baste crear escolas para ter 
a solução. 

E' lamEntavel que a Commissão competente, tendo de armar a União 
do.t meios necessarios para ella exercer eua acção '110 desenvolvimento da edu
ca.:;ão nacional, o fizes!>e com elem entos tão faceis de serem completamente 
imr.rcficuos r.g pratica, de modo a nascer, amanhã, no espírito publico e l't 
vis ta do~ mãos ou nul!os resultadoe, a idéa de rrue, a intromissão do Governo 
Federal na ensino r·rimario é um principio inconveniente . 

'I'enh0 um (,Xemplo bem recente na -celebre defesa da borracha. e1n qur>. 
de um principio bom se fez uma applicaçã.o má; em conséquencia disso, nós , 
rer,resentantes do Amazonas e- Parâ., hoje encontraríamos a 'hostilidade pu
blica, se tenta~semos renovar as medidas que em principio eram excellentes 
para a def<:>sa economica do segundo productó da exportação do Brasil. Toda 
rt vez que se tenta pedir qualquer auxilio de an]Jparo a essa industria, logo 
se nos re~pcmde: - Pois já não existiu uma d'amosa defesa da borracha? A 
União já não gastou milhares de contos com · ella ~.("fi resultado algum? 

T emo que com a entrada da União no domínio do ensino primaria não 
veuha a succeder o mesmo. Alguma experiencia que tenho das co usas do meu 
paiz dão-me o receio de que a União ao enveredar por .... 

O SR. JOSÉ Aucusro: -Por esse bom caminho. 
O SR. MoNTEJIRo D:E SouzA: - . . . esse bom caminho, o de concorrer com 

seu podN·oso e forte contingente para o leva ntamento da instrucção e da 
educação nacional não venha a fracassar, a.caJbando ;POr abandonar a idéa 
de sorte que, mais' tarde. ao querer retornai-o. se não venha dizer: "Quando a 
União entrou nes&e !'erviço, foi um a desgraça ... não vale mais a pena gastar 
nisso a renda pUiblica; deixemos de vez essa questão". 

O trabalho da digna Commissão de Instrucção Publica, a m eu vêr, não 
corresponde âs soluçõe,;: que o problema exigp e póde nos leva~ ao ~im que 
receio. Ma s embora crr. ultimo turno, é ainda tempo de eme:tdar a mão 
·~doptand0 alguma co usa mais efficiente. 

o SR . ·RAMIRo BRAGA: - Ha jã emendas da propria Commissão. 
0 SR. MON'rEIRO DE SOUZA: - Lá chegarem os. 
Oa disiinctos collegas, Srs. José Augusto e Raul Alves, jã ee.tudaram 
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o substitutivo apresentado pela Cammissão, criticando-o sob diversos aspe
ctos, de ,o;te que não tenho necessidade de me demorar no seu exame. 

Existe no "Jornal do Commercio ", de 27 de agosto do anno corrente um 
artigo do Sr. Victor Viamna, que tem se especializado ~o assumpto, tornando
se incansavel na imprensa pela victoria da id€a. Tanto tem elle se batido 
por ella que podemos considerai-o como um dos ·maiores factores da modifi
cação do sentimento publico outrora contrario á intromiss-ão c1a União ... 

O SR. JOSÉ Auausro: - V. Ex., diz lbem, é u.m dos benemeritos da 
cruzada. 

O SR. ·MONTEliR() DE SouzA: - ... no ensino primaria. A sua opinião. 
por is·SO é valiosa. Examinando o projecto da Commissão diz: 

"O projecto do Sr. Ramiro Braga é, assim, o mais vago e deficiente dos 
que teem apparecido ultimamente. Abandona o ensino normal federal e esta
belece em seu Jogar concur~·OS. Não trata de um fundo escolar, de um con
selho geral, de escolas normaes. Entrega a direcção dos serviços Cl"e&dos ao 
Conselho Su.per:ior de Ensino, cuja missão é diversa e cuja composição não 
garante a execução de um programma de renovação e ereação systemat:ica e 
seguida. Assim, o prÕjecto que os rurigentes da politica apoiaram parece que 
tem por fim a diffusão do ensino brasileiro nas zonas onde predominam os 
elementos german:icos. Por isso, desprezou tudo mais e é deficiente. Todo o 
mundo 13abe hoje que não ha ensino efficient.e sem doceneia habilitada. O :J.)ro
jecio não trata da fundação de escolas normaeE e determina concurso de 
Estado para a nomeação de professor. !Não cuida do conselho ou junta de 
ensino normal e primario. Esse conselho é, entretanto, um orgão que não 
convém esquecer. E' preciso que seja moldado sobre os ">Bureau of Educa
tion" da União e dos diversoE Estados, particulares c1a America do No r te, 
mas por isso mesmo, convém que seja composta de profissionaes que sintam 
e camprebendam a sua missão. Não queremos um conselho iburocratico ou 
d•~ professores e sim de prof;ssionaes que possam fundar, dirigir e fiscalizar 
escolas que estudem as suas possibilidades de combate ao analphabetismo, re
sumindo dados e observações e apresentando novas suggestões. 

Todos devem transigir para facilitar a acceitação de uma fórmula con
ciliadora. Mas não é po_ssivel ceder quanto ao conselho e ao ensino primaria. 
Como tratar a serio de crear novas escolas. sem cuidar do preparo dos pro
fessores? Como entregar a cãmpanha contra o analpb.abetismo a uma corpo
ração como o Conselho Superior de Ensino, que tem outra missão e ten' 
outras preferencias"? 

Foi essa a apreciação feita pelo Sr. Victor Vianna, a accrescentar ás 
outras produzidas pelos meus nobres collegas que já discutiram o assumpto 
a,ntes de mim. 

Sr . Presidente, um dos argumentos que me calaram no espírito fo i o 
aqui articulado pelo meu di-gno amigo, Sr. Raul Alves, de que o substitutivo 
da Commissão nos ia collocar a 90 mmos de distancia do estado actual da 
materia. Si bem me recordo, ·s. Ex., comparou o referido swbstitutivo com a 
organ!Z&.ção proposta por Pedro I, concluindo que nesse sentido não tinha
mos avançado muito . 

.O SR. R AM IRo BRAGA: - E V. Ex . , está de accôrdo com essa apreciação? 
O SR. •MONTEIRo DE SOUZA: - Eu disse que esse argumento calou em 

meu espírito. 
O .SR. J osli: A.uausTo: - Nessa v arte, não tem razão a critica f eita. O 

projecto da Commissão tem pontos de vista novos, que nem poc1iam ser pre
vistos naquella é11oca. 

O SR. MoNT.EliRO DE SouzA: - O illustre represen<tan:te •bahiano foi buscar 
na collecção das leis do I mper:io, o projecto de Ped~·o I "creanldo as escolas 
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de primeiras letto:as, que fossem necessariSJS, em todaJS as cidades, villas e 
Jogares mais populosos" ... 

o SR. RAM.mo BRIAGA: - Naturalmente, V. Ex., conhece essa lei, que é 
de 1827 . Eu desejal!'Ía saber a ffila .opinião. V. E., e tá de aooõrdo com essa 
apreciação? 

O SR. MoNTEIRo DID SouzA: - ... e, coan-pa.ram,do-o oo.m a substitutivo da 
Commissão, declarou que este se acha bastante a.trazado. Não tive oppor
tunidade, porém, de verificar o fundamento da asserção. Apenas as palavra~ 
de IS . E ·x. oalaraan em meu espírito, por não terem sido contrariadas até o 
presente. 

A verdade IJOrém, é que uma nação como a nossa, que vai intervir pela 
primeira vez 'IlO ensi.no primaria, do qual até .hoje se arreceiou de tomar 
conta, uma nação que resolve COOIJerar com ns Estados, os poderes municipaes 
e com os .particulrures nessa questão de ensino, fazel-o com o substitutivo 
apresentado pela Commissão, é nos col!ocar em U'm grande rutrazo, deante 
do que se IJassa nos outros paizes. 

E examinando o projecto, ver-se-ha que não resolve a questão. 
•Estou certo de que o honrado Relator da CD'Illmissão verificará que real

mente não tem gramde consistencia a fôrma dada . Penso mesmo que S. Ex. 
cedeu, .talvez, não a inspirações apenas de seus estudos, mas quiz fazer uma 
concessão aos qrue desejam que se vá entrando, digamos assim, com pés 
de lã no assum·pto. 

O SR. RAl\URo BRAGA: ~ Não cedi absolutamente a inspkação alguma 
dessa ordem. O que fiz foi obra pessoal. E' o resultado de minha meditação 
sobre o assumpto. 

O SR. Mol\TTIDIRo DEl SouzA: -Quando digo- inspiração -me refiro, não 
a suggestões do ioldividuo A ou do i:n,dividuo iB, m8JS a suggestões do meio, 
porque todos que estrumas trwtanoo desse assumtPto sabemos que se diz por 
ahi: "Como, vamos orear uma causa grandiosa? E' preciso começar de va
garinho; façamos •Primeiro uma causa •rnais modesta; depois se subirá. um 
pouco mais. " 

o SR. RAMIRO BRAGA: -E' um modo de ver individual. 
o SR. MoNTEIRo DEl SouZA: - Refiro-me portanto, a suggestões do meio. 

e não a inspirações deste ou daquelle determinado individuo .. . 
Suggestões do meio, porque se ouve por ahi todos os dias falar . .. 
O SR. RAMmo BRAGA: -Realmente, eu ouço tanta causa! 
O SR . MoNTEIRo DEl SouzA: - ... que, importa começar por "qualquer 

causa" . Como synthese, a apreciação do projecto, no artigo de Victor Vianna, 
é bem frisante. Elle nota os defeitos que existam nessa orgamiza,ção e os 
aporuta. Não é preciso insistir neste }Janto . A pro;pria Com missão de Fi
nanças, quando examinou a materia, acceitaJVa o substitutivo 31penas como 
base para estudo, e não com car:tcter definitivo. 

O SR. RAMmo BRAGA: - .Nem a C=issão de Instrucção Publica ferz 
finca-pé sobre o substit<Utivo. E', apenas uma base, para sobre ella a Ca
mara deliberar da melhor forma. Absolutamente a CQII'llmissão não se en
castellou .no substitutivo. Mesmo em um assumptQ de tanta relevancia nin
guem pôde ter IJontos de vista pessoaes . 

O SR . MoNTEIRo DID SouzA: - Eu, ha pouco, declarei que absolutamente 
não posso acreditar que a Commissão esteja D'llllnida senão de •boa vontade 
afim de chegarmos a um accõrdo final. ' 

0 SR . RAMIRo BRAGA: ~ Sem duvida nenhuma. 
O ISR. MoNTIDIRO DE SouzA : - De maneira alguma quero deprimir o tra

balho do meu illustre collega. CQII'llo disse, havendo diversos projectos a es
tudar, uns dez ou doze seguramente, a Cornmissão, não escolheu ·nenhum 
delles; tomou daqui, dabi certas medidas e formou assim o seu substttutivo, 
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a que falta por isso, uma certa unidade de conjuncto, uma orientação segura 
para poder viver . 

Subordinou essa creação de serviços novos aos cuidados do actual Con
selho <Superior do Ensino. Ora, contra o actual Conselho Superior, ba cousa 
de quatro <YU cinco dias, na ultima discussão dos orçamentos nesta Casa, 
o nobre collega viu, póde-se dizer, toda a Camara se levantar, sem que uma 
unica voz se fizesse ouvir para defendei-o; fo i quando se votaram no orça
mento do Interior as emendas rellvtivas ao en sino secundario e superior. 
Todos os oraJdores que naquell a occasião encaminbara,m votações ou a par
tearam os ora!dores se manifestaram contra a acção do Conselho Superior de 
Ensino. Imagine V. Ex., agora, S1· . Presidente, esse Conselho Superior, ad
ministrando o ensino primario, para o qual n ão foi oreado! Calcule-se o quG 
não fará esse Conselho cuja instituição foi adequada a outra ordem de ser
viços, pelo que apenas se reune poucas vezes no a,nno, creado .para zelar, 
quasi como junta 7de recursos, pela execução da actua l reforma de ensino se
cundario e superior, ensino que possue suas congregações consultivas e te
chnicas, calcule-se, incumbido ainda mais de uma funcção permanente e admi
nistrativa como é a instituída pelo meu d istincto amigo Relator da Commissão 
de Instrucção Publica! 

A critica desapaixonada-de Victor Vianna, com a qual estou de accôrdo, 
diz: "O projeoto é vago e deficiente., . E' vago, sim, porque, rfaltando-lh e a 
unidade de orientação a que me referi ha pouco, deixa indetermi.nado o modo 
de creação e subvencionamento de escolas pela va,stidão do nosso necessitado 
territorio, o modo por que o Conselho vai administrar o serviço, como pro
moverá o desenvolvimento do ensino, etc. Tudo está indeciso, faltando as di
recções geraes para a regulamentação, é PO>r isso vago E S. EX. sab e entre 
nó o que significa isso: amanhã, su jeito ao arbítrio do Ministro, á interpre
tação dos membros do Conselho, ficará uma cousa horrorosa. 

O SR. Josll: AUGUSTo: - l\1.as não ha lei no Brasil que consiga escapar 
desta situação. 

O ISR. l\JoNTEIRO DEl SouzA: -Conforme ... Diz mais a critica: "Abandona 
o ensino normal federal e estabelece em seu Jogar concursos". E' oul:iro de
feito gravíssimo do projecto essa resurreição dos concursos, cujo valor não 
ha quem não conheça entre nós. Si para certa ordem de funcções ainda se 
póde tolerar esse criterio de escolha, para a <do professor primario, como 
UJlica prova de capacidade, só dará resultados máos. O professo~- que vai ter 
nas mãos esse delicado instrumento - a educação, só póde adquirir a ne
cessaria habilitação tendo passado pela Escola Normal em longo aprendizado. 
Si mesmo nesta hypothese ainda ha pessoas que, embora com ha,bllitação 
scientifica não dão um bom professor, quanto m ais fazendo a escolha pelo 
processo geral dos nossos chamados concursos . Mesmo para a regencia das 
escolas nas faltas temporarias do professor, devem ser preferidos os no·rma
listas e na absoluta falta destes seria preferível deixar ao criterio. do fiscal, 
do director da Instrucção, de qualquer autoridade competente . .. 

0 SR. RA.:Mmo BRAGA: - Ou da política. 
O SR. MoNTEIRo DE SouZA: - ... ou da política. Seria talvez preferivel 

mesmo isso ao chamado concurso, pelo menos haveria a lguem, responsavel. 
O SR. J osll: AL"G"I;STO: - Preferível seria a formação profissional . 
0 SR. 1\IO::-ITEIRO DEl SOUZA: - Sem duYida. 
O SR. RAMmo BRAGA: - Vou dar a razão de ser <do dispositivo sobre o 

concurso. O projecto de modo geral estabelece que os professores para as es
colas sejam os vindos das escolas normaes dos Estados; mas, como estabelece 
ainda que nas escolas de nucleos coloniaes se ensine tarnbem a .Jingua dos 
respectivos paizes, e como as Escolas Normaes possam não dar pessoal h a 
bilitado para ensinar a língua estrangeira, i-nstituiu o concurso, para recru
tamento de pessoal docente desses nucleos, na ausencia de professorado outro. 

O SR. MoNTEHRo DE SoUZA: -.,Neste C!J.SO, seria muito melhor que o nobre 
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Relator estabelecesse esse concurso entre normalistas, para os que tivessem 
de leccionar nos nucleos coloniaes. 

O !SR . RAMIRO BRAGA: - Mas si as nossas Escolas N~rmaes não ensinam 
certas línguas estrangeiras ... O italiano, por exemplo, o japonez - onde apa
nhar em nosso professorado quem seja capaz, habilitado por Escola Normal, 
de ensinai-os? Justamente para este caso foi que a Commissão estabeleceu 
a providencia d concurso. 

O SR. MON'l'EJIRO DEl SouzA: - Melhor seria o concurso 'Para professor 
dessas linguas, afim de leccionarem em taes escolas s6Jnente a lingua es
trangeira. 

O SR. RAMmo BRAGA: - Si encontrarmos um professor que leccione tudo. 
vara que co !locar dous ,professores na mesma escalá? 

O SR. MoNTEJIRo : - Será difficilimo obter pessoal habilitado pelo pro
cesso que a Commissão propõe. 

O ISR. RAMIRo BRAGA: - '.ralvez não seja tão difficil; si V. Eix. acha que 
até a politicagem ou melhor a politica se deve envolver em tudo isso ... 

O SR . .MoNTEJIRO DEl SouzA: - Nem tPolitica, nem politicagem. Não tome 
coono doutrina minha a resposta ao aparte do meu nobre amigo, Deus me 
livre que foss advoga;r uma tal heresia! 

O SR. RAMmo BRAGA: -Mesmo porque V. Ex. já foi director da Instru
cção. 

O SR. MoNTEJIRo DEl 1SouzA: - Fui director da Instrucção que sempre pro
testou contra a intromissão da ,política. Durante o tempo que dirigi a Instru
cção, a politica alli não entrou, e !felizmente, justiça seja feita, encontrei Go
vernadores que na minha gestão nunca me forçaram a -dobrar ás convenien
cias partidarias. Logo que houve uma tentativa, -preferi deixar o cargo a 
subalternizal-o ás injuncções politicas. 

Repito, o professor primaria -deve ser formado por uma escola normal. 
O SR. Jos~ AuGUSTo: ~ Deve ter formação pTofissional. 
O SR. RAMmo BRAGA: -Deve. E isso é 'Principio do projecto. 
O 'SR . MoNTEIRo DEl SouzA: - Não esta claro, desde que adlrnitte tambem 

o concurso cO'Illo prova de ha1Jilitação. No. caso das escolas estabelecidas em 
centros coloniaes, podem ser cn~ados professores especiaes da lingua estran
geira dominante, 'Para leccionarem a língua ao lado do ensino •primaria dado 
pelo }Jrofessor normalis.ta, quando este não possa tambem se incumbir da
qu.elle encargo . E este será o meio à e se tornar a esco:a nacional efficiente 
nos nucleos coloniaes. Desde que tenhamos boas escolas, nas ·!luaçs além da 
edU!cação cornmum a todas as escolas nacionaes, se ensine a lingna do co
lono, este não po1"á duvida alguma em procuran-a I]Jara os seus filhos, pois o 
que elle deseja é que estes não esqueçam a língua de seus ·paes, pouco se 
preoccupando que a escola exerça sua influencia assimiladora tPara a nova 
patria, Por consquencia, com escolas maL orgamizadas regidas por profes
sores que não tenham comprehensão ela sua missão, mesmo ensinando a lin
gua da população colonial, nada leremos adiantado á situação de agora . 

Deixemos de lJarte outros defeitos apontados q:>or Victor Vianna na 
sua c1·itica feita sem paixão, como todos nós o fazemos em assump.to desta 
natureza, pois o que desejamos é que . . . 

O SR. Josll; Aucus'.ro: -Que. se faça o melhor. 
O SR . MoNTEIRO DE .SouzA: - Perfeitamente. El estou convencido de que 

a Com missão de Instrucção Publica não teve outro intuito. O projecto por 
ella 01ganizado para base de estudos da Camara, já foi longamente estudado 
pelos oradores que me precederam na tribuna, além de Victor Vianna, cuja 
opinão, ha po.uco li. (E> asso por isso ás emendas. Elstas, que deviam corres
ponder {i.s justas •arguições feitas •na discussão anterior, em nada alteram os 
defeitos apontados . Uma das emendas, das duas. unicas que conteem materia 
nova, diz : 
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"O Governo só pel'mittirá o funccionamento das escolas em que 
G ensino de todas as discípulas lfôr ministrado em lingua n acional. " 

Conclue-se desta emenda que o Governo não pel'mit tirá o funccionamento 
das escolas em que alguma disci<plina for minisbrada em Ungua estrangeira. 
Não sei si expresso bem o pensamento da ComiiTiissão, que assignou a emenda 
por sua maioria, pois só lhe faltam as assignaturas dos Srs. José Augusto e 
Raul Alves. 

O SR. RAMIRO BRA,GA: - tNas creadas por elle, Governo. Todas estas me
didas se deduzem, se concatenam . O projecto é um todo harmonico e t rata 
de escolas subvencionaJclas. 

O 6R. Mo:N-nmw DE SouZA: - Nilo é isso que se deduz da emenda, que 
como está, estabelece um principio geral, t11ão carecendo d.e inte!'lpretação. A 
emenda constitue um artigo independente e está bem claro o principio abso
luto: "O Governo só permittirá o funccionamento ... " , quando ·pela interpre
tação do collega deveria dizer: o Governo só auxiliará, ou, só permittirá a 
subvenção ... 

O SR. Ril.Mmo BP~>\GA: - O projecto trata de subvenção de escolas; as 
escolas que tiverem auxilio serão obrigadas ao ensino, na língua nacional. 

O tSR . MoNTEmo DE Sc>UzA : - Nada disso se dedwz da el!llemda. Co;mo está 
~·edigida é uma di.sposição a.ttentatoria da liberdade do !Pensamento, de que a 
liberdade de ensino é um corolario. 

O SR. JosÉ AuGUSTo - O projecto Raul Alves, no sero da Commissão 
estabelecia o principio da obrigatorieda.de do ensino em língua portugueza, 
de toda e qualquer materia, em qualquer escola publica ou particular, man
dando que o Governo !fechasse as escolas, até particulares, não subvenciona
das por elle, em que ~sso nã.o fosse obse.I'"V'ado . Declarei-l!lle contrario a tal 
providencia, que é inconstitucional. 

O SR. IMoNTEJIRo Dlil SoUZA - Seria inexequivel. No momento actual. o 
Governo poderia mandar fechar as escolas allemãs, por exemplo; mas t>m 
época normal, de paz, não o poderia fazer. Toda disposição contraria li, livre 
manifestação do pensamento. é inexequivel por sua propria n atureza. Está 
neste caso á disposição que a Commissão de Instrucção Publica apresentou . 

O SR. RAMmo CBRAGA - Trata-se das escolas que recebem auxilio d'o 
Governo. 

O 6R. MoNTEIRO DEl SoUZA - Então a Commissão deve emen dar essa 
emenda, porque como está é uma monstruosidade. 

O SR. R.AMmo BRAGA - Mas está fazendo parte de um projecto de crea
ção e subvenção de escolas; lfórma com 0 resto do swbstitutivo um todo har
monico, um systema logico. 

O SR. MoN'l1EIRo DE SouzA -Note V. 1Ex. que o projecto tem um para
grapho tornand'o obrigatoi'io o ensino da lingua nacional, emquanto que a 
emenda não vae ter esse caracter de paragrapho, subordinativo, mas de ar
tigo especial, destacado, estabelecendo um principio que diz: "O Governo sli 
permittirá o funccionamento das escolas, etc .. . " 

O SR. !RAMIRO IJ3RAGA - A•o menos fiqu e con signado que o meu pensa
mento é quanto tls escolas subvencionadas. 

O SR. :MoNTEliRo DE SouzA - Mas não é sómente neste ponto que a 
emenda d'a Commissão pecca. Consigna ella que o funccionament0 das es· 
colas só seja perm1ttido quando o ensino "de todas as discipLinas to1· mini.s
trado em língua nacional". Pergunto, si em uma dessas escolas, como nas dos 
nucleos coloniaes, houver de se ensinar allemão, italiano, russo? T erá a es
cola que ensinar essas e outra slinguas em portuguez? 

0 SR. NICANOR NASCIMEJNTO .- Isso não é uma novidade: no Brasil todas 
as línguas s" ensinam em portugu ez ... 
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O SR. MoNTEliRo DE SoUZA - Por consequencia esta emenda em nada 
melhora o projecto. A outra referente a trabalhos manuaes, que devia ser 
geral, tornando-os obrigatorios a todas as escolas, swbordina-os á localiza
gão da escola . 

Estando finda a bora dos nossos trabalhos, restringirei as m.inbas con
sid'era~ões, pedindo um pouco de tolerancia por parte da Mesa. 

Sr . Presidente, baseado nos principios que tenho citado nas oonsidera
;:;ões feitas ha pouco, e nos exemplos dos paizes nellas citados, formulei um 
substitutivo ao projecto da Commissão, aproveitandoo o traba1ho que apre
~;ente1 em 1914 . O meu projecto está dentro dos princípios constitucionaes. 
não embaraçando a acção dos Estados, municípios ou particulares, ao contra
rio. cooperando com elles nessa obra que a todos deve interessar e estabe 
lecendo a necessaria connexão para a directri~ que os altos interesses d~< 
nação reclamam·. 

•Como o mesmo tem de voltar á Commissão para emittir parecer e toda 
a argumentação .que apresentei constitue uma geral justificação delle, ;fareJ 
por ora uma ligeira explanação das suas id'éas principaes, deixando á inte
ligente competencia da COinmissão a apreciação dos demais pontos. 

Incontestavelmente é indispensavel que haja uma autoridade superioJ 
se incumbindo de promover o desenvolvimento do progresso deste ramo da 
administração publica, a cuja necessidade nenhum paiz adiantado têm <1'll
xado àe attender, mesmo os de índole mais infensa il! centralização de servi
ços publicos, coruforme demonstrei. 

Por isso, no meu substitutivo, proponho a creação de uma repartição 
de ensino publico e educaç.ão, com séde no Districto Federal, centro da ad· 
ministdação da União. Como seu titulo indica, não se trata sómente de crear 
e <fiscalizar o d'unccionamento de escolas primarias. A questão do ens·no, 
por si só, Sr. Presidente, nada vale sinão como um lfactor da educação. O 
que se reclama e só assim se justifica a entrada da União, é crear e dirigir 
escolas que eduquem o povo e não simplesmente que ensinem a ler e a es
crever, -como já demonstrei. 

O SR . JoSlil AUGUSTo - Com instrucção educativa . 
O SR. !MoNTEIRo DE SouzA - Como pela nossa organização politlc:J. os 

Estados não podem ser obrigados a prestar contas dos seus trabalhos a 
União, com essa repartição crio um delegado della em cada Estado, para 
alli exercer sua funcção como mediador entre a União e 0 Estado, orgão in·• 
formativo da repartição, e mais tarde, como fiscal e dirigente, quando st. 
fundem estabelecimentos dessa repartição nos respec.tlvos Estados. 

Não é, por consequencia uma série de repartições, como pensam os que 
:r:ão leram com attenção o projecto. Se emprego o termo - delegacia - ê 
porque a séde da jurisdicção do delegado chama-se delegacia. Sem maior 
exame do projecto imaginou-se que essas delegacias eram repartições com o 
complicado aiJ'PareJ.hamento de delegado, od'ficiaes, amanuenses, porteiros, 
contínuos . .. 

O SR. JosÉ AUGUSTo --sub-delegad'os . .. 
O SR. MONTEIRO DE SouzA: - . .. emfim, um ninho de funccionarios. 

Essa increpação surgiu q·uando publiquei o primeiro projecto e apezar de te<r 
substituído a designação, a~zar de ter em artigo especi!l.l salientado bem o 
meu pensamento, em relação ao apparelhamento dessas delegacias, ainda se 
pensa que desejo estab€lecr m C'fLda Estado, uma rpartição parasitaria. 

Finalmente, essa !repartição é o centro, a machina propulsora de todo 
o appare1ho da instrucção e da educação nacional, creado pela União. 
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. ira. é crea.do um conselho - .porque entendo que um s6 indi-
Par;a aux 1 1 - ôd attender a milhares de 

viduo diri~indo serviços dessa natureza, nao P e . 
' "' t t axlmé as de naturel'la pedagogrca. questões que surgern constan emen e, n1 . - a . 

Fica pois 
0 

conselho :incumbido especialmente das questoes peda~1og1c-~s, deixand; eu bem claro, bem ,patente no projecto que o mesmo Canse 10 nao 
tem a mínima ingencia na parte administrativa . 

0 !SR .JoSÉ AuousTO: _ Não é orgão administrativo, é technico. _ 
o s · iMONTEIRO DE souzA:" - N6s todos sabemos que :esultados . dao OS 

R . - d 1·n15· trativos· toda a administraçao subordmada a 
conselhos, como orgao a m ' 
um conselho ha de ser uma anarchia. 

Como, ISr. Presidente, ninguem trabalha gratuitaments, o m eu projecto 
c-ogita de remunerar os membros desse Conselho . Exercendo elles~ natur~I· 
mente, suas funcç:ões concomitantemente com outras, no conunercw, na 1n. 
dustria, no jornalismo, no professorado, a remuneração >proposta será apenas, 
um a uxilio, que, estmulando de alguma sorte o f unccionarlo, fuzendo qu& 
elle desempenhe com amor as suas attribuições, facultará ao mesmo, no mí
nimo, si se tratar, como de certo se, tratarâ., de um especialista na materia, 
os recursos necessa.rios para a acquisição de livros com os quaes ar>erfeiçoe 
os seus estudos . Fixei em 300 mil réis os vencimentos mensaes desses mem
bros do Coru;elho; podem os mesmos ser elevados a mais, conforme o trabalho 
e as condiç:ões financeiras do paiz . Determinei apenas o ordenado inicial, 
para termos uma idéa justa da despeza a fazer com esse Consel>hG, cujos 
membros são em numero reduzido, mas que .poderâ. ser augmentado mais 
tarde, pelo Poder Executivo, quando as exigencias do serviço o exigirem. 

Uma Yez approvado o projecto, não quiz deixar tudo ao arbítrio do Go
-verno, para isso estabeleci ó modo de se iniciarem os serviços de que o mesmo 
cogira: o Governo instituir"á primeiramente a repartição, nomeando o dire
c-tor, vice-director, etc. Depois desta estar constituída, já de accflrdo com o 
director do serviç:o, organizarA o Conselho . Mais tarde, sem açodamento, mas 
amadurado estudo prévi&, estes dou:s orgãos, cada um na esphera de sua 
acção, irão propondo a installação dos primeiros estabelecimentos apparelhados 
com todos os aperfeiçoamentos possíveis. as primeiras escolas normaes, etc. 

Pouco a pouco assim, irá se estabelecendo o serviço, com toda a. regu
laridade e efficacla, sem dispendios inuteis, como acontece quando, faltando 
a. devida ordem, se caminha ãs apalpadelas, em campo novo, dependendo 
muitas vezes do inicio a sorte de um trabalho . Como se vê, elle se irradia 
do centro para a peripheria, de accôrdo com a nossa indole, isto é, insti
"Ca1ndo-se primeiramen e a repartição central que vae dirigir a acç:ão, est~ 

funda as escolas modelos nas capitaes dos Estados, as escolas normaes, a 
escola normal superior; depois, quando houver conveniencia, irão sendo crea
das outras !!Scolas, primeiro nas- cidades mais importantes, depois, succes
sivamente, se estendendo pelas outras localidades menos populosas; e assim 
1Jor deante, tanto quanto permittirem os recursos da União ou os auxilias 
dos proprios Estados. 

R'lfiro-me aos auxilias dos Estados, porque pôde acontecer que tendo a. 
União montado um serviço de instrucção valioso, algum Estado queira en
trar em accôrdo para aquella dirigir a sua instrucção publica, pagando a 
contribuição que fôr estipulada. A repartição terâ. ainda a seu cargo o es
tudo e acção para a assimilação ~as popularões dos nucleos coloniaes, para 
o que tambem poderá e"ltrar em combinação com os governos estaduaes sob 
wja ad:ministração estiverem a:;, colonias. 

Visto assim, em suas linhas geraes, o projecto que organizei tem uma. 
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grande dóse de elasticidade, podendo servir tanto para um serviço modesto, 
como para uma obra de grandes .proporções . Quem estudar com o espilito 
despreveni.do, desapaixonadamente, o substitutivo que apresentei, verifica.râ. 
que se lhe póde dar a amplitude que se quizer, desde o inicio d~ servic?, 
n o momento presente, serviço de recursos modestos, até para daqu1 ha mlil
tos annos, quando o pajz tiver a sua inst~u cção em pl:~o florescimento~ 
com milhares de estabelecimentos sob os CU1dados da Uruao . Uma boa 161 
organizadora de ensino deYe ter esse caracter de durabilidade para dar bons 
fructos; as reformas constantes das leis muito casuísticas prejudicam o des
envolvimento, atrophiam e matam senriços desta natureza . Esse é o mal 
congenito de ntuitas das nossas leis que ainda bem não foram postas em 
xecução jâ exigem reformas. Isso seria ~atal se a Cama1·a adoptrusse " 

vrojecto da Commissão, emquanto que o substitutiyo está orgll!nizado de 
m odo a não ter necessidade de soffrer modificações em suas linhas funda
m entaes, qualquer que seja o gráo de progresso a que tenha attingido o 
serviço. 

Essa repartição, como eu a concebo e organizei, vale por um verdadeiro 
m inisterio de instrucção publica, com todas as suas va.ntagens, mas sem 
os inconvenientes deste. Com ella faremos o que todos os paizes têm feito. 
Citei jâ especialmente o que se fez no Japão, Inglaterra e Estados Unidos, 
o primeiro com o Ministerio de Instrucção Publica, o segu,ndo com o Se
cretario que preside a esses serviços e o ultimo com o Burea1L ot Educa.tion, 
orgão informativo, estatístico e de administração restricta c a NaUonaZ As
sociation of Education, formado de professores, tratando dos estudos re
;ativos ás questões de educação, sob o ponto de vista technico . 

A repartição que proponho tem as mesmas funcções que aquellas insti
t uições, sem os defeitos de um ministerio entre nós. Si creassemos formal
meu te um ministerio viriam logo as dispendiosas organizações, com os se
CJ"etarios, officiaes de gabinete, officiaes, escripturarios, automoveis, etc . , etc., 
Emfim. uma complicada organização para gaudio da politicagem, sem me
lhor efficiencia . 

Haja vista o que se deu na creacão\ do Ministerio da Agricultura, de 
1tuitos modestos, que depois se tornou um esbanjador dos dinheiros pu

nlicos. 
Uma 1·epartição nas condições da que proponho, nunca desvirtuam c 

eu papel por influencia da politicagem. O director, que é de livre nomea
·ão e demissão do Poder Erecutivo, poderâ. ainda ficar sujeito aos embates 
c~a política, mas o seu substituto immediato, o vlce-director, sendo funcclo -
1ario vitalicio, dedicar-se-á unicamente' aos estudos e á causa da instrucção 
publica; serâ. o funccionario que estabelece a unidade e continuidade dos 
:erviços da repartição. Fazer o director vitalício, seria prejudicar esse ser

viço publico num caso de conflicto entre o Ministro ou o Presidente da 
Republica 'il a ~ua direcção. 

O outro orgão da repartição, o conselho, dedicado exclusivame'nte 1i.s 
1uestõcs technicas de pedagogia, com membros nomeados por tempo deter
minado, que poderão ser entretanto reconduzidos indefinidamente, não sendo 
flrtamente remunerado para constituir convidativa sinecura da politicagem, 
'lcarâ independente das manobras desta e forçosamente se preoccupará com 
a s ua delicada funcção . 

Os dois orgãos da repartição, funccionando ha.rmonicamente, como não 
póde deixar de ser, visto não poder haver conflicto de attribuições entre 
•·lles, forçosamente contribuirão para que essa repartição produza os bons 
.ructos que de lia a nação póde esperar . 

Repito, o merito da repartição é valer por um verdadeiro ministerio, sem 
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os seus defeitos e por isso, tem toda a expansibilidade de uma lei de ·prin
cipias geraes, adaptando-se á natureza e recursos da obra que a nação exi
gir della, no presente ou no futuro. 

Não é um apparelho caro, como jã se tem feito acreditar; este é um 
ponto que faço questão de frizar bem. 

Si examinarmos o projecto detidamente, verificaremos que um cJWfe 
mesmo .pago como um ministro, um vice-director, tres ou quatro emprega
dos de secretaria, que podem ser tirados dentre os actuaes addidos, um da
ctylographo, os membros do conselho e os 22 delegados, mesmo que sejam 
r emunerados com 600S ou 700S, conforme o Estado em que residam, não 
tendo necessidade de se transportar, ga star dinheiro com passagens e ajuda 
de custo, etc., não poderá ser tão caro o apparelhamento administrativo 
desta repartição, quando comparado com o substitutivo da Commissão, em 
debate. Não será, portanto. este o aspecto pelo qual possa. ~r condemna.do, 
maximé pelos que subscreveram o projecto em discussão, pois que este, se 
não tem os delegados, cria uma porção de fiscaes em numero illimitado e 
quanto á secretaria, se fosse acceito o serviço do actual ~conselho Superior 
do •Ensino, em breve veríamos aqui o pedido de creação de Jogares na sua 
secretaria, augmento de vencimentos, pelo augmento de serviços ·novos, fi
nalmente um irrecusavel dispendio equlválente ao do meu projecto. 

Depois de installada a repartiÇ;ão, para manter efficientemente as es
colrus, com os seus gabinetes de desenho, trabalhos manuaes e demais uten
sílios, como é preciso, nas condições que já tenho mencionado, evidentemente 
a União terá de gastar mais alguma coisa, porém tanto como o faria com 
outro qualquer que venha a adaptar, porque não se póde admittir um bom 
ensino barato ... 

0 SR. Joslli AUGUSTO: - Apoiado. 
O SR. MoNTEmo DE SouzA: - ... quando se quer que elle seja efficiente 

e tenha em vista !formar cidadãos capazes. 
A proposito lembro o que se deu com o philosopho Aristippa, discípulo 

de Socrates. Um dia foi convidado por um burguez para se incumbir da 
educação de seu filho. Ouvido o preço que o philosopho pedia pelo seu tra
balho, exclamou admirado o burguez: "100 "drachmas"?! Por este preço 
compro um escravo! " E' sabido que naquelle tempo havia na Grecia es
cravos empregados no mistér do ensino. 

Arlstippa respondeu: - "Nem ha duvida nenhuma, você sáe lucrando, 
porque em vez de um escravo, terá dois." 

Não podemos· obter uma boa educação quando estamos preoccupados com 
a qut>stão do dinheiro. Qualquer que seja o projecto, o meu, o da Com
missão ou qualquer outro que se apresente, forçosamente ha de custa;r 
algum dinheiro. Si quizermos alguma coisa efficiente, si quizermos boas 
escolas, bons professores, mestres abalizados e capazes do trabalho que delles 
vae exigir a Nação, se quizermos ter ex:cellentés dirigentes, uma repartição 
dedicada ao serviço, agindo inte!ligentemente e a contento do paiz, eviden
temente teremos de gastar alguma coisa. De graça é que não poderemos 
obtel-o; barato só si desejarmos obter os resultados que o philosopho g1·ego 
Ironicamente assigna.Jou na sua resposta ao burguez. 

Faço questão de deixar este ponto fóra de qualquer duvida - que o 
meu projecto não será mais caro do que qualquer outro - porque, ainda ha 
poucos dias, quando o entreguei á Mesa., um jorD-al desta Capital, a "Ga
zeta de Noticias"., ao noticiar sua apresentação, declarou-o dispendioso, tão 
dispendioso que crea repartições nos Estados, dizia elle. 

Absolutamente não leu o projecto; si o fizesse, verificaria que não crio 
"repartições" nos Estados, salvo si como tal forem consideradas as escolas 
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com as pequenas bibliothecas a:nnexas e indispensaveis, porque as biblio 
thecas são serviços de instrucção "post-escolar", para a continuação da obra 
educativa começada pelo ensino primario da escola. 

Desde a escola primaria deve a c1·eança se acostum~r a consultar a 
; bibliotheca, habito ainda muito pouco espalhado entre nõs. Entrando, por 

consequencia, a bibliotheca como . dependencia da escola, não constitue uma 
repàrtição, e deixei isso bem patente na redacção do vrojecto. 

Finalmente alguns declaram o meu projecto - burocrata . 
Mas, .Sr . Presidente, o que é um projecto burocrata? 
Quando é que um serviço é burocrata e quando é que o não é? 
E' admiravel como certas palavras cream em torno de si um detenni

nado prestigio; valem ás vezes mais do que a alavanca de Arcbimedes, 
porque esta seria capaz de mover o mundo se tivesse u.m pon~o. de apolo, 
emquanto que -ellas sem apoio algum movem o mundo. O prestigiO de -~es 
palavras, genericas, abstractas, ganha tal ascendencia e poder no espJ.nto 
que, sem terem uma significação precisa, certa, movem, entretanto, socie-

. dades, povos, o mundo inteiro. 
Está no caso, entre nõs, a palavra "burocracia" ou "burocrata". Basta 

jogar a palavra sobre algum serviço para que este, sem mais e:<Game, ganhe 
logo e para sempre os fõros de cois::L condemnada, imprestavel, dispe·ndiosa 
e in,util. 

Uma repartição que tenha um certo numero de empregados para seus 
serviços é burocratica? Por que? Por qu~ possue empregados? Nesse caso 
todos os serviços ·particulares ou publicos o são. 

A en1preza de bondes, por exemplo, que tem e111p1·egados, escripturar1os, 
fiscaes, recebedores, praticantes, thesoureiros, etc., é então uma verdadeira 
burocracia. Quem irá condemnar o serviço de bondes, particular, por ser 
uma burocracia? O serviço dos bancos inglezes, francezes, italianos, e do 
Banco do Brasil, que exige tbesoureiros, escripturarios, amanuenses, prati
cantes, empregados agaloados, etc., etc . , tambem será burocratico? 

Em boa·· fé nmguem será capaz de declarar em que é burocratico, onde 
está a ):mrocracia. do projecto. Entretanto, já encontrei essa .arguição, pri
llleiro for111ulada por urna apreciação, aliás lisonjeira, depois repetida por 
outros que têm delle Be occupado. Si fõrrnos, entretanto, ao fundo da que
stão não encontraremos nada, o espantalho é uma pura formula verbal. Não 
admira, quando pensarmos no ef'feito magico que produziram as palavras : 
liberdade, igualdade, fraternidade, direitos, justiça, etc., na histeria da huma
nidade, ,;em que os seus martyres sou_J:>essern a significação precisa de cada 
uma. 

o que chamamos burocracia é a predomin.ancia de empregados ... 
O SR. Jos:ID Auausro: - O excesso de funccionalismç>, a. creação de func

cionarios sem funcção. 
O .SR. MoNTEIRO DE SouzA: - .. . publicos no Governo. Não se diga por

tanto que este projecto é burocratico. Por ter delegados nos Estados? Mas 
os delegados nos Estados são funccionarios indispensaveis para o serYi;;o; 
esses agentes da União tanto são necessarios que ã illustre Commissão no 
seu projecto cria um corpo de l'iscaes. Forçosamente a repartição ha de ler 
empregados dessa natureza; mas deixei .perteitamente clfl:ro que a,; delega
cias serii0 regidas sómente por um funcciouario - o delegado. 

'Mais algum~s palavras sobre o orgão pensante, scientifico ou tech"lko 
-da repartição. Creada esta o conselho será o incumbido de promover e con
trastar a efficiencia das escolas para a sua alta finalidade, sob o ponto de 
vista technico. 

Numa atmosphera de socego, calma, ua.nquillidaue, sP.m preo::cupa•JõeS 
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administrativas, portanto, sem paixões, s6mente cuidando do aspecto scien
tiflco da questão e do ideal que o. ensino publico visa, esse consell10 será 
o apparelho indispensavel para verificar a efficiencia dos methodo,; que fo
rem ensaiados e adaptados nas escolas. 

Nos Estados Unidos não existe um typo unico, exclusivo, de wethodos 
do ensino, nas suas escolas. Todas ellas ensaiam os methodos julgados mais 
competentes, ou os que mais lhes agradam ou mais adequados ao meio 
local. Os orgãos nascidos para ve1ificar os effeitos desses methodos consta
tam o seu valor e pela propaganda, pelo ensino, mostram as suas vantagens 
e ~feitos. Deste modo, apezar da diversidade de iniciativas, a uniformidade 
vae se estabelecendo na marcha da educação americana. 

Esse dev·e ser o papel elo conselho annexado á repartição. Para isso ter:!. 
os meio~ de propaganda nos boletins, revistas, memorias e demais publi
cações da repartição, fornecidos gratuitamente. Todos quantos queiram, além 
dos professores federaes, estaduaes e municipaes que receberão obrigatoria
mente esses boletins, com regularidade, acabarão por se interessar pela grande 
obra social de educação. 

Poderá acontecer que a indifferença acolha os primeiros numeras, mas 
um artigo lido por acaso hoje, outro amanhã, as referencias ele um amigo, 
de uma noticia. terminarão por im:pôr a sua leitura .assídua e aproveita.nento 
<1as suas lições. 

O projecto está de accôrdo com a nossa educação, com a indole do nosso 
povo. 

Por mais que isso nos pese, não sera. mn poueos annos que havemos de 
transformar o caracter do povo. S6 clepo1s de termos escolas efficienl€S tra
balhando uniformemente para o mesmo fim, depois ele alguns annos de pà.
ciente e continuo esforço, é que poderemos Ir ·notando certas moclificaçíjes 
nos nossos habitas e costumes gerae::.. 

Nas condições actuaes é preciso uwa revarUçac. cc.rrespondendo ás llussas 
tradições. A repartição que uniformise todas as aspirações, · todos os esforços, 
dando direcção geral ás correntes educativas originadas em todas as esphe
ras ele iniciativas particulares ou publicas, está de accôrdo com o nosso ca
racter, quando não _houvesse outras razões para o seu fundamento. 

A nossa inclole actual é prestigiar s6mente as instiutições do governo ; 
e Q\lanto mais alto o governo mais alto o prestigio . 

Em taes condições, a União, incumbindo-se de um serviço, dará a este 
um prestigio maior aos olhos de todo o mundo; as escolas federaes servirão, 

' !POr consequencia, de incentivo valioso para os Estados, municípios e par
ticulares, sobretudo se essas escolas forem modelares. 

O caracter do nosso povo não é tnfenso ao progresso; ao contrario, as
simila, acceita, com a maior facilidade e procura imitar todas as boas idéas ; 
o que lhe falta é o dom da iniciativa; desde que esta seja provocada, os 
seus resultados serão surprehendentes e rapidos. 

Já me referi á influencia que São Paulo tem exercido no paiz, com o 
desenvolvimento que deu á sua instrucção publica, como prova de que o povo 
brasileiro precisa ele que alguem se encarregue de lhe mostrar praticamente 
o caminho a seguir . 

Os outros Estados tambem caminham, mais ou menos hesitantes alguns, 
com hiatos outros, ora avançando, ora estacionando. \Si, porém, a União to
mar a frente do movimento com ardor e intelligencia, agindo ao alcance 
da observação directa de cada um, nenhum Estado deixará: de imitai-a, ad
aptando os methodos que tiverem visto ser efficientes. 

Por sua vez, os particulares seguirão a mesma. norma, desde que vejam 
o valor das escolas federaes, dispensando experiencias proprias . Tendo di-
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ante de si exemplos palpaveis. lições claras e positivas, não deixarão de 
seguir a boa orientação dada pela União. 

Só desse modo a intervenção da União no ensino primaria serã. valiosa, 
nunca intervindo para se substituir á acção dos poderes regionaes, em cujo 
caso esta iria se restringindo cada vez mais, deixando sobre os hombros da 
União um peso acima das suas forç;as. 

O seu papel, portanto, deve ser o de incentivar e animar o desenvol
vimento de todas as iniciativas, cooperar com ellas e coordenar os esforços 
-esparsos dos poderes publicos reg:ionaes ou dos particulares, para o ideal 
supremo da educação 11acional. 

FinnJmente, Sr. Presidente, (estou abusando por d-emais da paci :mcia dos 
co11egas) poderia terminar as minhas considerações, citando as seguintes pa
];.wras de Ruy Barbosa, 1na condusão do seu ;rna,gistral parecer de 1882, sobre 
a reforma da instrucção publica do Imperio. 

Dizia elle: 

"Assim allumie os debates, de cujo seio deve emergir a r eforma, esse 
5.)atr:Dtismo profunda e essa altissima comprehensão dos deveres do Estado, 
que r eclama, neste grande seculo, a solução dos problemas do ensino . 

Sem l.l!1lla t"esolução decid1da a vastos sacrifícios e a transfo•:mações 
radicaes, não vos aventureis ás difficuldades da questão. Melhor é não en
cetai-a, do que falsear-lhe o caminho . 

Antes o stat~t q1tG, com todas as suas miserias. do que uma ref0rma ·avai·a, 
abortiva. sem elevação, desonentada do rumc- scientifico e Ji1v'lral do nosso 
tempo 

Si, porém, vos achaes seriarrnente deliberados a lançar as bases de um 
systcma de educação nacionaJ, mero àesicleratu.m até hoje entre nós, cumpre 
transpordes o limite das considerações ordinarias, medindo uniC'amente pela 
extensão do vosso amor da patria a audàcia das vossas deliberações". 

Da.das as differenças de tempo e condições, apezar de não termos ficado 
estacionarios, ainda hoje poderia applicar ao caso em discussão as palavras 
do grande mestre. Parodiando-o posso dizer: si temos medo de atacar o pro_ 
bl-ema por considerações de orde.rn. finamceira então melhor será não avan-
çarmos, por emquanto, permaneçamos no stat~L q1to. -

Não desejo que amanhã se venha dizer ser -máo o principio por 116s advo
gado aqui e hoje vencedor na opinião pub!iC'a, o da intervenção da União no 
ensino primario, por não C> termos sabido pôr em execução, com receios de 
ordem financeira ou de qualquer outra natureza. ou ainda pela sua falsa 
aprecia çã.c. 

Foi por isso que, submettendo •ao estudo (ia Commissào de Instrucçào 
Pub!iua o meu projecto substitutivo ao que ella organizou, me demorei na sua. 
justificnr,ão, pois estou convencido ele que ella, a despeito de ter projecto seu, 
levará em C'onsideraçã.Q os meus argumentos para que não tomemos cumlnno 
errado, acrificando assim a iclé'a partilhada. por todos nó~ . 

Estou certo da boa vontade da Commissão para fazermos aJguma cousa 
de util. Orgão, como ê, da maioria da Camara, r epresentando, por isso, os 
nossos sentimentQs, cread.a para o estudo tl0 questões especia,e8 e para as 
relac;õe" com os outros poderes. ella. pesand0 o valor elas provas apre-sen
tadas nas dlscussões. SP encarregarà. d<> aplainar todas as diffi:mldades que 
surgirem contra a acC'eitação das medidas que forem julgadas efficientes. 

Terminando estas considerações que, i"nfelizrnente, contra os meus ha_ 
bitos. fui obrigado a estender demoradamente, abusando da paciencia dos 
meus c:ollegas (não apoiado.s) .. . 
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O 1SR . JosÉl AUGUSTO: -Continuamos a ouvir a V. Ex. com o prazer de 
sempre. 

O SR . MoN~'EIRO DE SouzA: - . . . devo dizer que me parece chegado o 
momento em que todas as paixõe..~ e sentimentos de ordem secundaria devem 
se cala!', par;,. que a patria s(> escuLe. a vo7 da sabia pr.evidencia. 

•.rodo;; !:!Os qu .. guardamo» uma parcella d.,. re.sponsabmdade8 nos d'!stinos 
ds. nação. não dCv'i!mo~ visar outre> pom:c sinâo - o iJeaJ de uma JYttria 
granae, prospera e feliz. 

Outro não foi o movei da mmha acção ao submetter ao estudo ., delibe
ração aa Camara dos 'Srs. Deputados o substitutivo que eJabútel, lJOis em 
materia de tal magnitude eu não poderia me apresentar a vós sinão despido 
de qualquer vaidade ou preoccupação de ordem pessoal. 

O SR. RA.Mmo BRAGA: - Que aliál:!. ness~:o :.ssumpto. ninguem. tem . 
O 'SR. l\lONTl!:IRO DE SouzA.: - Nem é posslvel ter, por certo. 
Entregando á decisão da Camara o ~·esultado de alguma e:-.."Periencia 

que adquiri nessa~ questõe:: de instrucçãl? publica & do muito amor que 
sempre dediquei á educação da moC':idade, tenho a mais absúluta confiança 
na sua real efflcacla. 

Fallc; com a. mai.o;: profunda convicçãv; affirmo, sem tei!:lO! de que o 
futurc> venha desvanecer a segurança da. mlnba certeza. que a formula por 
mim proposta. executada com elementar dóse de patriotismo, :fará a gran
deza da Nação brasileira. 

Si os meus colle?as ouvirero a minha v<:>z. a VO<" do mais obscura dos 
seus pares (ncio apoiaàosi, assim c-omú o Japão en. pouco:; ~tnnos avançou 
seculos d-e civilização, ê. maior das naçõeS> da A nerica do .Sul será tambem a 
mais prosp<ora e feli~ das nações do globo . 

Então, O!> nossos filhos, talvez mesmo a geração de hoje, vejam aquillo 
que eu espero e presinto, -esperança que tambem está bem at·dente no fundo 
do coração de quantos me honram com sua attenção. 

A nação que hoje começa ·a affirmação de sua existencia de· povo altivú, 
depois da paz que ha de reinar sobre a terra, dará ás velhas nacionalidades 
e a todos os paizes o exemplo de um povo forte no amor da liberdade e da 
justiça, grande no progresso das. suas industrias, rico no seu trabalho fe
cundo, cioso da sua independencia. e tranquillc> dC' 8eu. futuro! 

O Brasil, coheso invulnera.vel. <"ouraçadC' no valo:>- das sua" instituições, 
do seu Go<verno e da sua gente varonil, terá o Jogar que lhe co,mpete na fu
tura hlstoria da humanidade: - poter.t~ garantia da paz fecund;, ent>:<b os 
povos da fraterniclad<> universa'!. 

Eis o que a Nação de vós espera . (lJfuito bem,! M11.ito bem •. O orador é 
cumpri~n.entado). 

O Sr. Ramiro Braga: - Não se faz mister, Sr. Presidente, encarecer a 
relevancia do assumpto que se debate; ella está na consciencia da naç,ão . 

Ao iniciar a explanação de motivos, pelos quaes a Commissão de Instru
cção Publica fixou sua rpreferencia sobre o trabalho que se discute, e ao co
meçar a defesa do projecto, uma declaração gostosamente faço: não tenho 
vaidades infantis, não tenho pontos de vista pessoaes, não nutro, nem cultivo 
hypertrOIPhia.s de amor proprio, que seriam ridículas; antes, por decoro men
tal proprio, zelando os creditas intellectuaes da Commissão de que sou apa
gadissimo membro . . . 

O SR. JoSÉJ AUGUSTo : - Um dos mais brilhantes. (Apoiados) . 
0 SR. RAMIRO BRAGA.: - A·gradeço a V. Ex . 

. . . e tambem os da Commissão de Finanças, que unanimemente subscre
veu o projecto, tendo como Relator o formoso espírito acepilhado pelo estudo 
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e amadurecido pela intelligente reflexão de Felix iPacheco, aqui estou para 
fazer a defesa de um trrubalho taxado de retrogrado, que nos afasta cerca de 
um seculo da nossa época, e que sómente a nímia generosidade, pois que 
galhardia houve, de um dos seus OPIPOSitores, ·não o fez ~oevo do periodo paleo
lithico. 

Cel"to, Sr . Presidente, não venho fazer uma analyse miaroscopica, esta
belecer um confronto, um estudo parallelo entre as disposições desse projecto 
que quizeram ã viva força enquadrar na lei de 15 de Outubro de 1927, desse 
toesil, dessa especie de megaterio, com o outro projecto do seculo XX, cler
nier c1·i, ~tp to clate, todo elle lrut·deado, entresachado, das mais frescas no
vidades . 

.Si tal intento tivesse, bastaria a falta de assistencia, i!)or pircumstancias 
imperiosas, do d-istincto prolator do voto em separado, para delle me demover. 

A minha atiitude na tribuna não é essa. Não venho fazet· um trabalho de 
diss~cação, mas sim mostrar que o projecto da Commissão de Instrucção Pu
blica é uma obra logica, não é um trabalho de fancruria, não o anima, não o 
entumesce, não o empolga o fito scenograJPhico. 

0 SR. E'PHIGElKIO SALLES: '--, Apoiado . 
O SR. RAMmo BRAGA: - Diligenciarei, Sr. Presidente, quanto em mim 

possa, em poupar a generosa e complacente attenção ·dos que me ouvem. 
Não emprehenderei uma viagem ah"avés da hisioria antiga, média, moderna 
e contemporanea dos varios povos; mesmo da instrucção no nosso paiz não 
farei o historico jã exhaustivamente feito iiJelo illustre iDeputado bahiano, 
Sr. Raul Alves, cuja ausencia forçada sou o iprimel.ro a sinceramente la
mentar. 

Não enxerta1·ei nestas minhas considerações citações et""uditas, trechos 
varios e multiplos de autores reputados e mesmo não reputados, o que me 
seria facilimo, visto como a Camara ha de me fazer a justiça de reconhecer 
que eu não defrontaria assumpto de tanta magnitude e relevancia si me 
não tivesse aJPercebido e apparelhado intellectiialmente em COiiJiosa leitura 
e demorada reflexão. 

De ha muito forceja o Legislativo em dar solução ao !problema do com
bate ao analphabetismo, em levar o auxilio da União [para addic!onal-{) ãs 
forças individuaes collectiYas municipaes e estaduaes na bôa campanha con
tra o obscurantismo, dando ao povo brasileiro essa instrucção basic;:t. e ele
mentar que esclarece o espírito e habilita o individuo a emprehender, em me
lhoria de condições, a lucta pela existencia, tornando-o aJP.to ao melhor desen
volvimento das faculdades em que se exercitar a sua actividade. 

Es,piritos de alta responsabilidade que por aqui passaram e que, feliz
mente, ainda aqui se rucham, se detiveram no meditar sobre o assumpto e 
trouxeram para o decidir da Camara as inspirações do seu alevantado patrio
tismo e os fructos de sua esclarecida sabedoria. 

Trabalhos formosos e bellissimos, 'Phoiograpnias que são de yasta cultura 
"' 1m:eu1gente operosidade, guardam os nossos .Annaes que tambem são repo
sitorios de ;projectos bellissimos indicativos na sua urdidura das altas pre
occUJPações patrioticas de preclaros parlamentares. 

Demorando sobre elles o meu olhar reflexivo 'Perguntei de mim para com
migo nos meus solliloquios: porque deante de material tão vasto de suggestões 
tão scintillantes havia parado a Camara e não dera um passo decisivo n<, 
larga estrada que parece vai ella ora pa,Jmilhar? 

Conclui então que o Leglsltivo <fícãra peno e entravado justamente pela 
magnificencia, magestade e sumptuosidrude desses projectos. Eram constru
cçôes magnificentes, algumas mesmo quasi syclopicas, que, si attendiam aos 
mul'tiplos aspectos do problema da ínstrucção em si mesmo, em seu vas
tíssimo desdobramento, e espraiar na comJpr]eXidade, na vastidão de ·medidas 
e providencias collateraes, não encaravam outros altos interesses tambem de 
subida monta e valia, a que o homem ipulJlico é obrigado a ater-se . E assim 
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pensando, resolvi seguir rmno diametralmente opposto e fazer da simplici
dade a Virtude inspiradora do trGtJbaJJ10 que é hoje 'da Commissão de instrucção 
Publica. 

E' um inici-o modesto, trorpcgo e manco seja. 
O 'SR . E'PHIGENIO SALLEJs: - Mas pratko . 
O ISR . RA.MIRO BRA.GA: -, ..• mas pratico, .como diz V . . Ex., que pôde 

~Ser am·pliado com o transcorrer dos tempos, refuncUnd-o de accôrdo corm as 
necess·idades da pratica e os ensinamentos da experiencia, mas que tem essa 
,pJ;eexistencia, essa cn1alidade indis'l)ensavel e irretorquivel - a de torna•· vi
ctorioso, real, o rprincipio elo qual se podem desentraThha,r resultG!Jdos bellissi
mos e fructos o]Jtimos da intervenção da União no ensino <primaria, tornlil.ndo 
o assumpto de legislação permGtJnente do Cong.resso. 

E' sim'Pl~;> ele .mais, dizem os espíritos que teem a voluptuosidade de se 
enrodilharem em COTill)lexidades rebrilhantes e algumas vezes de vechlisbeque 
e que, por causa mesmo dessa complexidade, •nada resolvem. 

Mas, quando o preclaro Presidente da COill.'l'llissão de. Instrucção Publica, 
a quem me farto de render as homenagen's do meu subido apreço ~ ac;;Lta
mento e a quem a Na~ão tambem deverá, caso esse pro]ecto '[Jasse V1ctor10so 
nas duas Casas do Cong.resso, um largo serviço, .pelo zelo, emqJenho e ca
rinho com que o GtJcompanha quando o preclaro Sr. Antero Botedho nos con
vidou para a memnravel reunião em que nos deu 1conta dos anceios do seu 
espírito e das suas preoccupações patrio.ticas, levando-nos, ao mesmo tempo, 
a segurança de que o lionra;do Presit1ente da Republica estava interessado no 
combate ao anail.p1habetismo e vi:;;ava precirpuamente a SliTtuação dos brasileiros, 
filhos de estrange:Lros, q,ue se educam e se instruem no desconhecimento da 
nossa lingua, elle pediu á Commissão que GtJpresentasse um projecto, alvejando 
esses dois pontos .E é preciso que isso fique 1bem 'Claro, •bem patente, sem a 
menor duv1da: o '[Jroject0 da Commissão de Instrucção Publilca ·tem por ob.ie
ctivo e esco-po combater o ;:LnalphGtJbetismo, disseminando o ensino primaria 
e cm:ar da situação <:los •brasileiros, filhos de estrangeiros, que se educam, 
se instruem no ~lesconhecimento da nossa ling·ua, sem o espírito da, ·nossa 
nacionaJidade e que 'permanecem estrangeiros dentro de .sua propria patria. 

El aqui, só com o dli.scriminar o objeotivo do 'Pl'Ojecto, fica desde já r&s
pondida a impetuosa censura, dos que, com ares Victoriosos; dogmatkamente, 
assetteiam, frech11-m }lerYaJia,mente, investem com animo estraçrulhante con
tra o projecto e exdamam trepidantes de gozo; mas como? 

·Quando na Allemanha, na Inglaterra, no.s :IDstG!Jdos Unid0/3, na -~byssinia, 
na Hotten tocia, na Zulula,ndia e instru.cção é o utiLitarismo; como se concebe 
que no Brasil, em pleno ·seculo XX, se venha apresentar um p·rojecto de in-
13trucção rprimaria, sem cuidar do ensino ~)rofiSsional? 

E' o caso, senhores do distin[/O do fradesco e rnansueto personagen1 de 
Pinheiro Chagas . 

A instrucção elementar e a instrucção pTofissional são causas differentes, 
'!1ão confundamos criterios distinctm;, não amalgamemos pontos de vista di
versos, não reunamos em um só projecto causas que se podem mutuamente 
prejudicar. 

Em 'PJI'imeiro logaT, .farei notar a essa censura que o '[Jrojecto da Com
missão oe Instrucção 'PtJblica, mandando •crear e subvencionar escolas, não deu 
a estas escolas estn-!•Ctu.ra pedagogica. Esta estructura pôde ser dada pelos 
competentes e, si querem esqua&rar nella o ensino ]Jrofissional, podem fa
zel-o . M:a.s, em segundo Jogar, farei notar que a instrucção <>lementar essa 
qultura, esse '[Jreparo geral do es>pirito, é o supedaneo, é o alicerce s~bre o 
qual ha de firmar-se o ensino p~·ofjssionaJ para dar seus fructos . Farei mais 
ThOtar que, em todos os paizes, e ago.ra hão .sei si na I-Iotentocia e na Zlllu
landia - o ensino iiJrofissional chegou ao auge, depois de todos esRes paizes 
terem dado o mel·hor de seus seforço:11, o melhor de seus carinhos á instrucção 
elementar. 
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Não desconheço, não nego o valor educativo dos trabalhos manuaes. E 
desconhecer seu valor não -póde quem tenha Udo a magnífica obra de Buyse, 
director da escola de Cbru,leroi: os methodos americanos de educação. Mas 
dahi a dar a preeminencia nessas escolas crea.das pelo projecto ao ensino 
profissional, afastaudo para segundo plano, eclipsando a cultura e o preparo 
geral de espírito é qu,tl vae uma grande distancia. 

O projecto da Commissão de Instrucção Publica é um projecto de desanal
phabeti:?Jação, e se lhe querem tirar este intuito, esta. orinetação, elle estará 
desvirtuado, visto como onde seriam creadas 30, supponhamos, das escolas 
por elle aconselhadas, sóde ser oereada uma sufficientemente appareEhada 
para dar educação profissional, sob pena >de fazermos desta um arremedo, 
uma caricatura, uma ridicularia. 

Accresce ainda a circumstai1Jcia, que não é ãmponderavel, que ·não é 
desprezivel, de que o ensino profissional está a cargo do Ministerio da Agri
cultura e que as escolas creadas por este qJrojecto vão íicar sob a direcção 
do M~nisterio do Interior. E quem conhece os nossos .habitas administrati-\•os 
bem póde ver quaes as ·Consequencias funestas que dahi podem promanar. 

Para acabar com essa questão dos que querem confundir o ensino elemen
tar com o ensino profissio.nal, vou ler uma paginaJ que ;parece escripta para 
a actualidade deste debate. E' do livro "EducaÇ<ão e Instrucção ", de Gréard. 

Este autor perfeitarrnente discrimina, traça as divisarias, nítidas, incon
fundíveis, entre as duas especics ele instrucção: 

"Mesmo em se collocando exclusivamente no ponto ode vista da instrucç;ão 
profissional, corre o risco de ficar em inferioridade manifesta aquelle cujo 
espírito não haja recebido esse preparo geral. Os industriaes podem facil
mente dar testemunho disso: o aprendiz munido de um conjuncto de noções 
elmentares bem dirigidas, depressa toma a deanteira em relação áquelle que 
1)ara a officina traz, como bagagem unica, certos habitas de trabalho manual. 

A lei de 19 de Maio (]e 1874, obrigando as creanças ele meno,s de 12 annos, 
empregadas nas officinas e manufacturas a seguirem os exercícios escolares, 
simultaeamente ·caro o ·trabalho da fabrica, tem por ol jecto ou p.revenir, ou 
destruir determinados wbusos. 

Creou, ou antes regularisou uma tolerancia. Seria funesto deduzir dahi 
um principio da educação. E' o caso de "dos males o menor", longe de 
ser trm ideal. A escola, em ~primeiro Jogar, e por tanto tempo quanto seja 
preciso para o desenvo1vlmento das forças physicas, intellectuaes e moraes 
da creança; a a~prendizagem em seguida, com a continuação e extensão de 
estudo que ella comporta, til é a ordem natural e logica. 

No dia em que a ·pratica dos officios sob a forma ele exercícios profl.ssio
naes tiver tomado, na escola o Jogar do trrubalho racional de escola, os bancos 
das aulas ficarão prematuramente desertos. 

Mal aconselhados ~pelo interesse, premidos talvez pela necessidade, os 
paes quererão tirar immediat!I!ITietne 1)roveito, a troco de ínfimo salario, da 
habilidade manual que a creança tiver mais ou menos adquirido, farão com que 
ella renuncie a qualquer estudo, inclusive a qualquer estudo profissional intel
ligente; obrigai-a-hão a seguir um officio que exercerá por força da rotina; ou 
si conseguir um dia triumphar ela sua ignora.ncia, será á custa de enormes 
sacrifícios de tem1po, de esforço, de •lucro, que lhe teriam sido poupados por 
uma direcção mais acertada, adaptada de inicio. 

"Assim, consagrar ao a:prendizado urna -parte do tempo que a lei com 
sabedoria destinou aos estudos prima,rios u:>ropriamente ditos, não seria apenas 
emprobrecer esse thesouro de conhecimentos educativos ctue hoje mais que 
nunca ·é de conveniencia opulentru'; seria desferir sobre a propria educação 
-profissional um golpe funesto, pois que tal educação nada l))óde edificar de 
solido para o futuro da creança, emquanto não repousa sobre os ·alicerces, 
solidamente estabelecidos, de uma boa educação geral. Mas, ainda, em conse
quencia desta confusão das duas educações, igua lmente necessarias, que se 
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podem preparar uma pela outra, mas que não devem ser confundidas uma 
com a outra, o resultado seria simplesmente, ·na maioria dos casos, 1nutilal-as 
ambas, não ficando á creança tellllPO bastante na escola, nem para fazer ahi 
estudos sérios, nem para se 'formar seriamente em uma profissão." 

.Éis a pagina de Gérard, que, -como ha pouco disse, parece escripta jus
tamente para este debate. 

!Ponderada esta censura, Sr. Presidente, passemos ás outras critica.s que 
aqui e fóra daqui teem apparecàdo contra o proje-cto . 

E' uma sim]lles autorização, escreveram. A critica ahi é sómente pelo 
pendor c f'.O'·tc de -criticar. Não vale a pena d'lmorar nesta. tecla . 

Basta uma simples e perfunctoria leitura, para que se evidencie desde 
logo a inanidade da arguição. Quem quizer arguir, lenà'o primeiro o que ar
gue. logo verá que o proje-cto manda crear e subvencionar escolas. Portanto 
não é uma autorização . 

Uma segunda censura, é vago e esta censura encontrou aqui éco, coro 
ella se identificou o illustre Delputado amazonense que, na sessão passada, 
nos trouxe o seu valiosoo contingente em prol da questão que debatemos. 
Mas, vago porque? 

Não basta sómente aJfiftrmar. é mistér dar os motivos e muito mais van
tajoso Cfo que isto, o correctivo, o remedio. Mas, vago porque não precisa, 
não determina os pontos em que devem ser creadas as escolas. 

Mas ahi está justamente, a meu ver, nes te vasto camp0 de acção, que 
elle deixa ao Executivo. nesta elasticidade do projecto, uma de suas virtudes. 
Aliás, neste particular, a suggestão mais interessante que tenho lido ~oi a ã'o 
illnstre Deputado bahiano o Sr. Raul Alves, que manda crear escolas com 
museus, Jaboratmios, bibliothecas, postos zootechnicos campos de demonstra
ção, !fazendas annexas em cada séde de município. 

Temos 1. 228 municipios. Basta que -cada um dos meus collegn.s reflicta 
sobre o vulto extraorà'inario das despezas reclamadas pela installação e ma
nutenção dessas escolas para que Jogo veja que essa lei ficaria em compa
nhia de muitas outras a que o Executivo não dã1 execução. E mesmo que 
fosse possível esse vultoso sacrifício do Thesouro, pergunto eu: elle resolve
ria o problema? Traria extraordinarla vantagem ao combate ao analphabe
tismo? Seria a pedra philosophal que nos levwria para um melhor estado 
social? E os districtos, a zona rural. o sertão brasileiro? lPois n ão é ahi jus
tamente que mais se faz sentir a necessidade de escolas, pois não é ahi que 
ellas não existem? 

A soluçã_? à'este problema nunca será dada em bloco; será, si assim posso 
dizer, dada fragmentariamente, aos poucos, por uma acção lenta continuada 
persistente, paulatinamente ampliada. 

Precisamos resistir contra esse pendor exagerado da mentalitlade latina 
de querer tuifo resolver de chOifre, de uma assentada, de um jacto, de uma 
arremetida. •Como temos honestidade de proposito e pureza de intenções de
vemos tambem reconthecer taes attributos ao 'Poder Executivo, dando-lhe um 
largo <!ampo de acção para oque elle inicie as provid'encias quanto a esse gran
de problema . 

Entende o Executivo de começar pela creaJcção de escolas nos nucleos 
coloniaes? Que o faça e .batamos palmas pela realidade de sua interve11ção. 

Entende ampliaT o beneficio a outras zonas do territorio brasileiro, qur~ 
o faça e redobremos os nossos applausos. 

O que não vejo é outro meio pratic<> ele dar realidade a esta longa aspi
ração dos e;;piritos patrioticos que afinadamente estudam e ~e intPrt'~sa.m pelol:l 
nossos altos pt oblemas nacionaes. 

Precisamos nunca perder de viSita um ponto: a União vae auxiliar e não 
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tomar a si o 'encarg-o da instrucção primaria e o auxilia como póde, da melhor 
fón;na, de accôrd'o com os recursos orçamentarios e não ao sabor de conceitos 
doutrdnarios, de pontos de v.ista theoricos. 

Uma outra dbjecção <Jue tem sido feita ao projecto é que elle manda apro
veitar o professorado existente e ·não trata da .creação de uma .esco~a normal 
modelo que seria um manancial. de ped'agogos escorr'eitos, rucabados, perfeitos, 
ultimo modelo. 

Começo, Sr. Pre.si~ky,te, por T1'1.0 ('Orn:JJ·ehenà'er bem e nãf, 8 tina r com a 
logica ·dos que dizem - o prolblema ·é urgente, .inadiave•l, preoisa ser atacado 
já ·e já, m.as, primeiro, vamos !formar e esperar mn:a: lfornada de prorfessores 
neo pht.s 1~lt1·a que lhe ve,nha d'a't' solução . 

I sto lfaz-me le,mbrar a ?'JW.d?'e ilnfelioe do T1·ovaclor em que o tenor canta o 
con·o a salva1·ti, anas que !fica em scena muitíssimo preoccupado em dUT o dó 
de peito, pouco se importando que a progenitora se salve ou vál desta para 
melhor . 

Não se diz que esta esoola nor:mal modelo com um professoraà'o, com um 
corpo docente da mesma constituição mental àatina do nosso dnlfundiria este 
qwid maravilhoso que daria aos seus diplomados missão apostolar, transfor
mando -o em remed'io eMiciente contra o analphrubetismo . 

O programma que eu U para Cl"eação de um.a destas maravilhas não sei 
se em confronto ·com -os que temos, não sruhiria cm'l'id-o de vergonha e de peioJ· 
partido. ·Si nelle ha o ensin.o da agronomia, da pecuaria, Jições solbil'e o modo 
ele trrubalhar a terra, •nelle inâJO vejo que se co.gite d'a c·reação de uma cadeira 
de m ethodologia n em de uma outra cl€ psychologia. Náo vejo nada disto, mas 
·estou em que a bacharelice, que tão desan'Cada tem sido, estruria vi'Ilgada. 
exultaria com mais um annel a rebrilhar nos dedos e talvez mais um ütulo 
de doutor com o subtítulo de pTofessor em bor'la e capello. 

Escolas 'IlOrmaes pa.ra instrucção geral do professorado, nós já temos e 
boas por todos os Estados . O que nos ;falta são institutos prorfdssionaes para 
a fol"lnação do professoi!'ado, com um curso muito reduzido em que só se 
cuid:e exclusivamente de cultura profissional e em ·que o futuro professor 
esteja em contact0 com a realidade pTaticando e exer-citando sob vistas ido
'Ileas a pr.O<fissão a que se vae dedicar. 

Não desconheço, e ninguem descon•hece, o valor extraordinario· do pro
!fesso•r . . E 'elle quem !faz a esco~a. a esoola é a sua a;]ma e ella vrule o que elle 
valer. Um professor por mais sabio e erud'ito que seja, de cerebro bastamente 
armazenado, com os mais solidos e scintillantes conhecimentos Uvrescos, sa
bido ela melhor Escola Normal ·Modelo .realizando um programma baseado na 
sciencia pedagogica, si nã-o tiver methodo de ensino, sentillloento. nítido de sua 
alta responsabilidade, um conjuncto de altas qualidades moraes, nada de pro
veitoso lfar'á e nad:a de duPadouro transmitthiá a seus alumnos: ao pass·o que 
o. modesto pedagogo, que não aspire a encyclopedista de limitado porém soU
do preparo, que tenha um bom methodo de ensino, fará prodígios, maravilrhas, 
embora tenha ao seu dispôr um pessimo programma. 

Os programmas '!lada valem; o :fun{ramento da instrucção, da educação é o 
methodo de ens•ino. 

O SR . fosÉl Au<nrsTo - A questão do ensino é essencialmente uma que
stão de p•rofessor . 

O Sn. 'RA.Mmo BRA.GA - Perfeitamente, é a principal, e não são essas es
üolas normaes reclamadas que vão tramsfor'mar a mentalidade do 'J)rofes
sorado. 

Pond'eradas estas censuras, .s r. lPre.sidente, chego agora ao ponto criU.ca
do do projecto que attribue a missão directora e orientadora da instrucção 
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primaria ao Conselho S uperior de Ensino. Ahi a a,toarda tem sicl'o grande; a 
matinada quasi ensurdececl'ora . . 

Ao Conselho Superior de Ensino contrapõe-se o Conselho Nacional de 
Educação que, creio eu, nasceu na imprensa sob um signo feliz . O nome sõa 
bem; descortina perspectivas douradas e brilhantes, e essa idéa tem sempre 
navegado na imprensa mar alto, desafiando r ifes e parceis, velas enfunadas 
e pandas. 

Mas s6 0 facto della encontrar aqui no seio do Congresso, com e1la se 
identificando o nosso douto Collega, Sr. José Augusto.·· 

0 SR. JoSÉ AUGUSTO -!Bondade de V. Ex. 

o SR. R..u.rrno BRAGA - ... c u ja reconhecid'a autoridade é por todos re
conhecida e proclan>ada (apoiados ge1·aes) e á qual a Camara inteira faz jus
tiça, r endendo-lhe as homenagens de apreço e '.'Onsideração que merece ~ sõ o 
facto dessa idéa ter sido aqui perfilhada pelo meu nobre collega, me poe em 
situação cl'e constrangiment0 e quasi me leva â. convicção de Ql~e ~ea._lmente 
E'U é que estou em erro. Ma~ como do proprio erro, quando bem Jntenmonado, 
alauma causa de utll e prestadio se pode desentranhilr, eu darei, em primeiro 
Io;ar', os moti,·os porque a Commissão no Conselho Superior de Ensino f!XüU 
a bUa preferencia; e, em segundo, considerarei a,; ·~ritl~3s feitas contra essa. 
preferencia. 

Varias motiYos d'eterminaram essa fixação . Passal··üs-ei rapidamente em 
revista, senão na ordem de sua importancia, pe!v menos [L 'nedida. que elles 
me rforem accudindo ao espírito, no desenrr,Jar de:;sas desva!iosl.s considera
ções (muitos não apoiad.os) justificativas cl'o pr.Jjecto. 

Em primeiro Jogar, Sr. Presidente, não foram extranhas ao decidir da 
Commissão as razões de urgencia e !financeira . 

Já sinto que me frecham com o sediço e estafado estribilho: em materh 
de instrucção publica não se deve encarar o cl'inheiro; e toda economia é sor
dida usura . ~Ias ha o desperdiçar e 0 gastar com intelligencia e l'}roprie
dade. 

Si já temos uma ren''-' t:çarJ ct·e-:-.rla. organizacl'a, funccionando bem, para 
que vamos crear uma outra dand'o-lhe funcções que são da primeira e attribu
indo-l!:le servipos que a esta podem perfeitamente competir. 

JUém da funcção fiscalizadora tem o Conselho Superior de Ensino pelo 
seu art. 13. a missão de promover a reforma e melhoramento do ensino. sub
mettend'o os seus planos á aprecia.ã.o do Governo, desde que tragam augmento 
de despeza . 

.Além disso, pela sua organização interna, para seu melhor funccJOna
mento, tem o Conselho Superior juntas compostas de tres membros: ha uma 
junta para o ensino superior e outra para o ensino secundaria . 

Por que não haver uma junta para o ensino pr!ma1·io? 
Duas vantagens vejo pelo_ menos Sr. Presidente; a primeira é que os 

membros são em menot· numero, as discussões mais promptas, as soluções 
mais rapidas, o agir menos demorado, em segundo lagar, não ha creação cl'e 
despeza. 

Como segundo motivo, no nosso espíri to pesou a unilficacão do serviço. 
Pois não f elementat· a vantagem da unidade de cl'irecção e de orientação 

do en5:ino? 
Si já temos um conselho encarregado do ensino superior e do ensino se

cundaria. para que crearmos um outro para o ensino primaria? 
Xão seria isso uma superfectação? 
Para que e:;~ dichotQmta quando são elementares as vaniagens da uni

ficação? 
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Pois não se cogitou até da creação de um Ministerio de Instru-cção, para 
enfeixar todos esses serviços? 

•E' preciso, Sr. Presidente, que a instrucção obedeça a um plano geral. 
de forma que todos os seus ramos, todos os seus gri..os se harmonizem, se 
completem, se engrenem, se ejustem. E' preciso que haja continuidade. e 
para isso é necessario espírito de unidade de acção. 

A dichotomia, portanto, é !l'inanceiramente um desperdício, e sob o ponto 
de vista pedagogico - eu me permitto a liberdade d:e dizer - é um erro, 
porquanto a instrucção em todos os seus ramos e ·gré1os deve ser harmonica e 
obedecer â unidade de direcção. A unificação do serviço é uma vantagem· 
Eis a segund'a consideração que pesou no espírito da Commissão. 

A terceira foi a de que nós queríamos collocar a instrucção em um meio 
sereno e tranquillo. hostil ãs incursões da politica subalterna, e, qualquer que 
fosse a composição do conselho nacional de educação, parece que sobre elle 
mais facilmente se fariam sentir certas irufluencias poderosas e extranhas aos 
interesses da instrucção primaria. · 

Por elle a politica subalterna ou certos interesses de determinadas zonas 
da fed'eração poderiam encontrar brecha por onde penetrassem e, quiçá, se 
expandissem. E a instrucção e a politica, como todos nós sabemos, são 
causas que hwrlent de trouver ense1nble . . . abrem-se escolas, fecham-se es
colas; nomeam-se professores; denüttem-se professores- R.o sabor de uma po
liticagem subalterna, de um cri·terio que se ceva e só se satisfaz em paixões 
políticas ululantes e ferozes . 

Foram essas as tres razões, e parece que todas ellas pro-ceuentes, pelas 
quaes a Commissão de Instrucção fixou sua preferenc.ia na escolha do Con
selho Superior â'e Ensino, como orgão orientador da instrucção primaria. 

Vejamos agora, Sr . Presidente, as criticas feitas contra essa ]'lreferencia. 

Diz-se - precisamos entregar o ensino a competentes. ·:Mas, pergunto: si 
não achamos competencia no Conselho Superior de Ensino, que é constituído 
pelo escol do professorado do Collegio Pedro JI e das faculclacles superiores, 
onr:e encontrai-a? Porque ferreteat• com a marca d'e incompetentes homens 
que outra cousa não teem feito sinão dedicarem sua actividade, o melhor de 
:;:ua mentalidade, seus diuturnos esforços á causa do ensino? Tirar-lhes a 
compe~ncia para transferil-a a quem? ·Para galardoar quem? Para d'al-a aos 
pu~licistas? Não se pôde negar a muitos desses publicistas essa competencia 
haurida nos livros, em vasta e copiosa leitura; mas, porque negar a 0 nosso 
professorado o desco111hecimento desses trabalhos. a elles que outra cousa não 
fazem sinão se dedicar ao ensino? Pois, em c.on.fronto com esses doutlinarios 
-e não ha no qualificativo a menor intenção pejorativa- não teem os nossos 
profes!!ores a vantagem do tirocínio profissional? Por que então negar-lhes 
competencia? Ond'e então buscai-a? 

Uma outra censura: o Conselho Superior ele Ensino não é um orgão 
permanente, não tem as suas sessões- continuas. Não h a duvida alguma que 
pela sua lei organica elle só se reune duas vezes por' anno; em fevereiro e 
agosto. l\Ias, tambem não ha duvicla que, pelo art. 14, elle póde se reunir 
todas as vezes necessarias e coru qualquer numero. 

Agora, pergunto eu; qual a vantagem, qual a necessidade, aqui no cen
tro de um orgão com sessões continuas e constantes? Porque o orgão central. 
qualquer que elle seja, ha àe mover-se, ba de tomar as suas deliberações ele 
:wcôrdo com as informações transmittidas pelos clepositarios de sua confiança, 
pelos flscaes em contacto permanente com as escolas . 

O conselho, o orgão director. qualquer que seja, não ba de intervir diaria
mente nas escolas, sob pena clelle se transformar em um anarchisador do en-
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sino. Dá,-lhes organização, estruc,tU'ra pedagogica, recom.menà'a quaes os me
thoàos e deixa que ellas fuiiJCcionem sob idon ea f iscalização . 

·Sendo assim, qual a necessidade, aqui, no cent r o, de um orgão com ses
sões continuas? Para que os seus membros se reunam e façam litteratura 
sobre o ensino? :v.ras esta já nos a temos tropical, esca.choante. Quasi que não 
ha uma pessoa .que maneje uma penna, que não :se considere um orientador 
em materia de instrucção, um oraculo em cau sas õ'o ensino, P31l"a que esses 
membrDs se reunam e depois venham. dizer: - n6s estivemos reunidos porque 
somos apostolos, em vir,tude de nossa missão apostolar e para deUberar sobre 
questões de éh1sinD. mas não deliiber>ámos .causa n€nihuma : em primeiro Jogar 
porque eramos muitos e erri segundo Jogar porque nada !havia sob~·e que de
liberar. 

Portanto, peDgUJlto: Qual a necessidade dessas sessões c.onstantes, con
tinuas? 

A grande importancia não está no ce11tro e sim na peripheria, é do corpo 
do professora do soibretuclo e ela fiscalização em seguiéra que dependem o valor, 
a proficuidade e a effkiencia do ensino·. 

O orgão clirector, qua lquer que elle seja, será propulsor, Imprime o mo
vimento e fi ca á espera que este se desenvolva em sua a.ctuação 1be•nefica. 

Não ve jo, portanto, senha"res, qual a TieceSE·idade de um orgão com 
sessões cons ta:ntes e continuas visto como émais uma vez accentúo meu 
pensamentp) a proficuida de, o .;alor, a efficiencia do ensino dependem sobre
tudo da periphe ria. 

Considerada esE.a censura, Sr . 'Pr esidente, passemos a ou tra critica feita 
ao projecto, IQritica? Não digo bem, uma aggressão violenta qu€ soffri. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO: - O que mostra que estamos em t€mp0 da 
guerra ... 

O SR. R.AMmo 'BRAGA: - Foi a seguinte : o autor do projecto, por incapa
cidade ou por preguiça intellectual, U1ão cuidou da situação dos brasileiros 
filhos de estrangeiros. 

E - zás - ·recebi eu uma Earaivada de causas contundentes. Fui ape
drejado. 

Mas basta soletrar o portuguez para ver que no projecto ha uma larga 
parte, que é justamente destinada a esSe assumpto. 

Eu inspirei a solução do caso no ensinamento americano já transplan
tado e acclimatado no Estado d<J Santa Catharina onde tem dado bons re
sultados que pleiteam pela ampliação do processo .' 

Em Santa Catharina, e fol-go em estar presente um de seus mais distLn
ctos r eprese11tantes, visto como posso invocar um testemunho autorizado a 
respeito, a s escolas bra~ileiras dos nucleos coloniaes, em que se ensina o 
allemão se. povõam ã medida que a matricula <Jscolar decresce nas escolas 
allemãs . 

Em Santa Catharina, antes da adopção dessa providencia isto é do en
sino do allemão nas eEcolas que teem por fito justamente 'nacion~liz~r oe 
brasileiros filihos de estrangeiros, as esco1as dos n ucleos coloniaes viviaw 
aibandonadas. 

Hoje todas ellas se povoam juEtamente porque os allemães comprehen. 
deram que os seus filhos podiam apre;nder a l!ngua de origem, sem dis· 
pendiD. 

O SR. J osÉ AuausTO : - Sem que o professor conheça o allemão ê im· 
possível o seu commercio intellectual com o alumno que rião conhece outr a 
língua. 

O SR. RAMIRO BRAGA : - E ' este justamen te o espírito a ,que Dbedece o 
projecto. 
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Não ha entre os presentes que.m acredite que, pelo facto de mandarmos 
ensinax nas escolas allemàs umu. hora de grammatica ou de geograph!a, :na· 
cionalizamos a respectiva população infantil. 

Ella sahirá. das escolas mal sal.Jend<> o portuguez e conhecendo mul ru. 
dimentarmente a nossa geographia, mas absolutamente não sahlra. ldentifl· 
cada com a nossa nacionalidade, que é o principal. 

Sua educação continua a ser feita nos livros allemães, seu espirito ci
vlco naM trad1çõc~ allemãs, na hlstoria allerrr'd.. 

Continuam allemães quando o nosso intuito é chamai-os á nossa com
munhão, incorporai-o~ á nossa nacionalidade, impedindo que continue estran
geira detro da sua Patria . Esta obra de nacionalização não póde ser vio~ 

lenta, não póde ser um tral:.al•ho de compressão, mas ha de ser de habilidade. 
dE> Cú.tinho e de intE>lligencia. 

O SR. BARBOSA RoDRIGUES: - Principalmente de suggestão social. 
O SR. RAMIRO BRAGA : - Sim: o ens·ino será um dos factores. Mas além 

d&st.:l ha outros que esea\Pam ás di.spo&.ç;õe do projeoto. 
O SR. JOSÉ AuGUS'l'o: - Muito bem. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Daqui digo lisamente e com toda a transparen

cia d'a!rr,a: eu absolutamente não entôo nesse cõro que diz que o Estado 
de Santa Catharina não tem curado devidamente deste problema. Faço jus~ 
tiç;a. a es~e Estado. Elle despende mais da quarta parte do seu orçamento em 
materia de ensino. Tem um:1. organização que. si não ê modelar, ê muito 
adeantada e h<>nra a. c1irecção claquel!e E stado. 

O SR . Jos.0 AUGliSTO: - H.e:a.tivamente é o Estado que mais despende 
con1 a instrucção . 

O SR. RAMIRO DttAGA: - nelativamente é aquelle que mais despende em 
Jnstrucc;ão e que maior numero de matriculas offerece. 

Como ia dizendo, Sr. Presidente, inspirei a solução do caso no ensina
mento americano. Os Estados Unidos tiveram que defrontar o problema 
e o resolveram com ha,billdade após varios fracasoos. A principio elles come· 
çaram pedindo ao Congresso uma lei que tornasse obrigatorio nessas escolab 
o ensino do inglez. :!!'oi-lhes concedida a lel . Flscaes se espalharam zelandc. 
pelo cumprimento dessa lei que reaimente- foi exceutada . O resultado fol 
nenhum. 

Resolveram os americanoE· estabelecer ao la1l.o de cada escola allemã 
uma. escola americana mais sumptuosa, c-om maior conforto, com maior at
tracção. O problem~ continuou a\nêia ln soluvel da mesma fórma. 

Continuaram os Estado Unidos a estudai-o e então resolve-ram o se
guinte: ensinar o allemão nas escolas americanas, que tinham ju ·tamente 
por objectivo americanizar os filho allemãs. e a medida deu fructos excal
lentes, fecharam-se as escolas allemãs. porque os paes comprehende
ram qu podiam instruir c oducar S!lUs fllhos no conhecimento da lingua 
de origem sem despeza e assim os americanos r esolveram t1abilmente esse 
probyema e não mals pennaneceu a colonização allemã, como um kysto no 
organ ismo nacional. 

O SR. BARBOSA LIMA: - Mas não foi ·preciso .fazer a mesma cousa em 
relação á colonização italiana. 

O SR. JoSlll Auausro: - A attitude do italiano fóra da patria é multo 
d!HerE;nte da do allemão. 

O SR. RAMIRO BRAGA: - Não se póde desconhecer que o allemão tem 
uma grande organização social, e e pirito por assi·m dizer de predomínio e 
conquista. Mas não seria com medidas violentas e de compressão que have
r!amos de incorporai-os á nossa nacionalidade. DeYem'os dar graças em ter 
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o exemplo americano já frucüficando com resultadO E· esplendidos em Santa 
Gathar!na.. I>~ta deSsb exerr.plv t irarmo, ensina:mtJntos para nosso paiz. 

O SR . RAMIRO BRAGA : - Muito bem. D ecreta r o ensino obr!gatorio de 
portuguez e geograpihia nessas escolas e mandar fechai-as? 

Pergunto e u ao espírito li'beral de m eus collegas: é uma medida perm.it
tida 0 No dia seguinte estaria o Supremo T ribunal concedendo habeas-co1·vus 
~ qu e resultado prat;co e valioso para nós teria esse ensino de duas horas 
dl" portuguez e geogt-aphia? Pois então nacionaliza- se uma raça pod erosa e 
bem organizada com grammatica e geograpbia? Não. Precisamos incutir 
nella o espírito de nossa nacionalidade, precisam.os fazel-a amante ele nos<">'. 
historia, precisamos dar-lhe a nossa educação civica, precisamos fazer dessas 
escolas centro de attracção, onde os allem ães reconheçam que, sem despezas, 
os seus filhos teem ahi instrucção e eduC-'.l.ção perfeitas. 

O Sn. BARBOSA LlMA: - Si os professores n esse convívio não se tornarem 
allemães .. . 

O SR. P..AMIRO BHAGA : - Si fõrmos as~im, será a bancarrota do caracter 
nacional. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO: - E' preciso fazer com que a escola concorra para 
modificar o ambiente social, nacionalizando-o. 

O Sn. BARBOSA LIMA: - Sabem de du as horas de ensino, através do idio
ma allemão, de cousas brasileiras; mas. vão dalli para o ambiente domestico. 
onde só se falia ~ Ee pratica o allemão; o ambien te dorr< i:-"tico r eage contn. 
os nossos processos e reage com a cumplicidade velha dos nossos politicante;, 
que nomeiam officiaes da Guarda Na.cion a l allemães que mal faliam o por
tuguez. O problema é mais comp1exo, infelizmente, devido a esses nosso.
politic..'tntes. 

O SR. RAM!R(J BRA<iA: - Reconh eço a complexidade do problema, de ctua 
solução dou apenas um dos factores ~ t1e grande importancia. 

:c-rão terminarei esta parte, Sr. Presidente, sem mais. uma vez preceder 
a lei tura de trechos de um r elatorio onde veem consignadas todas as m edidas 
a. que ha pouco me referi. 

E, fazendo isto. EÓ o faço no intuito de melhr,r di vulga r esta prov idencia 
lá iomada. 

Eis c.omo procederam os americanos; conforme se lê no tra.balho: o es 
trangeiro e a e cola do Sr. Oscar T hompson: 

" Sobn> este assumpto,- como ainda em outros, já nos teem servido de 
exemplo os pai2es es.ra.ngeiros e, pa.ra o caso, r epr-oduzirei o que se passou 
<mtre mim e o C'hefe do 'l'he United Bta tes !Bureau of Education, Sir William 
Harris. 

Foi durant~ o tempo em q_ue esse i!lustre edu cador (consiil er'liln n a Ame
rica um dos melhores philosophos), exerceu o carg(' de superintendente das 
esco-las na cidade de S. Louis, State o f 1\1iEsouri, que a colonia a llemã esta
b eleceu escolas para seus filhos, educando-os, em plena America, como ,:i 
estivessem na Allemanha . 

P or isso, não podia sahir de Washington Eem ouvil-o e con segui par8 
esse fim uma audiencia. 

Disse-lhe logo que meu principal interesse era saber como t inha resol 
vido, quando superintendente das escolas de S. Louis, a t.n'ipor tante queEtão 
do eusino com a colonia allemã. 

-- Quando assumi disse elle a superintendencia do ensino em tS. Lou i~ 

as escolas allemãs es'tavam e~belecidas por toda parte, com organização 
identica e até em muitos pontos eram !luperiores ãs escolas publicas . 

A nova g,era<;ão americana-a ll emã estava crescendo a llemã, sem saber 
fallar inglez. 
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Era preciso, poi~·. intervir sem demora. A maioria da população de S. 
Louis era, naquelle tempo, de allemães. J á tínhamos visto que a Pens.ylva
nia e o Obi.o se conservaram allemãs por tres ou quatro gerações e que, 
nesses Estados, as tentativa~. para obrigar a colonia a!lemã a aprender ingle;!: 
tlnham sido infructiferas. 

Era. pois, preciso começ:ar e comecei pedindo ao Congresso uma lei, toJ;:
na ndo obrigatori.o o ensino do inglez em todas as escolas e collegios estran
geiros. 

Puz, c.btida a lei, meus auxiliares em campo, fiscalizando cuidadosamente 
o seu cumpri·mpnto. 

Todas as escolas, de facto, passaram a ter profee-sores de inglez, !Tias 
os alumnos continuavam a fallar allemão e só nas aulas de inglez estudavam 
in~utficientemente a nossa língua. O espírito da edu cação continuava alie
mão, os aiumno~ não apr endiam a f!l-ll::tr o inglez e o problema não estava 
resolvido. 

Naquellas colonias fazia-se o allemão: Deixei a inspecção de lado e 
continuei a estudar o assumpto. 

Resolvi fazer nova tentativa; levantei ao lado de cada escola allemã 
uma escola americana. bem orga nizada e que fosse capaz de excedel-a em 
resultados . A tentativa ainda desta vez não foi ~atisfactoria. 

L embrei-me, então, de mandar estudar o allemão nas escolas publicas 
do bairro t eutonico, justamente naqu ellas cuja missão era americanizar os 
filhos dos teutonicos. 

O ree.ultado não se fez esperar. Os allemães comprebendarm que não 
tinham n ecessidade de despender dinheiro com a educação dos filhos. Havia 
a lli, no bairro, escolas americanas, bem organizadas, onde seus filhos apren
deriam a lingua do paiz e tarnbem lingua. da patria de seus paes, e de onde 
elles sabiam com uma educação perfeitamente americana Ee'Ill despeza algu
ma . Poucos dias de vida tiveram desde esse momento as escolas allemãs; 
desappareceram logo·· . 

•O SR. SIMÕES LoPEs : - Parece que ste é o ca~rninbo. 
O SR. RAMmo BRAGA : - Justa m ente o projecto da Commis~ão de In

strucção Publica, visando a instrucção e ducação nos nucleos coloniaes, 
baseou-se no ensinamento americano. 

De m a:s a m a is o projecto não visa especialmente os a llemães; o pro
jecto viea justamente nacionalizar todos os filhos de estrangeiros, sejam 
quaes forem elles. Não é uma m edida de excepção, é um a medida geral. 

O SR. :SIMÕES LoPES: - Perfeitamente; assim é que deve ser, como 
medi<la. geral . 

O Sn. R.AMmo BRAGA: - E i :>, Sr. Presidente, respondidas as varias cen
suras que foram fe itas ao trabalho da Commissã:o. 

l) SR. A.NTHERO Bo>rlilLHO: - V. Ex . foi brilhantis~·imo relator da Com
n:dssão . 

O SR . RAMmo BRAGA: - Brilhantissimo é nimia bondade de V . Ex. 
Considerei uma a uma as criticas e censuras feitas. Creio que não dei

xei de m encionar nenhuma dellas. 
Nada mais tenho a dizer, e eis-me chegado ao termo da jornada que me 

propuz . Bom ou mão, soffrivel ou pessimo o trabalho da CommiEsão de 
I nstrucção •Pwblica tem a virtude ele ser urr: inicio de tra;zer esse problema 
para o terreno pratico e elle consu'bstancia um alto anhelo patriotico. 

O projecto não é uma rubstracção erudita. não se alcandora ás regiões do 
vislonarismo, mas desce ao terra a terra da reali<lade; trata do que é fa
ctível, do que póde ser feito e não -do que se deveria fazer; porque no domi-
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nio do que se deve fazer muitas aspiraç;ões naci<>naes teem sido procrasti
nadas até hoje. 

Senhores, a creanç;a não é um adulto em ponto pequeno, não é uma mi
niatur.:~., uma reducção deste; ella tem os seus direitos e a sua psychologia 
propria; e é sobre essa que ha de basear-se o ensin<>, si quizer fazer alguma 
ceusa de util, proveitoso e duradouro. 

Que essas escolas sejam viveiros desses pequeninos e adoraveis entes, 
que, ao deix::W-as, ao transpor seus humbraes definitivamente para a luta 
·da existencia, venham para esta como seres humanos integres e não muti
lados; que não sejam simples r&ceptaculos de conhecimentos al•heios e de 
idéas já feitas, mas que, a par do desenvolvimento do espirito e da cultura 
da intelligencia, \alham pelo que o homem vale, valham pelo que deixamos 
da nossa e.xlstencia, valham pelo caracter. 

Os povos, consoante o ensinamento da I-Iisoria, se desfibram, se desviri
lizam, succumbem e desapparecem, não pelo enlraquecimento da intelligen
cia, e sim pelo aviltamento de caracter. (M1dto bem-; 1111~ito bem-. O orcUlo-r 
é vivarnente felicitaho). (*) 

O Sr. Joaquim Osorio aos differentes artigos do projecto ora em debate 
apresentou emendas que constituem antes UJn substitutivo. 

N(\ art. 1. 0 substituiu a expressão ·'Governo Federal" por "Poder Exe
cutivo" e mandou accrescentar que as escolas publicas primarias devem 
ser creadas de preferencia nos nucleos co!oniaes elo paiz. Com effeito, Go
verno Federal comprehende os tres poderes da União, e quem vae executar 
a lei (: o Poder Executivo que é exercido pelo Pre:>idente da Republica. A 
razão da preferencia da installação de escolas publicas nos nucleos coloniaes 
explica-se p<>la ausencia absoluta desses institutos nessas- regiões para o 
ensino da lingua, geographia e histeria patrias. Ainda ultimamente, quando 
teve execução a lei do sorteio militar, em Estados do Sul, brasileiros ha'bi
ta ntes das colonias, descendentes de allemães e italianos, não fallavam o por
'tuguez. nem o entendiam, não porque não se dispuzessem á aprendizagem, 
mas pela falta de escolas. brasileiras. Ora, sendo a lingua um dos mais fortes 
factores de uma nacionalidade, cumpre á União intervir pela disseminação 
da instrucção nesses nucleos, tanto mais que os Estados e municipios teem 
a funcçã<> de desenvolver o ensino primario, e vão attendendo ao enl':-ino nas 
cidades . O actual momento intet·nacional mostra a necessidade da União 
ir em auxilio dos Estados de preferencia pela creaç;ão de escolas nessas zona~ 

ruraes do Brasil. Não crê que seja inconveniente a emenda.; em todo o caso 
desejaria consignar a suggestão. 

Manda no art. a• supprimi.r as expressões "depois de instituida a fisca
lização escolar". porque não ha motivo para retirar a collaboração do Con
selho de Ensino. 

Si a este apparelho da administração cabe prom<>ver o desenvolvimento 
e efficiencia do ensino, por que retirar a sua interferencia desde o inicio na 
creação e subvenção das escolas :Primarias? E• esse um mão costume -
firmar o principio e começar por in:fringil -o. 

Manda supprimir o art. 6° e §§ 1° a 4°. o, fiscaes que nesses dispositi
vos são creados são inconvenientes e onerosos. Fiscaes permanentes junto 
"ás escolas, acabarão por se tornar compaclr s dos directores, serão u~ corpo 
burocratico, sem razão ele ser, ser~o novos funccionarios pulblicos, futuros 
pensionistas do Thesouro Federal. Basta a creaçã<> de inspectores em com-

(*) Em seguida. falla o Sr. Mauricio de Lacerda . Não consta o discurso 
<ios Annae:. 
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missão, quando o Conse~ho Superior do EnE·ino julgar necessario. Nesse sen
tido elaborou emendas. 

Detet·mina na emenda 9" que nas escolas publicas primarias creadas 
ou subvencionadas pelo Governo Federal serão commemoradas obrigatoria
mente as datas nacionaes. 

Não vê neceEsidade de justificar esse disp<Jsitivo; será essa uma fôrma 
de ensino cívico indispensa,yel. 
· Estabelece ainda nova .redacção ao art. 5°. ·Entende que os candidatos 

a professores devem dar provas de idon idade e capacidade perante o Con
selho Superior do Ensino, e que, em igualdade de condições, terão a pre
ferencia os diplomados peLas escolaE· normaes ou complementares. Attende
se assim a esses diplomados, e evita-se o privilegio, porque neste numero 
podem encontrar-se inidoneos e incapazes. O diploma não testemunha a ido
neidade. 

Substitue o art. 8°. O Congresso não albre creditos; autorisa a abertura 
de et·editos. Depois ha necessidade de dizer por que verba ab.rirá o Poder 
Executivo os creditos para a fundação e subvenção de escolas e de '!imitar 
o quantum. Pareceu que seria um bom inicio autorizar o Poder Executivo 
a aplicar 0,2 da receita publlca. 

Ligeiramente justifica assim as emendas, para as quaes pediria a atten
cão e benevolencia do nobre Relator do presente projecto na Commissão de 
Instrucção Publica. (111~tito bem; m1t-ito be= . O orador é ctml.lprimentado). 

O Sr. Lehon R egis : (*) -Sr. Presidente, nas palavras que proferi nesta 
Camara, no dia 8 de junh<J do corrente anno, mostrei os motivos que deter
minavam a apresentação do projecto mandando auxiliar o Governo do Esta
do de Santa C<litharina com a quantia de 200 contos amnruaes, para desemvol
vimento do P.nsino publico naque!la unidade da Federação. 

Expliqu<-i então qual a organiss.ção do ensino, de fôrma que nik> teria 
necessidade de repetir o que já disse uma vez. Entretanto, Sr. Presidente, 
como a repetição, segundo ponderou alguem, é a melhor figura de rhetorica, 
peço permissão á Camara para !er o que diz o governador do meu Estado, 
na ultima mensagem, em relação a esse assurnpto. 

As palavras de S . Ex. estão de perfeito accôrdo com o que eu disse 
nesta Casa, e dahi se deve deprehender, pelo menos, é a hypotheEe mais sim
ples, que quer eu, quer elle, estamos com a verdade. 

S. Ex. cO'llleça a sua mensagem fazen do allusão 'á uma série de boatos 
espalhn.c.!ls em torno do perigo allemão, em Santa Catharina, de apparecl
mcnto de submarinos, ele aeroplanos e de outrai;; cousas mais; refere-se aos 
luciuentPR qne lá se deram com um official da marinha nacional e com o 
commanàantt> da guarnição loeal e accrescenta: 

"A caln1a v.Jltou novamente a' todos os espirltos. 
Pouco a pouco, forarrn cesSando as noticias sobre aero.plamos, submarinos, 

estaçõPs 1adiographicas, concentrac:ão de allemães e grandes deposito:-, de 
armas e lllL" uções a elles de~·tinadas. 

A campanha de diffamação tomou novos aspectos, dirigindo-se mais con
tra a pessoa do governador e de alguns dos seus auxiliares, aDontados como 
ao serviço da raça germanica contra os interesses do Brasil. 

O proprio governo federal. pelos seus maia altos representantes, mandou 
desmentir a!! invencionices que circulavam contra 1Santa Catharina. 

Entretanto, a campanha não terminou ainda e não terminará tão cedo. 
Para fazer obra de patriotismo n ão é preciso dividir brasileiros em duas 

( '' l E~te discurso não foi revisto pelo orador. 
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categorias. Todos os que nascem neste tpaiz teem o direito e o dever de con
sagrar-~he o seu am.or e as suas energias. 

Não ê <possível a existencia de teutos, lusos, italos, anglos e russo-bra-
sileiros. 
· Do caldeamento de todas as raças ê que sah m as naÇÕEjS nOV3JS e f ortes 

p'ára os paizes novos. 
Fazer d istincções ê o'dioso, ê mais ainda: ê 'Perigoso, porque se la n ça 

no proprio seio o germen da discordia e das rivalidades, que abrirão caminho 
para a anarohia ou ~para a desintegralização naJcional, calamiOa.de a que todo 
brasileiro tem o dever elementar de resistir, á custa do 'Proprio sangue, para 
a segura orientação dos destinos que temos de tr3JÇar na historia da huma
nidade. 

O dever de todos os ·homens de responsaJbilidades 'PUblicas não ê de certo 
o de dar ou'Vidos ao vozear confuso e anonymo dos despeitados de t odos os 
feitios; ê o de estudar os,. problemas sociaes em todas as suas profundezas, 
desde as causas mais remotas, !procurando-lhes soluções que não .podem 
ser dadas de prompto, mas teem de obedecer á elaboração lenta de todos os 
processos historicos. " 

O SR. BUEJNO DE ANDRADA: - Tem sido objecto ti e meditação o fac-to de 
haver = aJggrupa.m.ento de estrangeiros, isolrudo do elemento nacional, esu-an
geiros cujos filhos não se caldeiam, antes taJmbem se isolam . 

O SR. LEmoN REJais: - O governador abordou esse 'POnto. Estou lendo a 
mensagem de S. Ex. para mostrar justamente o seu pensamento nesta h{)ra. 
Infelizmente o meu Estado ê muito !pequeno e o que lá se passa ê aqui 
ignorado. Quàlquer mensagem do governador do Estado que o nobre D epu
tado tão dignamente representa nesta Casa, ê discutida por toda a imprensa 
desta Oa:pital; mas documento identico surgido no meu Estado não merece 
da mesma imprensa a mais simples referencia e permanece em silencio. 

Então me vejo na necessidade de ler á Camara a mensagem, para que 
os Deputados que estão rne ouvindo saibam o que disse o governador de Santa 
catharlna . 

"Não temos que recear um verigo para a nossa naJCionalidade pela falU. 
de homogeneidade ethnica. Uma das nações mais for.tes do mundo, de mais 
capacidade e que cada vez mais accentua a sua superioridade ê sem duvida 
o povo americano, que não constitue uma r31ç.a porque rulli se caldearam p ovo::; 
de origens as mais diversas . 

E iilem !POr isso se receia a deslm.tegração territorial e mor3il da gramde 
Republica do norte onde individuas de origem ingleza, franceza, hespanhola, 
allemã, 'POrtugueza e africana se congregam todos em torno do ideal com
muro de gr3indeza da Patria. 

. _Como todos os paizes novos, o nosso principalmente, pelas sua vas 
tldao e pelas necessid3Jdes prementes de desenvolver o povoam.ento e fo
mentar a riquooa publica, teve de recorrer á immigração desde os dias pri
meiros da independencia. 

:mt:a natural que 'Pelas condições do clima, o sul do Brasil fosse 0 campc.. 
prefendo para os europeus do norte, do centro ou do meio-dia. 

Para aqui convergiram 'Principalmente duas correntes immigratorias: 
a allemã e a italiana. 

C3Jda uma dessas corrent~s localizou-se á parte, fez vida sua, independente, 
porque os governos lhe rpenmtti.ram essa liberd3Jde. 

E ~urgiram dahi Joinville, Blumenau, Brusque, Nova Trento e Urussanga. 
F01 esse talvez o erro inicial. 

. Os governos deixaram esses .colonos entregues a si mesmo·!:< não lhe!> de· 
l"á.m _escol~ condigmaJS, não ;realizar3Jm, emfim, um pr.ocesso I~to d~ infil
tr3JÇao I_~acwnal que os. for~sse á assi.millaçã<> ao meio, a~ conhecimento da 
nossa Vlda, da nossa lustona e das nossas aspirações. 
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üs nucleos de população estran geira ficaram estrangeiros pbla lingua e 
pelos costumes, tendo suas escolas, seu s · jornaes, suas autoridades, tudo .~e 
qu e podiam carecer T,lara as necessidades materiaes e moraes <da existene1a. 

Mas si por um lado e&talvam voltados para a mãe patrüt pelas mals i:ntimas 
affinidades \PO•r óutro lado se:rutiann um gt•ande amor á. terra a que .se tin.han1 
radicado ~nde viviam sob um regimen de liberdad·e e onde conquistavam 
pelo lab~r fecundo o bem estar que ·não tinham oonhecido ainda. 

E a prova é que dos T,lrimiUvos colonos, <dos deno:dados trabalhadores qu'e 
deram á no.ssa civilização e á nossa riqueza essas preciosidades que são Joiri
v ille, Blumenau, Brusque e Urussanga e as demais colonias do sul do Estado, 
nenhum delles, ou quasi nenhum, regressou á terra natal. 

E quando se deu a guerra com o Para;guay, quando fomos colhidos' de 
surprew. pelos insultos e pela arrogancia do dictador da R epublica de Oeste, 
os colonos de Santa Catharina foram misturar o seu sangue com o sangue 
dos brasileiros que se batiam vela honra e pela gloria da Nação. 

No periodo revolucionaria <de 1893, Joinville e Blumenau tiveram attitudês 
e gestos bem significativos do .seu respeito ás instituições, á ordem e á causa 
da Republica. 

Hoje, a população realmente estrangeira no Estado é diminuta. Os nu
cleos primitivos dessa população teem agora brasileiros, de origem germa;nica 
ou italiana, em sua quasi totalidade, com o incCfnveniente de gt·ande parte 
desses brasileiros não fallar ou fallar muito mal a lingua do paiz . 

Da primeira vez que tive a honra de occupar o governo deste Estado, 
visitando em 19(}1 os centros dessa população, im'[)ressionou-me tambem 
essa circumstancia. 

Verifiquei que os governos da AJlemanha e da Italia aqui mantinham es
colas, além das mantidas por associações religiosas. 

Ao G<Jverno Federal solici tei providencias que não fo·ram dadas, desde 
que ao Elstado, então em condições excessivament.e precarias, não era pos

sível fazer f3JOe ao magno problema. 

Actualmente a ·situação já é diversa. Os grupos escolares de J oinville e 
Blumenau .prestam relevantes serviços . No governo tenho procurado disse
minar o ensino <da Jingua nacional por todos os meios e é bem apreciavel 
jâ o numero de escolas creadas e providas nos tres annos de minha admi
nistração. 

Ainda o a nno passado, em mensagel,ll que vos dirigi, escrevi o seguinte 
so·bre tão interessante problema: 

"0 problema do ensino da língua .nacional nos nucleos de 1JOpulação es
trangeira, ou de origem estrangeira, é de capital im.portancia. .Por um largo 
espaço de tempo deixámos cada um desses nucleos entregue a si mesmo, de 
modo que o colono. não tendo escolas na;cionaes, educava o filho ·no co
nhecimento exclu sivo da propria lingua. Hoje um taràio patriotismo, injus
tamente a larmado, ao invés de procurar as causas do mal em a nossa pro
pria e proverbial incuria, volta-s em recriminações contra as victimas dessa 
mesma incuria, que outras não são que os propor os colonos e os seus des
cedent es, aKJS •quaes o desconhecimento da lingua do paiz traz embaraços de 
toda a ordem, impedindo-os até de •oollaborarem na vida nacional. Dá-se com 
a instrucção publica o mesmo que se dá. com os problemas de aneamento, com 
a questão de limites, com o problema de viação do Estado e com o regimrm de 
trabal ho e da vida das nossas ·populações; somos victimas dos erros e da 
incuria dos antepassados. de fórma que a missão dos governos de hoje é a 
ardua e complexa, porque assumptos ha na administração •PUblica em que tudo 
está por fazer. 

'l'enho feito o possivel para introduzir obrigatoriamente -o ensino da lin
gua nacional entre aquellas populações 1a;boriosas, ordeiras e dignas e que 
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tão efficazmente teem concorrido para o desenvolvimento da producção do 
Estado. 

Nas cidades de JoinVille e Blumenau, o problema está sendo victoriosa
mente resolvido, não só pela acção do Governo com os gru.pos escolares, 
como pela propria iniciativa das respectivas populações." 

O SR. BUENO DE ANDRADA: - Ahi neste trecho ha um qualificativo in
jusri:o - o tardio tpatriotisrrno desta •Casa, onde ha longos annos ouço 'bradar 
contra isso. '!'ardia foi a intervenção de .Santa Catharina no assumpto. 

O SR. LEBoN 'REGrs: - Perdão, o Estax'lo de !Santa Cat]larina tem feito 
o que humanamente podia fazer. O Estaão não podia fazer mais do que fez. 

O SR. Joslll AUGUSTO: --, Aliás, o problema ê nacional. 
0 SR. BUENO DE ANDRADA: - •Si o Estado de .Santa Catharina acaba de 

installar escolas com grande exilo e applausos, por .que não o fez antes? 
O SR. LEoN Rmars: __, Porque não tinha recursos sufficientes. Quando no 

Governo o Se. Sohimidt, pela .prim ira vez, eu era um dos membros do Con
gresso Estadual, pelo que .posso affirmar que a renda de então não era 
superior a 1. 500 contos. A situação, enJretanto, melhorou e o Estado hoje, 
pelq orçamento proximo, despenderá cerca de oitocentos contos com a instru
oção. Isto só agora nos foi possível pela elevação da receita do Estado. E, 
como o nobre Deputa«lo nfLO ignora, fomos ·procurar no seu Estado, S. Paulo, 
professores aos quaes o Governo entregu a organização do ensi.no no meu 
Estado . 

O SR. BuENo DE A.NDRADA: - São dignas de applausos as medidas que 
V. Ex. acaba de citar, mas contra o que não posso deixar d·e protestar ê con
tra a }Jhrase, "tardio patriotismo desta Casa". 

O SR . LEBON REGrs : - V. Ex . . perguntou por que razão o meu Estado 
não cogitou assim da instrucção ha mais tempo. Então V. Ex . acha que de
víamos ensinar portuguez aos colonos e deixar os caboclos na ignorancia? 
Faziam os o que podirumos. 

O SR. l\'lAURICIO DE LACEJRDA: - Ha uma informação ahi muito razoavel : em 
alguns municípios a iniciativa pat·ticular tinha creado escolas e o Governo, 
mal informado pelos representantes políticos nas zonas, não cogitava de 
Glibrir outras. Entretanto, aquellas eram abertas como as (lo Sr. Fouguet para 
disseminar o ensino da língua allem.ã. 

O SR. BuENo DE ANDRADA: - Protestei apenas contra a phrase "tardio 
patriotismo" . 

O SR. LEBON REGrs:- Continuo a citar a mensagem. (Lê). 

Nas cidades de Joinville e Blumenau o problema está sendo victoriosa
mente resolvido, não só pela acçã,o do Governo com os grupos escolares, como 
pela propria iniciativa das respectivas populações . " 

Amteriormente, data de J9 de Junho de · 1915, ao Sr. Ministro da 
Agricultura, que era então o \Sr. D~·. João Pandiá Calo geras, actual titular 
da Pasta da Fazenda, dirigi longo officio, que bem traduz os cuidados que 
sempre me mereceu o problmna. da nacionalisação completa das nossas po
pulações de origem estrangeil'a. 

Eis o officio a que me refiro e para o qual invoeo a vossa attenção . 
"Tenho a honra de solicitar a ·preciosa attenção ele V. Ex. para o as

sumpto do presente officio, dictado. pelo oever de zelar pelos interesses do 
Estado de Santa Catharina. • 

A necessidade de desenvolver o ensino publico nos nucleos colonia.es man
tidos neste Estado pela União, oonstitue uma questão de palpitante interesse 
nacional. 

Actualmente, nos tre.s nucleos federaes - Annitapolis Esteves Junior 
e ruo Branco, o numero de escolas mantiüas pela União é tão diminuto que 
não comporta as crianças existentes nas sédes daquelles nucleos, em dous 
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dos quaes o Estado tambem tnantem escolas estaduaes . s ndo uma em Annl
tapolis e outra em Esteves Junior . 

Mas, não são sõmente as sêdes das colonias que necessitam de escolas; 
em caJcla uma dessas extensas !in has coloniaes deveria existir pelo menos 
uma escola, pois do contrario crescerã dia a dia dezenas de brasileiros que 
desconh ecerão a lin gua 1latria . 

Este Governo, infelizmente, não pôde resolver o probl ma., por não dispôr 
de recursos financeiros necessarios para ampliar a inda mais a verba des
tinada á instrucção ]mbli ca, com a qual este Estado gasta annualmente 
509:726 000 que representam quasi 20 % em um orçamento oe 2.649:263 000 . 

Penso que Santa Catharina se destaca entr e os demais Está.dos, pelos 
urancles sacrificios que está fazendo para tornar uma realidade a instrucção 
;rimaria. Digo primaria porque, de facto, exceptuando 55:252 , sendo 15:000$ 
com a subvenção de um gymnasio e 40 :2 52 com a manutenção de uma Es
cola Normal o restante, isto é, 454:474 é eJCclusivamen te empregado no 
custeio do ensino primario. E isso sem falia r nas escolas municipaes e par
ticulares que se elevam ao nurnero de 500, frequenladas por uma população 
escolar de 17.000 crianças . " 

Hoje a despeza se eleva a mais de 700 contos . 

Diz ainda o Governadot·: 
•· O Estado mantem: 
a) sete grupos escolares, sendo dous na capital e um nas cidades de 

Blumenau , ItajlllhY, Laguna, J oinville e Lages . Cada grupo funcciona em 
e<lificio adequadamente construido, possue exceHente installação e organização 
ped.o1.gogica, para o que o material foi escolhido dentre os melhores typos 
americanos . O pessoal do ente de ca;:la grupo escolar se compõe de um di
rector e oito professores. 

b) quatro escolas com1Jlementá.res annexas aos grupos {!e Joinville, Ita
jally e Lages. quaes teem por fim prolongar o estagio escolar e deste modo 
elevar o nivel do ensino nas diversas zonas do interior do Estado, e crear 
ainda uma corrente ecessaria de can didatos habilitados ao magisterlo das 
escolas ruraes; 

c) duzentas e poucas escolas isoladas, disseminadas pelas villas e povoa
ções. Afim de introduzir os melhores methodos de ensino, o Estado mantem 
diversos profe'ssores contractados em 'S . Paulo, os quaes percebem de 400$ 
a 600 por mez . 

Tendo em vista os sacrificios que faz este Governo para desenvolver a 
instrucção a cargo do Estado, penso que á União cabe concorrer com o seu 
valioso auxilio para que nos wlludiclos nucleos coloniaes não se implante com 
o tempo uma situação cleploravel e ele mais clifficil solução que a actual. 

Devido á completa incuria, em materia <le instrucção primaria. por parte 
dos 'POderes publicas, tanto no p riodo monarchi~o como nos primeiros annos 
da Republi<ca, existem hoje, em alguns pontos do Estado, nucleos de pessoas 
que pouco entendem· o portuguez. 0.3 colonos não querendo que seus filhos 
crescessem analphabetos e não conseguindo professores brasileiros que se 
sujeitassem a ganhar que vodiam pagar, escolh e1·am para professores os 
companheiros mais intelligentes e mais velhos, os quaes entretá.nto falavam 
apenas a sua Iingua de origem. 

Na maior pal'te das antigas colonias a ']lopulação desenvoi'Veu-se extra
ordinariamente e do mesmo modo foram se multiplicando ·as escolas devido 
á i~iciativa particular, mas, em s ua maioria, escolas em que não se 3Jprende 
a lmgua P0rtug11eza; dahi surgiu como consequencia fatal o crescimento de 
gerações successivas ele brasileiros quê desconhecem a lingua nacional, o que 
é evidentemente um grande mal para os in teresses da nossa nacionalidade. 
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Jâ. em 1913 este Estado dirigiu-se á U nião pedindo uma solução para o 
assumpto de que ora me occupo. Confian do no que dispunha a lei n. 2 . 378, 
de 4 de Janeiro de 1913, que autorizava o Executivo FederaV a ent r egar a os 
Estados a impor tancia correspondente a 25 % das despezas qu e estes fazem 
com a instrucção publi<:a, desde que essa despeza excedesse a 10 % do total 
de suas rendas, o meu antecessor, ipOr offi'Cio n . 14, de 18 de Janeiro de 1913, 
dirigiu-se á União, por intel'I'Iledio d e se min isterio, não obtendo, porém, so
lução alguma . 

Foi uma clamorosa injustiça 1'eleve-rne V . E x. dizel-o tanto mais qu a ndo, 
nesse mesmo anno, era concedida a subvenção de 50:000 á Universidade de 
Curityba. ;Deixou-se a'SSim de prover de dezenas de escolas onde m ilhares 
de pequenos brasileiros poderiam aprender a lingua, a geographia e a h isteria 
do paiz, para subvencionar-se um desses institutos, que servem quando muito 
aos privilegiados da fortuna, que por isso mesmo poderiam procurar as es
colas superiores já existentes em diversos pontos do paiz . 

Em surnma, !parece-me de gran de, de inad1avel ·necessidade que a União 
venha em au:"<:ilio dos Estados ond(l tem sido intensa a colonização estrangeira, 
ao menos daquelles que empregam grandes esforços e fazem os maiores sacri
fícios para elevar, corno é de seu estricto dever, o nível da cultura brasileira, 
procurando nacionalizar todos os bons e superiores elementos trazidos pela 
continua immigraÇão. 

Certo de que V. Ex . tomará na devida consideração o assurnpto de 
que ora me occupo, espero que, devidamente estudada a questão, o Ministerio 
confiado á reconhecida competenda e dedicação de V. Ex. estabelecerá nos 
nucleos coloniaes acima referido o numero de escolas primarias presen temente 
exigidas pela sua população escolar. 

Queira V. Ex . acceitar os !protestos de minha alta estima e distincta con
sideração . " 

Nenhuma providencia foi, entretanto tomada e s6mente ao Estado tem 
cabido enfrentar o problema. 

O Governo Federal limita-se á mantença de algumas escolas, em nu
mero insufficiente, nos nucleos não emancipadós de Annitapolis, Esteves 
Junio.r e Rio Branco. 

A pr<incipio eram nomeados professores que apenas fallavarn o portuguez. 
O resultrudo dessa medida J'lão se fez esperar. As escolas ficavam vasias, 

p.orque os alumnos e professores não se entendiam. Depois o Governo exigiu 
que os professores fal;jassem a lingua da maioria da população do nucleo e as 
novas nomeações teem sido feitas sob esse criterio, já se assignalando nas 
escolas avultada f r equencia . 

"' • * 

Esse methodo foi o que nós adoptamos para todas as nossas escolas crea
das nos antigos nucleos coloniaes, para que pudessemos ter a frequencia dos 
alumnos; no 1• anno ha uma cadeira de allemão, de forma a se poder instruir 
a creaoç:a que entra sem saber portuguez; nos 2•, 3° e 4° annos, jã isto não é 
necessar1o: a creança póde receber o ensino em vortuguez. Bazeamo-nos no 
que se fez nos Estados Unidos, e com o melhor resultado, 

'Prosegue o Governador: 

"•Se.nhores Deputados. Relevai-me essas considerações que ahi ficam 
e que JUlgo. de momentosa opportu nidade para >demon strar que n ão temos 
nada a rece1ar das populações estrang iras aqui domiciliadas e que os des-
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cendentes dessas populações, gente oí·deira e votada exclusivamente ao tra
balho, nã o podem ser excJuidos por esse patriotismo arruaceiro, intrigante 
e pequeni-no, patrimonio ethnico de nossa ;Patria . 

Não temos males que nos assombrem; temos inconvenientes que devemos 
renmver e r emediar. 

Quiz demonstrar-vos tambem, se de demonstração preciso, qu e os assum
;ptos agora ventilados na irn<prensa nor e~piritos irriquietos teem sido objecto 
constante de cuidados do brasileiro .que se acha no Govenw do Estado de 
Santa Oatharina. 

Foi, senhores depucados, rom Uü"ia. :;;;:roposltal ma comprehensão .:!9 nosso 
problema social, ou com intuitos de partidarismo e movidos por despeitos an
tigos e interesses recentes, que espíritos t refegos iniciaram contra o Estado 
e contra a minha pessoa a perfida campanha de lnvenctonices e de calumnias 
que não attinglram de modo a:lgum a honra de Santa Oatharina nem a in
teireza moral do seu governo. 

Os agitadores não conseguiram os seus fins e eu tenho o prazer de aJffir
mar-vos que o Estado se acha em condições â.e prosperidade, sob um re
gimen de confiança e de ordem" . 

Referindo_se propriam<:nte á instrucção publica, diz a mensagem: 

"cA.' instrucção publica continua o Governo a dedicar os melhores es
forços, certo de ,que assim está fazendo obra do mais alto patriotismo. Serviço 
conrpletamente fisc'alizado, moldado •hoje pela technica dos modernos pro
ce.ssos de pedagogia, a instrucção publica primaria tem uma organização e 
vae tendo um desenvolvimento que nos enche de legitimo orgulho". 

Eu tenho parte nesse orgulho, p orque auxiliei o governo do coronel Vidal 
Ramos a fazer a reforma do ensino: 

"'Em 191 6 lfUnccionaram no Esba,do 678 escolas; sendo P'UMiC'as esta
duaes 253, 152 municipaes, 5 federaes e 227 particulares, subvencionadas ou 
não . 

Continuam a dar magníficos resultados os grupos escolares "Lauro Mul· 
ler" e "Silveira de !Souza", Resta capital, "Jilronym.o Coel!ho", na Laguna, 
"Victor Meirelles", em Itajahy, "Luiz Delfino", em Blumenau, "Conselheiro 
Mrufra", ean Joilnvihle e "VidJal Ramos", em Lages. 

D evo aqui le mbrar que cada um destes grupos furu-cionava no predio para 
esse fim construido e tem capacidade rpara 400 alumnos . 

"Acha_se em construcção um grupo escolar em 1S. Francisco, do mesmo 
typo dos acima referidos . . 

Para o grupo escolar a ser construido na cidade de Tubarão a r especti
va munlcipaJidaocle fez acquisição do necessario terreno, offurecendo-o ·ao 
Estado. 

Foram inauguradas, em edifícios fJ)Toprios, as escolas reunidas de Ara
ranguá e Tijucas e está em construcção o edifício para as de S. Bento. No 
dia 29 do mez passado foram inauguradas as da cidade de Brusque. 

O governo cogita de dotar de iguaes estabelecimentos as localidades que 
te-nham população escolar que exi•ja essa medida, para o que já está feita 
a devida estatística . 

As municipalidades de Porto B ello. Camboriu', Canoinhas, 6. Joaquim 
e Orl ans já f!Z~m·am doação ao Estado para a constn1cção de edifícios para 
escolas reunidas". · 

Os edifícios das escolas reunidas teem capacidade para 200 alumnos. 
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"As esrolas e:J~.-istentes, publicas e particulares, se acham diviuidas por 
municípios, da seguinte fórmat 

"Jlillunicipios 

Araranguá 
Giguassú . 
Blumeau . 
Brusque . 
Camboriú . 

············ ·· ····· · . . .............. .. · ... . . 
• •••••• •••• • • • •••••• • • o 

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

Campo Alegre .. . ... · · · · · · · · · · 
Campos Novos . · · ......... · · · · · 
Canoinhas . . . . . ........ . · · · ·. · 
Curityba.nos . . ... . .. . . . .. . . . . · · 
F\oriano110lis . . . . · ...... . ... • · · · · · 
Garopaba . . ........ . ..... ·. · ·. · 
Imaruhy . .. . .... . ........... · · .. 
Ita.jaby . . . . .................... . 
Jaguar una 
Joinville 
I ... ages . . . . ... ., ......... . .. · · · · · · 
Laguna . . . . ........... · · · · · · · · 
Nova Trento . . ..... . ... . ....... · · · 
Orle.ans . 
Palhoça .. . 
Paraty ... . 
Porto Bello . 
São Bento . . 
São Francisco 
São Joaquim 
São José .. 
Tijucas . 
Tubarão . 
Urussanga . 

•••• • • o • • • ~ ••••••• 

. . ......... ........ . 

rn 
~ 
;=j 

-g 
'iiÍ 
[i.\ 

10 
10 
16 

2 
-± 
2 
3 
2 
2 

45 
4 

14 
3 

14 
11 
18 

3 
2 

19 
7 
5 
1 
& 
2 

17 
12 
12 

1 

253 

"' "' "' ~ 

"' 
p. 

~ "8 .. '§ "' "" "' ~ ~ 

-
5 
4 

17 
3 

6 
1 
3 

1 18 

3 
14 

l. 
7 
4 

1 5 
4 

1 10 
3 
3 

9 
22 

1 9 
13 

1 

5 152 

O numero das escolas particulare-s não é arl.n.da verdadei•ro. 

til ...; õ rn 
11< 8 

15 
14 

117 133 
2 21 
2 
2 4 

9 
3 
5 

18 76 
4 

10 20 
10 28 

3 
õ4 69 
16 33 
1 23 
3 12 
2 8 
6 44 

10 
1 9 

14 15 
1 15 
3 27 
2 29 

25 
2 15 

18 19 

277 687 

Em todas as escolas estiveram matriculados em 1916, 28.841 a] um nos, 
sendo 10.413 nas escolas estaduaes, S47 nas federaes e 18.081 nas municipaes 
e particulares. 

Nos sete grupos escolares a matricula attingiu a J..966 alumnos. 
De 1 de Janeiro do corrente anno até esta data foram et·eadas 38 escolas 

primarias com a seguinte àistribuição: 
Em BlU!memau oito, e.m Itajaby cinoo, em Da.ges tl-,es, errn iParaJty tres, 

em Araranguá duas, em Joinville duas, em <S. José duas, em Nova Trento 
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duas, em ·Palhoça duas, em Biguassu' uma, no município de F1orianopolio 
uma, em Ua'llssanga uma, em Tijucas uma, em Orleans uma, em !J3rusque 
duas, em Jaguaruna uma, em São Joaquim uma." 

"A respeito do ensino primaria temos duas questões momentosas. 
E' w·gente a regulamentação do en ·ino em escolas particulares, cujo nu

mero é bastante avultado, existindo só em Blumenau 117, em Joinville 64, 
em Urussanga 18 e em ,são Bento 14. O total dessas escolas attinge ao nu_ 
mero de 277 . 

Algumas dellas são subvencionadas pelas municipalidades, o que não im
pede que, contra o regulamento da instrucção estadual, o ensino seja feito 
em lingua estrangeira. tE' preciso corrigir essa situação, tornanuo obrigato
rio o ensino da lingua nacional em todas as escolas, mesmo a~ não subven
cionadas, com os programmas alloptados nas escolas publicas estaduaes. 

Da segunda questão já me occupei na mensagem que tive a honra de 
vos apresentar na sessão ordinaria dD .anno passado. 

iRefiro-me á propaganda feita contra a.S escolas estaduaes em alguns 
municípios, sob o pretexto de ser leigo o ensino official. 

O laicismo do ensino é da propria natureza do regimen liberal que nos 
rege e delle não pod-emos sahir sob pena de desvirtuamento do espírito das 
instituições. Nas loc-alidades, além das escolas ,publicas, estaduaes e munL 
c-ipaes, existem as particulares, algumas das qu9-es de caracter RJCcentuada
mente religioso, sejrun catholicas ou protestantes. 

Alguns dos directores dessas escolas fazem propaganda contra a fre
quencia das escalas estaduaes, originando-se dahi uma situação talvez de 
desassocego entre certas populações e de hostilidade franca entre esses pro
paganclistas e as autclidades estaduaes . 

O Estado não póde abrir mão do ensino primaria na lingua nacional, 
nem do ensino cívico, que inC"Ute no espirit.o elas creanças o s entimento ela nlot._ 
cionalidade, o amor da Patria, ela sua historia. e elas suas tradições. 

Ninguem nos garante que o ensino seja assim ministrado em escolas 
onde não existe e não pôde existir essa preuccupação patriotica do preparo 
cívico das gerações de amanhã que só pôde ser muito no~sa, muito bra
sileira. 

Tenho procuraclo conciliar interesses. Os directores de; escola de caracter 
religioso assmni= attitude muito mais sympathica se fizesS€m a propa
ganda entre as familias .para que todas as creanças frequentassem as e!>
colas e que, em lagar proprio, recebessem, duas ou tres vezes por semana, o 
ensino religioso, em hora que não prejudicasse os trabalhos escolares. 

Tudo ficaria conciliado não haveria motivo pru·a uma propaganda que 
se torna irritante pelos processos empregados, destoantes dos proprios. prin
cipias fundamentaes das instituições que representam os directores de:ssas 
escolas pru·ticula.res. 

A regulamentação do ensino privado, \Srs. Deputados, é uma necessl. 
dade de ordem, moral que se im}Jõe com a maxima urgencia." 

Isso dizia o 1Sr. governador na sua mensagem. O Congresso estadoal 
attendendo a essas po·nclerações votou a lei regUlamentando o ensino pri
maria nas escolas. 

Não tenho aqui a lei, mas tenho o regulamento, que dlz. 
"Decreto 11 . 1 . 063, d-e 8 de Novembro de .1917 . 
O coronel Felippe !Schimidt, governador do Estado de Santa Cat-harina, 

no uso ele suas attribuições: 
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Considerando que, no momento actual, novas condições ss impõem ao 
ensino privado; 

considerando ,qus é urglen.te necessida de norrmalizar as medidas ulU-
maments tomadas qu anto a esss ensino, de modo que ellas se tornem u ni· 
formes em todos os mrnúclp·l~; 

Considerando que a lei n. 1.187, ds 5 de Outubro do corrente anno, Jll, 
estwbelsce medidas de alta relevancia ao ensino privado neste Estado, as 
quaes, entretanto, convem ser regulamentadas. 

Decreta: 
Art . 1.0 As escolas estrangeiras deverão incluir nos se-us progrruromas 

o ensino das seguintes materias, em lingua vernacula; 
1°, linguagem oral e escripta; 
2°, historia do Brasil e educação civic.L, 
3°, ~og~ra.phia do Brasil; 
4°, cantos e hymnos patrioticos. 
§ 1. 0 Para o ensino de leitura deverão usar livros de autores nacionaes, 

para hi.sto~"ia do \Brasil a "Nossa Patria", de Rocha Pombo; :Para a geog;ra
phia do Brasil o comp endio de Arthur Tlúr~ . 

§ z.o o programma das escolas estrangeiras será distribuido eit. hora
rios que consignem a u las de 30 minutos, no minimo, para cada uma das se
guintes materi.a.s, começando nas cla..sses e lementar es até as superiores, na 
seguints proporção: linguagem (Jeitura, synonymia, antonymos, homonymos, 
interpretação de trechos e de C3íPittulos), seis p.or 5€1Il1ana; J:listorria do Bm.s11 
e educação civica, tre.s .por semana; canto, duas por semana. (Pragrapho 
uni co do art. 9° da lei n. 1.187, de 5 de outubro ds 1917.) 

Art. •3.0 Todas a1s escolas estrangeiras deverão ter um livro d termos, no 
qual as autoridades escolares lançarão as su as observações, advertencias e 
penas (§ 2° do art. 9° da citada lei). 

Art. 4. 0 As superintendencias mumci.paes não poderão subvencionaT c~

colas c-ujo ensino não seja ministrado exclusiva.mente em portu guez (para
grapho unico do art. 129 do regulamento da instrucçãà e art. 17 da lel 
n. 1.187). 

Art. 5. 0 As escolas que :foram mandadas fe{!har por não ensinarem com 
efficiencia a lingua portugueza :poderão reabrir-se uma vez que observem as 
disposições do presente decreto. 

Art. 6. 0 JPara esse fim deverão requerer a necessaria licença . ao secre~ 
tario geral. 

Art. 7.0 Recebendo este o requerimento mandará verificar si a escola dis
põe de professores que fallem correctamente o ,portuguez. 

Art. 8. 0 Essa verificação será feita pelo inspector geral do ensino e inspe
ctores escolares, e, na falta de&tes, pelos c·hefes escolares de pessoas designa
das pelo secretario geral. 

Art. 9.• rsi a escola, que teve licença para fun ccto.nar, deixar de cumpt1r 
as prescripções deste decreto, serâ. novamente suspenstt. (§ 2• da lel .1.187 J . 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Palacio do Governo. em F ·lorianopolis, 8 de novembro de 1917. - FELIPPE 

SCHMIDT. - Fulvio 0, .Aà1WCÍ. » 

No muni:c~pio de ..Joi:nville foram fechadas todas as escolas que faziam o 
ensino em allemão e immediatamente a maioria dos professores reqw~reu JL 
cença ao Governo para reab1ir as escolas, sujeitando-se a este regulame1'!tO. 

O rSR. BARBOsA RoDRIGUES: - Os allemães sujeitam-se porque querem 
vencer . 
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o SR .. L EBON Roors: - Perdão, devo dizer a V. Ex. que muitos não JOàú 

allemães . 
ISr. Presidente, era minha i-ntenção ir adeante, lendo alguma co usa em 

relação a <l'Utros Est'ad.oOs, para mostrar que ha diversos que estão muito, 
mas muito mais atrazados do que o !l'leu, no que diz respeito ao ensino pu
blico; entretanto, tSr. !Presidente, a hora já vae adeantada e eu não quero 
deixar a tribuna sem agradecer· a~ referencias feitas hontem nesta Casa 
pelo meu distincto collega, o Relato1· do substitutivo ora em di·scussão, Sr. 
Deputadc. pelo Estado do Rio de J aneiro Dr. R.amlir o Bra.ga. 

0 ISR . J:l,AMIRO BRAGA: - Era justiça ao Estado de V. Ex. 
o SR. LEBoN REms: - Ouvindo a cada momen to accusações de todm, os 

lados á acção dos brasileiros que em !Santa Catlhaaina tra;balham pelo desen 
volvimento deste paiz, é grato ao meu coração escutaT da tribuna da Ca
mara conceitos como aqueUes que veem nos animar, reconhe'cendo o que fa
zemos sem suggestões de qu em quer que seda, mas simplesmente dict.ado 
pelo nosso patriotismo de brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. (M1ti.to bem. M1tito bem). 

Ú Sr. Evaristo do Amaral: - Pa~:;ando agora, Sr. P residente, á questão 
do ensino primaria, tomei umas ligeira,; nQtas tlU b vou dar como razões db 
meu voto contrario a este projecto . 

O governo mais economico não é o que m enos gasta, é o que gasta 
mais convenientemente. 

Sr. Presidente, dada a approvação do projecto, mesmo que a sua exe
cução fosse promovida; mesmo gastando convenientemente com a instrucção 
publica, na situação em que estamos, isto si.gnificari_,., gastar demasiado ou 
gastar erradamente, porquanto a sabedoria não consiste em sa;ber, consiste 
em crear e desenvolver á'ontes de trabalho que são fontes dos recursos para 
instruir e saber. 

Certamente e ninguem o contestarâ., estamos muito mais adiantados hoje 
do que os Estados Unidos em 1800, quando ali se agitou a propa,ganda pelo 
ensino ou pela instrucção. 

Cedo, porém , comprehenderam os espíritos daquella Republica que, an
tes do desenvolvimento do ensino, convinha o de toda,s as industrias, isto é, 
o da riqueza publica. 

Paiz então rico de terras e pobre de população, o povo que o habitava 
pe-rcebeu que nos seus grandes lagos do Norte, das margens do Missisipi, 
do Missuri , do Ohio, do Illinois, do Oregon, do Paternac, do Hudson, nas 
suas bahias, nos terren os calcareos da serra dos Alleg'hany, etc., que em 
todas essas da divas na turaes estava, emfim, a sua riqueza. 

Promover o seu aproveitamento, augmental-a e distribuil-a era neces
sario, e, por isso, m 1807, o Senado Americano recebia o pedido de um 
plano de viação que lhe foi apres ntado pelo ministro Galla tim, em 1908, 
plano de cmja exec.ução .traJtou· innmediata.mente a g·t·ande nação, sem iPOl.llpar 
sacrifícios, porque reconhecia depender o seu f uturo das vias de commu
nicação nacionaes. 

Entre nós parece que a tendencia é seguir o systema opposto - ·pri
meiro instruir e depois desenvolver ·as fontes de riqueza, donde, !Sr. Pre
sidente, poderemos chegar mais depressa á situação de termos um paiz de 
letrados po-bres, sem capacidade para quan do necessitemos applicar rique
zas e respectivas fontes de producção na defesa da Patria. 

"Apezar da ,sua ia:í!Jparta;ncia, o en.simo ou i'Ilsh"UJJÇão foi co:rusideradoO 
assumpto de ordem secundaria. 
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Este é o exemplo que mais convém não só aos paizes atrazados, como 
áquelles que, como o nosso, já não se contentam com a instrucção prima
ria, sendo mesmo mais exigente com a secundaria, superior, academica e 
universitaria, que em toda a parte consomem mais dinh iro das contribui
ções publicas assim desviadas de sew.s fins primordiaes, isto é, da creaçã.o 
e >desenvol-vimento de fontes de riqu(lza publica a seu turno creadoras e 
propulsoras do trabalho. 

Um povo de letrados conclemnados a. pobreza e á procur· de trabalhu 
não tem, para reagir, os mesmos elementos de uma população intelligente, 
industriosa, unida e rica. 

·Em todos os paizes, as verba& .consignadas para a instrucção ficam muito 
á.quem das destinadas, por exemplo, a obras publicas, q1;1e são fontts de des
envolvimento, de riqueza e de trabalho. 

Uma estatística, embora não moderna, dava que essas verbas consigna
das para. ;nstrucção estão para as de obras nas relações seguintes: 

Russia, 15, 17 ; Japão, 2, 7; Hespa.nha, 4, 7; Italia, 14, 69; Hollanda, 
7, 11; Bolgica, 7 42; FranÇa, 33, 254; Algeria, 1, 12; Hungria, 2, 9; Norue
ga, 4, 11: Suissa. 9, 12; Portugal, 2, 7; depois, 1 6. 

Nos Estados Unidos, póde-se dizer, predominou o desenvolvimento, a 
semeação de riqueza publica 'distribuída pelas estradas de rodagem e f erro. 
viarias. rios. canaes, facilidadés ·de transportes . 

F'oi isto que permittiu o surto da !nstrucção, a. diffusão das escolas r 

as riquezas dos milliardarios creadores da grandiosa organização un lversi
taria. 

Em nosso paiz, na Republica, o Rio Grande do Sul, nos estabeleclmentol:! 
do Estado, 6 ministra o ensino primaria, leigo, livre e gratuito. Em mate
ria de instrucção primaria, occupa o primeiro Jogar na Federação Brasileira. 
tomados na apreciação os dados referentes á população e territorio. 

Esses precedentes, Sr. Presidente, nas circumstanclas nossas, actuaes e 
eYidentes. penso. não são de ordem a aconselhar a adopção de um projec~o 
que dê á União o encargo de crear aula!! ptimarias, subvencionat· escolae 
primaria em um paiz como o nosso, onde os servic;os publicas, communs, 
antigos. que se fazem aqui, mesmo na séde do governo, não dão os resul
tados nece.ssarios, como provam as nossas ordens do dia, em que figuram 
projectos de restituição de avultadas quantias, de impostos pagos indevida
mente. Donde se verifica que a cobrança não é feita como devia ser e com 
o saber fazel-a. 

Ha pouco tempo ainda - e consta do relato rio do Sr. Calo geras em 
nosso paiz havia fiscaes de renda federal, creio que no anno passado ou 
atrazado, ignorantes da existencla do Imposto de consumo. 

Outros factos, mesmo aqui, provam que á União ~ão deve caber a 
crea.<::ão de aulas primarias e o encargo de subvenc!onal-as. 

E' uma concurrencia que talvez não auxilie o pouco ou muito que ja. 
existe nos Estados. ~aturalmente, na m dida de suas forças, todos elles hão 
promovido o desenvolvimento e diffusão do ensino primaria. Vamos deixar 
as coisas como e><tão, porque, pelo nosso regimen, si os Estados, donos de 
sua autonomia, não souberam ou não puderam prover á creação de suas 
escolas prlmarlaó!, ê claro que em pelores círcurnstancias se encontrará a 
União quando tiver de creal-as e provei-as nos confins do Rio Grande, Mattú 
Grosso, Bahia, Amazonas, etc . 

.Além de que, Sr. Presidente, o mestre dos mestres, e podemos todos 
assim chamai-o, João Barbalho, a esse respeito diz. bem o que fizeram os 
nossos constituintes em relação ao ensino e que não foi mais do que têm 
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feito todos os paizes que não collocam o ensino publico primaria em po
sição de materia urgente, ~le serviço de Estado. 

"O serviço e interesses da Jnstrucção publica ficam, em nossa urdidura 
constitucional, assim determinados: 

ú ensino, Gm totlos os seus grâos, primaria, secundaria, technlco e su
perior, é objecto da leglslac;ao dos ·Estaclos, nos limites de cada um destes, 
e dos municípios, conforme sua legislação. Cabem, exclusivamente, na com-
1Jetencia federal, o ensino superior e o ensino secundaria do Districto Fe
<leral. E, sem prejuízo da acção dos Estados, pôde tambem a União crear 
nelles estabelecimentos de ambas essas naturezas. E' o que resulta da com
binação do arligo 34. n. 30, artigo 3õ, ns. 3 e 4, e artigo 65, n. 2. Nos 
-estabelecimentos publicas o ensino sera. leigo (artigo 72, § 6°). E é livre 
aos particulares o exercício da profissão de mestre, comprehendida a ·ge
neralidade do artigo 72, § 24. 

- Não é o ensinÓ uma funcção propria do Estado, absolutamente es. 
sencial delle. Mas si é preciso banir a idéa do estado - professor, força 
-é tambem reconhecer que o estado não pôde ser indifferente ao desenvol
vimento da instrucç;ão publica, um dos grande:; elementos da prosperidade 
<las nações. Si não lhe quadra encarregar-l'le elo ensino e impôr aos parti
culares a sua direcção, nem .lhe é licito prescrever condições restrictivas 
que e111baracem ou onerem o exerc1cio da liberdade individual nesta esphera 
- cabe-lhe, entretanto, contribuir para o aperfeiç;oamento e diffusão geral 
da instrucção, indo em auxilio da iniciativa privada, ou supprindo-a onde
ella não apparecer, e agindo com efficiencia para que ella surja. Concur
so, auxilio, contribuição, eis ao que se deve !Imitar a acção official, sem 
monopolio nem privilegias. 

Tal sendo a tarefa do Estado em geral quanto ao ensino publico, qual 
deverá ser no Estado Federativo da União? !Si o Esk<tdo não ha de ser profes
sor, tambem '!lão é possível admittir-se a União docente, e si a funcção do Es
tado quanto ao ensino deve ser simplesmente cooperativa e supplementar 
da acção individual, não se poderá pretender mais para a União. 

Por mais preciosas que sejam as vantagen8 da instrucção publica, é certo 
que, em absoluto, não é ella interesse directo e immediato da nação, neste 
sentido não é assumpto nacional e escapa, por isso, ao Governo Federal. 

Toca-lhe. pori'>m, incontestavelmente, a attribuição de crear e manter in
stitutos technicos para o preparo de pessoal destinado ao serviço militar de 
terra e marinha. po1·que esse serviço é inteiramente nacio11al (artigo 14). 

Nos Estados Unidos Norte-Americanos, o que concerne á instrucção, em 
todos os seus grãos, pertence exclusivamente á esphera dos Estados parti
culare!!l, e a principio hesitou-se mesmo quanto á competencia da União para 
a. fundação de eslabel cimentos technicos militares (aliás implicitamente com
prehendida no poder de prover á defesa do paiz e organizu.r a composic;ão 
e administração da f ore: a publica, Const., art . 1, secção VIU, ns. 11 a 14). 
SÕ\mento em 1867 foi ali creada 'Pela União um Conselho ele Edt~cação, sob 
a presidencia ele um commissario, dependente do Ministerio do Interior, com
petindo-lhe, unicamente, organizar a estatistica do ensino dado em todo o 
IJaiz, recolhendo para isso os dados nece sarios, mas sem poder coactivo 
sobre os Estados, municípios e estabelecimentos particulares de instrucção 
e publicando, além da estatística, circulares com inlformações e memorias 
relativas a assumptos de interesse para o ensino. Ha além disso a dotação 
territorial das escolas, constituída de lotes de terrenos, consagrada ás des
pezas da instrucção popular (os quaes para esse :fim se separam na or
ganizac;ão elos territorios e dos Estados) e de terras que por lei federal de 
2 de Julho de 1882 fol:'am destinadas a auxilio aos institutos de mecanica. 
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e agricultura que se proponham ao ensino de exploração de minas (A . Car
tier, Lc• Repuu. A'I'IWr., voL III, pag . 26·8 ; vol. III, pagos . 30 e 525). 

E' o commentario de João BarbalhÓ, e é D que temos feito. 
Ao ter a União de cuidar do ensino primaria, preferível seria, no actual 

momento, cuidasse de prover as necessidades essenciaes ele dar tecto, ali
mentaç;ão e vestuario ás populações soffredoras e sacrificadas pela carestia 
da vida . 

Tenho dito. (M"ito bem; m1tito be-nt ) 

O Sr. B arbosa Lima : ("') - Sr . Presidente, a presença na ordem d.o 
dia do projecto de fixação de forças faz com que, por disposição regimental, 
a sessãCJ deva dura,r cinco horas. l'ar ece QU<> dea11te dessa disposição d>t nossa 
lei interna, nenhum outro assumpto podia ser discutido com preterição do 
que constitue ess·e projecto de lei annua . 

O facto de ·se mandar prolongar a sessão, elevando-a de quatro a cince> 
hora,;, é bastante expressivo para legitimar a conclusão a que chego, a qual 
vem a ser que emquanto a, materia não estiver definitivamente dis<!utida 
e. esgotada não se poderá passar a outro assumpto relacionado no caderno 
que constitue a ordem do dia dos nossos trabalhos. Sem n e.nhum proposlto 
de levar á Mesa censura alguma, V. Ex. me pennittirá em todo caso esse 
ligeiro reparo que servirá a todo o tempo c:omo elemento interpretativo para 
a divisão ou não divisão da ordem do dia de 'nOSsos trabalhosr> A esta hora 
se deveria estar discutindo a lei de forças. 

Amanhã se recomeçaria a discutir a lei de iforç.as e se discutiria a esta 
mesma hora a lei de forças até que, encerrado esse assumpto, se voltaria á 
sessão de quatro horas. 

Assim .não se deu por motivos todos muito ponderosos, muito resuel
taveis, occasionaes todos elles, mas em qualquer hypothese não me pare~en
d<> muito consentaneos com o espirito do mandamento regimentaL Como 
quer que seja, porém, sujeitando-me {L divisão da ordem do dia, de que re
sultou iniciar-se esta discussão em hora tão ad:eantada, deL"Carei dito, par.a 
que conste dos A.nnaes, que as rapidas considerações que o projecto sugge
r~o ficariam collocadas com melhor l!igniflcaçã.o, talvez- com melhor oppor
tunidade, em alguma exposição escripta. ou em uma conferencia préviamente 
=nunciada, com convites largamente distribuídos, em que se appellasse para 
a benevolencia dos amigos, afiro de fazer casa. (Riso) 

Porque, Sr. PrE>sldente, só uma granne condescendencia e boa vontade 
de tres ou quatro collegas que aqui ficam até hora tão adeantada dos 11ossos 
trabalhos, e, por outro lado, a necessidacle em que se encontram alguns 
desses dignos collegas de acompanhar o projecto até o seu occaso regimen
tal, fornecerão de~ culpas para a minha presença na tribuna a estas horas . 

Quando me levantei, eu o fiz com grande hesitaç;ão e verdadeiramente 
perplexo, sem saber mais ao certo que o ia discutir, porque ainc1a tinha 
a impressão ãe uma salada pan:nache, em que veiu a desandar o projecto 
d:i.to, no avulso, da reorganização ou o1·ganização do ensino publico prima
rio a cargo do Poder Federal. 

Alguns dignos collegas trouxeram contingentes preciosos das suas me
ditações so·bre este delicadíssimo e opportm1o assumpto submettido ao estudo 
ela 1eo;,'islatura federal. 

As praxes viciosas desta Casa pertp1ttiram que em um thema. pol' assim 
dizer sagrado, se debatessem longamente assumptos os mais dista11clad0s da 
questão do ensino primaria a ser federallzado. 

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Discutiram-se questões de entomolog! a,gricola, questões de viação ter
restre e marítima, casos e conflictos decorrentes de acção de uma empreza 
de navegação no transporte do sal, organizaç;ão do credito agrícola, assum
ptos technicos da actividade militar, vantagem ou desvantagem diplomatica, 
profissional, financeira das soluções alvitradas nesta Casa e combatidas pela 
administração para a nossa actualidade militar. 

Mas, propriamente, aquelle assumpto para o qual o Regimento acon• 
selha o Presidente da Casa a chamar de vez em quando a attenção do ora
dor, como sendo o thema posto em fóco, estas poucas vezes foi abordado, 
felizmente sempre com grande elevação de vistas, com grande saber, e gran
de patriotismo . 

Depois ele 27 annos de vida parlamentar não ê mais possível existir 
surpreza nenhuma para o velho orador que a esta hora pensa em se oc
cuw.a.r de materia de tamanha magnitude. Conhecendo o que conheço da 
nossa vida interna, do nosso Parlamento, não n1e deve causar estranheza 
que o Congresso Nacional se desinteresse por completo desta questiuncula 
que ê a acção do Governo Nacional na disseminação da instrucção prima
ria. questiuncula que não consegue por fôrma. alguma despertar, já não 
digo enthusia.smo, siquer a boa vontade ou uma vaga disposição de espírito 
na quasi totalldade dos membros desta assembl1'a, os quaes evidentement e 
faltam ao seu dever de legisladores. peccando por omissão imperdoavel, re
cusando-se a ahMr os olhos sobre o ma.....:irmo dos problemas que o futuro nos 
'(Jóde relegar. (Apoiados) 

0 RR. AUGUSTO DE LIMA: - Mentem ao seu mandato. 
O SR . BARBOSA LIMA: - Não conheço attestado mais deploravel da gra

vidade da crise que atraves a a nos~a mentalidade parlamentar, de que !\ a 
discussão deste projecto nas tormentosas sinão comicas vissicltudes por que 
rem passado. 

Pareceria e não seria demasia applicar-se ao caso, em relação aos se
nhores legisladores "rien n'est ~acré, pour un sapeur". )<ão ha nada mais 
sagTado para os nossos legisladores. 

A inapet~ncla., " !astlo Tflbntal, o cansaço, sem ter de que, revelam-se 
n o caso, de uma maneira tão tristemente symptomatica, que o estudioso 
da s coisas sociaes do Brasil. algum .segundo Bryce, que de novo quizesse 
escrever sobre o modo como se orienta a política do Brasil, e se abordru:n 
os grandes prob1"mas commettidos á competencia dos legisladores, deante 
desse phenomeno, muito legitimamente duvidaria que os brasileiros fossem 
capazes sequer de pôr em equação o problema, quanto mais de resolvei-o . 
P ois, se .preliminarmente começam por não que:rer voltar a sua attenção 
para esse caso, como podem inspirar a quem quer que seja confiança de 
que sejam capazes de o levar por deante? 

E quanto mais não pesa no espírito essa reflexão a quem se recorda 
f} Ue estes mesmos que aqui deixam clesPrtas as poltronas são na sua grande 
maioria os elementos representativos da nossa mentalidade nos varlos Es

:lclos da Republica. 

Si a "êlite" a quem cabe. na hora presente, governar o Brasil. tem at
•i tudes dessa ordem, a grande massa anonyma, a immensa multidão que 
~Inda confia na sinceridade dos nossos tt·abalhos. que attitude pôde ter? 

Si mentalidade aqui é esta, si a moralidade, na alta concepção deste 
vocabulo !\ tal, que mentalidade, que moralidade deve viver no cerebro dos 
milhões e milhões de brasileiros tão distanciados dessa "êlite"! 

Considerações taes acucllr1am ao espírito de qualquer "tourlste" illus
traclo que por estes dias houvesse assistido daque1Ja tribuna ao curioso es-
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pectaculo: um velho Deputado, discreteando com alguns pacientes col!egas 
sohre um projecto de lei ... 

0 SR. MONTEmO DE SOl!ZA : - Grandioso. 
O !SR . BARBOSA LIMA: - . .. que deveria estar sendo discutido pela As

flembléa em peso, aqui presente, profundamente interessada, conscientemente 
sabedora da significação e do alcance das dellberaçõed qu", l!ifinal, venhamos 
a adaptar ou não sobre este caso. 

O .SR. JosÉ AuausTo: - E' or1gi:nal em uma Re.publica, q'Uanda a Re
publica é o esclarecimento das massas populares. 

O SR. BARBOSA LIMA: - O phooomeno, Sr. Presidente, é a larmante. 
O SR. RAMIRO BRAGA: - Tanto mais alarmante quanto um dos ultimas 

orl!Jdores que se orcuparam desta materia, declarou que era secundaria. 
O 6R. BÀRBOSA LIMA: - Elle revela quanto estamos longe das re~·Ponsà.

lbilidades inherentes ao nosso ntandato e. o quanto o ter:npo tem de ser por 
longos e longos decenios o collaborador preponderante no longinquo preparo 
exponta11eo dos elementos que hão de vir a pôr de novo em foco os proble
mas que se encontrarão deixados een1 solu ção por nõs outros, hoje entregues 
a esta austera, apagada e vil tristeza . 

Sente-se, porque não dizer, septe-se que todos convenham em reconhecer 
que quanto a esse como a qualquer outro dos casos constantes dos projectos 
relacionados na ordem do dia, quanto a esse como a todos os outros o Go
verno e segundo a noção plebéa que se tem do que seja Governo, - o Chefe 
do Estado, oom .;:eus Ministros, hão de encontrar m eios e modos de a rranjar 
essas co usas. 

Os legislado~·es ss limitarão a votar vagamente, com o minimo do traba
lho pessoal possivel .. . 

O SR. l\iONTE!RO DE SousA: - Autorizações. 
O SR. B,\REOSA LIMA: - . . . umas autorizações e umas dotações, e os 

representantes do que se chama em sentido restricto o Governo se contenta
rão em appellar de v<.>z em quando para estas luzes tão constantemente a].Ja .. 
gadas do Congresso Nacional que, absolutamente não se resolve a esclarecer 
cou.;:a alguma. 

O honrado collega, Deputado pelo Amazonas, que tão proficientementl' 
discorreu sobrs a questão do ensino publico, accentuou muito 'bem o alcance 
educativo desse ensino, a. significação que tem o factor instrucção publica 
na formaçãú do caracter de cada nacionalidade. 

Quem sabe si o projecto uma vez convertido em lei e posto em pratica 
não nos deverá dar uma remota esperança de que os neto~. dos nossos netos, 
trabalhados por ess., factor educativo, venham a constituir assembléas par
lamentares, legi -IatiYas, em que os assumptos sociaes, politicos e administra
tivos correspondentes a esse seculo, sejam estudados, discutidos e resolvido:~ 
como nós agora tão precocemente anhelamos QUe o fossem?! 

Isto almejamos porque ficamos dewonhecendo a realidade, apezar de 
com ella estarmos convivendo ha tanto tempo. Pois que se poderia esperar 
de uma mentalidade, da grande generalidade dos typos representativos da 
nacionalidade brasileira fsita á revelia de qualquer instrucção, largamente 
vulgarizada e devidamente systematizada, feita á sombra da ECnzala? 

Não nos devemos surprehender. Somos uma nacionalidade que viveu ate 
agora ds abdicação em abdicação. Abdicamos, primeiro, do nosso dever dP. 
trabalhar e abdicamos nas mão callosas do escravo . .. 

O SR. -;".!ON'l'.6IRO DE SouzA: - E ainda hoje sentimos o effeito di~so. 
O SR. BARBOSA Lua: - Somos a florescencia desse parasitismo secular 

e parasitarias ünbam de ser as mamifestações dessa é!ite cara.rn:e•rizl!Jda pela 
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preponderancia da indolencia na acção da inercia, na inspiração da incapa
ddade no trebalho conectivo. 

Está visto o que não é isto motivo para determinar a indignação, arras
tando-nos a grandes tropos e~ tereis de declamações. Mas é o facto nuclear. 

Todos quantos meditamos questõ s delicadissimas como é a da instrucção 
publica, todos quantos voltamos com carinho, com cuidado, as nos~as vl~:~tas 

para esse proJ,Jlema, devemos ter sempre presente •que esse projécto veiu a 
resultar de duas .ordens de considerações feita!;:. 'ILO parlamento brasileiro em 
épocas já um pouco distanciadas e que afinal convergiram, partindo d& 
inspirações bem explicitas. 

Ha mais de uma dezena d annos um Deputado chamou a anenção 
dos poderes publicos brasileiro~. para o trabalho de desaggregação cell ular 
que se ia fa:;:endo dos ftt.ctores c:~racterist1cos da nossa nacionalidade em de
terminada zona do paiz pela concentração systematica e tendenciosa do ele
mtmto germanico em n~cleos de populaç;ão absorvente no sul do Br~il. Alhi 
estava o problema posto do ponto de v1st~• da defesa da nossa nacionalidade, 
naquiilo em que esta depende da preservação da lingua como laço ethuico dE: 
subi to vigor . 

A segunda ordem de considerações, as ponderações de ~egundo typo Pto-· 
cederam des~a primeira provocação, porque se cuidou, uma vez posto o pro
blema em fó<:o por essa maneira, de indag-otr sl dentro da nossa estruciura 
constitucional poderia o .Governo nacional intervir na questão da organiza
ção do enEino publico primario. 

Em virtude dessa :serie ele conside1·ações, tivemos na Camara dos Depu
tados um interessantíssimo debate, eorn que culminou um discurso que tez 
época., do talentoso representante da Bahia, o saudoEo Sr . Ji'elix Gaspar. o 
Deputado qne, depois de tantos anno ·, encontra a questão, não no m esmo 
pé em que a viu pela primeira vez, mas muito mais aggravada, o represen
tante do Districto Federal, que agora está a discretear com os seus colle
ga~· . formulou, a titulo de solução preliminar provisoria, uma emenda á lei 
d~ orçamento propondo que o Governo ]federal creasse nucleos colonlaes 
na zona povoada por esse elemento que se mostrava illaccessiveJ á asslmll
laçb.o hrasileira, escolas de ensino primario e deu para asEento consutuclo
nal desta sua suggestão o art. 35 da constituição da Republica, na parte el'll 
que suggere ac Governo nacional a conveniencia ele animar 0 desenvolVI
mento das lettras, das sciencias e artes uma vez que isso íncumb~ ao éon
gresso. mas não privativamente. 

Com este assento ou com outros, que roram sendo desdobrados dos texto" 
con~titucionaes, do espírito que !Jresidiu á organização de nossa lei maxima., 
varias soluções foram surgindo, projectos ele lei se foram formulando, até 
se chegar ao projecto ora em debate. 

Mas, Sr. Presidente, á medida que essa evolUção se ia operando, par a 
lellamente com elía se operava evolução analoga, na. mesma direcção, em 
-varios outros ramos da actividade politica no Bra~il; e Se assistia a esto 
phenomeno interessante: ao passo .que o legislador constituinte, muito Im
pr egnado das lições de Tavares Bastos, em suas E.xce!lentes monographia..,;, 
entre as quaes a conhecida "A iProvincia", de Odilon-,Barrot, EObTe os effei
t os da centralização, de T ocqueville sobre o desenvolvimento da democracia 
na America do Norte, ao passo que' o legü:.lador de 91 se mostrava inclinaúo 
a uma descenti·a!izagão que chegou aos limites da desarticulaçã-o confundin
do-~e a descentralização administrativa com a desarticulação política, pouco 
faltando que se tivesse attingido o ponto a que chegaram os Estados· Unidos 
da America do Norte, permittindo a cada um do~ .. Estados, federados a orga
nizacão do seu direito substa ntivo, a decretação dos codigos respecllvo:J ·-
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presentemente, 25 annos depois, se assignala, deixando de lado as phatie., 
intermedias, e:;:ta phase fil1al, em que se encontra a mentalidade p olitic'• 
brasileira, de uma verdadeira involução, propendendo-se para deferir ao Ua· 
verno central a gr!'tnde maioria dos encargos que são a razão de ser dos 
Estados autonomos e federados, ficando, todavia, em mãos destes as fon<.eu 
de renda, que ahi foram ter por motivo da obrigar,;ão de acudirem a esses 
mesmos encargos. 

E' assim que se vê, na lei de orçame11te, pulularem emendas ou dl~!JO

sitivos mandando construir estradas de rodagem dentro dos proprio:;: l!mne,J 
dos E~taãos (não é de um Estado a outro), pro.1ectos e emendas em q !lb 

se obriga a União a custear, pelo Thesouro Federal, isto é, por aquella quota 
da tributação que ficou para a União, os :;:ervlços de hygiene terrestre, e por 
ultimo, a instrucção publica primaria, que ha multo tempo se entendia j a, 
dever ca,ber ás communas. nem siquer aos poderes provinclaes, mas a~ fJt·o
prias municipalidades. Isto se reconl1ece e por que se reconhece é que 
a tal ponto se chegou - dever voltar ao circulo de acção do>: poaerto~ 
centraes. 

E' perfeitamente um trabalho de lnvolução política um trabalho 0.(l 

centralização que se vae fazendo, sem nenhuma revisão d~ Constituição, mas 
evidentemente com preterição do espírito que ditou as clausulas prmclpaet 
desse estatuto . 

Pergnnt::t-se: Teria o legislador con>:tituinte de 1891 errado na sua ll"e
occupação de descentralização? Será mais sabia a orientação que temle a 
prevalecer agora? Será que a União, o poder central, localizado na Cidade 
do Rio de .Janeiro ten>ha maior devotamento, como fonte de lnspiraçb.o, e 
m aior sagacidade ~a pratica administrativa, para resolver melhormente do 
que os Estooos e os municípios esses problema:;:. que interessam âs popula
ções Clisseminadas pelo immenso Brasil? Então agora. nós achamos que se 
dá aquillo que oE· nossos maiores acharam sempre impossível que se desse 
- que os olhos do poder central enxerguem bastante longe e seus braços 
tenham bastante força e extensão para, nos mais longinquos sertões resolver 
esses problemaE. eminentemente locaes? Ou teriam acertado, teriam se ap
proximado mais da verdade os legisladores de 1891, quando reformavam o 
nosso regimen tributaria e concediam a essas entldaues, creadas com a de
nominação de Estados, portanto promovidas da categoria inferior de Pro
vinciaE, fontes de recursos que bastassem para que· cada um delle ~ resol
vesse no seu territorio esses problemas que são a sua razão de ser? 

Este projecto, co~o todos os outros a que me venho refe·rindo, em 
rigor. rE>presenta a fallencia da capacidade governativa dos Estado:;:. federados. 

El tomara que eu não seja propheta a vaticinar a verdade: onde quer 
que a União, generalizando-se essa proviclencia nos varios Estados da Repu
blica -vá creando escolas, estipenC!iando professores á custa do Thesouro 
Naci~nal .. . 

0 SR. SNBASTIÃO MASCARENHAS: - Para o qual todos os Estados con-
correm . 

O SR. BARBOSA LIMA: - ... ahi, os Estados irão reduzindo ;parallelamente 
as escolas que custeavam. Não são os Estado:;; que contribuem; quem con
tribue é um só individuo, mult1plicado pelo numero delles, constituindo a 
população de contribuintes o povo brasileiro. Contribue para esse tríplice 
prodigo que é o município, que é o Estado, que -é a União. Paga o imposto ao 
município para que elle lhe dê hygiene e .Jnstrucção, ou então ha razão para 
esse imposto. Paga o imposto ao Estado para que este J.he dê melhoramentos 
viação, hygiene, instrucção, justiça e ordem moral e policiamento. E paga â. 
União para que esta lhe dê as mesmissimas cousas, ou para que esta lhe dêsse 
outras, ,como pensava o legisladcr constituinte? Paga tres vezes; paga ao 
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lançador municipal, ao cobrador municipal; paga ao collector estadoal; paga 
ao exactor federal. IDmfim, ê um dos aspectos Ido probJema que a fatalidade 
social vai encaminhando. contra a vontade ou .por gosto dos mandamentos 
constitucionaes, e mais uma vez se verifica o phenomeno tão intelligente

ll1.1.ente assigna.lado 'lJOr Jean <Orust na "Vida d'O Direilto". 
E' um mal ê um bem? E', pelo menos, uma duplicata de encargos, por 

um lado; uma dií-ftculrlade invencível de um poder distante para reso_!ver 
questões locaes, uma probaJ]JiliJdade maior, em virtude dessa impoten'Cla con

. geni.ta Pal'a os abusos a se infiltrarem; ê uma quasi certeza à:a enxertia 
da politicagem federal em todos estes casos novos de dotação orçamentaria . 

Eu, Sr. Presidente, creio que conheço um pouco as praticas brasileiras, 
para não ter :Lllusões, quando as cotejo com as leituras dos tratadistas que 
mais me appetecem em casos desta ordem. Quiz apenas aS'SignaJa r inicial
mente estes dous aspectos da questão: primeiro, aSI]Jecto internacional; digo, 
xepresentado na defesa de determinadas zonas Ido nosso paiz, invadida:s pelas 
consequencias, que deviam ter sido previstas pelos nossos p.rimeiros e!\ta
distas- do immigrantisino, "á outrance", 1nal localizado. 

Ahi me <pareeia que assim cwno a hansa allemã, assim como as socie
dades destinadas a desenvolver, a Italianitá, podiam subvencionar tenden
dosamente escolas IJrimarias nas zonas povoadas pelos seus compatricios, 
o Gryverno Federal poderia e deveria nestas zonas subven'cionar escolas des
tinadas a resistir á invasão do elemento dissolvente de nos·sa nacionalidade . 

.. Este foi o fundamento da questão . Depois, o ponto de vista nacional: pas-
sou-se (vê-se como a questão ,se gene1·wlisou immec1iatamen.te), pasBou-se 
da zona propriamen1e flagellada por esse trabalho morlJido de desaggre
gação da nossa nacionalidade, passou-se desta zona ]}ara todos os dema is 
E'stados sob o fundaJnento de que o ensino ~Jrimario estava descurado e em 
vez de ca,ber aos Estados cumprir o seu dever ·CaJbia á União arvorar-se em 
tutm·a e levar a assistencia, dando-se a este vocrubulo uma elasticidade, dos 
effeitos praticas que procuramos agora estudar, atê disseminação do ensino 
primaria. 

Te11ho duvidas grandes sobre a efficiencia dessa nova attitude, adaptada 
pelo poder central. PensQ que onde os poderes locaes, onde O·S governantes 
estaduaes, os -clirectores da actividade politica -communal não tiverem a ele
vação m ental e 111.oral sufficiente para a;bordar o problema do ensino pu
blico primaria, a União ou antes, o Governo -ela União ou melhor os gover
nantes na cidade do Rio de Janeiro, tocados de um modo absorvente pelas 
~Jreoccupações da cida;de do Rio de Janeiro, nun•ca poderão resolver com 
V~antagens para as populações destes lo·nginquos nucleos do nosso sertão o 
p1•oblema essencialmente [o•cal - o ensino primaria. 

A este relspeito, Sr. Presidente, V. Ex. me pe:rmittirá, e meu.s collegas 
consentirão que eu, paradoxaJmente que seja, emitta a minha opinião em 
-divergencia ainda mais profunda em relação ao assumpto. 

Fui induzido a convencer-me de que o Estado, ainda mesmo o Estado 
oommuna, o Est·ado inicial, a "civitas". e muitos mais . O Estado conglome
rad.a de Estados, (à. federação; de opropol'ções vastas, em um oontinente de 
oito milhões de ldlometros qu3!drados, como ê o Brasil; o Estado em quaJquer 
de suas modaJiclades onde mais ou menos afastados ele ca<la communhão usurpa 
uma. funcção que principalmente cabe á mãe de família. O ensino primaria 
cabe ás n1.ães. 

Inicialmente á questão do ensino primaria, da instrucção primaria, como 
muito bem recordou o meu emil,lente collega, ·runtigo ·dirsctor que foi com 

_grande proveito da instrucção publica, no Amazonas, a questão da instrucção 
não <p6tle ser desintegrada da questão da educação . (111~1/ito õem.) 

.<\Jdolpho Coelho, um elos mais acatados glottologos em tempo em que 
se não cogitava siquer dessa s·celerada monstruosidade que ê a sang~·enta ca

' tastrophe or.iunda do prussianismo demonstrava em trwbalhos exhaustivos 
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que era grande a illusão dos C<'\.Valleiros amdantes que prégavam a santa cru
zada contra o anaJphabetismo e então dava ·o titulo suggestrvo a um dos 
seus opusculos: "Analphabetismo e cu! tu r a.,, para provar ou pelo .r_nenos para 
recordar com factos que patenteavam, á luz de uma documentaçao fat·ta -
não eram vagas conjecturas ou simples informações - que o poYo póde 
ter um coefficiente de analphabetos insignificanlte de tantos centesimos 
por cento da sua !população, de modo que .nessa nacionalidade toda gen~e 
conhece os mysterios do A. B. C., e saibaJ ler, escrever e contar, e todavta 
esse povo assim unilateralmente insulado na preoccupação de instrucção, 
desprendido da preoccupação complementar da educação ter uma mentabili
dwcle grosseiramente supersticiosa e uma moralidade do mais baixo nivel 
sob qualquer elos aspectos das relações domesticas e sociaes. 

Nesse opusculo Aclolpho Coelho invoca não pequeno numel'o de autori
dades allemãs, trabalhos publicados ·por educacionistas, pedagogos e profissio
naes diversos da Allemanha, vara demonstrar que neste .paiz, o "bauer" o 
campo111ez, o pro•letaa:iado dos cannpos, com.o o proletaJr:o das cidades. ppsto 
que sabendo ler e escrever, não podendo ser zurzido como tão impieclosamente 
o são as poq:>ulaç;ões brasileiras, de analphabetos, do modo pejorativo, depri
mente, tem uma mentaJi.dacle pouco menos que rudimentar, em perfeito pa
rallelismo com a mentalidade de um morador do ISudan, alarmando-se com 
as crenças em "lobishomen", borboletas pretas e quejandas, e uma morali
da.de que culminou nos nossos dias nos escandalos do homo-sexualismo ele
gante, epidemico nas côrtes da Germania; e ele uma gt'osseria notavel ele sen
timentos em relaç;ão ãs cousas que, para a maioria dos mais rudes anal
phabetos, constituem os mais melindrosos thesouros da pureza !eminina. 

O problema, portanto, da i.nstrucç;ão nâJo se póde destacar do da educa
ção do ponto de vista religioso e do ponto Ide vista econoiUico; um a lhe 

sobrestar, o ~:>.robl€1ma l!'elig1ioso, ourtr:o lhe faz a i~1Jfra estr,ll!Citura - o }lroble.ma 
E.co-nomico ... 

O SR. CINCINATO BRAGA: - Recordava os aspectos peculiares á condição 
do brasileiro, não do brasileiro das nossas cidades, mas ao menos cosmopolitas, 
mas do que constitue as grandes reservas da nossa nacionalidade, do bra
sileiro, brasileiro e só brasileiro, não o brasileiro envernizado de maior o.u 
menor odóse de cultura litteraria, como somos nós, mas o brasileiro do sertão . 

O SR. Jos:ll: <A',uausTo: -Que trabalha e produz. 
O SR. BARBOSA LIMA: - ... e .punha em fóco essa face da delicada ques

tão. dizendo que era preciso. ensinar a trrubalhar. 
Temos, ahi, portanto, a questão do ensino primario ·intimamente ligada. 

taml:lem á quesrtão da eclucação p.rofissional, da educação tellld9!I1te a aperfei
çoar a actividade congenita que de cada individuo é susceptlvel de desenvol
ver, em maior ou menor gráo, não essa educaç;ão profissional que degenerou 
na comedia do Ministerio da Agricultura, com suas escolas ele artifices, sal
vo uma ou outra honrosa excepção, e destacarei com particular carinho; a. 
Escc·la de Campos, mas a educação profis:>ional no proposito de facilitar a 
acq1:isição de oft'icios convergentes á economia nacional e ministrada em 
condições de fazer de cada individuo uma unidade capaz de se congregar com 
<lebn ~e . Não serj, portanto. este o aspecto pelo qual possa ser condemnado, 
os d.Emai..<> vara o aprO<Veitamento da formidavel efficierÍcia industrial do tra
balho pela machina. 

Percebe-se como a face economica da questão se vae complicando com 
!actores peculiares á nossa evolução e com factores derivados de tremendo 
conflicto entre o capitalismo e o trabalho pelo maior aproveitamento hu
mano, do resultano colhido pelas maravilhas da mecanica applicada ás ma
chinas. com. o seu inevitavel correspondente 'mor.al que é a desapropriação 
da so~reval1a elo trabalho, absorvida criminosamente pelos capitalistas. 

Ve-se, de alguma sorte, surgindo aqui o }lroblema posto por K arl 'Marx, 
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segundo o qual a vida economica das sociedades passa a ter uma impcn·· 
tancia. muito maior do que as cogitações em que se embeberam os propa
gandistas da Revolução Framceza, que desamdaJrarrn . IJla treunenda sangueira 
do Terror, sem que a questão social ficasse resolvida de outra fórma, qu~ 

não fosse pela continuação de um proletariado, cada vez mais esmagado 
pelo capitalismo e o advento de uma burguezia cada vez mais parasita, Elsses 
:problemas estão sendo postos no scenario mundial, de modo a nos conduzir 
a pensar mais cuidadosamente na repercussão das soluções syndicalistas e 
collectivistas que, tendendo a triumphar, inicialmente, onde menos pensa
vamos que poderiam trlumphar esses steppes das Russias, virão sendo, atra
vés desses exemplos, pela Interna~ional, transmittidaR de aggremiações ope
rarias a aggremiações operarias, surgindo as reivindicações, cada vez mais 
valentes e cada vez mais Yigorosos, dos operarias, quando voltarem das li
'11has, onde defendem as respectivas patrias, e quizerem exigir .para seu lar 
a paga de seu trabalho proporcional aos lUCI'os com que engordam parasi
tamente os ricos, e que permitta a cada chefe de familia o conforto nec~s
sario para que, a mulher não precise ir para a officina, para que a raça 
possa corresponder aos ideaes da eugenia a que andamos sendo tão recom
mendados pelos que se. preoccupam com os problemas da hygiene e para que 
se possa resolver aquelle problema a que ha pouco me referi da mãe, edu
cadora insubstituivel, dando instrucção primaria e fazendo sobre seus filhos 
o caracter da creança que aos sete> annos é aquillo que ha de ser durante 
toda sua vida, pois que não ha como desenraizar deste pequenino coração 
as sementes que ahi tiverem sido postas_ ou pelo lar ou pela offic:na que o 
deformar. · 

O SR. PRESIDENTE: - Informo a V. Ex. que faltam apenas cinco mi
nutos para terminar a hora da sessão . 

O SR. BARBOSA LIMA: -V. Ex. me conservará a palavra ·para amanhã, 
afim de continuar nesta discussão. Quero deixar exarado nos "Annaes" 
oomo é que um velho republicano, membro da Constituinte, vinte annos 
depois de ter tido as responsabilidades inherentes á collaboração na Carta 
provisoria que foi a Constituição decretada em 24 de Fevereiro, sensibili
zado pelo espectaculo que o mundo civilizado lhe proporciona, levado a me
ditar sobre a repercussão das novas soluções que se vão caldeando naquella 
tremenda tragua, procurou trazer o contingente das suas cogitações pessoaes, 
das suas meditações, das suas suggestões doutrinarias para o problema bra
sileiro, naquillo em que esse problema se entretece com a questão do ensino, 
com a questão da instrucção, em uma Republica interconfessional, em uma 
Republica em que o Estado não se c-onfunde com a Igreja, e uma questão 
em que o aspecto religioso e economico tem de ser estudado de par com o 
aspecto jurídico, constitucional e financeiro. (1Jf1Lito bem>- muito bem. o ora
dor é <ntmprimentado). 

Encerrada a 3" discu-ssão. E1n 19 ele Dezembro as Com
m.issões dão os segtllintes pa.rece1·es sobre as emendas otte
recidas: 

N. 1 

SUBSITITUTIVO DO SR. PASSOS DEl MIRANDA 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1•. Nos termos dos arts. 65, § 1•, e 48, n. 16. da Constituição da 
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Repul>lica, fica o Governo Federal autorizado a promover accôrdo com os 
governos dos Estados para ajustarem entre si os melhores meios de erga~ 
niza,;;ão e systematisaç;ão do ensino publico brasileiro, primaria e technico
profissional elementar. 

Art. 2°. Para esse serviço abrirá o Governo Federal o necessario cre
dito, até o maximo de 50:000$000. 

Art. 3°. O Governo Federal, com antecedencia. de tres mezes, assentara 
as bases para tal accôrdo . 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 26 de N_ovembro de 1917. - Passos de Jfim.ncla Filho. 

O substituti"li'o do nosso illustre callega Sr . Passos de Miranda autoriza 
o Governo Federal a promoYer accôrdo com os governos dos Estados. nos 
tet'IllOS dos artigos 65, § 1°, e 48, n. 16, da Constituição, para ajustarem, 
~mtre si, sobre os melhores meios de organização e systematizaç;ão do ensino 
publico brasileiro, primaria e technico-profissional elementar. 

Parece que <; accôrdo dev~;o ser celebrado entre cada Estado e a 1Jnião, 
isto é, haverá tantos accôrclos quantos os Estados, menos o Distl'icto l<ü· 
dera!. 

Não julgamos esireme de arguição o assento constitucional elo subst1-
tutivo, visto como o artigo 65 dispõe: "E' facultado aos Estados: 1", Cf)le
brar enn·e si ajustes e convenções sem caracter politico ,. . e o n. 16 do 
artigo 48, que discrimhm as attribuiç;õts do Poder Executivo, é o seguinte: 
"Entabolar negociações internacionaes, celebrar ajustes, convençõe:> " tra
tados. sempre acl 1·eten~clum do Congresso, e approvar os que os Estados 
celebrarem na conformidade do art. 65, subrnettendo-os, quando cumprir, á 
auto!"idade do Congresso". 

O n. 1 do artigo 65 não faculta, pois, accôrclos dos Estados com a União, 
e sim estatue que os Estados, harmonizando reciprocas interesses, poclP.m 
celebrar entre si accôrdos para cuja validade é necessario sejam submett!dos 
aos Poderes Federa.es . 

E que fossem possh·eis taes accôrclos entre a União e os Estados? 

Para qu~m conhece os nossos habites administrativos, os nossos ]1rO· 
cessos morosos e que a cada passo esbarra1n em rebuscadas e n1inudentes 
interpretações constitucionaes e legaes, em melindres. susceptibilidades. dif
ficuldades de toda sorte; pam quem isso conhece, a prevalecer a orientac;ão 
do substitutiYo, seria procrastinar a urgente intervenção do Poder Central, 
no ensino primaria, para uma outra geração que não a nossa. 

De!<de que é doutrina constitucional, felizmente vencedora e pacifica, a 
que não véda a intromissão ·do Poder Federal na disseminação do ensino 
primarlo, cooperando com as demais forças, numa salutar e patriotica sy
nergia de esforços, a Commissão jUlga que o melhor p1·ocesso é a intervenção 
âirecta da União, creando escolas suas no territorio nacional. 

Além de ser o camiz:ho mais curto para levar ás populações do nosso 
vasto paiz o grande beneficio da acção central no combate ao analphabe
tismo, as escolas creadas, tal a estructura pedagogica que apresentem e as, 
vantagens que offereçam, podem servir ele padrão, paradigma pa1·a os de
mais: particulares, municipaes e estaduaes . 

Por eEsas razões. a Commissão se vê na contingencia de aconselhar a 
rejeição do subl':itl.;tivo, err. antinomia com o espírito üo urojecto. 
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f!UBSTITUTI\"0 DO E>R. MONTEJIRO DE SOUZA 

O Congresso Nacional resolve : 

Art . 1.0 Para os fins da primeira . parte do n . 1, do art . 35 da Consti
tuição FederaJ, é creada a Repartição Geral do Ensino Publico e Educ.açã.o 
Nacional, com séde no Dis.trict.o Federal e delegados em cada uma das capi
taes dos Estados . 

Art. 2.0 Esta repartição terá por fim estudar e levar a effeito o desen
volvimento da educação nacional, para o que se occupará princip'll
mente de : 

a) colligir estatísticas e documentos mostrando as condições e o pro
gresso da educação no Districto Federal e nos Estados da Republlca; 

b) divulgar informações relativas á organização e funccionam ento das 
escolas e sy!'<temas escolares, bem como os methodos de ensino, quer da 
Republica, quer de paizes e~.trangeiros, de modo a permittir ao povo brasilei
ro o estabelecimento de systemas efficientes na sua educação nacional; 

C) informar annualmente o Congresso, por meio de minucioso relataria, 
do resultado das suas investigações e trabalhos, bem como das- medidas que 
julgue n ecessarias para servir á causa da educação e os fins para que foi 
creada a repartição; 

d) publicar boletins mensaes ou quinzenaes-, relatarias especiaes, memo
rias, etc., que fornecerá gratuita e obrigatoriamente a todos os professores 
publicas da Republica e á3 pessoas que os solicitarem, bem como fornecer 
por Pscripto as informações que lhe forem pedidas pelos estabelecimentos de 
em;ino do paiz; 

e) manter uma bibliotheca publica de educação e ensino, na séde da 
repartição e outra instructiva na séde de cada uma de suas delega cias, a 
cargo do respectivo delegado, que será o bibliothecario; 

f) manter um estabelecimento, externato de ensino primaria modelo, 
para cada sexo. nas capitaes elos Es-tados, de-vendo· o ensino desse's estabe
lecimentos abranger uma instrucção geral indispensavel a todas as profis
sões da viela e ao exercício e cumprimento dos deveres impostos aos- cidadãos 
da nossa Patria, a começar pelo J ardim da Infancia e com o numero de 
professores necessarios e compatíveis com a dotação orçamentaria e precei
tos da mais acleantat'la pedagogia; 

g) quando houver fundo ~-ufficiente, ou quando os Estados quizerem oc
·correr ás respectiva~ clespezas, cr~ar estabelecimentos semelhantes ao da 
lettra f, nas cidades mais populosas do interior dos Estados, afim de servi
rem de modelo aos institutos estaduaes. municipaes ou particulares, devendo 
aproveitar no magisterio destae escolas. como nas da lettr a f, normalistas 
d)s respE>ctivo.s Elstados ou de outros onde a instrucção se haja mais noLo
riamente der=envolvicl<J; 

h) ·~r~ar nos nncleos coloniaes escolas que, além de oi:JEervarem a<; pre
scripçõe.; das lettras f e g, manterão tambem uma aula da lingua Jom1 · 
nan te na região; 

i) funrlar vr;1a escola normal superior na séde da rep.:t.rtição, rJotanào-a 
de todo os requisitos peclagogicos mais 'aperfeiçoados para sua real effi
<'iencia; 

j) cr~ar e custear ~scolas normaes nos Estados que as não possuam nu 
não poRsam mantel-as nas condições julgadas efficazes pela Repartição 
Geral elo Ensin o; 

k ) manter annexas aos est abelecimentos ela lettra g e h pequenas hi 
bliothecas de escolhidos lh-ros mais uteis e alguns deleitantes, as ·~u::te~. s<'rão 
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franqueadas, fóra das horas escolares, a quantos desejarem, ficanrlo cada 
uma dessas sob a direcção de um do~. professores, designa dos pela delegacia 
respectiva; 

l) incumbir-se de contractar, por conta dos Estados, municipalidades, 
associações instructivas ou estabelecimentos particula'res de ensino, que o 
solicitarem. professores ou especializados para os respectivos magisterios 
quer no estrangeiro, quer dentro do paiz, sem o nus para a União; 

m) animar o desenvolvimento da iniciativa particular ou dos poder es 
publicas locaes, na creação e manutenção de estabelecimentos que sejam 
valiosos elementos para o florescimento da educação nacional. 

Art. 3.• A repartição será admini~.trada por um director geral, um vice
àirector e tantos funccionarios auxiliare;-. quantos forem necessarios á l·egula
mentação da presente lei ou Cl·eados posteriormente pelo Congresso. 

§ i.• O director geral será de livre nomeação do Presidente da Republica, 
dentre as pes;:•Jas de notaria capacidade no assumpto, e servirá emquanto 
bem desempenhar as suas funcções. 

§ 2.0 O vice-director será nomeado nas mesmas condições do director 
geral, mas só poderá ser demittido a pedido ou depois de proces~o adminis
trativo em que fique provado ser prejudicial ao serviço publico. 

§ 3. 0 Os demais funccionarios , depois do primeiro provimento, por occa
sião da installação deste serviço, serão nomeados em primeira im:tancia por 
concurse, e nas vagas superiores por accoss.o de antiguidade. 

Art. 4 .0 As delegacias estaduaes. em numero de vinte e dua~·. sendo 
para o Acre e Juruá, com sédes em Senna Madureira e Cruzeiro do Sul, 
serão regidas por um delegado em cada uma, de nomeação do Presidente da 
.Republica, mediante proposta justificada do director geral, dentre os cida
dãos ·:te notaria capacidade no assumpto, residentes na:;;. capitaes dos Esta
dos para os quaes forem nomeados. 

§ 1.• Ne~sas delegacias não haverá outro funccionario, além do delegado, 
podendo este ser auxiliado por um servente-zelador, quando a bibliotheca de 
que t!'ata a lettra e do art. 2" possuir numero de livros que exija para a sua 
limpeza e C'onservação es~e auxiliar, mediante autorização do director da Re
partição Geral. 

§ 2.• Aos delegados incumbirá colher dados estatísticos no Estado em que 
servirem, informando minuciosamente á repartição gerai de tudo quanto 
occorrer em relação ao ensino e educação publica ou particu!::tr, propon
do medidas que julgar convenientes ou suggerindo idéas para a melhor efii
ciencia da repartição, emfim, cumprir todas as determinações da directoria 
da repartição. 

Art . 5. 0 Os professores serão nomeados pela directoria geral, que poderá 
.ouvir os delegados estaduaes, e em seus impedimentos serão substituídos por 
professores interinos, nomeados pelos delegado!!·. 

Art. 6.0 Para auxiliar a directoria da Repartição Gerai do Ensino Publi
co e Educação racional ifica instituído um Conselho de Educação Nacional, 
composto de ·quatro vogaes, nomeados pelo Presidente da .Repu'blica, dentre 
os cidadãos notoriamente dedicados á causa do en:;;ino e educação, preferindo
se membros do magisterio, publico ou particular, de qualquer grão. 

§ 1. 0 Este Conselho se reunirá ordinariamente uma vez por semana, sob a 
presidencia do director geral da repartição. como membro nato do mesmo e 
extraordinariamente quando fôr convocado pelo seu presidente, terá por fi;n: 

a) estudar e dar parecer ~obre as questões pedagogicas ou socio-pe.da.
gogicas que lhe forem submettidas pelo director geral; 

b) estudar os meios mais adequados para a diffusão do ensino publico 
e educação no paiz; 
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c) dar parecer sobre os regulamentos e instrUC\}Ões que as congregações 
dos estabelecimentos de ensino o;-ganizarem, antes da Directoria Geral sub
mettel-os á approvação do Governo, bem como propõr as alterações que jul
gar convenientes ou que a experiencia determinar durante a execução dos 
me~mos; 

cZ) crear e regulamentar premios para os melhores trabaLhos de psycholo
gia pedagogica, educaçi\,o e ensino e dar parecer sobre os t rabalhos pedagogi
cos ou didacticns que lhe forem submettidos á apreciação pelos interessados; 

e) finalmente, pre~tar todo o auxilio possível á directoria geral da repar
tição na pesquiza dos meios mais adequados para o desenvolvimento da edu
cação nacional, propondo-lhe as medidas que julgar convenientes para a re
partição melhor cumprir a sua runcção. 

§ 2. 0 O numera de vogaes do Conselho poderá ser augmentado, quando as 
conveniencias do serviço o exigirem. 

§ 3. 0 O ma.ndato do primeiro conselho :::erá de tres annos e o dos subs6l
GUentes cl.e um, podendo a reconducção de seus membros ser indefinida. 

§ 4. 0 Na constituição do conselho o Governo collocará pelo menos um 
medico que satisf:otça n.s exigencias desta lei. 

§ 5.0 Installada a Escola armai Superior o director desta será membro 
na:to do conselho. 

§ 6. 0 Nen'huma ingerencia admini~.trativa terá o Conselho de Educação, 
quer na repartição, quer nos serviços d'ella dependentes, correspondendo-se 
sempre por intermedio da Directoria Geral cam as autoridades publicas ou 
com os particulares. 

§ 7. 0 As funcçÕ~"s de membro do conselho não são incompatíveis com 
qualquer outra funcção publica ou particular. 

§ 8.0 Os membros do conselho terão uma gratificação mensal de 30G$, 
que não soffrerá desc01Jto algum, salvo o proveniente das faltas de compa
recimento ás sessões, em cuja hypothese perderão. os vogaes, tantas Yezes 
a gratificação dividida pelo numero de seseões havidas no rnez, quantas fo
rem as faltas que derem. 

Art. 7.0 Na execução da presente lei o Poder ExecutiJJo eorne\}ará pela 
inauguração da repartição e do conselho, os quaes já no exercício das suas 
funcções irão propondo a installação dos demais institutos, cuja regulamen
tação inicialmente lhes competirá fazer e submetter á approvação do Gover
no, nos termos da mesma lei. 

Art. 8. 0 Para occorrer ás despezas caro o presente serviço fica o Poder 
Executivo autorizado a crear no Thesouro Nacional um cofre especial no 
qual recolherá as rendas provenientes de: 

I, doações, legados, quer sejam em dinheiro quer em bens de raiz; 
II, dotaçõeE· orçarnentarias especiaes; 
UI, outr~s rendas que forem creadas por lei. 
Art. 9.0 Para o inicio do presente serviço fica o IPoder E.....:ecutivo auto

rizado a despender annualmente , até 0,5 o/o da Receita Geral da Republica. 
Art. 10. A regulamentação da presente lei será submettida á approvaç:ão 

do Congresso, e considerar-se-ha approvada si no prazo de 60 dias depois 
de tomar della conheci;nento o Poder Legislativo não der parecer contrario 
ao todo ou a qualquer de suas partes. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em con tr a rio. 
Sala das sessões. 9 de novembro de 1917. - A . Monteiro de Souza. 
O substitutivo do nosso distincto collega amazonense, o Sr . Monteiro de 

So'l!za, propõe a creação de urna Repartição do Ensino Publico e Elducação 
Nacional, de vinte e duas delegacias estaduaes cada 'qual com a .sua biblio
theca, de um Conselho de Eclucação Nacional, de uma Escola Normal Supe-
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rior, de Escolas Normaes nos Estados e de um estabelecimento, externato de 
ensino primaria modelo, para cada sexo, nas capitaes dos Estados. devendo 
o ensino de:;:se:!> e~tabelecimentos abranger uma instrucção geral indispensa
vel a todas as profissões da vida e ao exercício e cumprimento dos deveres 
impostos aos cidadãos da nossa patria, a começar pelo J ardim da Infancia, 
e com o numero de professores nece~.sarios e compatíveis com a dotação or
çamentaria e preceitos da mais adiantada pedagogia. 

A creação de tantas repartições parece-'Ilos vir a talho de fo ice para des
pertar rison has esperanças e alvoroçado jubilo nos candidatos, sempre em 
proliferação luxuriante e tropical ao· funccionalismo publico. 

Não atinamos bem com a ra;.ão por que tendo o Governo F ederal uma 
repartição preposta â fiscalização, desenvolvimento e melhoria do ensino 
superior e secundaria, vá crear outras com as mesmas funcções, mas exclusi
vas ao ensino primaria . 

E' originalidade que, talvez. não seja muito abonatol'ia da nosEa capaci
dade e zelo pelos dinheiros publicas. 

A instrucção deve obedecer a um plano geral, de modo que todos os 
seus ramos e .grãos se harmonizem e completem, se engrenem e ajustem. Para 
isso é mi:;:.ter unificação, espirito de unidade de orientação. 

A dichotomia-, sob o ponto de vista financeiro, é uma prod'igalidaà.1e, um 
desperdício e pedagogicamente um erro, pois, que a instrucção federal deve 
ser harmonica e ter unidade de direcção. 

81 o Conselho Superior de Ensino não satisfaz os fions collimados, o ca
m;nbo logico é a sua reforma e não deixai-o com a instrucção :;:uperior e se
c~mdaria e crear uma repartição s6mente para a instrucção primaria. 

Quanto â parta do substitutivo da União no ensino primaria, seja pela 
creação de escolas nas capitaes dos Estados preferimos fiem· com as rJi:;:.po
sigões do project.o que melhor consultam os' interesses da campanha contra 
o analphabetisrno. 

T odos nós sabemos que nas capitaes ha escolas publicas e recursos para 
o'3 que quprem se instruir, mas onde ellas não existem é no interio1· e por 
ahi é r1uP deve ser o bom ·começo. Por esses motivos a Com missão não acon
selh<' a approvação do substitutivo . 

EMENDAS DO Sll. JOAQUIM OSORIO 

N. 1- Ao ar.t. 1. 0 Onde se diz "O Governo FedeTal", diag-se "O Poder 
Executivo". 

Accrescente-se in-fine: "de preferancia nos nucleos coioniaes do paiz" . 
A Commissão de Instrucção Publica aconselha a approvação da primeir..c. 

parte; quanto á segunda : "de preferencia nos nucleos coloniaes do paiz", 
e11tencle a Commissão ser de melhor alvitre con:;:er1rar as disposições do:. 
projecto. 

Nellas estão comprehendidos os nucleos coloniaes. objecto fie demorada 
attenção e estudo, da parte dos signatarios do parecer. A Commissão não 
aconselha a approvação da s~gunda parte da emenda . 

N. 3 - Ao § 2.• Suppt'ima-se. 
A Commissão não aconselha a approvação dessa emenda. A nacionaliza

ção df, população infantil rte origem estrangeira deve ser uma obra. de so11-
dtude, habilidade e intelligencia e não o fructo da energia de decretos e de 
medidas coerr:itivas e violentas . A vlolencla nada constroe e nada de esta-m1 
edifica. Os Estados Unidos resolveram victoriosamente o problema, ap6s suc
ces.;;Jvos fracassos resultantes d~. providencias compresso1·as. E é justamente 
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a lição americana que o projecto adopta e não sabemos por que abandonai-a. 
O Estado de Santa Catharina .. muito bem orientado, orientção que attesta o 
descortino e esclarecido patriotismo de seus dirigentes, tem colhido sum~
rentus fructos com a transplantação do ensinamento am<:ricano. l:legUJ.l·o 
deve ser o nosso caminho . 

N. 3 -Ao rurt. a.• SUQ'lprimrum-se as expressões "depois de institmida a. 
fiscalizaçã-o escolar" . 

A Commissão não aconselha a approvação dessa em enda.. 

N. 4 - Ao art. 5. 0 Accrescente-se á palavra "normaes" "ou comple
mentares". 

A Commissão aconselha a apr,rovação da !'.n.en(la com o :;eguinto a" .. 
crescimo: "ou complementares do Rio Grande elo Sul". As escolas norrnaes 
nesse Estado teem a denominaçã-o de complementare:.. 

N. 5 -Ao art. 6. 0 e §§ 1°, 2°, a• e 4° - Substituann-oo pelos seguLntes 
dispositivos: 

Art. Os directores das. escolas creadas ou subvenciortadas são obrigado» 
a apresentar trimestralmente ao Conselho Superior do Ensin<J mappas e re
latorio sobre o funccionamento das referidas escolas. 

§ 1.0 Sempre que á vi~ta do relaturlu otr julgar necessaiJu voderil, v Con· 
selho Superior do Ensino determinar a inspecção das mencionadas escolas. 

§ 2.0 O inspector será nomeado em commissão pelo Ministro do Interior 
por proposta do presidente do Conselho Superior elo Ensino, em lista tríplice, 
dentre cidadãos brasi!eiros de reconhecida idoneidade, e que não tenham resi
dencia no Estado em que a escola funccionar. O mesmo cidadão poderá ln
speccionar varios institutos. 

§ a.• Perceberá o inspector o yencime:Jto de 600 000 afora passagens po:r 
c01Ha do Governo nas ·l'üts-fe,·reas e companhias de navegação, cvnsJderando
se terminada a inspec·r;iio com o julgamento do relatorio pelo Conselho Su
perior do Ens.ino . 

A Com111issão nd.o aconselha a approvação dessa emenda, nem de nenhum 
dos :'<eus paragraphos. 

A fi::;c:llização é un.a das peças essenciaes no w~ocanismo do projecw; <'lo 
proft·~2orado, sobretudo, e da !i5caJ~zação em seguida depende a effici&nci~ do 
ensino mir;istrado nas esrolas . O projecto cerca de cautelas a nomea~ão de 
fiscaes e exi.;e destes rertuisitos ele idoneidade e capacidade, dos quaes será 
juiz rE·SJ.onsa"el o Conselho Superior do Ensino. Não julgamos de Lvm a.lvl·· 
tre alt.:lrar o systema de fiscalização instituído no projecto. 

N. 6 - Ao art. 7.• Suppri.ma.rn-se as ex:pressões "e os dos fiscaes serão 
de 600$000" . 

Em virtude do parecer acima, es"'a emc:ncl:.. não póde SH' atJprovad~. 

N. 7 - Accrescente-se em de convier: 

Art . Os directores das escolas que não satisfizerem as exigencias 
desta ~ei e regulamento perderão os cargos Por proposta do presidente do 
Conselho Superior elo Ensino e a c to do Ministro do Interior. 

Art. Não serão concedidas novas sub1·enções ás escolas que a 3 tive-
rem suspensas por funccionamento irregular ou infracção ele dispositivos 
kp•. . 

Ha a.bi duas emend'as e a Commissão tomou a liberclad'e de dfstinguil-as 
em a e b. 
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Emende a Commissão que a emenda a deve ser approvada com a E€
guinte alteração: onde se lê : - Os directores das esc.olas - Leia-se: - os 
profes!;ores e fiscaes. No mais como eEtá. 

Qu~nto á emenda b, a Commissão não aconselha que seja approvada, 
pois que a materia de que trata já' se acha prevista no art. a• do projectoi. 

N. 8 - A1'<t. 9". Fica o !Poder Executivo awtocizado a applicar 0,2 da 
receita publ:ca para a creaçã.o e subvenção da.s escolas \PUblicas primarias a 
que se- reíere a presente ltli, \])ar'a o que abrirá os !Ilecessarios creditos. 

Essa emenda eleve ser approvada com a seguinte redacção: - fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir os necessarios creditos para a execução 
desta lei. 

N. 9 - Onde convier, accrescente-se: 
Art. Nas escolas publicas plimarias creada::s ou subvencionadas pelo 

Governo Federal serão commemoradas obrigatoriam~mte as datas nacionaes-, 
pela fôrma que o Poder ·Executivo regulamentar. 

A Commissão pensa que essa emenda deve ser approvada. 
N. 10 - Dê-se ;:~.o art. 5° a seguin-te redalcção: 
Art. 5°. Os candidatos a professores para as escolas publicas primar:ia.l< 

devc·m da r p1·ovas de idoneidade e capacidade perante o Conselho Supelior
do Ensino, cabendo a preferencia, em igualdade de condições, ao:s diploma
dos pelas escolas normaes ou complementares do paiz. 

A Commissão não aconselha a approvação dessa emenda que vem crear 
difficuldades aos provimentos de escolas creadas nos Estados a.fastado" da. 
Capital do paiz. 

Ao art. 5° augmente-se: os professores serão contractados por dois ou tres 
annos, podendo ser renovados os contractos em quanto bem servirém. 

Sala das sessões, 13 de Novembro de 1917 . - Carlos Garcia . 

A Commissão é de parecer que a emenda sej;,. approvada com a seguin
te modificação : onde se lê - por dois ou tres annos ·- leia -se : - por 
tres annos. 

N . 1 - Art. O Governo só çenmittká o fm1ccionannento das escolas em 
que o enstno de todas as discipli;nas fôr ministrado em .Ji,ngua nacional. 

Anima essa emenda um alto espírito patriotico. Mas reflectindo, oemo
radamente, sobre a douüina constitucional que ella encerra, discutível e cvn
trovertida, a Commissão acha de bom aviso seja a emenda destacad;:,. pará:. 
constituir projecto em separado e nesse sentido opina. 

N. 2 -Ao art . 1°, accrescente-se: "e q!Ue obede.ce-rar:n aos methodos de 
ensino e ,progra.mm.as por elJe estabelecidos". 

A Commissão e11tend~ que deve ser approvada. 
N. 3 - Ao § 1• do ;n1.es.mo artig.o, accrescente-se: "e será: mi'Ilistrad.o, 

co:nlic•rnne a sua lo.calizaJÇão, o ensino ;te.c.hnico de tt""abalohos manuaes, meca
nicos e agricolas". 

Essa emenda merece a approvação da Oamara e .as,;im opina a Com. 
missão. 

N. 4 - Red1da-se da. seguinte fônm.a o § 2° do ciltado artigo: "Nas es
colas dos nueleos coloniaes oo professores ensiiJl.alrã.o tambem a line-ua da 
maioria das ·respectivas lJOpuLações" . " 

A Ctlmmissão é de parecer que a emenda seja approvada. . 
Sala das Commissões, 13 de Dezembro de 1917. - A:nther o B otel h o P r e-

si.dente. - Rami?'O Braga, Relator. Flor!anno de Britto. - Ca1·Zos' Grí-7 • 

cta. - Caldas Pilho. - Ephigenio de San es. 
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PARElCElR DA COMMISSÃO Dl!l FINANÇAS 

Volta ao exame da Commissão de Finanças com o parecer da. Commis
"São de Instrucção Publica sobre as em endas apresentadas no plenario, o 
projecto facultando ao Governo crear e subvencionar escolas primarias de 
ambos os sexos nos pontos do territorio n acional, qu~ julgar mais conve
niente. 

Haveria talvez ensejo para uma segunda analyse da questão, embot·a 
oouco reste a discutir e convenha que se assente quanto antes em uma 
~olução definitiva que permitta ao Governo, como este deseja, come>;ar a. 
agir em b m da diffusão do ensino primario no paiz inteiro. De um modo 
geral, a Commissão de Finanças já por vezes manifestou o seu assentimen
to a essa patriotica idéa . Si a legislatura que está a findar conseguir votar 
um projecto de lei a esse respeito, terá prestado ao paiz o melhor e o mais 

-valioso serviço. Não cabe a esta Commissão e ella já o disse entrar nos 
pormenores do plano a ser executado . E' tarefa que toe<' melhor á Com-

m<são de Instrucc:ão Publica, em cujo parecer a de Finanças se louva.. oar:. 
não demorar o andamento do projecto. A materia ela despeza, num assum
pto dessa ordem relevancia é talvez o que menos importa. Quaesquer que 
fossem os sacrifícios que o Thesouro Federal devesse fazer em beneficio da 
-disseminação da instrucção primaria no Brasil, os gastos estariam larga
mente justificados pe]_a elevação do patriotico objectivo, que entra no pro
gramma da actu.al administração e todos, de uma maneira ou de outra, 
desejam vê r realizado sem demora. 

Assim, pois, a Commissão de Finanças, mantendo o seu ponto ele vista 
anterior já manifestado no primeiro parecer, acceita de um modo generico 
a opinião da Commissão de Instrucção Publica, sobre as emendas apresen· 
iadas, e neste sentido se manifesta e opina. 

Sala das Commissões, 18 de Dezembro de 1917. Ga.leão Garvalhat, 
PresidBnte. - Fclia; Pacheco, Relator . - Balthaza1· Pereira. - 'l'o1·q1tato 
Mo1·ei1·a. - Simões Lopes . ...:..... José Bo:nifacíu. - Astalpho Dutra. - Juo.
tiniano de SeTpa, com restricções. 

PROJECTO N. 21-C, Dl!l 1917 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . 1 •. O GovBrno Federal creará e subvencionará escola.! prirnaria8, 

de ambos os sexos, nos pontos do territorio nacional que julgar mais con
-venientes. 

§ 1 •. Nas escolas areadas e subvencionadas é obrigatorio o ensino da 
lingu:.., geographia e historia patrias. 

§ 2•. Nas escolas dos nucleos coloniaes os !Professores ensinar:;to a. lin
gua ás respectivas populações. 

Art. 2". Cabe ao Conselho Superior do Ensino promover o desenvolvi
mento e efficiencia do ensino primaria federal. 

Art. 3°. Depois de instituida a fiscalização escolar, o Governo crear:l, 
subvencionará, retirará subvenções e deslocará escolas sómentt> mediante pro
:po:;ta. do Conselho ,Superior elo Ensino. ' 

Art. 4°. O Conselho Superior do Ensino enviará, annuaJmente, ao l\<1:1-
nistro do Interior, que o remetterá ao Congresso, um relatorio em que ve
nham consignados os resultados obtidos e em que sejam alvitradas medidas 
que melhor sirvam ao desenvolvimento e efficiencia da insstrucção e edu
cação popular. (*) 

(*) Pende de votação em 3" discussão informa a Synopse dos trabalhos da 
Camara. 
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Art. 5°. Os proíesS<lres para as escolas }Jrimaria.5 devem ser escolhidos 
dentre os diplomados pelas escolas normaes do Districto F€deral e dos Es
tados. 

Paragrapho unico. O Governo tambem póde nomear prufessoree os que, 
:perante o Co1J1'selho .Superiol' rlo Ensimo dereJTI em concurso provas de s•ua. 
idoneidade e capacidade. 

Art. 6°. O Governo nomeará fiscaes em numero restrictamente indispen
~nvel, para a fiscalização das escolas CTeadas e subvencionadas. 

§ 1 • . Os fiscaes percorrerão ar! escola-d e sãCJ obrigaclos tt apresentar 
semestralme11te, ao Conselho Superior do Ensino, um relataria consignando 
o;; resuítados da fiscalização. 

§ 2•. tió serão nomeados fiscaes os que fi.~e rem, perante o Conselho Su
perior do Ensino. um concurso de titulas e documentos probatorios de sua. 
i.doneidade e capacidade. 

§ 3°. O Conselho Superior do Ensino classificará os canilidatos que se
rão nomeados 11a ordem da classificação. 

§ 4°. Os fiscaes terão passagens gratuitab nas estradas de ferro e v a· 
pores nacionaes. 

Art. 7°. Os vencimentos dos professores variarão de 150S: a 3(10S, con
forme a localização das escolas, e os dos fiscaes serão ele 600 ; as subv<=n. 
ções serão de 1:200$ a1muaes. 

Art. 8°. O Executivo regulamentará a pre,ent<o le i. 
Art. go. Ficam abertos os creditas necessarios para a execuçãu Jesta lei. 
Art. J.O. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 18 de Outubro de 1917. -- .A.nte1·o Botelho, Presi

sidente . - Raul .A l·ves. - José .A.~tg1tsto . - Rant'iro Bntga. - F.JJh igenil1< 
de Salles. -Floriano àe Britto. - Valois àe Oastro. (* ) 

(•) Pende de 3' discussão, diz a synopse dos trabalhos da Camara. 
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AUXILIOS Á DIFFUSÁO DA INSTRUCÇÃO PRIMARIA PELO GOVERNO 
FEDERAL 

Na sessão de 26 de Novembro de 1920 o 
Sr. Salles Ju;nior j~UJtifico·zt o projecrto àe Zei 
abaixo: 

O Sr. Salles Junior: - Sr . Presidente, para me desobrigar de uma in
cumbencia, com que me distinguiu a Liga Nacionalista de São Paulo, venho 
entregar á Camara dos Srs . .Deputaxios uma representação que p leiteia a coo
peração da União, ao lado dos poderes estadoaes, no sentido de um mais amplo 
desenvolvimento da instrucção primaria no Brasil. Juntamente com essa 
incumbencia, recebi a suggestão, a que nlo podia nem devia esquivar-une, da 
iniciativa pessoal de um projecto que consubstanciasse esse pensamento, so
bretudo na parte relativa á instituição de um conselho de educação, a exemplo 
do que existe assim nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como na Repu
blica .A;rgentina, idéa que já se i)ropoz nesta casa, em diversos projectos, 
cuja prioridade cabe ao nobre deputado pelo Rio Grande do_ Norte, que tenh'o 
o prazer de vêr ao meu lado (refm·im4o-se ao Sr . José .A~tgusto), o qu e se 
póde considerar como materia virtu<J.lmente vencida porque, aconselhada por 
todos quantos entre nós têm estudado esta questão, só grangeou a dhesões, 
sem provocar con troversias. 

Insistindo nesta, e n outras idéas, Sr . Presidente, redigi o projecto sem 
nenhuma pretensão de r esolver de modo definitivo o delicado problema, que 
é o ponto de intersecção de tantos outros, tive, sim, a preoccupação de con
tribuir, na insignificante •proporção do meu esforço maximo, para conciliar, 
numa fórmula simples, os princípios constitu.:>ionaes em vigor com as con
veniencias e possibilidades de ordem pratica. 

Esses differentes aspectos da questão vão examinados na exposição de 
motivos que apresento com o <projecto, o que me dispensa de os discutir neste 
momento. 

Requerendo, Sr. Presidente, seja public..'lda na folha official dos nossos 
trrubalhos a representação de que fui constituído portador, faço -o chamando 
a o mesmo tempo a attenção da Camara para esse documento, que é mais 
uma prova do ardor cívico com que a Liga Naciona.!ista de São Paulo, aggre
miação constituída dos elementos mais representativos da sociedade paulista, 
v em sustentando uma campanha sem treguas, un1 combate d-e toda a hora, 
uma luta de todo o instante, contra a calamidade nacional do analphabetismo, 
cujos damnosos effeitos, por infelicidade nossa, ainda não foram senão muito 
narcialmente debellados mesmo em São O?aulo, onde dois illustres esta distas
Bernardino de 1Campos e Cesario M otta, crea.ra.m uma tTadição de incansavé'l 
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dedicação á causa do ensino publico, valioso legado que os depositarias do 
poder vão carinhosamente transmittindo uns aos outros naquelle ~stado · . 

Manda a justiça reconhecer que, nos ultimas tempos, a acçao da L1ga 
Nacionalista tem sido uma das forças acceleradoras desse movimento, n a 
espectativa, aliás, de o propa:gar até aos <limites extrem?s do paiz, logrando 
assim a realização integral do programma que tem em VISta . 

Ainda h a poucos dias, endereçava a Liga ao Sr. Presidente da Republica. 
por intermedio do Sr. Senador Alfredo Ellis, uma representação identica á 
que ora ê trazida ao conhecimento da Camara. 

Sr. Presidente, essa aspiração nacionalista, justamente quando se appro
xima a commemoração do primeiro centenario da nossa independencia, m e
rece congregar todos os esforços dos bons patriotas, com abstracção de par
tidos, de inclinações politicas, de •preferencias doutrinarias. Servir a esse 
ideal ê assegurar pelo modo reconhecidamente mais efficaz, que ê a educa
ção popular, o !futuro mesmo das novas gerações, como é do nosso estricto 
dever, porque a grand-eza de Jma patria ê a do seu povo. (M~IILto bem, 'nvwito 
bem. O orador é mroCIImente m~?npri'ntentado). 

Vem á Mesa e ê lido o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 - O Governo Federal animará no paiz o desenvolvimento da 
instrucção primaria, nos termos do art. 35, n. 2, da Constituição, observadas 
as presentes disposições . 

.Ar.t. 2.0 - As escolas publicas que os governos dos Estados crearem, 
depois da publicação desta lei, nos Jogares onde ainda não existam outras, ou 
forem insufficientes as que existirem, serão subvencionadas, por intermedio 
do Ministerio do Interior, com metade da quantia annualmente despendida 
em vencimentos de professores e acquisição de material didactico. 

Art. 3.• - O auxilio, de que trata o artigo antecedente, será concedido 
mediante solicitação dos governos interessados, acompanhada de estatísticas 
escolares; de documentos comprobatorios da despeza realizada pelos Estados 
com as escolas que tiverem direito á subvenção, dos prog1·ammas de ensino 
nellas adaptados, para que sejam sujeitos á approvação do Governo Federal ; 
e de informações relativas ao regimen de fiscalização escolar. 

Não poderão os Estados solicitar esse auxilio, senão quando despenderem 
10 %, no mínimo, da sua receita orçamentaria com o ensino primaria, e hou
verem decretado, fazendo-a cumprir por meios compulsorios, a obrigação de 
frequencia ás escolas. 

Art. 4.•- Gosarão do mesmo favor as escolas municipaes e as particula
res n?-cionaes, onde se ministre ensino leigo e gratuito, comtanto que se 
orgamzem de accôrdo com a legislação dos Estados, de que dependerem, 
submettendo-se ao r egimen de fiscalização estabelecido para as escolas pu
blicas. 

Neste caso, a subvenção será solicjtada por intermedio do Governo in
teressado, incumbindo ao mesmo certificar a despesa, para a fixação do au
xilio devido, e bem assim remetter as estatísticas escolares, juntamente com 
outras informações que, a juizo do Governo Federal forem necessarias . 

.A.rt. 5.o --. As escolas sub>'encionadas serão regidas por professores nor
maJlistas e ficarão sujeitas á inspecção federal . 

Art. 6.• - Fica creado, como depend:encia do Ministerio do Interior, o 
Conselho iNacional de Educação, composto de tres membros e um presidente, 
todos de nomeação do Presidente da Republica devendo a escolha recahir em 
cidadãos de provada competencia technica . Haverá tambem um secretario, 
incumbido dos trabalhos de expediente do Conselho. 

No regulamento que expedir .para a execução desta lei, fica o Governo 
autorizado a completar esta organização, aproveitando para os Jogares, que 
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rea1·, os fun ccionarios addidos aos differentes ministerios, com os mesmos 
vencimentos que actualmente percebem . 

Art. 7." - Ao Conselho Nacional de Educação compete conhecer de todas 
as materias relativas á instrucção primaria, com as seguintes attribuições 
especiaes: 1) inCormar as pedidos de subvenção a escolas, manifestando-se 
ácerca da conveniencia de serem os mesmos attendidos, ou não, conforme 
-as estatísticas escolares, a despesa declarada e a sufficiencia dos programmas 
de ensino; 2) organizar programmas que possam ou devam ser adaptados nas 
escolas primarias ou nas escolas norma s dos Estados, visando ao aperfei
çoamento do ensino publico, dentro de possibilidades praticas; 3) crear, no 
Jogar onde fôr mais conveniente, escolas normaes, que sirvam de modelo ás 
dos Estados; 4) fundar bibliothecas e museus escolares, com o producto de le
gados donativos e outros recursos; 5) levantar annualmente estatísticas es
colar~s demonstrativas do estado do ensino publiêo no paiz solicitando, para 
esse fim, informações das autoridades estadoaes, e provocando da parte dellas, 
sempre que possível a iniciativa do censo escolar; 6) acompanhar os resul
tados do ensino subvencionado por meio dos relatarias dós inspectores fe 
deraes; 7) prestar aos governos estaduaes os esclarecimentos que lhes possam 
ser uteis quanto a methodos e systemas escolares e promover os meios de 
que os mesmos careçam para attender ás necessidades da organisação do 
ensino como ·Principalmente as missões escolares; 8) apresentar relato rios 
annuaes dos trabalh'os realizados suggerindo, ao mesmo tempo, as medidas 
mais efficazes para a difussão da instrucção primaria no paiz; 9) incentivar 
a propaganda da instrucção por meio de publicações e conferencias, com
municando-se para esse effeito, com as ligas e associações cívicas, fundadas 
com o mesmo fim; 10) promover a creação de conselhos de educação nos 
Estados. 

Art. 8.•- Em cada Estado, onde existirem escolas subvencionadas, haverá 
um ou mais inspectores federaes, conforme fôr necessario, com a attribuição 
ue acompanhar a fiscalização escolar exercida pelas autoridades estadoaes 
apresentando relai!orios .t!"imensaes, de accôrdo com as instrucções que ness~ 
sentido o Governo expedir. 

Art. 9. • - As subvenções, nesta lei autorisadas, serão pagas por semes
ltres vencidos, devendo p~ra isso ser incluída a verba necessaria na lei or
çamentaria de cada anno, mediante tabella da despeza, remettida com a pro
posta do Governo ao Congresso Nacional . 

. . ~rt. 10. - !Será observada a seguinte tabella de vencimentos annuaes, 
dlvl~Idos em tres partes, sendo duas de ordena<! o e uma de gratificação: 0 
pres1dente. e cada um dos membros do Conselho Nacional de Educação, 18:000$; 
o secretario do mesmo Cansei h o, 8:400$000; os impectores federaes de ensino 
cada um 6:000$000. . ' 

. Ar!. 11. - Para a execução da presente lei, emquanto. não houve1· con
Slgna~ao de ver~a no orçaJ?ento, fica o Governo autorizado a abrir, pelo Mi
nlsteno do Interior, os cred1tos necessarios, até a importancia de 5 . 000:000$000. 

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

JUSTIFICAÇÃO 

Certos espíritos desvelados no estu do das questões de maior alcance para 
o futuro da 11acionalidade> pretendem intervenha a União no }Jroblema da 
>Jducação popular, q-u~ os Estados ainda não puderam resolver, na medida das 
.nossas necessidades culturaes . 

Essa tendencia, embora já se tenha reflectido com brilho no parlamento 
e na imprensa, não logrc·u, por ·emquanto, influir nas forças dirigentes da 
;politica, acaso reunidas e associadas, neste terreno, por princ1p10s ou pro
,grammas critalisaveis em façtos concretos. Nenhum homem de Estado, nem 
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partido, com a responsabilidade do pode..· suprema, se voltou nunca para a. 
questão, oom o p1xrposito de lhe abrir espaço no campo das soluções praticas, 
alê agora reservado a outras preoccupações mais absorventes. A causa n~ 
é. talvez, de molde a grangear dedicações desinteressadas: depende do es
forço conectivo, que obscurece a acção individual, attraida antes pelas reali
sações materiaes, onde logo se satifaz a ancia das appao·encias, com que edi
ficamos uma civilisação fragmentaria, porque não póde ser inteiriça sem o 
concurso da educa.ção j.JOpular. 

Vae, assim, transcurado aqui um dever· tido por essencial noutros paizes, 
àe que nos deixamos atrazar, sem outra razão, senão essa, pois não raro nas 
acontece excedel-os nas forças da natu<-eza, que se conservarão dormentes 
emquanto não estivermos sufficientemente preparados, desqe a escola priu 
maria, para as dominar. Essa. é uma verdade t5;a banal, que já não causa 
impressão, e que é tanto mais despresada, quanto menos discutida. 

Não se diga que, ao contrario, as escolas se multiplica;::n, e cada vez maior 
f> o numero dos que as frequentam . .Seja, porém, como fôr, a verdade ln
concussa é que em proporções muito maiores cresce tambem a nossa popu
la.ção, de modo a se tornar difficil distinguir se, relativamente ao accelerado 
movimento demographico dos ultimos annos, tem, de facto, progred:do, ou se 
mantém estacio-naria, a nossa instrucção publica, excluida desde logo a con
jectura de que haja regredido . Mesmo adl.nitti<la a primeira hypothese, ainda 
assim a nossa situação é das mais deploraveis. 

CONFRONTeS EJSTATISTICOS 

A nossa ignorancia principia pela do nosso propdo Estado. Não ha re
censc:amento escolar. As estatísticas, que existem publicadas, exprimem sim
ples probabilidades, e, por mu:to pessimistas, demo-nstram, todavia, resultados 
assás animadores, em presença dos que se deparam á averiguação directa dos 
factos. 

No Estado de S. Paulo, por exemplo, a ultima eslatistica official, anterior 
ac recenseamento ha pouco concluída, suppunha uma população de 480.164 
crianças em idade escolar, das quaes 232. 621 estariam matriculadas nas es
colas estaduaes, municipaes e particulares, e 247.543 não receberiam instruc• 
ção, ou seja· uma relação de 25 •J• de ausentes das escolas. 

Essa proporção, que seria assustadora em qualquer outro paiz civilisado, 
para a sua província meno-s adeantada, representa, entretanto, no Brasll, o 
pt·ogresso realisado por um Estado, onde fôra injusto desconhecer o maximo 
{!ispendio de esforço e de recursos materiaes com a instrucção elementar. em 
que, só no anno de 11919, se applicavam 15.115:940 000, ou cerca de 15 •J• da 
receita orç;.amenta;·ia. Pois, a despeito de tudo, o recenseamento escolar, a que 
€Hte anno se procedeu, veiu desmentir, de modo verdadeiramente impressio
nante, aquellas previsões estatísticas; assim que, num total de 656.114 cria.n
c:as, entre os 6 e 14 annos de idade, apenas 114.579, das 187.314 que ft·equen
tu.m, sabem lêr e escrever, num total de 511. 355 ana1phabetas, das quaes 
468.800 desertam inteiramente das escolas. O coefficiente real do ar.alphabe
ti~mo, nas novas gerações, que suppunharnos mais extensamente preparadas 
para as responsabilidades elo futuro, mantem-se á altura de 77,9 •1• . 

Se esse é o caso actual do Estado de S. Paulo, a que nenhum outro ex
cede em zelo e devotamento á causa da instrucção publica, exemplo typico. 
a todos os respeitos, porque é :invocadQ constantemente. qual será a situaç;ão 
estatlstica do paiz, aferida poc esses resultados, só conhecidos quanto a uma 
parte da população nacional? Em 1915, havia matriculados em todas as nossas
oscolas primarias, segundo uma estatistiéa oHiciaJ, 910 . 452 aJumnos, para 
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um.n. população escolar desconhecida, e u ma p opulação geral avaliada em 25 
-z:n ilh~s. numa rdaçã,o quanto a esta, como se vê, de 3,6 •i•, o q ue confirma, 
como appr oximado ,o calculo de 80 •i• de analphabetos ,na massa da popu 
lação 

Sob estes aspectos, difficilmente poderiamos, sem o vexame de um con
traste, entrar em confronto com as demais nações, inOO'I"poradas á civilisação 
contemporanea. 

Nos · Estados Unidos, a percentagem de illetrados na população de mais 
de 10 annos de idade, era, em 1880, apen as de 17 •i•; em 1890, descia a 13,3 •i•; 
em 19-10, caia a 7,7 •J• . Em 1918, havia matriculados, só nas escolas elemen
tares, 20.560 . 701 alumnos, numa relação de 19,5 •i• com a população geral, 
recenseada na mesma época, ou presum!velmente a totalicla.de da po-pulação 
escolar. Na Escossia, frequentavam, em 1927, a escola, 743 . 225 a l umnos, 
r. uma população escolar de 839 . 002 crianças. Em 191 , havia na I nglaterra 
5 . 966.213 menores, entre os 5 e os 12 annos de idade, matriculados nos jardins 
da infancia e escolas f'elmentares, numa relação de 16 •i• para a população 
geral. Na Suissa, essa relação era, em 1917, de 15 •i•• com a matricula de 
557.297 alumnos nas escolas primarias, excluídas as cr ianças inscriptas em 
526 jardins da infancia. Na Allemanha, em 1911, havia matriculados 
10.300.949 alumnos, numa relação de 16 •i• para a população geral. Na Italia, 
segundo o censo de -1911, a meno-r proporção de analphabetos, na população 
de mais de seis annos de idade, era de 11 •i•. no Piemonte; e a maior, que 
só se vet·ificava na Call!Jbria, de 9 . 061.921 crianças, das quaes 7.454.&25 re
cebiam instrucção nas escolas elementares, ou só 17 •i• de ausentes. Na 
França, em 1913, apenas 2,5 •J• dos conscriptos não sabiam lêr nem escrever. 
Na Republica .Argentina, em 1917, a matricula era de 1. 002.836 para uma 
população escolar de 1. 661.004 crianças, ou seja uma prop o•rção de 39,f.i •i• de 
menores sem escolas. Na população acima de 10 ai1nos de idade, o ultimo 
censo accusava 5,1 •i• de analphabetos . No Uruguey, a matricula era, em 
1918, de 125 . 384 alumnos, numa relação de 8,7 •i• para a população geral. 
Na mesma época, essa relação é de 9,4 •i• no Chile, com 373.326 matriculados; 
de 8,4 •J• na Columbia, com 430 . 707 matriculados; de 4,2 •j• no Perú; com 
195 . 689 matriculados. 

Taes são, vistvs de relance, os termos da questão, relativamente não só 
aos grandes povos, de que nos reconhecemos distanciados pelas idades histo
ricas, como principalmente áquelles de que nos approximamos no espaço, pela 
posição geographica, e no tempo, pela constituição da narionalidade. 

DEMOCRACIA E flDUCAÇÃO POPULAR 

Este é certamente um grande problema, o gt·ande problema cuja solução 
se impõe aos podet·es publicos, porque toca á defesa das liberdades politica.,, 
fL conservação da ordem social, ao desenvolvimento das forças economicas, ao 
prestigio da posição internacional, o que tudo é hoje, mais do que nunca, de
correncia da cultura democratica. 

Em verdade, democracia e educação popular são duas idéas que só se 
concebem geminadas, tão jntimamente reunidas, que no espirito se fundem . 
cu se confundem, como laentlca,. Nem sempre, pot'iém, assim st: u·manam nu 
pratica, bem que em theoria n inguem o discuta, sem inéP.rr~- na vulgaridade 
de um truismo : é que vae sempre uma immensa distàn,eia da theoria ã -prJ!.
tica d0 principio, a mesma qu€ separa as palavras' çlos factos, como appa
rencias distinctas da realidade. E' certo que ·o- sen, imento da liberdade poll
tJCa, quando abandonado a si mesmo, busca desde lo~o, i nstinctivamente, for
tificar-se na escola primaria, como num reducto, onde possa resistit· ás te11-
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tativas de compressão, acaso perpetradas pelas reacções do absolutismo, ou 
<:orng-n· os proprios excessos, para que se não perca, dissolvida pela anarchia 
e pelo terror, como aconteceu em 89 11a França . Os revolucionaric-s não co11• 
seguiram consolida!~ a obra politica imag-inaria, que intentaram edificar, pre• 
cisamente porque a concepção de uma minoria !ntellectual, adeantada no seu 
meio. não assentou nas bases solidas da educação popular, a despeito das idêa8 
de Condorcet, dos planos legislativos de ,Tayllerand, e do interesse apaixonado, 
mas declamatorio, que a causa da instrucç;ão publica despertava. Coube á 
terceka Republica vindicar os princípios revoluciona·rioos e, sob a inspiração 
dE: ,Jul!o Ferry e Paulo Bert radicar na escola a grande democracia, uue devia 
mais tarde concentrar todas as resistencias, para sobrancear as tempestades 
da política internacional e das agitações sociaes de caracter subversivo. 

Mesmo na Inglaterra, onde o libe<·alismo politioo de todos os tempos en
-controu sempre os exemplos tirados da pratica de um admiravel ystema cons
titucional, o g-overno democratico vem sendo, insensivelmente, a consequencia 
directa de uma educação popular cada vez mais extensa . Emquanto uma 
forte aristocracia territorial, privilegiada pelas restricç;ões elo suffragio, man• 
teve a posse exclusiva do podel·, a mentalidade das classes inferiores con
servou-se num estado lamentavel, que se não cuidava de transformar, pela 
razão, francárnente cónfessada de que dahi não adviria va11ta.gem,, senão iit· 
convenientes, vista como se pretend:a, antes de tudo, assegurar a situação da 
minoria dominante. Quando, em •1 07, Samuel Withbread propôz no parla
mento, pela primeira vez, que se dispensasse auxilio á instrucção do povo, 
responderam-lhe que com isso soffreriam prejuízo as classes trabalhadoras, 
p01·que a educação lhes serviria de destruir a felicidade, afastando-as dos 
rnistêres .materiaes, propdos da sua categoria social, inspirando-lhes, demais, 
sentimentos de rebelclia. á ordem de coisas, então estabelecida. 

Foi preciso que o Rejo1·m Bill de 1832, renovando democra.t:camente a 
sociedade ingleza, ampliasse o di<'eito de suffragio, para que surdisse uma 
orientação diversa, cofn o acto do parlamento, que logo em 1883 votou a pri
meira subvenção ao ensino min!stnado particularmente pelo clero anglicano, 
11as volunta1·y schools. Em 1847, pleiteava Macaulay, com a sua inc:omparavel 
e!oquencia, uma intervenção mais sensível do Estado na obra da educação do 
povo, invocando, em seu favor, a autoridade insuspeitavel de Adam mith 
cuja doutrina limitava ao mínimo as funcçiJes sociaes do governo, mas que, 
apesar disso, distinguia entre a eclucação do rico e a do pobre, para affirmat' 
que bsta entende profundamente com o interesse conectivo, porque assim 
como incumbe ao governo evitar a propagação ela lepra, assim lhe cumpre 
tambem prevenir as desordens sociaes inseparaveis da ignorancia. Cedendo 
progressivamente ás influencias novas, formadas pela ascenção das classe~ 

inferio•:es, em 1870, o Estado assume, ·com a lei Forster, o encargo da instruc
çâo popular, creando as escolas publicas (111·oviàecl schools), ás quaes, mais 
t!trde, pela refOI1rna ele 1902, são as voz.tmta1·y school.~ equiparadas, para serem 
todas submetticlas ao mesmo· regimen financeiro e á fiscalisação commum 
dos conselhos de condado. 

E' verdade .que, até á lei Forster, a instrucção, como serviço publico. en· 
controu obstaculos ele ordem religiosa; mas tanto maiot· fica sendo, por isso 
mesmo, a importancia do parallelismo na marcha da democracia ingleza e de 
educação popular, ainda que embargada, em clifferentes estadios, pela tradi
ção e o preconceito. 

Em 1918, a democracia social, que vae contrastando victoriosan:Lente a 
preponderancia da classe média, a exemplo do que esta mesma já o· fizera em 
vreS€nça da antiga aristocracia tenitorial, avança mais um passo decisivo, 
<!om uma nova reforma do ensino, cujo plano comprehende não só as escolas 
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maternaes (nu?·seTy schools), para menores de seis annos de idade, como prin
c.ipalmente a instrucção primaria superior, franquellJda nas escolas de conti
nuação (continuation schools), até á idade de 18 armos, á adolescencia que, 
findou o curso 'da escola elementar, á qual se abre a possibilidade de ape~· 

!'eiçoar estudos e ha,bilitar-se, inc"!.ependent.; das condições de fortuna, assim 
ao cumprimento dos deveres cívicos, como ao ingresso nas carreiras eleitas 
pelas pr.eferencias individuaes . Esse systema de educação integral, consti
tuindo um beneficio commúm, que todos, ricos ou pobres, podem fruir, veiu 
destruir mais uma ba{'reira de separação das classes, romper as eclusas que 
as continham em niveis differentes, restabelecer as igual>dades naturaes pre
judica,das pela fortuna material e vindicar a justiça devida á intelligencia 
humana, na mais legitima das suas aspirações, que é a instnucção, embora 
com sacrifício das tradições hierarchicas, tão caras á sociedade ingleza . 

Tal n. obra que o espírito constructivo de Herbert Fisher, collocado na 
direcção do Boa1·à of EcLucation, em pouco tempo levantou e vae agora com
pletando ao influxo du.s idoos sociaes, nas quaes lentamente s e embebe uma 
política liberal preoccupada com satiSfazer juntamente as aspirações demo
craticas e as necessidades da pr·opria conservação, na certeza de que esse é o 
meio mais seguro de preservar as sociedades contemporaneas da confusão e 
do cáos, em que pretendem precipitai-as os guias perigosos das multidões in
CO!IScientemente dominad•UJs [.>elas suggestões do charlatanismo revolucionaria. 

1Sejam quaes fôrem os defeitos da educação prussiana, a verdade é que 
-se ella não tivesse elevado tão alto o nivel da instrucção geral, adaptando o 
povo a uma forte orga,nisação do trabal·ho, e incutindo'-lhe no oespirito um 
culto apaixonado pela patria, nutrido do senti;mento de conservação nacionaL 
não poderia ag.ora a AJ1emamha, em momento de crise tor:mentosa, resis tir ás 
influencias desintegradoras, qu-e. sopram do lado da sua fronteira oriental. 

Fôra inutil multip.Jicar os exemplos, que nos concitam a seguir os mes
mos camin'hos, que conduziram os outro povos á realisação dos seus destinos . 

CXJNTRASTB 

NenhUJm. porém, é ma.is edificante do .que o que nos offerecem os Estados 
Unidos, no nosso proprio continente. Num trecho historico relativamente 
.curto, fundou -se na America do Norte. uma das mais poderosas nações do 
mundo, onde quanto mais s e extende a educação 1p.opular, tanto mn.is se ade 
anta a democracia . 

O primeir.o cuidado dos puritanos emigrados para a Nova InglatetTa foi 
fundar a escola publica, antes mesmo de fundar a nacionalidade; não com
preh ndiam ell s melhor garantia para as instituições livres, que devili\llll crear. 
"Educae o povo '', era mais tarde a reconrmendação que, na sua celebre des
p €1dida, transmittia "\N~hington a.os seus compatriotas, com o precioso legado 
da independencia e da •Repulblica; recomme.ndação que ficou para toda a pos
teridade. 

As nações da A.Jmerica do Su.l constituíram-Se qua.si na mesma idade, e 
ado11taram quasi todas a lforJna republicana, sob a influencia da sua co-irmã 
septemtrional. mas emquanto esta ascendia velozm.ente ao ideal, que se tra
çára, estacionavam ellas na barbaria elas guerras civis interminaveis. decla
ra.das para os fins <do despotismo, sob as f•a.lsas apparencias de um supposto 
direito constitucional, inGlidequaclo â. mental-idade retat'é!ataria dos infelizes po
vos incapazes de o p1·aticar . 

Sarmic•nto, alto espírito moldado na lição an1ericana, tem a im!Pressão pun
gente do contraste: - " Não nos detenhamos no exame das causas histori.cas, 
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de raça, de nação, de classes, de costumes, de formas sociaes, qu e nos affei
çoamos a acceitar, com justiça excessiva, como explicação do mais trisante 
contraste que se tenha jámais deparado á contemplação humana; atrazo, 
desordem chronica, despovomnento, pobreza, de um lado, e, ~o contrario, pro
digios do outro, em duas s~cções do mesmo continente, juntamente desco
bertas, ao mesmo tempo povoadas, quasi na mesma época independentes, n a. 
mesma idade repuobllcana.s . Admissiveis são as differenças, as graduações ; 
mas a antithE'se, a negação, de uma. ]Jarte, e, de outra, a af.firmação luminosa 
de verdades e faJCtos, que a theord~ não discute; a noite e o dia suruindo á 
mesma hora, nas mesmas uatitudes, munca o acceitará como natural, já que 
o vê como possivel, a consciencia humana. Que ;falta á Amerioo. do !Sul para 
se tornar asse•nto de ·nações poderosas? Digamo l-o com franqueza: instrucçiio, 
educação diffunuida na massa dos habitantes, para que cada um delles seja 
elemento e centro de proclucção, de riqueza, de resistencia intellige11te contra 
os bruscos movimentos sociaes, de instigação e freio ao governo. O despo
tiSimo, a liberdade, a Monarchia, a Republica, não mudam a esse;ncia das coi
sas : a Jiberd..<tde. que deixa sós a;s paixões sem intelligencia; o despotismo, 
,porque anniquilla as ~Joucas forças uteis, e aggrava o mal futuro, em busca 
de um repouso ephemero; a Republica, porque se não governa a si mesma; a 
monarcbia, por>que a todos os males já conhecidos junta o trabalho de creaT 
outro, e a despesa pa.ra o manter". · 

Não se perdeu a eloquémcie. uo illustr6 estadista argentino: as ultimas 
estatísticas escolares da florescente iRepubUca platina exprimem o interesse 
que ali desperta a politica da €ducagão, praticada com espirito .de continui
dade, e explicam o evidente adeantamento da cultura social que preparou a 
reforma demo2ratica de Saens !Pe:ii.a, depois de haver assegurado a. estabili
dade das instituições constitucionaes, com o abandono da t.J:adição dos "prol
nunciamentos". 

INSTRUCÇÃO E POLITICA SOCIAL 

Qual o sentido que se pôde attrilbuir á expressão accentuadamente d~
mocratica da Constituição Federal, em confronto com os elementos ao nosso 
alcance para interpretar o estado da nossa m"'nta1idade, devastada pelo anal
:P'habetismo . Como marcar o. .distancia que aparta as theses doutrinarias, eu
talhadas naquelle codigo, dos factos, que a sensação imme·diata da realidade 
nos revela Repl"<Sentou-se acaso no espírito publico, desapercebido para a 
receber, a noção precisa dos direitos politicos liberalisados á vontade 1JOpular 
pelos constituintes de 91? 

Certo, ninguem o dirá com convicção. Nenhum espirito positivo conce
beria jámais qu<", com a simples mudança de fôrma. de gover•no, pudesse a 
revolução republicana transformar a indole essencialmente conservaüora. a 
que o antigo regimen afEeiçoáro. a nossa democracia. como eÀ"JJressão restricta 
da preponderancia dos s•nhores territoriaes, naturalmente dispostos a reco
nhecer. em .principio, os beneficios da educação p.opular, mas, em geral, des
interessados da causa, porque o facto da escravidão os induzia. ao precon
ceito da inferioridade ofatal das cla!"S2S trruba.lhadoras . Deste ponto de vista, a 
abolição foi um acontecimento muito mais importamte que a Republica: mati
cou a transição para um novo estado social, com o advento de forças desco
nhecidas, transformadoras do regimen do trabalho . 

A evolução economJica vae •a.brindo a phase da -expansão industrial, e. ao 
mesmo tE'mpo, concentrando nos meios urbanos uma população composta de 
individuas que, associados pela identidade de interesses, se tornam cada vez 
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-mais solidarios, ao contrario do que a.contece na dispersão do elemento rura:.. 
Essa circumstancia vae despertando pouco a ,pouco, com o ·desenvolvhnento 
instinctivo da sociabi1k1ade, tendencias ,po.titicas immanentes na. nature.z.il hu
mana, que antes se não suspeitavam, e gerado aspirações d€1lnocraticus diri
gidas, não no sentido .das simples garantias indivl<luaes, mas no do eqailibrio 
dos diversos dnteresses conectivos. Quando os governos não assimilam esses 
lem('ntos, tão importantes pelo n'Umero, no intuito de supprim,r fronteiras 

artificiaes, deiTiarcatorias de classes, compromettem a proprll3. segurança e 
consentem, virtualmente, geje,m as nov>as , inclinações .:politicv.s conduzidas pelos 
.lmpostores que buscam saü:Jfazer o .proprio interesse, com a exa;:,erbação .das 
paixões desordenadas. 

Emquanto o espírito desses novos gru,pos sociaes não se guarnecer da 
cultura necesse.ria á ilirecta intervenção nos m>e•gocios publico:~. por seus e·le
m entos genuinamente representativos, a questão social servirá sempr·e, neste 
paiz, de pretexto a agitações provocadas por sentimentos inferiores, sob a 
mascara éLe reivindicações da liberdade . O novo pToblema é apenas a ultima. 
manifestação symptomatice. da incultura popular mal antigo que se aggrruva 
todos os dias. 

O A)'<ALPHABEJI.'ISMO E O VOTO 

James Bryce levou da sua viagem ao Brasil uma impressão exager,rda
mente pessimista das nossas aptidões para a pratica da democracia, por· falta 
de instrucção popular: num paiz onde a. população se compõe de sete oitavos 
de analphabetos, diz o escriptor inglez, não ha gover-no, por melhores que lhe 
sejam as intençÕE•S, ca.paz de applicar os prd.ncipios de<mocraticos, ainda mes
mo que elles se contenham na.s mais largas a.Jifirmações constituciona~>s. E 
reproduz a phrase de Clemanceau, que precedentemE·nte nos visitára: "A au
toridade da Constituição é méramente theorica". Ainda agora, apoiados n esses 
depoimentos, Seymour e Fre.zy, da Universidade de Yale, com'Provam que um 
paiz como o Brasil, onde, numa população de 25 milhões, a eleição m2.is con
corrida não reuniu IDats q•ue 400.000 votantes, contrasta evidentemente -::om 
as demais nações que caminham .para a uniV'Ea·salisação do suffragio, •leS!
truindo tod:Js os privilegias, supptiinindo todos os ~bstaculos, derogando to-· 
das as restricções impeà.ientes do direito de voto. 

Mas a nossa lei foi fundamental, inspirada, como foi, no mo.is a.deantado 
liberalismo, não creou nenhum pnvilegio, ndm obstaculo, nem restricção odiosa 
ao exercício do direito de voto, conferido ind.istinctamente a todos os c:apazes 
por direito civil, salvo a exigencia mínima do conhecimento da leiturn. e da 
escripta . Pois bem: essa condição mínima, que noutros paizes de cultura mais 
adea.ntada tem sido despresada, em razão mesmo da sua latitude, porque é 
das que mais facilmente se preenchem, aqui, ao contrario, importa numa res
tricção formidavel da capacidade politica, e redunda, de facto, na constitui
ção de um privilegio, accessivel só a. reduzida minoria que n esta terra salre 
lêr e escrever, extranho paradoxo numa Republica, que se suppõe- funjada 
nos direitos da maioria . As maiorias que nos governam representam, por
tanto, simples fracções de uma minoria quasi ina.preciav·el, quando com'Pa
rada. arithm ticamente com a população total. 

Com effeito, se desse total subtrahirmos 80 % de analphabetos. excluídos 
por lei do ddreito de voto, se do resultado deduzirmos metade, a·pproximadru
n1ente, representada pelQ sexo feminino, privado até agora, no nosso paiz, da 
capacidade politica, e se nesse diminuidor incJ.uirmos ainda o numero dos in
capazes por falta de idade ou de outras condições, qual fica sendo a percen-
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tagem maxima Je.gal dos cidadãos inve.sbidos ;no direito d-e votar, de influir na 
vida publica. de se :fazerem representar vor ma.ndatarios da sua confi<tnç;a? 

Abstrai<las as novas exigencias que, a titulo de selecç;ão eleitoral, as l"is 
ordinarias viio prescrevendo, contra a letra da Constituição, as ab~lenções, a 
deserção voluntaria, o l'etraimento propositado de cidadãos haberls ao ('X€r

cicio do voto, supposto, portanto, o concurso de elementos que na pratica 
cada vez n1ais se rarefaOOJn, mesmo assi.m a conclusão inevitavel do raciocínio 
logico, tentado na.s bases estatísticas conhecidas, é que uma nação v<: ncida 
interiormente pe1o analp·habetismo, não se governa a i mesma, não tem o 
self- goverTU/11 ent caracteristicD das dEmocracia;s do nosso tempo: h a de for
çosamente ser governaila, emqua.nto perdm-a.r esse estado de coisas, por uma 
fracção reduzida, uma minoria, uma ao:istocracia. 

Certo, o governo é constituiidD, ar>esar de tudo, visando sempre ao bene
ficio do maior numero, ain'da que elle não particip-e do podet·. Não é: pm"lém, 
o caw de se discutir se é bom ou máu esse governo; indaga.-se, sim, se é, OLL 
não, o mesmo que st- suppõe 1Jl'6.ticar. Evidem.temente não. Jogo, ha um equi
voco. Esse equivoco coincidiTá acaso com a meLhor doutrina? Pouco impo!r
ta; o que importa é swber se o m!l!ioc •numero, <]estituido d I])Dder pDlitico, se 
conservará sempre em\ attitude de indiff€rença JllOr essa condição, propria <la 
sua ig.nora.ncia. A duvida é, na cri-e historica que a humanidade atravessa 
presentemente, muito mais séria do que parece á prim•eira vista, qua.ndo se 
considera que um povo sem idéas pohlticamente representadas deve tambem, 
ao mesmo tempo, ser um povo sem ideaes . 

.Se é verda.de que o grupo dos dirigentes, no regimen representa.tivo, ;não 
póde deixar de ser reduzido, tal a \'lssencia mesma do systema. é, O'lltrosim, 
evidente, por outro lado, que o numero dDs effectivame.nte representados 
cresce todos os dias, em toda .parte, em proporções nunca vistas. Ao mesmo 
passo, em favor delle, accentuam tendencias restrictiva.s. elo arbítrio 
"orpos representativos, para neutralisar o espírito de facção, que é a dia
these moderna da.s assembléas politicas ... Da. eÃ'i:ensão que as novas fôr
mas de governo 1JOpular vão a.dquirinclo, já se tem concluído que o regimes 
representativo está em deca.dencia., porque a Suissa re.vive as tradições -da 
sua democraci:.t pura, com o ret~·~dwmJ e a. iniciativa.. e os Estados Unidos, 
aproprianclo-s,; desses institutos, accrescenta:ram-1he o 1·eca.ll, ou destituição 
publica dos funccionarios electivos . Pois é numa época de transformações 
assim inesperadas, que distraídos do a.t'cluo problema <la educação popular. 
nem sequer diffundimos a.inda sufficientement-e o conh€cimento ela leitura e 
da escri'pta, que os autores da Constituição cuidaram indispensavel ao exer
cício dos direitos políticos ... 

A ESCOLA PRIMARIA OONTEMPORAN];)A 

Mas esse mínimo de capacida.de, inattingido até agora. p ela esmaga.dora 
maioria da ;nossa população, é de todo ineX']lressivo, como representção da 
cultura elementar, prepara.torJa ~ consciencia política de wn povo. A ques
tão do ensino publico, limitada. só áqueJle conhecimento rudimentar, perderia 
desde Jogo a lmportancia, de que o problema se reveste . 

A instrucção elPmentar, clareando o espírito ao seu primeiro alvorecer, 
serve-se da leitura e da escri"pta apenas comD instrumento mecani<:o para a 
acquisição das noções fundamentaes, concebidas e integradas pela intelligen
cia, na espectativa da applicaç;ão !futura das faculdades inclividuaes, h rurmo
nicamente dispostas e pre.paradas para a vida. Como diz Compayré. "se a 



-219 

escola primaria não é, certamente, uma .escola teclmica, uma escola profis
si-onal, ella deve, comtudo, ser uma escola pratica". 

Esse resultado, não o alcança a intelligencia por si mesma, automatica
mente, dirigindo-se, com o só auxilio do abecedario, por veredas ignoradas; 
mas pela observação, sabiamente c-onduzida, das realidades ambientes; pelo 
conhecm<!nto dh·ecto das coisas e não apenas dos nomes, que as symbolisam 
na represent:B.ç:ão d>a linguagem, fixada pelo alphabeto, e retida pela mem-o
ria. pela compreh nsã interior do mundo objectivo, através de percepções 
e sensações, que lhe desvenda.n'l gradativamente "o segredo aberto da Na
tureza", de que falava. Carlyle. 

Essa scala gradativa, segundo a ;fórmula de Comenio, modernamente in
terpretada, principia na escola ma.Ler.nal, jardim da infancia ou casa das cri
anças (systema Montessori), para as crianças de tres a seis annos de idade; 
sobe á escola element:B.r, para -os menores de seis a doze an·nos. attinge a es
cola primaria superior (hitJ'h sahools, nos Estados Unidos; escolas de aper
ifeiçoamento, na AIIemanha; cont-inuation b•ohools. na Inglaterra), - para o::r 
adolescentes até dezoito annos, parallelamente ás escolas technio:J.s; culmina 
no curso superior ou universitario. 

A base do systema é, porém, a escola elemzntar, ponto de partida defi
nitivo para todos os conhecimentos futuros nos quaes o espírito é, desde logo, 
encycloped.icamente iniciado. 

A generalidade da escola eleme.ntar procede õa variedade das impressões, 
que sulcam a intelligencia da criança, tocada, de todos os lados, ,pela sensação 
do Jnundo exterior, e que cumpTe transformar em percepções conscientes. 
Essas impressões são tão fortes, que imp-ossibilitam a instrucção especial; 
para isso, fôra mistér separal-as umas de outras, o que só se logra .pela abs
tracção, processo puramente mental, inaocc ssivel á primedTa idade. Esse sys
tema de educação, chamado concentrico, porque desde -o circulo traçado ao 
ensino elementar se ministram os pri·ncipios da instrucção desenvolvida nos 
grãus posteriores, como círculos envolventes do .primeiro, tem hoje, em toda 
a parte, o consenso geral. 

Nem se diga que a instrucção integral impõe á intelligencia da criança 
uma sob•·ecarga, impropria da idade. Esse receio provem da supposição de 
que o encyclopedismo escolar consiste na condensação de conhecimentos es
.peciaes, peTllOSamente transportados do livro para a memoria, o que é um 
equivoco, detenrninado pela sobrevivencia de metbooos anachronicos, ainda 
!Ião inteiramente aba.ndonados. A ~nstrucção livresca, bem que limitada aos 
mais exíguos programmas, mas 1n·ocessada abstratamente pela superposição 
da memoria á intelligencia, essa, sim, exige demasiado esforço cerebral, dis
pe<·sando e vencendo, por inuteis canseiras, as faculdades de attenção. Não• 
assim, porém, quando as primeiras noções fundamentaes se formam suave
mente pela intuição das realidades perceptíveis, cuja imagem s.e IlCProduz nu 
espiritu ao simples reflexo das impressões communicadas pelos sentidos, pos
tos em contacto com a natureza, que os livros elementares copiam ou imitam, 
para maJor fac!! idade de comprehensão. 

Tal a incompm·avel conquista da pedagogia moderna, consubstanciada nos 
trabalhos de Pestalozzi, e elo seu continuador Froebel: a instrucção começa 
lugo á primeira hora, com a educação dos sentidos, proseguida de accordo 
com o respectivo desenvolvimento, préviamente determinado pela observacão 
individual, com o auxilio dos methodos. de psychologia epxerimental, iniciados 
na Italia por Ugo Pizzol i, e aperfeiçoados agora pela doutora iMontessori, que· 
adaptou ás crianças normaes os methodos de cultura sensorial, empt·egados 
na educação dos deficientes . 
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Mas tudo se 'reduz ao processo de Pestalv.~:zi : a instl'ucção lograda pela 
intuição, e an\pliada com o d esenvolvimento espontaneo das .forças intelle
eluaes, partindo do simples para o complexo, do concreto para >0 abstracto, 
ele objectivismo para o verbalismo, porque nada mais damnoso "á força real 
da intuição e á oonsciencia firme dos objectos que nos rodeio.m, diz o edu
cadoc suisso, na sua obra celebre, do que o conhecimento parcial das letras e 
a cD<nfiança i!Emitada nas palruvras, que não são senão vozes e sons". 

1 Assim, porj .exemplo, a criança, entre os dois e os se~s annos d{l idade, 
aprende as palavras, que formam a linguagem articulada pela fixação das 
percepções auditivas, physiologicamente ligadas ás vias vocaes, desde os sons 
elementares até á formação syntactica da phrase, concebida pela impressão 
méramente sensorial do ouvido, antes mesmo oo conhecimento da gramma
tica, que é a acquisição terminal do espirito, ao contrario do que pretendem 
educadores retrogrados. O desenho, como pl'imeira projecção -graphica das 
imagens intellectuaes, que a criança busca espO'lltaneamente reproduz:r·, ante
cede e prepara a escripta, que não é senão uma das suas l]'lUitas modalidades, 
m·edispondo ainda as aptidões technicas ou artisticas. A leitUl:a. que é a tra
ducção articulada da linguagem escripta, aprende-se juntamente com esta, 
pelo conhec:moento analytlco dos respectivos signaes constitutivos, desenvol
vido gradualmente pela copia, pelo dictado e pela composição li vre . As noções 
d"l calculo se adquirem por m eios concretos, empregados nas operações funda
mentaes, e sãb levadas até ás de geometria, as quaes se presentem desde os 
exerc-icios praticas C>Om os jogos infantis, de formas r egulares, do methodo 
Froebel, e são uteis á intelligenc:a do systema m etrico, para a avaliação das 
áreas e volumes, bem cómo á interpretação das operações de agrimensura e 
nivelamento. A geographia começa pelo conhecimento àa localidade da es
cola, dos pontos topogcaphicos familiares á retina do alumno, estendendo-se, 
po1· successivas inducç;ões, a toda a superficie terrestre, até mesmo aos prin
cipias de cosmographia. Os rudimentos de sciencias naturaes se inculcam, 
acompanhando e satisfazendo a curiosidade, .que os phenomenos immediatos 
do mundo physico provocam no espirito da criança . A historia nacional é a 
explicação attrahente das grandes datas, a biographia dos grandes homens, 
a signiticação dos monumentos publicas. A instrucçãà civica é, antes de tudo, 
o conhecimento do governo local, como preliminar das id éas politicas; e fOra 
inutil. se não se inspirasse no sentimento de obediencia á autoridade, como 
imagem da lei, se não induzisse ao cumprimento dos dev-eres de cidadão, se 
não el"gu esse os ideaes na.cionae , se não elevasse o culto da patria, sob a 
il'fluencia ele um sentimento viril de confiança, de optimismo, de coragem, 
extreme de paixões partidarias, de sectarismo doutrinar:o. de inclinações fac
_c:osas. A moral é a Jir;ão perenne da vida, de que se não descuida a escola 
um 6 momento, mantendo uma disciplina tão sábia, que as penas não de
gradem os fracos, expondo-os ao despreso alheio, nem as t·ecompensas de
vidas aos valorosos lhes sacrificam a modestia, ou despertem nos incapazes o 
sentimento inferior da inveja . A educação physica segue de perto a tormação 
moral do homem, desenvolvendo as forças musculares, consecutivamente aos 
f•xeccicios de gymnast:ca, revigorando a saude, prevenindo ou corrigindo 
as cachexias, assegurando a liberdade de movimentos, dictada pela.s leis da 
natureza, concocrendo para a perfeição plastica do individuo, dando-lhe ele
gancia, agilidade e resistencia, que as artes militares tl'ansformam em armas 
de defPsa nacional. Os trabalhos manuaes da escola e lementar revelam as 
vocações estheticas, b em como as apt\dões techn:cas futuras, indispensaveis 
á hab!litação para as artes e officios da vida profissional, do que depende a 
prosperidade economica, cuja relação com as possibilidades naturaes do nosso 
pajz ha de manter-se sempre a mesma, emquanto a agricultura fôt· escrava 
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da rotina, ou do mais grosseil'O emp1nsm.o, e a industria, e1npregando menorel:! 
no seu trabalho, concorrer para que ell s desertem das escolas. 

A escola primaria não é, de certo, a officina de traJbalho, onde se pre
pát·am aptidões technicas especiaes. Estar ia isso em desaccôrdo coro os fins, 
a qu e ella se propõe, como escola de preparação geral e harmonica de todas 
a.s faculdades .individuaes, de tal modo entre si equilibradas, que U!Jllas se não 
desenvolvam em prejui:?Jo de outral:!. A educação da só intelligencia desvi~ria 
o homem das carreiras praticas, tão fecundas para o individuo, como para 
a sociedade, e que, por isso, devem attrrur a grande maioria das aptidões, 
evitando que ellas se encaminhem para as ca~-reiras intellectuaes, cuja róta 
predilecta é a burocracia . Mas, por outro lado, o só ensino technico r eduziria 
o homem á condição de instrumento mecanico inanimado, preposto incons
C!entemente á materialidade da funcção eco.nornica. 

A educação profissional começa, como todas as outras, na escola prima
ria, que é o typo da escola nacional por excellencia, exa,ctamente POl'que pre
para e predJspõe todas as virtualidades que a nação deve exteriorizar, apon
tando-lhe as direcções seguras da ascensão economica, os pr-incipies pet·ma
n~nt s da ordem politica, os ieleaes superiores ela grandeza moral. 

Essa a escola que se tem de multiplicar por todos os centros de poipu
la.ç;ão, onde quer que ainda não exista, assim nas cidades, como nas aldelã:S, 
oomo nos campos; essa a que entende com o interesse nacional, essa, por
tanto, a. que exige os zelos dos poderes federaes. Aliás, ninguem o nega, todos 
o affirmam: uns em atiitude extatica, anl as difficuldades praticas do pro
blema; outros, ao contrario, {lecididos a solvel -o em termos radicaes, pela 
iniciativa directa elo Governo Federal, acaso investido na obrigação de crear 
~ organ:sar escolas. 

ASPECTOS CONSTITOCIONAES 

A idéa da iniciativa directa ela União tem suscitado duvidas comstitu·· 
!dion.aes. 

Barbalho, que é sem contestação o mrus autorisado dos nossos commen
tadores, escreve: "O ensino en'l todos os seus gráus, primario, secundaria, te
•C\lmico e superior, é objecto da legislação dos Estados, nos limites de calda 
um destes, dos municípios, confoone essa legislação. Cabem exclusivamente 
na competencia federal o ensino superior e o ensino secundario no Districto 
:Federal (Constituição, art. 34, n. 30). E sem prejuízo da acção dos Estados, 
póde tambem a União crear n elles estal;>elecimentos de ambas essas naturezas 
(ensino superior e secundario) . E' o que resulta da combinaçã.o do art. 34, 
n . 30, art. 35, ns. 3 e 4 e art. 65, n. ~". 

Os partidarios da doutrina contrm·ia, argumentando com a interpretação 
formal do texto, insistem em que a liberdade de ensino é um dos principies 
es8en cialmente ass gurados e garantidos pela. ConsUtulçã<> a ,qu ... Jqm:r pa.rti
<:nlar ou pessoa jurídica; pelo que, conclue, entre outros, Araripe Junior, não 
é licito tolher á União, pessoa jurídica como as dema,is, o exercício dessa 
mesma faculdade, desde que se subordine ao ~-egimen legal estabelecido ;pelos 
Estados para as escolas particulares. 

Este argumento, que á primeh'a vista impressiona, confunde a. l!be:rdadt 
de ensino, como simples .garantia ele um direito individual, assim capitulado 
na Constituição, com as funcções politicas dos poderes federaes, definida.;; 
noutros titules daquella lei. A Un ião organisaria o ensino primario, no exer
ciclo das funcções super iores que lh competem como entidade . politica de 
existencia necessada, e não no uso das faculdades concedidas, como direitos 
l:r-dividuaes, ás pessoas jurídicas c1 c<~~racier partlcula.r, constltuidas volunta-
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rla.mente, de accôrdo com a legislação commum. Além disso, fôra absurdo, 
por contravir . a todas as regras e princípios, subordinar a União, do mesmo 
modo que os particulares, ao regimen legal àect·etado pelos Estados. 

A doutrina de Barbalho, como mais consentanea com o pensamento é\o
minante ao tempo da promulgação do nosso estatuto fundamental, tem a seu 
favor os precedentes da nossa vida constitucional. Desde 1834, com o Acto 
.A:ddicional, inspírado em nascentes tendencias descentralisadoras, ficaram as 
antigas províncias com o encargo da instrucção primaria, que foi, assim, ex
cluída, salvo no município neutro, das attribuéções elo governo geral. 

Quando, em 1882, a commissão parlamentar incumbida da reforma do en
sino primaria concluiu por um projecto de lei, os seus propositos se reFt.rin
giram s6 ao n'lun:cipio neutro, a despeito das idéas centralisadoras que, no 
tocante á materia, o resp_ectivo Relato>r, Sr. Ruy :Barbosa, defendia na monu
mental exposição de motivos, então offerecida, a qual abria com o quadro do 
triste estado da instJ;ucção publica em tc•do o lmperio. Os autores do pacto 
rederal de 1891, especialmente preoccupados CQm extinguir a cenu·alisação 
admínistra.tiva, com que a monarchia se identificava, não podiam ter retro
cedido do ponto que, neste terreno, já alcançáora o Acto Addicional, mesmo 
porque as antigas províncias, transformadas em Estados, lograra.ITl, com isso, 
"dilatar C011Sideravelmente as suas faculdades tríbutarias, com a adjuàicação 
de novas rendas, de que a União se desfalcou, exactamente para que os go
vernos locaes pudessem occorrer a todos os serv•iços e encargos de compe
tencia estadual. 

Não é outra a dO'Utrina const:tucional em vigor nos demais paizes, orga
llisados sob o typo federativo. 

!Nos Esta!dos Unidos, .as despesas com o. instrucção ptimaria são .pagas 
com o J}roducto de im.postos municipaes collectados especialmente para esse 
fim. Os consel-hos locaes de educação (boa,rcls ot education) , constituídos di
recte.mente p ~ lo po.vo, organisam e dirigem as escolas, com autonomia para, nos 
limites da lei, regular 14; despesas respectivas, nomear e demittir professo;res. 
prescrevH programmas de ensino e orientoa.r os processos didacticos. Os Es
t ado" subYencionam largamente as escolas publicas . "A instrucção nos Esta
dos Unidos, escreve B earcl (A-mm·ican Goverwmewt ancl Politics, pag. 746). é 
consiGerada como · funcção mléra.men.te estadu al e local. Bem que o Cong~resso 
tenha concorrido para o 'desenvolvimento da instrucção, com a r eserva de 
terrenos para escolas e com as subvenções provenientes da venda de terras 
publicas, toda e qualquer t entativa d<> intervenção nacional na .questã.o do en -· 
sino tem provocà.do Tesist~ncia immrdiata". Em compensação, accrescenta o 
me~mo escriptor, a acç;ão dos poderes locaes desenvolve-se constantemente : 
"O porinC'ipio de que - o sab?r e o ensino d!ffundidos por toda a commum
cl.ade são essencia.es á prpservação de um governo livre e dos direitos e liber
dades do povo - incorporou-se á g <'Jlet-alicade da·s constituições estaduaes : e 
muitas dellas vão <'!}ém, provendo. com maior ou m ;nor particularidade. á oi'
ganisação <la instrucção estaàual". 

Na Surlssa, a instrucçã.o popula1· é confiada exclusivamente aos can tõe3. 
cuja legislação diversifica; inclinam-.se, po>rém. tendencias rece'lltes á. syste
ma.tisacão de certos p<rincipios. •de origem (hmocratica. Os poder s federaes 
não intervêm .na i-nstrucção ptimaria. Ape•n::ts . o art. 27, incluido, em 1874, 
na rPvisão da Constitu<ição Feóeral. collocnu o ensino sob a autoridade civil , 
o declarou obrigatorio, e autorisu a Confederação ~ adaptar as medidas legaes 
contra os cantões que não cumprissem o dispositivo constitucional. "O iPoder 
F'ederal, escreve Levasseur, não administra; a instrucção .primaria. não lhe 
compete, e a emulação reinante entre os cantões não lhe offereceu se.:não raros 
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ensejos de applicar as medidas visadas pelo art. 27; moesmo um projecto de 
creação do cargo de iSecretanio da I.nstl'Ucç.ào Publica <foi rejeitado em 1·882 
pelo voto popular". 

Na Repu'blica Argentina, a Constituição Fede1-al de 1860 prescreveu, no 
art. •5°, que as provi.ncias se organisariam por lei propria, de modo a asseg,u.
rwr, entre outras funcções, a tnstrucção primaria . O Congresso Na.cionaJ li
mitou-se, por isso, a legislar sol;>re o ensino ;na,s colonias e. territomos fed:e
raes; patenteada, !J.)Oréan, a insufficiencia d!a acção ,provincial, voto·u, em 2{; 
de Setembro de 1871, a lei chamada das subve.nções na.cionaes, em virtude 
da. qual .as províncias adquiriram diTeitos a um a.uxii.lio pro-porcional á des
pesa de cada uma .com o ensino elementar. Esse auxilio varia com a capaci
dade financeira das differentes pl'()vincias; é dispensado :na. ·proporção de um 
terço da despesa, fus de Buenos Aires, Cordoba, .Santa F'ê e Entre Rros. de 
dous terço , a Corrientes, Tucuman, tSa;ntiago dei Estero, Salta., lY.Lendoza, 'san 
Juan, Ca tan.narca e ·San Luis; e de Wes quartas partes, a Jujuhy e La Rioja.. 

Não satisfeito ainda com ·os resultados dessa lei, o Congresso enfre;ntou 
a. questão mais de perto, votando, por iniciativa ue Manuel Lainez, a lei de 
19 de Outubro de 1905, que autorisou o Conselho Nacio.nal de Educação a es
tabelecer directamente nas províncias, que o solLcitassem, escolas elementares 
com o programma mínimo da lei de 1884, oharna.da da educação commum. Na 
lei ele 1905· se inseriu a clausula da tprêvia solicitação das- .provtncias interes
sada;s, para o effeito ·de conto1'na.r a difficuldatle creacla pelo art. 5° da Con
stituição á iniciativa do poder fede['a!. Rodolpho· Rivarola, ao sustentar a 
these de que na Republica AJrgentina a evolução conS'titucional ~ .processa, 
tran.sformanclo subterraneamente em unit:;Lrio o primitivo systema federativo, 
aponta a lei Lainez, e ntre as di'Versas revelações dessa tendemcia. 

ASPECTOS PQATICOS 

As duvidas constituciona.es não passam, talvez. de ·3mbaraço theorico á 
á iclêa da. intervenção di·recta da União. Em geral, os E stados c.São muito mais 
ciosos da sua autonomia., .quando tocados ·certos direitos e vantagens, do qu0 
diminuídos certos serviços e encargos, n ella incluídos. Da:hi a extensão cres
cente das attril:mições feclC['aetS. 4liás, na hypothese, trata-se elo interesse na
cional, essencialmente com·promettMo com a ·questão elo .ensino pri.rnario. 

O que cumpre indagar me1hor, abandonwclo o '!)onto de vista co·nstitu
oional, ê se, no terreno das soluções praticas, a fórm·ula mais acceitave1 é 
mesmo a acção directa da União, dissociada. da dos Estados. 

A centralisação do ensino e-ncontraria difficuldades in&lliperaveis, determi
nadas pela i.rnmensidatle territorial do !PaiZ, onde os nucleos d e população, Oi~
tribuklos com ·densidade m•uito .desigual, :não dispõem <S·enão de escassos meios 
de communicação com a !Capit a l da R epublica. Oomo conhecei-as, e prover 
ás necessidades locaes do ensino publico? Como obter dados estatísticos reaes, 
para os reladonar entre si, e, no satisfazer .ais eocig1e;ncias J.ocaes, evitar la
cunas, preterições, injustiças? A a.cção do Governo iFederal, sem o conhed
mento particular dos factos, não· alcançaria os resultados ·pretendidos; seria, 
si.rn, conduzida pelos interesses dos postulantes politrcos, legitimamente em 
pen·ha.dos na sa.tisll'acção das necessidades do .seu campana;rto, mas rendidos. 
por isso mesmo, á influencia tprogressiVla da União nos negoocios regionaes . 

Sem o concurso c1e agentes direcbos, co11ocaclos na,s ambiencias locates, a 
organisação não te ria efficiencia; do mesmo modo, sem a c001tribuição da.b 
rendas locaes. não haveria finanças, q•ue a comportassem. Assim ê, em toda 
a parte. 
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Na França por e.xemJJlo, on'de a aclmlni:;tra~:fw é fortem.entc centrallsacla, 
competem ao:; funccionarios locaes os mais extenso:; pocl rcs, L1uanto ao 'P L'O
vlmento, dirccção e fiscalisação das escolas . Na B algica, cada con:llmuna deve 
manter pelo menos uma escola, á custa das p,r,oprias r nelas, .accrescidas de 
subv nçõ s elo govet'11o geral do provincial. Na Dinamarca, onde a instru
cção primaria é tão largamente <Uffundida, as escolas publicas são, na sua 
maioria, creadas pelas coinmunUJs; em n~uito 1nenor numero, p lo Estado. Na 
Suecia e na Noruega, ssa attribuiçi'Lo é tam.bem das communas, subvenciona
das pelo Estado. Na Prussia, a..s escolas popular !S (Vollcsschttlen), existentes 
em tOdas as cida.des e em todas as aldeias, comprchendem-se nos districto:; 
escolares, os quaes são administracàos pelos conselhos, clbitos, em parte, pelos 
pa,es ele familia, com a attribuição ele votar os orçamentos escolares, r>rovin
dos de taxe.s locaes, e propôr tres cancli~latos, á escolha do governo, a;>ara a 
nomeação de professores. O Estado impõe a uniforanic"k'Ude do ensino, sub<lr
dlnanclo-o ao regimcn legal decretado no inte~·esse da. disciplina naciosal. Na 
Italla, as escolas elem ·ntare!> d pendem d,";LS co= unas, subve.ncionadas pelo 
Elstaclo. que por sua v z mant m outra8 direotamente, sub1neltendo todas a 
uma rcgulamentaçiio ge-ral. Na Inglaten'll., os cons lhos locaes cobram um 
imposto especial (Sohool 1·ate), que õ uma percentagem do imposto sobre a 
locação pr dial. cujo prOducto applicam no e'nsino primario, com subvenções 
do Estado, distribuldas pelo Bocwc). ot E!Lttactlion, e Jll'01JOrcionac!> á lmpor
tancia de cada escola, supprimiclas quacsquet· taxas escolares (fees), desde 
1891, com a gratuidade da lnstrucção. As aon tir1 twU:on.s sahools, cr a das pela 
r r fonna de 1918, estão sujeitas ao mesmo Teglmen; são gratuitas e mantidas 
pelos conselhos Iocaes, com os recursos trihut.arlos ospeciaes, que possuem, 
mais as subv nções do g-overno na pr011orção de metade, pelo menos, da des
lJesa reconhecida p lo Boa-ra o! Ecl1~.ccttion. 

Como se vé, mesmo em palzes centralisados, os podel'BS locaes suprportam 
os ncargos ·do ensino pulbllco, incu,rnbindo-se, a lém da contribuição finan
ceira, das particulaa·idad s da parte administrativa. Tegulamentada, em regra, 
pelo Estado. 

O que ha é, ,portanto, uma rP•latlva desce11tralisação do ensino . Ora, no 
Brasil, a descentralisaç;ão administrativa caraclel'isa a fôrma de governo: 
cairíamos, pois, num clr<!ulo vicioso se, organisando o ensino primario, pre
tendessemos crear os ot·gãos indispcnsaveis ao exercicio das funcções locaes, 
como é mlstér em toda a parte, seja qual fôr o regimen polltico; sses orgãos 
já existem para isso, como para tudo o mais: são os Elstados. Logo, a acc;iio 
do Gove•rno Federal deve juxt.wpôr-se á dos Esto.dos, em vez de •Se afastar 
dclla, para seguilr so1itaria outros camin•hos, tanto mais quanto é certo que. 
so assim acontecesse, provavelmente os ]Jodcres locaes se retrairiam cl:t fun
cção que lhes é propria, confiados em que a iniciativa da União n. substf
tulsse .. Nada nos leva a lib"1-t::t.r os Estal{]os desse encargo. Se os recursos 
finaneetros, com qu contam, nã.o bastam á consecução elOS resu lt8Jdos, que ~;e 
exigem. o rémeclio não está em a.llivial-os. senão em COil1cecler-l,he-s outros. 
Preste-os a União, como lhe cumpt~, mas de accôt'ào com os Estar1os, 1 ,o 1·qu~ 
o Interesse nacional coincide, no caso, com o interesse .peculi,1.T de cada um 
drlles 

SUBVlDNÇÕElS 

~ todas as fórmulas de in.terve;nç;ão da União, até agora suggeridas, :. 
~ue mais se coaduna com as disposições constitucionaes, com a Jnclo(e do re-
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liaveis com a acção directa, é o auxilio aos Est.c'Ldos, por meio de subvenções. 

As reservas oppostas a este alvitre são tiJ·adas do exemplo da Argentina, 
que não se conLe.ntando só com o. lei <Ias su bvenções nu.clonllles, decretadt.. eJn 

1871, investiu ainda o g vt•rno la Republ!ca, !!J · la d 1907, no encargo de c1'6'ar 
organisar escolas, independente de acção conncxa com as províncias. 

E' preciso o•bservu.r, porém, que a lei de 1907 não r vogou a de 1871. «s 
províncias continuam a r~:ceber as mesmas subvenções. As escolas eXisten
tes naquelle paiz silo ulnda, na nw.loria, as n1ant!das v las províncias, com 
o auxilio lo governo nacional, apesar dos 1'6sultados que a o.cçã.o clirecta vem 
provando, em orbiLa m •uito ma,Js limitada. A lei Lainez não importou, por
tanto, na com'leronaç1ío elo systcmtt ela:; sul vençõ, s; resultou, slm, da lou
vavel solicitude com que o Jegislado1· argentino ven"l acceleranclo, por todos os 
meios ao seu alcance, o progresso da. Jnstrucção primaria. Com1Jr h encle-se, 
além disso, quo o sYSL<:ma o.rg·enttno não tt:nha surticto wdoa o& el!Cltob, de 
que. noutxas condições, seL"ia susceptivtl: as subvenções são concedidas na 
proporção elas despesas actuaes, que as p r ovíncias realisarrt com a instruccií.o 
primaria; allivtam-lh os O<rçam•entos, sem as obrlglllrem à applicação elo a,u
xilio no d~se:nvolvimento d·o -ensino publico, com a et·eação de ma.is e~cu1as. 

Outro dev ser o systema a acloptar no Brasil. Determine-se que as 
suhvenções sejam conc<'diclas só ás es las creadas !Pelos Estados, poste
riormente >L lei que houver autorisado a c-oncessão do auxilio, exceptuadas, 
assim as já existentes, as quaes continuarão mamtidas exclusiva-mente com 
os r cursos estaduaes, pois não se pretende, de modo nenhum, !ndemnizar 
os Estados de d spesas que venham fazendo com o ensino publico, no cum
primento de um dever constitucional, a que nào corresponde c11reito de 
resarcimento. As subvenç.ões federaes •servirão de ampliar a organisação 
actual elo ensino, supprinclo as lacunas existentes, com o augmetno do nu
mero de scolas. Visando a resultados :futuros, correspondentes ás nossas 
verdadeiras necessidades culturaes, obedeceria a União a um criterio falho, 
se proporcionasse o auxilio á clesp za que os Estad~s jlí. realizam com o 
ensino primario, mesmo porque nii.o s póclem aferir aquellas necessidades pela 
maior ou menor atienção que até agora lhes tenham dispensado os poderes 
estaduaes. Se é incont stavcl que certos orçamentos já estão sensivelmente 
onerados C'Olll esses serviço, é tambem verdade que em outros as dotações 
consignadas ao ensino ainda são liminutas. 

!E' p •!"feitamente razoav' l, por isso, que no intuito ele conigir essa 
desigualdade, o direito ás subvençõ s f deraes só o adquiram os Estados, 
quando jli. clespPnclam no minimo 10 % ela. sua receita total com o ensino 
primario, pois nflO Re compr lwnde que nuns n proporção esteja Aquém desse 
minimo, e noutros vú além d 15 %, sendo todos, presumidamente, capaws do 
mesmo esforço relativo. 

Pouco importa que no reglmen das subvenções, divididas as despesas 
com o ensino publico entre a União e os Estados, continue dependendo dest s 
a iniciativa ela creação ele esc-olas: a espe tativa do auxili federal lhes 
servirá de estimulo; aliás, os governos estaclua s ficarão, em posição moral 
assaz precaria, perante os orgãos legltlmos da opinião. 

As scolas municipaes, e as particulares onde se ministre o ensino leigo 
e gratuito, merecem os mesmos favores, desde quê se orga11isem de accôrclo 
com a legislaçã,o dos Estados, e sejam .f.iscalisadas pelas respectivas autorL 
dades. 



--226 -

ESOOLAS NORMAES 

A escola primaria contemporanea ;presuppõe a formação de professores 
dotados de idoneidade moral e intellectual, á altur a dos fins , que a inst ruc-ção 
popular collima. Visto deste lado, a funcção do professor preliminar, como 
primeiro guia da inte!Jigencia e do caracter das novas gerações, numa idade 
em que o individuo é extremamente sensível ás influenMas do meio, reveste 
importancia social muito maior que a do professor das escolas de gráu pos
terior, onde tem ingresso a juventude r>reparada pela escola elementar_ Pas
sou, portanto, a época do mestre escola improvisado, recrutado entre os nau
fragas de outras carreiras, balda de disciplina mental e moral, desprovido de 
aptidões teclmicas especiaes. A escola normal é a cupola do edifiMo do en
sino publiÇ!o; não fôra ella, a escola elementar não seria um abrigo, mas um 
campo raso, desolado pela ignorancia. A preparação do mestre é, pois, a con
dição .prévia indispensavel a preparação do alumno primaria; o mais impor
tante de todos os institutos profissionaes, em se tratando de ensino technico, 
é, sem duvida, a escola normal. As .escolas subvenMonadas pela União não 
pódem deixar de ser regidas por professores normalistas .. 

OBRIGATORnlDADE DO ENSINO 

A obrigatoriedade esco1ar é outra condição sem a qual se frustram as ten_ 
t.ativas de generalisa.ção do ensino e se desperdiçam as quantias acaso des
pendidas com esse fim. Para o comprovar, basta dete.r um pouco a attenção 
sobre a distancia que vae da matricula á frequencia nas nossas escolas 
publicas. ·Em S. Paulo, insistem todos os inspectores escolares, informados 
pela obse rvação directa, que não é possível diminuil-a, emquanto não fôr 
appplicado, sem frouxidã o, o principio da obrigatoriedade. 

E' muito maior do que se póde presumir, m esmo nos centros m ·üs 
adeantados, o numero dos paes refractarios á idéa de mandar os filhos á es
cola, isto pelo interesse , que todos têm, de os empregar, sem tardança, no 
trabalho remunerado. tE' essa uma razão a mais, em favor da obrigatorie
dade, desde que a lei prohibe, ou deve prohibir, o trabalho de m enores ele 14 
annos. 

Ou a prohibição é um facto , e nesse caso se impõe, come consequencia, 
a obrigação escolar, pois, do c-ontrario, augmentaria o numero de candidatos 
aos institutos disciplinares, ou escolas correccionaes; ou é uma burla, e en
tão deixemos que se percam as nossas melhores esperanc:;as, emquanto 
as fa bricas consomem as e nergias nascentes, aue cuidavamos transformar, 
pela educação, em forças vivas da sociedade. 

Remanescem ainda, no nosso meio, alguns pr conceitos retardatarios 
ácer.:!a da obrigação escolar, como infringente do principio da liberdade in
dividual, o que importaria em r econhecer aos pae s o supposto direito de im-. 
p edir que os filh Os vão á escola. Esse conceito, deduzido de um individualis
mo dissolvente, m a s caduco, identifica as relações juridicas - crea-das pelo 
direito da família, - com a,s de natureza patrimonial: o filho é a 
propriedade elo pae, que dispõe dell-e, como de todas as coisas sujeitas ao 
seu dominio . E' a r esurreição moderna da mancipio romana. Felie;roente, 
porém, em todos os codigos contemporaneos, o patrio poder nada mais sL 
gnifi ca qUe um mandato moral, outorgado de conformidad<:l com as leis ela 

11a tureza., geradoras do pa-rentesco; é in-stituído e regulado pelas leis civis, que 
beneficio exc111s ivo do filho, que precisa dessa protecçã.o, e da sociedade, que 
a impõe a o pae como um mun1ts . Ora a instrucção interessa tanto ao in di-
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viduo c-omo á sociedade; n inguem tem o direito d impedir a satlsfacção desse 
interesse, ao m smo tempo individual e social. T aes as razões determinantes 
da obrigatoriedade escolar, prescripta nas legislações mais adeantadas, e ri
gorosamente cumprida na pratica, porque a efficacia do preceito reside na 
sua estricta observancia . Na Allemanha a obrigação se impõe até á idade 
de dezoito annnos . 

CONSEILHO NACIONAL DEl EDUCAÇÃO 

Subvencionando o ensino primaria comp te natu ralmente á União acom
panhar, ou antes dirigir os resultados que collima, com essa interferEmcia na 
questão. Não se pretende apenas a ubiquação da escola elementar, senão 
ainda que a escola se amolde á finalidade nacional, como vertice superior de 
convergencia de todas as linhas do systema. E' prectso, pois, integrar o 
ensino publico, evitando que a excessiva descentralisação das organisac;:ões 
estaduaes prejurique a unidade do .pensamento finalistico, a que ellas devem 
obedecer; se dispersiva, a acção dos poderes publieos não teria efficiencia 
pratic-a. 

Essa funcção integradora, que por sua natureza mesma cabe á União, 
é perfe itamente compatível com a autonomia dos poderes locaes; não a 
absorve, nem destróe. Além de legitima em qualquer hypothese, na de que 
se trata, essa legitimidade ainda se explica com razão sobeja, rporque se é 
certo que os Estados têm a faculdade de organisar o ensino, de accôrd 
com as conveniencias proprias, não é menos verdadeiro, .por outro lado que 
sem prejuízo dellas podem e devem ser unificados os princípios de ordem 
geral, quando esse seria o intuito da União com a dispensa de um auxilio 
dependente de prévia solicitação dos poderes locaes. 

Se se não combinarem synergicamente todas as forças propulsoras do 
ensino publico, não se logrará tampouco a combinação dos resultados. A ener_ 
gia integradora dessa elevada funcção reside num orgão central, consi
derado necessario em toda a parte, onde os poderes nacionaes não se despre
occupam do problema da instrucção primaria. 

Nos Estados Unidos, o Congresso creou em 1867, por proposta do presi
dente Garfielcl, o Burea1L ot Ed1wation, a principio com existencia autonoma, 
e desde 18-68 como dependencia do Ministerio do lnterior, encarregado de 
colligir dados áC"erca da situação do ensino nos differentes Estados e territo
rios, divulgar informações relativas á organisação e direcção das escolas, e 
propôr os methodos e systemas escolares mais adequados âs conveniencias 
da educação nacional. ';O Bllreau" de Educação, diz Levasseur, tem eon
tribuido poderosamente para o progresso da educação na America, devido á 
publicidade que elle dá aos resultados escolares, âs informações e conselhos, 
que dispensa constantemente, á emulação, que suscita, e á influencia moral, 
que exeree". Entretanto, o commissario de educação não dispõe de nenhuma 
autoridade administrativa sobre as diffefrentes organisações do ensino man
tidas pelos Estados. 

Essa instituição consummou a obra de Horacio :Mann, tão justamente 
celeb<ada nos Estados Unidos. Presidente do Senado do Massaohussets, assl
gnava o illustre cidadão americano, em 1837, o acto da creação, em Boston, 
do Board ot Education destinado a averiguar a situação real do ensino, na_ 
quelle Estado, e a empregar os meios capazes de lhe melhorar as condições . 
Deixando o alto c-argo politico, que occupava, para servir no lugar de se
cretario do 110vo consel·ho, converteu Horacio Manlni todo o seu esforço 
pessoal, em invencivel instrumento de reforma do ensino, sem que, para isso, 
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lhe estivessem ao alcance outros recursos senão a propaganda das idéas a 
realisar, as conferencias, as circulares, as publicações e , sobretudo, os me
moraveis relatarias dos trabalhos a que dedicadamente se entr egou . Logo 
os outros Estados seguiam o exemplo vindo do Ma.ssachussets e br·eve havia 
em todos elles os mesmos conselhos escolares, até que a União, por sua vez 
instituiu, em moldes identicos, o Bureau de •Educação . 

Na H."publica .Argentina, o ·COnselho Nacional de Educação exer·ce f un'
cção de importancia capital, no tocante ao ensino publico, devendo se lhe 
attribuir os magníficos resultados que a instrucção n aquelle paiz vae todos 
os diUJS demonstrando, em escala ascendente. 

o Conselho Nacional de Educação, organisado sem apparato burocratico, 
é a repartição technica, de que carecemos . . !:)ob a suggestão dos exemplos 
citados, colhidos no estrangeiro, já propuzer'léLITI a idéa, nesta Camaru., apenas 
com variantes de fôrma, os illustres Deputados ISrs . .José Augusto e •Monteiro 
de Souza, a quem a Nação deve assignalados serviços, prestados á causa 
da educação popular. Urge transformai-a., quando antes, em realidade. Dahi 
é que nos vü·ã o conhecimento exa.cto da situação do ensino no paiz, com as 
indicações da experiencia, sem as quaes não nos será possível ..:un;:;trui;:, neste 
terreno, obra definitiva, p07 muito perfeita que ;o.Jla nos pa:'b~a. qua ndo en
cerrada nos limites da concepção abstracta . Sejamos .pragmatistas : acom 
panhemos os resultados, confiand o no dyna nismo da evolução creadora, de que 
fala Bergson. 

CONCLUSÃO 

Inspirou-se nas idéas que ahi ficam expostas, numa synthese muito densa, 
o projecto que offereço á deliberação da Camara dos !Deputados. A fórmula , 
que nelle se propõe, para a intervenção na União no magno problema, pteten
de conciliar, em virtude mesmo da sua singeleza, ag facilidades e convenien
cias de ordem pratica com os preceitos constitucionaes em vigor 

-'"" tentativas, como esta, batem logo no escolho das dif.~,culdades finan
ceiras da União. Não extra.nhemos, agora, a ol:Yjecção. Mas gpardemos todos 
a certeza de que se, no Brasil, as questões politicas, acceita a e~:pressão no 
seu sentido mais verdadeiro, embora mais des.presado, se contiverem na ~s
treiteza do criterio orça;nentario que presume :promover a prosperidade na
dona!, com o córte por igual de todas as despesas, sem as seleccionar, dis
tinguindo entre as que sacrificam o paiz e as que lhe preparam a grandeza 
futura, não só soffrerão, com isso, os elementos de vitalidarde economica, 
como ainda as finanças mesmas continun.rão· em situação permanent.,mente 
difflcultosa. Já o dizia, em 1882, com a sua inexcedível clarividencia, o 
grande homem de Estado, que é o 1Sr . Ruy Barbosa: "A exti:lcçãa do 
defioit não pôde resultar senão de um abalo profundamente renovador nas 
fontes espontaneas da tproclucção. Ora, a producção é um effeito ela intelli
gencia: está por toda a superfície do globo na razão directa da educação 
popular. Todas as leis protectoras são ineffficazes, para gerar a grandeza 
eco11omica do .paiz, todos os melhoramentos materiaes são incapaz-es de de
terminar a riqueza, se não partirem da educação popular, a mais creador.J. de 
todas as forças economicas, a mais fecunda de tocla.s as 1nedLdas financei?·as". 

Discutimos frequentemente a necessidade do aproveitamento dos recur
sos da natureza, para transformar em valores co11cretos a;s vinualidades, que 
ella encerrra; esquecemos, porém, . quasi sempr e, que ele todos os valores dis
persos na natureza, o mais e leva.do é o homem, e o uni<:o Cd.paz de, por 
si só chegar a todas as alturas. Colericlge, contemplando a singularidade do 
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'Phenomeno, assim o definiu:· "O homem, num sentido derivado, pôde ser c on
siderado com o seu proprio creador, porque, aperfeiçoando as faculdades de 
que Deus o dotou, lOgra não sômente ampliai-as, senão ainda C'Tear outras''. 
E' o resultado terminal da educação. 

Na sessão ãe 19 de Dezentb?'O do mesmo unno ,a Com
missão ele Instn~cção clet~ o segtbinte pa1·ecer sobre o p-rojecto 
do S1·. Salles Junior . 

Não se discuL mais hoje o direito, ou antes o dever que cabe ao EstadÓ 
de velar pelo desenvolv imento da vida espiritual do povo. 

Principal coordenador das n ecessida,des sociaes, o poder publico não pôde 
descurar os intet,esses t>ducativos que, nesta hora, são cada vez mais intensa
mente sentidos, sobrepujando todos os outros, que nelles, em ultima analyse, 
entrm1eam e esbarrarrn. 

Não é q ue se .'3ustente aqui a these, evidentemente exaggerada e falsa, 
em face da qual, instruída e educada a massa ge~al dos cidadãos, sô por isso 
estariam solvidos todos os muitos e complexos problemas que agitam a vi'Cla 
contemporanea. 

O no•sso ponto de vista é outro: o que s1.1stentamos é que, sem instrucç:ão 
generalizada, :mpossi' el será aos governo;;; resolver com efficiencia as demais 
questões inter<essando á vida collectiva. 

Como conceber, PO·r exemplo, a possibilidade da verdadeira democracia, 
governo do povo pelo proprio povo, en'l paiz cujos habitantes, em sua maxima 
parte, não teem, po~ falta de luze mentaes, a exacta noção dos .seus deveres 
nem mesmo elos seus direitos? 

Oomo organizar uma sér:a cmnpanha de hygiene nas nossas zonas ruraes, 
afastando de uma vez as muit:ts endemias que affligem a nossa população, si 
esta não se encontra em situação mental de comprehender o alcanoo das me
didas aconselhaveis pela sciencia? 

Como fazer implantar e radicar o principio do serviço militar obrigatorio 
no seda de gente, m quem a noção de Patria é e nem pôde deixar de ser 
yaga e iJnprecisa? 

Como augmentar e melhorar a producção nacional quando o braço tra
balhador não é guiado pela intelligencia esclarecida que orienta o tra;balho a 
o torna efficiente em toda a parte do mundo? 

Estamos, pois, com a bôa doutrina quando affirmamos que a obra escolar 
precede todas as ontras que com ella intimamente se entrelaçam e clella di
recta e intmediatarnen te dependem. 

Assim, a verdadeira politica de constru cção social, a unica em condições 
de realizar e con eguir a bem estar e o progresso conectivo, tem que co
meçar pelo desenvolvimento da cultura publica, pela mais completa dissemi
naçã.o elo ensino, pela divulgação e generalização do saber. 

Essa é a tarefa maxima dos governo , sobretudo em uma época historica, 
como a presente, em que é necessar:o tirar o maximo rendimento elo esforço 
de cada individu o, especialmente na obra de producção economica, cousa que 
sô o avigoramento de suas · energias productoras, per effeito de educação con
veniente, poderá conseguir. 

Claro está que aqui nãa estamos defendendo o principio de monopollo 
educativo pelo Estado. 
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Ao con trar:o, desejariam<>s que as forças privadas, a inic iativa individual 
ou o espiTito de as,;ociação, p udessem t ornar a si o encargo de dlffundil" a 
ii:.strucção . 

Mas, evidentemente, tal não acontece, e a ev olução de todos os p ovos, 
mesmo dos mais avançados, mesmo aquelles trad icional e h istoricrurnen te in 
dividualistas, como a Inglaterra, está seguindo u m caminho de crescente in
tervenclunismo e-se<>lar, certos os seus governos de que àJbandonar problema 
tão funuamental a uma hypothetica iniciativa privada é disservir aos supre
mos interesses collectivos que lhes cu.mpre resguardar e ,que teerrn n a disse
minação da cultura o seu ma:s firme supporte. 

Por essa razão é que o Estado moderno, quando bem orientado e dirigido. 
11ão esquece um sô instante, pondo na primeira linha dos proble mas a re
solver, o da instrucção publica, situação que Menotti de Francesco caracte
riza com segurança nas seguintes palavras: O Estado pôde dizer-se hoje, 
entre todas as nações civilizadas, o maior e mais poderoso at·gão para o des
e;nvolvlmentu da. vida !nlellectua1 do povo. 

Um facto é preciso destacar na actividade educativa dos governos mo· 
darnos: é que, ao contrario do que succedia em outras épocas, a immiscuição 
do poder publico procura preferentemente o ensino popular por excellencia, 
nos seus aspectos primal'io e profissional, confiando a educação das elites, 
pelo menos quanto á mauute11ção financeira dos r:ursos em que ella é minis
trada (ensino secundaria e superior) aos recursos particulares . 

Isso se explica facilmente: é que a instrucção secu ndaria e super1or é 
procura{]a pelas camadas sociaes de maiores e ma'•s fartos re.cursos, emquanto 
que o ensino pri.mario e profissional tem que caber a todos e com elle deve 
ccntentar-se a grandP maioria dos cidadãos, todos os que a fortuna não fa
Y(Ireceu. 

Interessante seria esmiuçar as mais recentes legislações escolares dos povos 
ma.is arleantados e cultos, para verificar quanto estão t<Jdos compenetrados de 
que é ao ensino primario e profissional que deve caber a primazia na funcçã.o 
educativa que o Estado está chamando a si. 

A ultima reforma ingleza, a que foi levada a termo pelo grande Ministro 
Fischar, é disso uma eloquente demonstração. 

A Inglaterra foi até alguns annos atrás o exemplo classico do paiz não 
intervencionista, entregues os seus instituitos de instrucção a sirrnples inlcia
tlva individual e ao espirito de associação. 

Varias sociedades se constituíram para cliffundit· o ensino do povo e duaB 
dellas, a "National Society" e a "British and Foreign Schools Socioty" ti
veram a ... -na:s benemerita das actuações. 

Em 1833 surgiu a primeira intervenção do Estado; foi votada pelo Par
l:J.mento uma subvenção de 20.000 libra13 destinadas ás sociedades e parochiaa 
que fizessem construcções escolares. 

Em 1840 foi instituído o De11artamento rlP Educação Publica. e em 1846 
'<LS desp>i!zas do Estado com a instrucção- primaria já ascendiam a 100.000 
libras. 

Forster, Ministro da Instrucção Publica em 1870, deu passos mais co
rajosos e creou propriamente o ensino primaria publico na Inglaterra . Di
vidiu o paiz em distr:ctos escolares, verificou, após inquerito cuidadoso, a:; 

necessidades de cada um, n ecessidades a que procurou attender por medidal'< 
Yarias. 

Em 1872 creava-se a frequencia obrigatoria da escola e em 1891 accei
tav!l.-se 15 pt·inr::ipio de gt·atuidade, para <>s filhos de famílias sem recursos. 

Outras leis foram surgindo, todas ellas no sentido da maior intervenção 
elo Estado na vida educa ti m, até Agosto de 1918, quando, por inspiração de 
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Fisher, foi promuJ.gada a nova uei sobre instrncçã,o publica tornando obriga
torio o ensino prura as crianças de cinco a 14 annos de idade, permittindo as 
'"1toridades locaes estender esse limite até os 15 annos, criando escolas com
plementares, de ft·equencia igualmente obr'.gatoria, ~ os 16 annos e de 1925 
em deante até os 18 annos, prohibindo o trrubalho dos menores de 12 amnos, 
autorizando as a utoridades lCJocaes a crear e subvencionar campos de férias, 
campos escolares, centros de educaçãJo physi a e social das crianças, bem 
como classes infantis para as crianças de dous a cinco annos e tornando 
l:lbsolutamente gratuitas as escolas publicas elementares. 

Conforme se verifica, trata-se de uma lei cujo pi·incipio dominante é o 
dct lngerencia immediata do poder publico na disseminação do ensino popular, 
•que não é descurado desde os primeiros annos de vida do individuo até a 
Jàade, de seu ingresso na vida social como força de producção economica. 

E' um outro aspecto da~ nov:..s leis escolares que "onvém salientar, a 
preoccupação de fazer da escola um elemento gerador da !'iqueza publica, 
preparando os que nella se fomnam para a vida do trabalho. 

E' o que se observa da lei Fisher com as suas escolas complementares 
(.ed'ucação economica) obrigatorias, como é o que se vê da ultima lei da 
Belgica, cuja evolução pedagogica, nas suas relações com a vida legislativa, 
passamos a resumir; muito embora saibamos ser bem conhecida dos que s.:: 
ilJiteress::un pelas questões de instrucção publica. 

Passados O·S primeiros tempos historicos, nos quaes a instabilidade du 
vida politica se reflectia na vida escolar, que ora evolvia, ora se deprimia, en
tt·egue ::tos modestos recursos communaes, chegou-se á lei de 1842, que du
rante muitos annos foi a lei organica do ensino primario belga . 

. s 5Uas principaes disposições podem ser resumidas da seguinte maneira . 
obrigação para a communa, a quem em principio erann affectas todas as des
pf;-za::~ com o ensino prirnario official, de manter pelo menos uma escola pri
maria, salvo quando as necessidades do ensino eram attendidas conveniente-
1Q(;llte por escolas privad<LS; g<·atuidade do ensino para todas as creanças in
digentes; o curso da escola primaria abrangia a religião, a moral, leitura, 
escripta, o .systerna legal de pesos e medidas, e lementos de calculo e, de ac
cOido com as necessidades das localidades, o.s elementos das línguas francezu, 
flamenga ou ' a llemã; o ensino de religião e da moral era ministrado por mi
nistros do culto professado pela maioria dos alumnos da escola; a dlrecção 
da escola cabia á autoridade local, menos no que se referia á religião e á 
moral, entregues aos cuidados dos ministros rel:giosos; os livros escolares 
eram. de approvação e escolha official, exceptuando os de religião e moral de
pendentes de escolha das autol'idades religosas; nomeação do professot· pelo 
Conselho Oommunal. Esta lei, a despeito de vivamente combatida sobretudo 
pelo e!E•mento mais exaltado do partido liberal, que nella apontava pr!nclpal
mentP o defeito de fazer immiscuir muito directamente o sacerdote na vida 
da escola, e a insufficiencia do numero de escolas que ella determinava fos
sem creadas, exerceu innegavel influencia no desenvolvimento co ensino 
popular. 

Basta coslderar que, em 1869, sob o seu influxo, a Belgica já podia contar 
nas suas escolas primarias, segundo statistica constante do conhecido Uvro 
de Laveleye, sobre a "Instrucção d_o Povo", 593.379 alumnos, dos quaes 
494.590 n?.s escolas inspeccionadas e 98.789 nas escolas privadas. 

A populac:ão da Belglca era então de 5. 021.336 indivíduos, e a popu!açãu 
,m Idade escolar era calculaéla em 753.200 crianças, das quaes, pois, apenas 
I S9. 821 não recebiam instrucção. 

O re-sultado para a época era já promissor, mas é evidente· que restava 
.. mito a realizar. 



232-

Veio depois a lei de 1 de J ulho de 1879, visando neutraliza.r na escola 
publica a influencia religiosa e augmentar a intenr nção do Governo no en
sino primaria, mas de ephemera duração, sendo substituída em 1884 pela lei 
de 20 de Setembro que soffreu, no c1ecurso de sua vigencia, varias modifica
ções, entre ellas, as de 15 de Set mbro de 1895 . Em face da organização ele
c<;rrenf.e da lei de 1884 e suas modlf!cagões, o en sino popular belga f icou sob 
a dlrecção do Ministerio elo I nt rior e da Instrucção, assistido de um con
snlho ele apedeiçoamento do ensino primaria. 

As despezas com as communaes cabiam ás communas, mas estas tinham 
direito á sulbvenção da Província e do Estado, coml::mto que a comn1Una 
consagrasse uma somma igual ao producto de quatro centimos addic!onaes ao 
principal das cont1·ibuições directas e executasse fielmente todas as prescri
pgões legaes. 

A direcção das escolas ficou trunbero com as communas que tiverarrn a 
faculdade de adaptar ou subsidiar as mantidas pela iniciativa pri'Vada. 

O programma de ensino foi redu~ido, mas a religião e a moral con tinua
ram a figm·ar nelle, sendo, entretanto, dispensadas dessas materias as crian
ças cujos paes o pedissem expressaanente, de accõrdo com o a rtigo 4° da lei 
d e 1895 . 

Elm 1894 a Belgica tinha matr iculadag en. sua~ escold.s prlmrurJas 695.211 
crianças, mas ainda contava cerca de 150.000 sem receber qualquer ins
trucção. 

O resultado era ainda desconcertante para o patl'lotis.mo beLga e a sua 
s!tuação do ponto de vista educativo de mani(esta inferioridade em r elação a 
muitos outros paizes europe u::~ . 

! A clrcumstancia de não ser obrigatorio o ensino e ainda a de não ser 
exigido attestado de- aptidão profissional do professorado influíam decisiva
mente para que a obra escolar na 03elgica não tivesse a im·portancia e a ef
f iciencia que a lcançara nas outras nações mais previdentes e melhor orien
tadas. 

Taes senões e innumeros outros qu e a critica e a experiencla. aos poucos 
apontavam levaram o legislador belga ao novo monumento legislativo a que 
acima fizemos referencia, a lei escolar de 19 de Maio de 1914. 

Não podemos expor aqui tudo quanto se contem em tão harmonica e in
t"'illgente obra de legislação . 

A simples enumeração dos seus pontos basicos serve para evidenciar 
qaa.nto o legislador belga conseguiu traduzir em lei o que de mais avançado 
existe nos domínios da educação, ao mesmo t mpo que procurou attende.r com 
11abedoria aos interesses especiaes do seu paiz. 

Foram estas em suas linhas geraes as elirectrizes novas procuradas pela 
lei reformadora : 

a) o Estado passou a interessar-se mais directa mente pela dlffusão da 
<lllltura popular, certo de que a força das nações tem que resultar clirecta
mente da maior e melhor instrucção dos seus filhos. 

o) !oi instituída a obrigação escolar para todas as; crianças de seis a 12 
~nnos de idade, medida pela qual denodadamente se batiam, desde muito, 0 
partido liberal, o partido socialista, a part e mais adiantada do partido catho
Jico, que apontavan1 como uma inferioridade da Belgica a ausencia do prin
cipio ora acceito, quando todas as nações de a lta cultura já o haviam ado
ptaclo. 

c) A escola primaria, na organização do seus planos de ensino e na ela
boração dos seus programmas, tomou feição regional, no sentido de sua ada
ptação ás necessidades de cada meio a que tem ele servir, abandonando assim 
o principio de uniformidade de typo escolar . 
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à) Foi ct·eado o. 4• gráo da. escola primaria .. o qual, não r~ti;·ando. da es
cola 0 seu caracter de cultura geral, tem, por f1m dar uma fe1çao. ma1s con
cr eta ao ensino, pe.rmittimào aos alumnos o contacto com as realidades eco
nomicas e constituindo como que uma preliminar indispensavel ruo ensino 
.profissional, com o qual, entretanto, de modo nenhum se conEund~. 

Omer Buysse caracteriza muito b m o que vem a ser o 4o grao na escola 
primaria, previsto na lei bel•ga, nas palavras seguintes: ."o_ 4• gráo deve pre
parar para a infinita variedade e multiplicidade de prof1sso s que os homens 
rt:eem de adoptar nas dilfferentes regiões escolares. 

Importa, pois, manter nos estudos o seu qaracter de educação geral; toda 
a tentativa de especialização, em vista d officios determinados, seria fatal 
ao successo dQ 4° gráo. 

e) A situ ação. material do p'o!l'essorado, de cujas condições de capacidade 
se cuida especialmente foi consideravelmente melhorada, .permittindo assim 
que o n1estre possa viver para a escola. 

E' a condição fundamental do exito em todo e qualquer plano educa
tivo: o preparo do professor e a sua situação material devem constituir a 
preoccu pação prime i r a. 

E' a materia prima com que é preciso contar para toda a grande obra 
a realizar. 

Falhando o professorado, não ha plano de ensimo, completo e perfeito 
que seja, que possa dar resultaodos efficientes. 

Foi este o exc llente ponto de vista em que se co!Jocou a nova legislação 
escolar da Belgica, cujos pontos essenciaes mal ficam aqui esboçados. 

Um outro paiz qu e remodelou recentemente os seus planos de ensino 
popular foi o Chile que em lei de 26 de .AJgosto do corrente anno, procurou 
harmonizar a sua instrucção primaria com os reclamos da vida contemporanea. 
poranea. 

Trata-se de um acto legislativo, em q,ue o principio ele obrigatoriedade do 
ensino figura no seu artigo inicial . 

Institue um Conselho de EduC<'l.Ção Primaria, a cuja vigilancia e direcção 
irnmediata, entrega toda a vida escolar e com attribuições as mais annplas. 

Divide o ensino primario em tres grãos .de educação geral, com'Postas 
de dous annos escolares cada um e de um quarto gráo de educação vocacio
nal, cuja duração poder variar de um a tres annos. 

As escolas são elen1entares, superiores ou vocacionaes, estas destinadas 
ao ensino de agricultura, industrias manuaes, commercio ou outros assum
ptos praticos, de accôrdo co1n as necessidades regionaes. 

!-Ia tambem escolas supple1nentares e complementares, reservadas ao en
sino de adultos. 

Obriga o dono de propriedade agrícola, de valor superior a quinhentos 
mil •pesos, extetnsão não imf rior a dous mil hecLares quadrados, e com .po
pulação escolar maior de Yinte alun1nos, a manter uma escola elementar, 
por s ua conta. 

Manda subvencionar as municipalidades que, a juizo do Conselho de Edu
cação Primaria, precizen1 de rendas sufd'icientes para a manutenção das es
colas que tenh am n ecessidade de crêar. 

Providen cia a respeito de escolas normaes, em que o professorado receba 
conveniente preparação, dando ao Estado a missão de creal-as e mantel-as. 

Em u ma palavra: a no'Va lei •chilena está destinada, se convenientemente 
cu mprida, a exercer a melhor e a mais benefica das influencias na sociedade 
em que vai aotuar, visando do mesmo passo a generalização do ensino, a sua 
efficiencia e as suas repercussões no sentido do progr esso social e economico 
do Chile. 

Os casos da Inglaterra BeJ<gica e Ohile por nós invocados, são eloquentes 
na demonstração que nos propomos fazer, de que os povos mais progressistas e 
cultos do g lobo estão, neste momento hl.storico, procurando na renovação 
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dos seus apparelhos de ensino popular os elementos de que necessitam p ara 
a obra de .progresso que teem por missão realizar. 

•Mas ha para nós um exemplo que meis attentamen.te merece ser con
siderado; ê o da Argentina, paiz que tem comnosco, alêm das a.ffinidades 
territoriaes, as decorrentes de uma mesma fonte de civilização, a latina, e a de 
um mesmo regimen político, a Republica federativa. 

!Sabe-se que, na Republica Ar!?entina, como no Br?-sil a Constituição, tra
duzindo o pensamento dos pregoeiros da d!outrina federativa, en.tregou aos 
cuidados directos das províncias autonomas o serviço de ensino .popular, des
preoccupa;da a Nação do seu custeio e do seu desenvolvimento. 

Muitas das unidades fedet'ativas pobres, com orçamentos minguados e 
insufficientes, não pudera;m cumprir com os seus deveres para com a obra. 
escolar, e o resultad·o !foi que em •breve a situação se traduzia pelo imperio do 
analphabetismo, apresentando a Republica visinha uma est~üistica de ensino 
primario verdadeiramente humilhante. 

Juan Ramos, no seu excellente trrubalho sobre a hlstoria da instrucção 
primaria na Argentina, caracteriza as suas escolas de ha 50 a nnos atrás, 
entregues aos cuidados provinciaes, da seguinte maneira : 

"O material escolar s6 existia nominalmente. Nos ranchos que serviaTH 
da edifícios escolares, 50, 100 ou mais crianças agglomeravam-se em pessimãB 
condições hygienicas, descançando em 10 ou 15 ·bancos quando muito, porque 
muitas vezes succedia verem t ranscorrer varios mezes do anno de pê na 
escola. 

Os livros escolares circulava;m em tão pequeno numero que eram comv 
que dóses de pharmacia. Os vencimentos dos professores, os alugueis das casas 
etc., chegavam aos seus destinos, na generalidade das vezes, com cinco, 10, 15 
e mais mezes de atrazo" . 

Nesse estado de cousas, só uma solução era possível: o auxilio dos po
deres nacionaes, já que licito não era abandonar a educação das gerações 
novas, unica força verdadeiramente efficiente com que as sociedades podem 
contar para a conservação àe sua felicidade. 

Os primeiros passos tinham s1do dados em 1853, no Governo de Urquiza, 
pelo Ministro Santiago Der qui> com o levantarrtento da estatística escolar. 

Em 1865, e 1867, no Governo do General Bartholomeu :M;itre foi iniciado 
o regimen de subvenção ás províncias, chegando a ação a dispender em cada 
anno 22.000 pesos fortes. 

Sobreveio, porêm, a guerra com o Paraguay e a obra iniciada sofreu na 
sua continuidade. 

Depois, ê eleito [?residente da Republica o g<rande apostolo da educação 
nacional, Domingos Sarmiento, que fez Ministro da Instru cção, outro de
dicado á grande causa. Avellaneda, e então começa propriamente o que Juan 
Ramos, chama o cyclo 1hlstorico da ef,jcola nacional argentina. 

<Presidente e Ministro entregaram-se de pleno coração á grande causa 
a serviço da qual puzeram a admit·avel eloquencia de que eram dotados, l e~ 
vando a todos os recantos do paiz a palavra de enthusiasmo e de fê, e fazendo 
em toda a parte cong~·egar forças e energias para combater o inimigo da patria: 
o analphabetismo . 

Creou-se o Conselho Nacional àe Educação, vultuosas subvenções foram 
accordadas aos poderes provinciaes, fundaram-se escolas normaes, viveiros 
do professorado, escolas federaes surgiram n.a Capital e nos territorios. 

Vamos dar aqui um resumo da lei de 1884, ·na qual foram como que codi
ficadas as disposições esparsas, em :face das quaes a Nação Argentina pas
sava a immiscuir-se na disseminação da cultura popular. 

A lei começa por fixar como objectivo u nico da escola primSJria favorecer 
e dirigir simultaneamente o desenvolvimento moral, intellectual e physico 
de toda creança de 6 a 14 annos de Idade, cuja inetrucção ê obrigatoria, gra
tuita, gradual e ministrada conforme os preceitos hygienicos. 

Regula o mínimo de instrucção exigível nas escolas communs, ambulantes, 
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de adultos, as condições de admissão do ensino religioso, a matricula escolar, 
ass!st en cia, estatística, provimento do pessoal docente, revalidação de diplo
mas de professores estrangeiros, inspecção techuica, os Conselhos Escolares de 
districto e o thesou ro commum destinado a alimentar as escolas. 

A administração geral desta fica a cargo do Conselho Nacional de Edu
cação, dependente do Ministerio da Instrucção Publica, e composto de um 
presidente, nomeado pelo Poder Executivo com approvação do Senado, e de 
quatro vogaes, nomeados pelo Poder Executivo. Presidente e vogaes teem 
funcção por cinco annos, podendo ser reconduzidos. Ent•re as principaes attri
buições do Conselho, de accôrdo. com a lei de 1884, contam-se: ter vigilancia 
sobre o ensino das escolas normaes da Capital, territorlos e colonias, propondo 
ao Ministro a nomeação do pessoal; prescrever e adaptar os livros escolares; 
organizar o serviço de inspecção; suspender ou destituir professores, inspe
ctores e demais funccionarios, quando faltosos; promover conferencias de 
professores, a formação de bibliot:hecas populares assim como de associações 
educattivas; expedir títulos ele professores, media11te exame prévio, aos par
ticulares desejosos de dedicar-se ao ensino primaria e revalidar diplomas 
ele professores estt·angeiros; organizar a contabilidade e a guarda dos recursos 
destinados á manutenção das escolas; formular e mandar annualmen.te ao 
Congresso, por intermedio elo Ministro da Instrucção Publica, o orçamento 
geral elas despezas necesarias ao serviço sob' a sua superintendencia; admi
nistrar os bens immoveis pertencentes ao thesouro commum das escolas; au
torizar a construcção dos edifícios escolares; superintender a compra dos 
terrenos ás escolas destinados, etc. 

A lei de 1884 cuida ainda das bibliothecas populares e tem um capital 
especial reservado ás escolas e collegios particulares. 

Estas as disposições geraes da lei de 1884, de benefica actuação no 
desenvolvimento ed'ucativo argentino. 

Limitada, porém, á Capital e aos territorios federaes, claro está que não 
pode determinar nas províncias, sinã.o reflexamente, um progresso sensível. 

O analphaJbetismo continuava a dominar muitas dellas, principalmente 
as do interior do paiz. o que impressionou os altos poderes dirigentes da 
vid'a publica argentina, um elos quaes, 0 Senador Manoel Lainez, procurou 
remediar o mal com um projeoto, em 1905 convertido em lei, em !face do 
qual a Naçii.o passou a fundar directamente nas províncias as escolas prima
rias indispensaveis a extirpaçã.o radicai do analphabetismo. 

Estavam vencidos os escrupulos dos inter'pretes Hteralistas dos textos 
constitucionaes e a Nação entrava resr.;lutamente no bom caminho. 

Os algarismos abaixo indicam os esforços feitos pela Nacã.o Argentina 
C'm bem de sua instrucção popular: 

1906 
1~07 

1~08 

1 ~!09 
lnlO 
1911 
1912 
1913 
J 9 l '! 
JD15 
1916 
1917 

Numero 
de 

escolas 
705 
816 
856 

1. 008 
1.486 
1.921 
1.946 
1. 948 
2.003 
2.056 
2.119 
2.432 

Numero 
de 

Alumnos 
130.552 
1•53. 486 
155.8612 
187.767 
229.864 
274.431 
289.475 
30·3. 850 
315.151 
332 . 668 
349.567 
395.653 
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1.010 
3.397 

440 .~57 
46·0 o 753 

Cumpre acoentuar que os algarismos acima se referem apenas â. contri
buição dos podere:> nacionaes, sem faJla1' na .acção particular e no concu:rso 
provincial, o que tudo sommado elevaria a população escolar da Argentina, 
em 1919, a 1. 058.165 individuos, em uma população escolar total de 1. 730.364 
pessoas, ou sejam mais de 61 o/o com inscripção nas escolas. 

E' de justiça salientar o esforço do actual Governo cro Sr. Irigoyen, 
auxiliado no Conselho Nacional de Educação pelos seus elementos directores, 
principalmente pelo seu eminente presidente, o St·. Dt'. Angel Gallardo, no 
desenvolvimento ·cuidadoso e constante de instruccão popular. 

Nenhum goven10 até ·hoje na Argentina, co11seguiu m ais completo exito 
na luta contra a ignorancia. 

'Basta considerar que em tres annos de admini tração o presidente Iro
goyen, accresceu a vida escolar de 1. 341 escolas novas, 3. 791 movos pro!l'es
sor·es, 135.085 novos alumnos. 

Mas ain<la assim 11ão se dâ. poo: satisd'eito e, sentindo que as aeis exis
tentes lhe permtttem 1\lma acção tão completa quanto seria para desejar, 
dada a importancia da instrucção popular no progresso nacional, estâ. pleite
ando perante o Congresso uma nova lei organica de ensino, em que o t'amo 
primario, de accordo com as hases of!l'et'ecidas ao Poder Legislativo, recebe 
lar.go desenvolvimento, to.rnado •harmonico com as vitaes necessidades do 
paiz e com as exigencias da vida universal . 

Trata-se de um projecto systematico e organico, aJbrangendo toda a vida 
escolar, desde o :jardim da infancia até a Universidade, mas no qual as 
disposições refer~mtes á escola primaria são as mais desenvolvida e cuida
dosamente elabot'ad'as . 

Vê-se que, no terreno educativo, a missão da escola primatia é consi
derada essencial e fundamental. 

O presidente Irigoyen aJf'firma, textualmente, que é imperioso levar a 
acção do poder publico a todos os recantos do paiz, onde aind'a. não t-enham 
chegado os saudaveis beneficios da escola, afim de ser logrado quanto antes 
o objectivo immediato por ella visado: - extripar r'ad'icalmente o analpha
betismc, missão sagrada e aJtamenlte patriotica que deverá ser ~·ealizada 

sem dilações, como a melhor contribuição á obra do progresso e do engran
decimento nacional . 

Em vista dos propositos ciue busca alcançar, 'bate-se o governo argen
tino por uma série de providencias, entre as quaes CaJbe destacan:, por não 
constarem até agora de qualquer outra aegislação, as que se referem ãs 
escolas tutorias, destinadas a concentrar em determinados pontos das zonas 
ruraes as creancas a.nalphabetas que não tenham meios de cancorrer a não 
importa que outr'aS escolas; a remuneração de mestres que demonstrem 
haver su:bministrado ·Um mínimo determinado de instrucção a creança.s não 
inscriptas em qualquer outra escola e ainda a fundação directa pelo Con
selho Nacional de Educação de escolas primarias nos pontos dos Tenitorios 
Federaes e 'Províncias, onde ihouver' p.elo menos vinte ana~habetos em 
ida<!e escalar. 

Gomo se vê, é do programma do governo na A~·gentina inte1'essar a 
todos na grande cruzada escolar, começando por d'a.r o exemplo de intereferir 
directamente onde quer que a necessidad'e social de instrucção elementar 
se faça sentir. 

Do que até agora temos expedido, Tesulta que os povos mais cultos do 
globo estão, nesta hora, cada vez mais directamente interessando os seus 
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governos na disfieminação do ensino publico, que o ensin o primaria é, no 
conjuncto da vid'a escolar, o ramo que maiores desvelos está merec6illdo dos 
poderes publicas, sobretudo no mom nto em que a democracia, governo do 
povo pelo prop11:io povo, está conquistando todos os paizes e imperando por 
toda a parte; que os governos C6illtraes, mesmo nos regimens federativos, 
julgam-se no imperioso dever a que não :fogem, àe, em collruooracã.o com as 
demais forcas sociaes, co•ntri.buir para o combate sem treguas ao 3/nalp.ha
betismo, mal social que precisa ser afastado antes de qualquer outo:o, afim 
de que possam ser convenientemente enC!lirados e resolvidos todos os grandes 
problemas sociaes ~. questão ed'Ucativa incontestaveimente presos por laços 
da mais estreita depenâ'encia . 

Si esta é a corrente universal, em que estão todas as illlliÇÕes cultas 
preoccupadas com o seu futuro e conscientes dos seus destinos, resta inda
gar o que temos feito no Brasil, para que não fiquemos á margem do ca
minhar vertiginoso para o progresso que é a nota característica dos tempos 
que passam. 

Manda a verdaâ'e affirmar que atê certo tempo as questões de ensino 
popular pouco preoccupava.m os nossos dirigentes, como, aJiiáJs , tambem 
succedeu na Argentina. 

Um intelligente estudioso do problema educ!litivo no Brasil, o Sr. Osill 
BcH'deaux Rego, explica o :facto pelo modo como se processou a nossa for
mação historica. 

Os nossos colonizadores, mais preoccupados com a posse e:flfectiva e com 
a exploração da colonia, nunca, até a vind'a de D. J oão VI para o Brasil, 
cogitaram de estabelecer as bases da nossa política escolar. 

Com a mud3illça da Corte, foram creados varios institutos educativos, 
entre elles as academias de Ma rinha e Militar, escolas medicas da Bahia e 
Rio, Escola àe Artes e Ofd:icios, a Bibliotheca Publica, etc., mas no que se 
refere ao ensino elementar foram modestíssimos os esforços do Governo e 
esses mesmos sem resultados correspondentes, co·m professorado idoneo e 
infimamente remunerado. 

J:ll' certo que se não pôde accusar os nossos colonizadores de terem 
agido de caso pensado, desejosos de nos impedirem o progresso geral, porque 
pada exculpa.l-os, em parte, ha a circumstancia de não procederem elles na 
proprla metropole ele m a neira differente. 

Historiador dos mais illustres do ensino portuguez, salieptava com jus
tiça que em 1820, nas vesperas da nossa Imdependencia, Portugal estava 
reduzido á seguinte situação, no que se refere á instrucção primaria: "A 
lnstallação e organização àas escolas era tudo quanto se pôde suppor de mais 
primitivo e ellas vegetavam deprimidas e amesquinhadas pelo llibandono a 
que eram votadas e pelos succes ivos golpes que lhes iam vibrando" . 

·Com semelhante herança, era natural que não tlvessemos na conta me
recida o ensino primaria e, por esse motivo, percorremos 67 annos de re
gimen monarchico,' despreoccupados do assumpto, e chegavam-os á iR.epu
iblica sem ter procurado solução conveniente para a disseminação da cultura 
elem,entar, o que obrigava !Pires e Almeida, em um livro, ali~IS, optimista, a 
confessar: "é i'Ilcontestavel que, comparados os algarismos da população 
com os das cr'eanças mat'l:lculadas nas escolas, o ensino primario no Brasil 
não deixa de estar em desharmonia com o Jogar que este paiz occupa entre 
os povos cultos" . 

Subreveio a Republica e a situação não melhorou desde logo. 
O ensino primarlo, entregue na !Mcmarohia á.s Províncias, lf'icou. com ra

zões mais logicas, no regimen republicano fed rativo, com os Estados auto
ncimos. 
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Desde cedo. perém, verificou -se que a obra a realizar , decisiva pada os 
destinos da democracia b-rasileira, não podia ser levad'a a termo final com os 
recursos isolados <los depantamentos federados . 

Sui·giu, então, a idéa de !fazer a União collaborar com os Estados na dis 
seminação do ensino prirnru;io, idéa que é dos primeiros dias c1a Repu])lica 
e teve -co.mo seu defensor inicial o ex-Ministro do Interior, Sr. Fernando Lobo· 

Mais tat'de Q'e.:ffiectiu-se no seio do Congresso Nacional, onde chegou -pela 
palavra do ex-Deputad'o pa raense, Sr . Passos de :Miranda, que, em projecto de 
lei a u torizava n Governo !Federal a entender-se com os governos estaduaes 
co~n o fim de obter odms mesmos a nomeação de delegados, com plenos direitos 
para accordarem, juntaJnente com os pod'eres publicos da União, sobre o 
mel-hot• m eio de ser organizado e systematizaclo o ensino publico brasileiro, 
sobretudo o primario e o technico e profissional elementar. 

Ao projecto do repTesentamte pan·aense, que não teve andamento, succe
deram-se algu!Ils outros orientados pelo mesnw proposito, variando apenas noc 
processos escolhidos para realizat• a id'éa em todos dominante : a cooperação 
dos poderes federaes e estaduaes no extermínio do analphabetismo. 

Em 1916 esta mesma Commissão de Instrucção Publica. por iniciativa 
do seu e!Iltâo i!lustre Presidente, o Sr. Rodrigues Lima, resolveu estudar a 
questão com 0 maJor interesse e incumbiu-nos d'e examinar as varias s ugges
tões até então olffereciclas ao prurlam.e11to republicano e indicar, d'epois de 
apurada a opinião vencedora entre os mais cuidadosos examinadores do pro
blema. a solução harmonizadora d'os textos constitu cionaes com as n ecessi
dades educativas do paiz . 

No longo parecer que, naquelle anno, elaboram os, no cumprimento do 
honroso mandato que nos oonfiára a Commissão, chegaJnos as seguintes 
conclusões: 

a) as diversas crises que ruffligem a sociedade brasileira, refl xos ele 
uma crise unica, evid'ente e real, -que é a da educação nacional, não podem 
ser attendidas por medidas unilateraes: revisão constitucional, fomento a 
producção. medidas financeiras, instrucção militar, etc.; 

b) sómente uma séria politica educativa, atacando o mal nacional na com
plexidade d'as suas causas, poderll', pelo revigoraanemto das nossas fo rças 
moraes, políticas, economicas, !financeiras, mel•horar a situação do Brasil, 
dando-lhe a relativa felicidade de que é susceptível, em face de suas condições 
na tm·aes, e das qualid'ades de bond ade, intelligencia e operesidade elos seus 
habitantes; 

c) os povos hoje á :flrente dos desttnos da civilização teem feito consistir 
o alicerce de sua gramdeza n 0 c1!liE1adoso desenvoh"imenilo d.a edu cacão po-pular. 
como attestam os exemplos d'os Estados Uniclos, do J apão, da Suissa, do U ru
guay e da Republica Argentina; 

d) no Brasil, o problema educativo nunca foi seriaJnente abordado, nem 
no regimen que passou, nem no actual, sendo que mos temos preoccupados 
mais com a lformação de elite (instrucção secundaria e superior) do que com 
a eduC'ação po-pular; 

e) a execução populrur não é obra exclusiva d'a. escola, exercendo fu,nccão 
educadora todos os que teem quaJ.quer parce1Ja de di•recção, desde 0 ·ch efe de 
familia até o Chefe do Estado, mas não é 1)0ssivel recusar a escola primaria, 
quando bem orientad'a, dia'llte da lição d todos os povos cultos, uma "])oderosa 
influencia na determinacão do bem estar e da .felicidade collecbiva; 

f) no LBraslq, o ensino ]Drima.rio não pôde ficar' entregu e exclusivam.en te 
aos Esta.<ilos e municípios que n ão dispõem de Tect},rsos, por muito 'bem dirigi
dos q:ue sejam '})ara ifornecel-o a toda. á rpopulaçã0 em idade escolar', e para 
a sua ampla disseminação devem cooperar todas as forças sodaes, desde o 
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simples particular até a União, n ão sendo verdadeiras as aJfifirmações de qu e· 
quanto a esta u ltima: a Constituição e a situação financeira não permittem 
actuar; 

g ) a collaboraçã,o elo Congresso Nacional na campanha em por6l da d'isse
minação da edu.::ação popular deve consistir, principalmente, cond'orme as 
Jdéas já vencedoras no seu seio, e na imprensa, pela insistencia com que são 
reproduzidas, na cr·eação de um co.nselho Nacionaà de Ed'ucação, orgão in
cumbido da direcção e nacionalização do ensino, na disseminação das escolas 
populares, de finalidade _profissional, encaminhan(i'o assim a aciividad'e das 
gera.cões novas para o urabalho· e para o campo, e ·Do desenvolvmento do ensino 
norma.! como meio de formar uma grande e .::cmpetente classe de educadores á 
altura .das necessidades à'o momento historico que o Brasil atravessa . 

De accordo com estas conclusões, formulamos 0 projecto de lei, subscri
pto pelos demais companheiros da Commissão e entregue á Mesa da Ca
mara depois de amparado por parecer favoravel d'a Commissão de Finanças . 
Até hoje não cQl11seguiu ser posto em or®m do dia. 

Em lfl17. a Commissão de Instr'ucção Publica, por iniciativa do seu 
digno .Presidente, Sr. Antero /Botelho, resolveu volltar ao assumpto que a 
preoccupara no anno anterior. e entrou a examinar um brilhante trabalho 
do nosso co!1ega S•r. Raul Alves. do qual divergimos nós que reaJffirma.mos 
nosso ponto cre vista primitivo e o Deputado fluminense, Sr . Ramiro B raga, 
que alvitrou idéas vemcedorás no seio da C'ommissão, e concretisada em pro
jecto à'e lei , cuja d.Íscussão se arrastou pelo plenario até 0 terceiro turno, 
quando parou para nunca mais voltar él scena paJTlament ar . 

Entret:lnto aJgora mais do que nunca a necessidade de uma ampla e 
fe<:unda renovação educativa, com base em uma instrucção primaria genera
lizad'a se f11,z sentir . 

E ' quP a grande guerra determinou como uma das suas consequencias 
mrus serias a exigencia de valores novos pa<ra o mundo, valores que só a 
eà'ucação salbe .forjar e pôde crear . 

Para essa grande tarefa, no Brasil, os Estados: de minguados r"ecursos fi
nanceiros, não se sentem apparel•hados. 

Basta attender ao exemplo d'e S. Paulo, tido comQ modelar na sua organi
zação es-cola~·. mesmo assim com uma percentagem de analphabetos, revelada 
em estatística deste anno, de G.'eixar desencorajados e surprezos os mais opU
mistas e attentos. 

O re<:u:r'so unico, a porta. de salvação, o appello final e nec~sario é para 
a corporação de todas as :forças sociaes no sentido da nova e benemerita 
cruzad"a. 

Urge interessar a União na nossa campanha maxima. 
Já pa~sou o pe<riodo em que os diri.gentes se deth1ham diante de falsos 

escrupulos constitucionaes. 
A Constituiç.'io F e{['eral não é, não pôde ser embaraco á acção necessaria 

e urgente . 
Disso estão todos convencidos e c.ertos. 
Foi o que ruffirmou o honrado Sr. Presidente da •Republica no seu bri

lhante disc.urso cre 19 de Novembro, na !Prefeitura desta Capital; e é o que 
está daro e expresso no excellente relato rio do digno Sr. Ministro do Interior, 
como é o que se ind'ere do apoio prestaólo pelo Presidente de S . iPaulo á cam
panha da Liga NaJCiornalista da,quelle rico Estado, e o que se diz expressa
mente na luminosa m ensagem do Presi<'rente Arth.ur Bernardes, ao Congresso 
Mineiro . 

Na imprensa, na opinião publica, mos Congr ssos dos Estados, como ainda 
recentemente no Senado e Camara de São Paulo pela voz d'o SenadoT Rod. 
Mira n da e Deputao o Al.J. Cesar a campanha pela desanalphebetisação do 

• 
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paiz, pelo concurso õ:e todas as energias sociaes, entre ellas, e principalmente, 
á lJ:nião e uma campanha victoriosa e vencedora. 

E' ~to de 1·igorosa justiça destacar aqui a acção de tres moços, Victor 
Vianna Mario Serva e CaJrneiro Leão, que teem sido os mais constante~ e 
intrepiÓ!os pelejadores pela boa causa, em conjugação de esforços, benementos 
sem um m.omento de desfalecim\ento. 

Resta agora que o Congresso vote as medidas tão unisonamente reclama
das e que delle, somente à'elle, depenõ.lem, conforme ainda ha poucos dias, no 
discurso citado, salientava o eminente Sr. Epitacio Pessoa. 

o projecto :n. 628, ô'o corrente anno, da autoria do brilhante Deputad11 
pauíista s~·. Salles Junior, offerece magnifica opportunidade ao Poder Leg:s
lativo de cumprir o seu dever para com a instrucção publica da g.ranére maiO
ria dos habitantes do Brasil. 

o nobre representante de S . Paulo, attendenÇI.o ao appello patriotico da 
Liga Nacionalista · do seu EstadO>,. justifica lOIIlga. e exhaustivaanent,e o seu pro
jecto, na prévia exposição dos motiVos que o inspiraram. 

o ponto central oo seu plano é a creação do Conselho Nacional de Edu
cação, orgão destinado a coordenar as nossas necessidades educativas, de ins
tituição reclamada pela quasi unanimidade dos estudiosos das questões de 
ensino em nosso paiz e existente em nações outras com os mais proveitosos 
resultados. 

A cooperação do Governo Federal na. obra. "escolar, feita atravez o Con
selho, objectiva-se por meio de subvenções e aux!ilios que os Estados só po
dem reclamar mediante o preeinchimento de determinadas condições que são 
indispensaveis a que elles se sintam estimulados, de ora por deante, a em
pregar esforço:;, cada vez maiores, pelo desenvolvimento de sua instrucção. 

Ensino normal, bibliothecas escolares, museus, estatísticas de ensino, pu
blicações de car=ter educativo, tudo em summa quanto interessar possa ao 
progresso das instituições escolares, mereceu os cuidados do Deputado Salles 
.Tunior, no seu pt·ojecto, cuja approvação desejaríamos nós que a honrada 
Commissão de Instnwção Publica ,pleiteasse da Camara dos Srs. Deputados, 
ainda este anno, muito embora a natural divergencia de alguns dos seus 
membros em relação a um ou outro dos seus ponto.s particuiares, divergencia 
que poderia ser examinada em plenario, :Pois estou seguro de que, vendo 
triumphate nas suas linhas gera.es o projecto n. 628, e pa1;a essa victocia con
correndo, nós, os membros desta Commissão, teríamos rematado com evidente 
IJroveito pa1·a o interess~ collectivo esse anno de porfiado labor em pró! da 
educação nacional. 

Trata-se de questão vital para a sorte da nossa democracia, que tem a 
sua unica razão de ser no esclavecimento da publica opinião, repousando, ooH 
na instruC'ção popular. 

Cada um dos membros dessa douta Commissão, sentimol-o bem, tem a 
mais firme das convicções de que, como dizia o grande educador argentino 
Joaquim Gonzalez, a escola primaria foi e será sempre o principal problema 
para toda sociedade preoccupada dos seus destinos e para todo governo cons 
ciente de sua ;missão. 

Porque assim é, urge que o Congresso Fedreral habildte o Governo brasl· 
leiro com as medidas legislativas necessar:as a realizar a mais fecunda 1;1 pa
triotica das politicas: a do p,rogresso nacional pela educação generalizada 

Sala das Commissões, 18 d~ Dezembro de 1920. - Anten1 Botelho, Pre
sidente. - José A~~gustd, Relator. - RGJUl Alves, com restricçõel!l. - A ris 
ta.rcho Lo1Jes. Ba?-ros Penteado. - Heito,- de Souza. 

NtLo consta na syno1Jse d.os t?·abalhos da Oamara n anda
mento do projecto. 
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DLF.FUSÃO DO ENSINO PRIM.A.Rlü NOS ESTADOS 

Na sessão de 1 .' •de novembro cle 1923 o sr. A.zeveào 
.Souré na. dismu;são do p1·ojecto de orçarnento ào interior 
proferiu a seg1uLnte diScurso; 

O Sr. Azevedo Sodré : - Sr. Presidente, antes de abordar o assumpto 
que me traz a esta t r ibuna, cumpre-me apresentar sinceros agradecimentos 
aos meus distinctos collega.s, Salles ·Filho e Metello J unior, pela gentileza 
que me dispensaram hontem; 1nformados de que eu me inscrevera para 
falar sobre o Orçamento do Interior e que estava, .por motivo de força maior, 
ausente do recinto, prestaram-se, com uma espontaneidade que muito me 
penhorou, a occupar a t·ribuna durante o tempo necessario para impedir que 
fosse encerrada aq uella discussão. 

o facto occorrido hontem não nos póde mais impressionar, tão habitua
dos estamos a vêr tudo ás avessas, neste reghmm :politko que adaptamos e 
vamos dia a dia deturp·ando. 

Parece que a prin cipal fun cção do Poder Legislativo é discutir e votar 
as leis de meios; entretanto, decorridos já são seis meze~ após o inicio desta 
sessão, e o Senado dellas ainda não poude cuidar. Quanto á Camaar, tive
mos 1hontem um panno de amostra do pouco caso qu e liga á discussão dos 
orçamentos em plenario. A matera não constavh. da "ordem do dia", os 
Deputados não foram prevenidos, e, sem embargo, requereu-se uma urgencia 
para a disoossão immediata. 

O tSR. BENTO DEl •MIRANDA; - O requerrmento partiu de um membro da 
opposição, o !Sr . Octavio :Rocha. 

O .SR. AZEVEDo SoDRÉ:. - .. . e a Camara consentiu que fossem discutidos, 
de afogadilho, tres importantes projectos de orçamen t o. 

O SR. Oa.rAVIo RDoHA: - Requeri, por ser nossa obrigação votar os or
çamentos. Venho diariamente á Camara para discutir tudo o que aqu i ap
parece. 

O SR. AZEVEDO tSoDRÉ: - Dous delles tiveram, h ontem m.esmo, a sua 
discussão encerrada; e um escapou graças á intervenção obsequiosa dos illu s
tres collegas a que já me referi. Prestaram. @lles u m desserviço ao leaãer, 
e ao nobre Deputado que requereu a u rgencia, -naturalmente interessados 
no encerramento da discussão, e o fizeram. llludJdos, na supposição de que 
eu queria discutir o orçamento óc Interior, quando, apenas, desejava valer
me da opportunidade offereclda :PEilO debate deste orçamento para versar 
um assumpto que com elle mantém e:streita affinidade. 

Refiro-me, Sr. iPr·esidente, t.. acção que os poderes publicas federaes 
devem exercer sobre _o ensine. primaria e secundaria, aos cre<J.itos e verbas 
de que possam carecer para esse f im . 

• 
Na C'auda do orçamento vigente. o Congresso Nacional autorizou o Go

verno a rever o decret o n . 11. 530, de 18 de Março de 1915, que regula o 
ensino secundaria e superior e, bem assim, a organizar e executar um plano 
de diffusão do ensin o primaria nos Estados. d irectamente, ou por accõrdo 
com os respectivos governos, podendo abrir ~reditol:' atê a importancia de 
quin hentos contos de réis. 
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!Por emqua.nto, esta a utorização iJlác- f o1 ain da utilizada; o S.r. Jli.llnistro 
da Justiça, com louvavel pruden<:"la tem adiado a ~-eforma, esperando que 
sobre ella se manifest:en. O!l in teressados. No que respeita ao decreto nu
mero 11.530, a:, opiniõe~ teem sido m uito desencontradas . Um pro jecto do 
ConseLho ·Superior do Ensino foi mal J'ecebido nos nossos meios didacticos 
e <. Imprensa diaria t<'-ceu, em torno delle, commentarios que punham em 

.destaque os seus grandes inconvenientes. Outros projectos e outras sug
gestões foram levadas ao ;nobre Jli.llnistrd da Justiça, e tanto estas como 
aquelles demonstram á. evidencia uma diversidade de opiniões, um desaccôr
do completo entre os interessados na materia. 

O mesmo não succede, por ém, com respeito á segunda parte da auto
rização, aquella que se ref€re ao ensino .primario. O s ilencio mantido em 
torne deste assumpto pareee indicar um accôrdo completo em apoio da ori
entação adoptada pelo Congresso Nacional, na cauda de seu s ultimos orça
m entos. Esta orientação <>onwm J.embr ar, n ã o resu ltou de um estu do apl'ofun 
dado na m.ateria, de um debate, regular e amplo travad.o nas duas Casas do 
Parlamento, com audiencla prévia das respectivas commissões technicas; não 
se manifestou em projecto de lei que haja seguido todos os tramites parla
mentares para chegar á sancção, exprimindo cJaram.ente o modo de sentir da 
maioria dos legislador>es . 

Ora, sem embargo da campanha que ha muito se v em f azendo pela im
prensa dia ria e periodica, na tribuna das conferencias, nos debates d,os con
gressos e associações particulares; apezar da <:>orrente favoravel já con sti
tuida nesta Casa, não creio fosse tão faci1 obter-se aqui e no ·Senado o 
accôrdo completo que a orientação o·r çamentaria e sobretudo o silencio até 
hoje mantido em torno della parecem indicar. 

Em apoio desta minha a;ffirmação fala a sorte qu e aqui tiveram diver sos 
projectos de lei, regulando a materia, e q ue, embora a gran de autoridade 
de seus signatarios, dormem ainda hoje n as pastas das respectivas Com
missões. 

Lembrarei de passagem, reportando-me apenas a estes dez ultimas annos, 
o projecto apresentado em 1912 pelo meu eminente collega Augusto de L ima, 
que logrou o consenso das Commissões de Instrucção Publica e de Finanças, 
e teve a amparai-o, em eruditos paJreceres, a grande autoridade dos Depu
tados José i8o.nifac.io e :Felix Pache<:>o . Citarei, ainda, os projectos dos Depu 
tados Octavio ;Mangabeira, Alvaro Baptista, Montei<ro de Souza, José Au
gusto, Raul Alves, rSalles Junior e Tavares Cavalca-nti; em todos esses pro
jectos, ficava o Governo autorizado a promover a diffusão do ensino prmario 
nos Estados, já <'ll'eando e mantendo escolas publicas nos r esp.ectivos terri
torios, já concedendo subvenções aos particulares ou subsidios pecuniarios 
proporcionaes á.!'~ despesas que os governos estadoaes fizessem com a ins
trucção .publica . O ultimo dess·es projectos, apresentado em fins do anno 
passado pelo meu · distincto -e operoso collega Tavares Cavalcanti, <.>ono::reU
jectos, ficava o Governo autorizado a promover a di"ffusão do ensino primaria 
além de regular a materia, providenciava sobre a obrigatoriedade do on.;,mo. 

Ora, Sr. Presidente, isolado como me acho, neste momento, deante da 
volumosa corrente que deseja levar a União a Intervir nos Estados, para. o 
fim '])atriotico .<J.e combater ~ extinguir o análphabetismo, não é .;em grande 
timidez que venho á .tribuna dizer os motivos que m e fazem dissentir d< uma 
opinião quasi generalisada e que parece ven0edora, dentro e Eóra deste 
recinto. 

>Sem autoridade (não apoiados) nem competencia especial para t·ontra. 
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pôr-me a essa pleiade numerosa de defensores da intervenção directa da 
União, sinto ,em mim o dever de não recuar, de dizer clara e trancamente 
0 que penso a .respeito, dever a que me impelle um passado de pequenos 
serviços (não apoictdos) e de m·uito a mer á causa ela instrucç;ãc publica 
.;~nt.1 't3 nós. 

o Sn. JosÉ AuousTo: - Grandes serviços á causa do ,enshw tem V. Ex. 
(.J.lnito bem) . 

O SR. AzEVEDo ,sonRÉ: - !Sou centraria á oli>rigatoriedacle do ensino rJri · 
mar-io, decretada pelo Congresso Nacional, ao qual fallece p::tra tanto com
petoncia. Entendo que 3. União não pôde nem deve iJnterv'r dir .'ctament•}, 
sejP. creanclo ou mantendo escolas publ!icas, seja cCilncedi3'l:ic subveaçôes a 
partieu:areo, ou aos ~07Prnos estadoaes. Consid re essa il;tel'venr.:ão , não 
só inf:O;J€\itucional e c.ontrh•·ia á essenoia do reghnan federa:•.i 10, mas- aind<>., 
e sobretudo, inefficaz, contraproducente e nociva aos interesses da educa
ção, pelos quaes todos nós nos batemos . 

Penso que esta grande campanha contra o analphabetismo, mevida .ha 
muito, com certo C'lamo·r, junto aos poderes publicas fedexaes, deve mudar 
de objectivo e de rumo; deve fazer-se em pr61 da educação do povo, de 
accôrdo com a orientação da escola •moderna, e visar de .preferencia os E~· 
tados que, inquestiDnavelmente, dispõem de muito melihores recursos pai·:.. 
tornai-a mais effictente e mais extensa. T enhe para mhn, final.nlente, quo 
a União •poderá conconer com real efficacia para diffundir a educação na
cional, seguindo, porém, caminho mui divert~o da<\I.Uelle que lhe tem sido 
apontado nestes ultimas tempos, 

Procurarei justificar, uma a uma, todas essas minhas asserções . .Ante,_ 
porêm, de o :f'~er, peço á Camara me perdôe uma pequena digressão, que, 
no momento se me a;figura inclispensavel, apezar de ser já arroteado e bem 
conhecido de todos os que me ouvem o ·campo escolhido para tal fim . 

Oombate ao analphabetismo 

Combater o analphabetismo; eis, Sr. Preside-nte, a preoccupação domi
nante,. a rlelenda Oa1·thago dos nossos meios .cultos. Politiooos, jornalistas, 
homens de letras, professores, advogados, medicas, engenheiros, artistas, etc. 
etc., clamam incessantemente contra este c-amcro qu~ corr6e a nossa nacio
nalidade, fonte de todos os males que nos atfligem, espelho -onde se reflecte 
a incapacidade organizadora e administrativa dos nossos dirigentes . 

somos um paiz de analphabetos, dizem elles; oitenta -por cento da nossa 
população não sabe lêr nem escrever. E' uma vergonha, um supremo oppro
brio para todos nós que amamos a terra nat.al e n os sentimos humilhados 
quando os Clem enceau, James Bryce, .Seymour e outros forasteiros illustres 
zombam da nossa democracia. 

Urge quanto antes, accrescentar, decr etar a obrigatoriedade do ensino 
primaria. E, como as escolas que possuímos comportam apenas 15 % das 
crianças em idade escolar, urge que a União venha em auxilio dos Estados 
para que novas escolas possam ser creadas e espalh adas por todo o Brasil. 
Sendo, porém, ainda assim insufficientes os Tecursos finan-ceiros, r'eduza-se 

desde já a dous annos apenas a frequencia imperativa, para que se possa. em 
um prazo relativamente curto, alphabetiza.r a n ação inteira. 

E', como se vê, um plano de combate que merece ser, ap1·eciado não 
só no ponto de vista da sua exequibilidade, como no dos seus resulta.dos 
pt·o:x::imas e afastados . Antes de faze l-o, porém, peço venia á Camara pJ.ra 
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extranhar e corrigir uns tantos exageros que, repetidos de bôa fê e na melhor 
das intenções, acabam por prejudicar sobremaneira os nossos credito.s de 

nação civilisada . 
,Parec-e qu e nesta campanha contra o analphabetismo estamos a servir-

nos dos mesmos processos já usados na Ju ta pelo saneamento. Annunciava
se então emphaticamente que "o Brasil era um vasto hospital"; affirma
se hoje, u 1·bi et orbe, qu.e somos o povo mais analphabeto do mundo, que 
85 % da nossa população vive ~m completa treva, não sabendo lêr nem 

escrever. 
Ainda não ha muitos dias, um ·dos nossos mais apreciados escriptores, o 

sr . Mario Pinto Serva, que tem siclo um devotado campeão da causa do en,.. 
sino, publicou e corru.nentou, nas columnas d'O Paiz, um quadro sinistro, or
ganizado pela repartiçoo de estatística dos Estados U1údos, e onde o Brasil 
figura com &5. 2 por cento de analphabetos, ganhando o triste reco1·à do ·anal
phabetismo mundial, e justificando o seguinte conceito, por elle externado: 
"somos o paiz mais atrazado, mais inc-ulto, mais ignorante". 

o .ra, estes dados não foraan nem podiam ser fornecidos pela nossa Di
rectoria Geral de Estatistica, porquanto, segundo consta do excellente tra
balho do ISr. Oziel Bordeaux, inserido no volume "Estatística da Instrucção·", 
a ·cifra de analphabetos no Brasil inteiro correspondia em 1900 ·a ·69. 29 % da 
;população maior de cinco annos. Ell€6 foram colhidos talvez em recensea
mentos muito antigos, ou resultam de calculos feitos a o1ho, repetidos de 
bocca em bocca, consignados em artigos de propagamda, e que acabaram pas
sando por verdadeiros. 

Mas um exame attento do proprio quadro .nos mostra quão exagerado e 
injusto foi o ·commentador, pois nelle f iguram paizes com uma percenta
gem maior qulól a .nossa, não nos cabendo, pois, o triste reoorà, que nos at
tribuiu. De facto, la. se encontram, entre outros, a lB-olivia com 82.9 %, 
perc-entagem esta calculada sobre a população de mais de sete annos; a 
Servia com 78.9 % so'bre a população de mais de 11 •annos; o Mexico com 
70.7 %sobre a população de mais de 12 annos; a Columbia com 73,0 %. con
siderada apenas a população de sexo masculino. No entretanto, a perCE~nta

gem do Brasil é calculada sobre todas as idades. Ora, em todos os paizes 
cultos, como se vê do proprio quadro sinistro, quando se ,caiC"Ula a percen
tagem de analphabetos, ·descontam-se da população ge·ral as creanças me
nores <J,e 7, 9, 10 ou 12 annos, 

As primeira.~. as menores de sete annos, porque nã>Q po·dem ·ainda saber 
ler, e as outras porque se presume que estejam aprendendo . ISi deduzirmos 
da nossa população geral as creanças menores de sete annos, a perc-entagem 
de 85.2 constante do quadro ficará reduzida a 7·0 %, menor do que a da 
Columbia, Bolívia, :servia e Mexico. 

A nossa Directoria Geral de Estatística. dirigida c-om grande criterio e 
competencia, está apurando os resultados do censo de 192{), feito nas me
lhores condições e devendo, pois, conduzir a cifras tão proximas quanto pos
sível da verdade. A apuração do Districto FedeTal já está conhecida, e por 
ella se verifica que . a dfra de analphabetos na Capital do Brasil não alcança 
a 28 %. Quero crer que no paiz inteiro ella n ão attlngirá a 65 % . 

No entretanto, ainda •h"a poucos dias, em um artigo de critica e ;propa
ganda, o meu eminente collega Mauxicio de Medeiros, que tão grande realce 
deu á representação fluminense nesta Casa, asseverou que a cifra de anal
phabetos na ;popualção d·o Districto Federal era de 5(} % . 

Vê, pois, a camara. como teem sido exaggerados, com grave damno 
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dos nossos rreditos, os algarismos divulgados pelos apostolos da cruzada con
tra o analphabetismo. 

Apreciemos agora o plano de combate, jl'l. em ~pa.rte executado em sao 
Paulo, e que ainda este anuo foi esboçado, em um formoso discurso na Aca
demia de Medicina, pelo meu prezado amigo Miguel Couto, que, além de 
ser 0 expoe nte maximo da nossa cultura med'lca, é um fino homem de lettras. 
animado semp1·e de grande ardor cívico. 

Será de facil exeq uibilidade este plano? Poderemos contar com os seus 
resultados praticas? Caso seja íielmente executado, poderemos, ao cabo, não 
direi de um decennio, mas de 20 ou 30 annos, congratular-nos pela extin
cção da praga damninha, que é o analpbabetismo, ou pelo menos annunclar 
que o umero d e analp•habetos no Brasil não exceàe de 10 ou 15 por cento'! 

Não nos illudamos. Quem serenamente attentar para a vasta extensão 
do nosso territorio, suas condições topographkas, as difficuldades de com
municações, a população disseminada e rarefeita, mórmente no norte, centrQ 
e oéste, onde para cada um habitante correspondem cinco e seis kilometros 
quadrados; quem tiver em vista as condições ethnicas de nosso povo, sua 
formação, origem, t endencias e ~abitos inveterados, ha de convir que nem 
mesmo em um seculo extinguiremos o analpha;betismo no Brasil, ainda auan
<lo a União se resolva a abrir as suas arras com o maximo de generosidade 
p ossi vel. 

O exemplo da Argentina e do Uruguay pôde servir-nos de optimo ensi
namento . .São dous paizes vizi.nhos, mantendo com o Brasil grandes affin1-
dades, e muito gabados sempre p ela. excellencia de sua organização educa
tiva. A instrucção publica no Uruguay foi sabiamente reorganizada e1n 
1877, gtl'aças á clarivide'Ilcia e tenacidade de José Pedro Varella, que os 
uruguayos com um justo orgulho cognominam o Horace ·Mann do seu paiz. 
A ley de educacion comun, votada naquelle anno, declarando obrigatoria a 
frequencia escolar e vasando o ensino 11os moldes americanos, ainda vigora 
hoje com algumas modificações, sedo para notar o carinho e solicitude com 
qu~ o governo e o povo do Uruguay cuidam dos interesses do ensino. Pois 
bem, ao cabo ele 40 annos de applicação fiel desta lei, cujos rsultados são 
tidos por exce!lentes, mais de 40 % da população em idade escolar não 
aprende a ler e escrever por falta de escolas . 

A Argentina 'l·eorgani2lou a sua instrucção primaria, de accôrdo tambem 
com o modelo americano, logo a.pós a terminação da guerra do Paraguay. 
E' a grande obra de Sarm.iento, que todos vós conheceis, e que ainda hoje 
perdura fecunda e admiravel, tão solidos foram os alicerces em que se as
sentou. ·Re<.>onhecendo que, por falta de recursos, as províncias não podiam 
acompanbar o desenvolvimento dado á instrucçãao primaria pelo Governo 
Fed'-'ral, o Congresso argentino votou, em 1871, a lei das suve'Uções na
çionaes, em virtude da úual as províncias J;tlssaram a receber um auxiliCJ 
pecuni.ario proporciona l ás despezas de çada uma com o ensino e lementar. 
Em 1905 foi o Congresso mais além e a utorizou o Governo Federal a erear 
e manter escolas em todo o territorio da Republica. 

Sem embargo desta arÇão conjugada dos poderes publicas feder-aes e pro
vinciaes, da obrigatoriedade escolar e das grandes verbas destinadas á diftu
são do ensino primaria, no fim de quarenta annos de applicação, deste r egl
men a cifra de analpbabetos, segundo se infere do censo de 1914, era ainda 
superior a 60 % nas províncias de ·Santiago e Jujuhy; entre 50 e 60 % 
nas de Corrientes, Tucuman e Salta; entre 40 e 50 % nas de .S. Juan, Men
doza, La Rioja, Entre Rios e Catamarca. No entretanto, só no anuo de 
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1914. em qu.e se realizou o censo, o Gove1·no F ederal, auxiliado pela renda 
do fundo escolar, dispendeu com a instrucção publ!ca mais de 43 milhões de 
pesos, que equivalem a mais ele 130 mil contos da nossa m oeda, não en 
trando nessa somma o que as províncias gastaram por conta propria. 

Por estes dous exe!DlPlos se vê claramente que não é tão facil, como n 
primeira vista parece, extirprur -se o canc1·o do a.qalphabetismo . 

Admittam..Os, porém, JJara argumentar, que o B rasil. ten·a ae s ur tos fa
mosos e ele commettimÉmtos estupendos, lançando mão de processos novo", 
como este ela reducção da f1·equenc!a escolar obrigatorla a dou s ann os, e 
dispendendo subvenções quantiosas concedidas pela União aos Estados, con
siga ao tempo de 30 annos Teduzir a um mínimo possivel a cifra dos seu s 
analphabetos. Qule prov(eitos resultarão deste arduo e :.;dispendioso fiei t o ! 
Melhorarão, porventura, as condições políticas e sociaes da nossa democra
cia? Conseguiremos uma melhor fusão e adaptação dos diversos elementos 
ethnicos que >C'Onstituem a nossa nacionalidade? Abriremos os olhos das 
-nossas populações campezinas cleante ·dos seus direitos politicos e deveres 
cívicos? Tornai-as-hemos mais felizes .e mais aptas para um trabalho qu e 
lhes assegu1-e o bem estar e a telicidade? Alcançaremos com esta alph a 
betização geral do palz uma melhoria das nossas condições economicas, um 
augmento da riqueza· publica? 

IS6 J)oderâ. responder pela affirrnatlva a todas estas perguntas quem 
quizer cerrar os olhos deante ela evidenc:ia; eu direi simplesmente não, porque 
vejo b l'm claro o dia de amanhã e não me faço illusões. Aprenden do apre~<

sadamente, durante dous annos, a ler, escrever e contar, os nossos sertanP.
joo, matutos e gaúchos, quando alcançada a maioriclacle, j:l. s~ esqueceram 
de mais de metade do que lhe ensinaram e estarão aptos tão s6mente para 
se alistarem como eleltoers. Virão engrossar a lista dos semi-alphabeto!>. 
que j:l. dominam o nosso eleitorado em uma proporção inquietadora para o 
futuro da nossa democracia . 

A Argenti<na, no cen~o de 1914, creou uma classe especial para os semi
alp11abetos, separando-os dos alphabetos e considerando-os como não ten!!o 
participado da educação nacional. O que 1:3. se procura distinguir, joeir:u, 
nós ·pensamos em .-:onfunclir , nivelar; e admittimos, sem protestos, sem re
volta, a possibilidade de vermos, no futuro, a grande massa da população 
brasileira, quasi toda ella convertida em legiões de semi-altYhabetos. São In
dividuas que mal sabem asslgnar o nome, que não leem jornaes e m u lto 
m engs livros, que desconhecem completamente os seus direitos e devere~. 

que não formam idéa segura da nossa fôrma de governo. F'azem lembrar 
aquelles abençoados ca ipiras, que em uma aldeia do Estado do Rio, apO• 
um conflicto sangrento entre duas ;facções politica~ .. 1·esolveram appeHar 
para "o governo da Bahia''. con1.o era de praxe no tempo em que a Capi
tania du Rio de Janeiro dependia <lo governo geral com séde na Bahia. Digo 
"abençoados", porqu e o proposlto delles inspirou a Oliveira Vianna este pre
cioso livro "Populações meridionaes do Brasil", que honra sobremaneira a 
nossa litteratura. 

Com a alphabetização apressada e compulsoria de todo o pa!z, consegui
remos talvez extirpar o cancro do analph abetismo, sub~tituindo-o, porém, 
pela ulcera torpida do semi-alphab tismo, mais nociva e deleteria do que 
aauene. Teremos, dest'arte, perdi-elo um tempo precioso e desbaratado inutil
mente os dinheiros da Nação. 

Referindo-se a uma verba destinada ao mesmo fim em Portugal, esC"ceveu 



247-

Agostinho de Campos, ex-director de instrucção publica, e primoroso escri
ptor portuguez: 

"Sessenta contos por anno gastos a di•ffundir uma ed'ucacão primaria 
sincera e cuidadosa, parecer-me-hia um ovo por um real; engJ.·olar por esse 
preço um mísero ensino de leitura gaguejada e de garatujas illegiveis, póde 
ser optimo para dar de comer a umas centenas {i'e corre!igionarios intitulados 
mestres. e éX!Ce'llente como proces o à'e reduzir nas estatisticas (mas só nel
Jas) a ifra do a nalphabetismo nacional . Como serviço prestado á Nação, 
como obra de miseTicordia feita ao povo, temos ruhi mais um caso de gato porr 
lebre". 

. . . "•SupJ>OT que a principal funcção da escola primaria é ensinar a ler , 
eis o erro fundamental gue urge com·bater e corrigir; tanto mais que, dada a 
crescente popularização à'a imprensa e o máo uso que della se faz tanta vez, 
nóde-se d'izer sem paradoxo que a verdadeira escola primaria do if'uturo será 
~quel!a onde se ensin m as crianças a evitar o inconvenientes e os perigos 
de saberem ler". 

CONCEJITO DA ElSCOuA MODERNA 

Parece, Sr. Presidente, que está quer ndo resurgir, entre nós, a falsa 
idéa de que a eà'ucação do povo se possa conter nos mesquinhos limites da 
leitura , da •escripta e do calculo rrud'imentar . Este velho conc<eito da esc:ola 
primaria pr·evale·ceu de modo geral e exclusivo em todo Brasil até 1882, quan
do já a Argentina, ó'esde 18·6 . e o Uruguay, desde 1·877, haviam decretado 
suas leis de " ·educación comun ··, reformando a instrucção publica de a;ccôrdo 
com os methodos americanos. 

V'erdaà'e é que nenhuma reif'orma tivemos em 1882; a louvavel iniciativa 
do ministro IRo 'lolpho Dantas encalhou no nosso [parlamento, tendo apenas 
conseguido cornoconer para que Ruy •Barbosa escrevesse um luminoso parecer 
sobre instrucção primaria, acompanhado de um projecto que, infelizmente, 
não teve andamento. Este parecer, poTém, que versa a materia magistral
mente, esgotanà'o-a, transformou- dresde Jogo em immenso pharol a espan
car as trévas em que vivíamos. em fonte inexhaurivel de ensinamentos para 
todos aquelles que se interessavam pelas causas do ensino. 

Em seu artigo 2° o projecto. i:ndicando os fins do ensino primaria, revelava 
a nova orientação a que, datbi por diante, óleviam obedecer as escolas. Rezava 
esse artigo: 

"A educação prima ria. obri·gatoria dos sete aos 13 annos, tem 
por ·fin1 enceta'!" na Cl'ianca, desd'e os primeiros annos da escola, a 
instruccão 'integ.ral, em proporções accommodadas á idade e princi
palmente cultivar e disciplinaT as faculdades moraes e -intellectuaes. 
com e pecialiC:'ade a observacão o juizo, dispondo no espírito dos 
alumnos os elementos de preparação para a vida completa". 

No parecer escreveu Ruy Barbosa: "'E' profunda convicção nossa que a 
influencia mel.horadora, prosperadora. civilizadora da educação popular ã'e
pende absolutamente da sua associação continua, intima, indissoluvel á sub
stancia d'o cultivo moral". 

Referindo-se ás necessidades da :nossa instrucção nc.auelle momento, es
c revia elle no parecer : - "reforma d'os metlhodos e re.:furma ú'o mestre, eis 
em uma expr·essão compl ta, a reforma escolar inteira. Cun1pre r ·enovar o 
methodo organico substancjal, rubsolutamente, nas noss8JS escolas. Ou antes, 
cumpre orea1' o methoã'o. poorquanto o que existe, entre nós, usurpou um nome, 
que só por' antiphrase lhe a sentaria; • não ê o m ethodo de ensinar; ê, ]Je'o 
contrario, o methodo de inhabi!ita.r para aprender". 
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Estas e outras idéa,s, dese;nvolvidas no parecer, caJwram no espirito d'os 
interessados, e pouco a pouco, graças á acção de alguns dirige'Iltes e de m u itos 
professores, melhor o~·ientados, os method'os se foram modificando, o tempo 
de :Erequencia dilatando, e a nossa escola pcrimaria, melhorada em todos os 
sentidos, deixou d'e ser, aqui na Capital e em va,rias cidades. um instrumento 
de méra alpha,betiz.ação, para se rupprox:imar, tanto quanto possivel, do seu 
verdadeiro destino. que é dar ao povo eó'ucação physica, moral e intellectual. 

Dir-se-hia, Sr. !Presidente, que no a!fan de querer extinguir o analpha
betismo, nos vam.os esquecendo do conceito mod!erno da escola primaria con
sagrado hoje universalmente. Por toda a parte, onde a civilização entrou, já 
não constitue principal preoccupação da escola ensinar a ler. escrever e 
contar, ministrar moções de geograph.ia e hlstoria, ;fornecer rud'imetos de 
sciencias a.pplicaveis aos usos da vida; tudo isso para ella é secundario e 
serve tão sómente de meio para chega.r ao seu ver&adeiro fim, que é educar, 
desenvolver {}erta.s qualidades do ca,racter, formar o ·homem para a sociedade e 
o ció'adã.o para a democracia. 

Os americanos, herdeiros directos da tradição ingleza, cedo se conven
ceram de que 0 va.lor do. homem se meà.'e muittssimo menos pela sua instruc
ção do que pelo seu caracter, isto ~. pela sua iniciativa, seu espirito de obser
vação, sua vontade e juizo. Com esta.s qualidades não ·importa que o irui.'ividuo 
saiba pouco; elle aprenderáb quando tiver n ecessidade, tuà'o o que quize.r e 
ve-ncerá na lucta pela vida. Sem ellas, 'P.Qr melhores que sejam os seus diplo
mas de estuó'os, elle jan1ais passára de um dir:igklo, mantendo-se apenas nos 
postos em que lhe não fôr necessario po~-as em prova. 

Para os am~ricanos a educação tem p.or principal objecto exercitar e des
envolver no alumno, .por meio de uma gymna.stica apropriada. as faculdades 
intellectuaes e certas qualidades de cara.cter, tornando-o apto para a vida 
completa. 

·"iDepositar nos cerebros das crianças, escreve Omer Buyse, o 
germen da vontade,, dar-lhes o gosto pela acção perseverante. apres
sar nellas a passagem do estado de õ.tependencia ao espirito de inde
pendencia, preparar a.s crianças das classes mais mou"'estas para o 
"selt-support, isto ê, para se bastarem a si mesmas, nã0 contando 
sinão com ellas proprias, tal parece ser a mais alta preoccupação @ 

escola prin1aria americana". 
!Para conseguir este ilesiàeratwm, os americanos puzeram em eocecução. 

completarndo-a e melhorando-a, a grande obra de Pestalozzi; acolheram c.om 
enthusiasmo as theorias de Froebel, estenà.'endo dos jardins da inlfancia áS 
eS('olas primarias e secunda,rias os trabalhos manuaes, esforçarndo-se por 
adaptal-os ao genio e á mentalidade da população; a.nuptaram como divisa do 
ensino o lewrning õy àoing (aprender traba,lhando); ima.ginaram novos me
thoà'os. novas praticas <pedagogicas, visando sempre 0 fim collimado, e con
seguiram crear esta famosa escola primaria americana, modelo do qual se 
procuram approximar as escolas de todos os pa,izes cultos. 

De fa.cto, uma experiencia já secular demonstra âl evidencia os seus ma
gnificos resultados, e ninguem mais, 'hoje em õ'ia, nega que 0 assombroso pro
gresso e o inaudito desenvolvimento dos Estados Unidos sejam consequencia 
da educação nacional, dos methodos e processos nella u sooos, e do carinho 
interesse e sol·icitude que, pela escola primaria, manifestam todos quantos 
naquella grande republica. dispõem de uma parcella de autorià'ade . "Um ho
m_em 'POlitico. dizia Horace !Mann, que em seus discursos, projectos e esforços 
nao se occupar da eõtucação do povo, não ê e não póde ser um estadista ameri
cano". 

Ninguem hoje contesta que o povo americano possue qualidades que lhe 
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são proprias, que o des taJCam e distinguem dos demais ·povos; são ellas: o es
pírito d'e iniciativa e soli.da.rtedal('!e, a acção perseverante, a rconfiança em si 
mesmo e o sentimento democratico. 

Discursando na Univet·sidade de Wisconsin., o nosso saudoso compatriot~ 
Joaquim Nabuco, então embaixa,dor ó'o Brasil nos Estados Unidos, salientou 
o prodigioso alcance do raJCiona.lissimo systema de educação americano: -
" Sómente vós; dizia elle, daes ao homem, como o maior dos en sinamentos hu
manos, a ·confiança em si m.esmo". 

M:as, de onde vieram .para 0 povo americano estas qualidades? Derivam, 
porventura, da raça, da religião, do clima? Quem attent3Jr para a situação 
geograpbica dos Estado Unidos e para a formaçã0 ó'o seu povo não hesitará 
um só instante em repellir estas ·hypotheses. 

Além de ser um .paiz vastíssimo, possuindo climas diversos, os Esta,dos 
Uni<i'os teem recebido, no decurso de mais de um seculo, levas e levas de im- · 
migrantes de tod'as as raças e crédos religiosos; estes immigrantes 
que se contam por milhões, fol'am mais ou menos incorpora.ó'os á 
sua população, e os descendentes delles, graças aos m ethodos e> processos de 
educaÇão nacional, transformaram-se em genuínos americanos. com as quali
C'ades que já a.pontei. E' a con!firmação, em uma larguissima escala, das 
idéas sustentadas em fins do 18° seculo por Pestalozzi, tido então. como uma 
especie de louco e que se enchia de erbolera quando lhe õliziam que estava a 
perder tempo, porquam.to a melhoria do povo pela educação era um sonho, 
uma utopia . 

'Mas, além de prepara;r o homem para a vid'a social, a escola americana é 
uma escola de civismo e patriotismo, e, como taL preenche ainda o objectivo 
de formar o cidadão para a demooraciã, d'e educar e esclarecer o futuro eleitor. 

Impressional('!os talvez .pela prophecia de .Macaulay, os estadistas ameri
canos sempre se preoccuparam com este ultimo objectivo. Diriginó'o-se â 
"National Education Association", em 1877, dizia Garfield: - "iProphetizou 
Macaulay que um governo como o nosso ha de necessariamente dar em ana.r
chia; e desmentir este vatic·inio só o mestre de escola o poó'erâl. Si conseguir
mos encher o espírito de nossos fi!lhos, /futuros eleitores, de intelligencia que 
os h ab-ilite a votarem com acerto, e lhes incutirmos o espírito de liberdade, 
estará frustraü•o o fatai .presagio. Mas, si, pelo contrario, os deixaxmos crear 
na ignorancia, então .esta republica se desmanchará em uma desa;strosa de
cepção". 

De igual maneira pensam todos os estadistas americanos, que jamais se 
e>squecel'am do bello programma traça;do por 'Wlashington em 1790, para o fim 
ó'e assegurar a felicidaJde publica e garantir o exito da constituição repu
blicana: - "ensinoo a o povo, dizia elle. a discernir e estimar os seus direitos, 
a disti-nguir ntre a oppressão e o ex.ercicio de uma autoridade legitima, -
entre os impostos iníquos e os exigió'os pela manutenção do estado social; a 
não confundil' a liberda.de com a licença, a amar primeira e detesta.r a se
gundo; emfim, a não separar, de um inviolavel respeito das leis, uma firme 
e> vigilant~ opposição contra toó'os os· excessos do poder". 

!Para preencher o dnplo objJectivo de preparar o homem para a vida com
mum e o cidadão para a democracia, tudo conver·ge na escola americana, d'esde 
o jard·im da infancia até os grO/J'YI/nw.r grades, ou cursos primarias superiores. 
A eó'ucação tphysica, constando de jogos, brinquedos, exercícios gymnasticos 
apropriados á idade e sexo, e bem assim de trabalhos manuaes varios e sabia
mente coordena.dos, visa não só foirtificar o corpo, favorecendo o crescimento 
normal d'a criança, como tambem desenvolver a agilidal('!e, a destreza das 
mãos, a promptidão e segurança dos mov·imentos, a justeza do golpe de vista, 
despertando ·Conoomjta'Iltemente. e a >Cada instante, a attenção, a r·ef1exão, o 
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espírito de iniciativa de solidariedade. O desenho a mão livre, desenho de 
. imaginação e de memoria, a modelagem, os trabalhos geographicos. o canto, 
os exercícios variad'os em torno de idéas centraes, errufim, todas as praticas e 
methodos adoptad'os na educação primaria americana concoaem admiravel
mente para desemvolo\rer as faculdades intellectuaes e com ellas a vontade , a 
acção perseverante, a confiança em si mesmo. os sentimentos de.rnocraticos e 
cívicos . 

Os resulta..à'os maravilohosos obtidos pelo systema am.ericano de edu cação 
não podiam deixar de ·impressionar a quantos se interessam por estes assum
ptos. Por toda a parte se considera a es·cola americana como um modelo digno 
d'e ser imitado e os paizes, que reformaram ultimamente a sua instrucção pu
blica, como a Belgica. a Inglaterra e o Chile, delle se approximaram tanto 
quan to permittiam as condições do meio, pecuLiares a cada um delles. Insti
l:Uiram o ensino leigo, olbrigat<Yrio e gratuito; augmentaram para seis e oito 
.uu10s1 o tem.po de frequen,.cia na scola; introduziram nella a pratica d'os tra
balh6s manuaes. e deram maior d esenvolvimento á educação moral e civica. 

Um commentador da lei o."'e Hl20, no Ohile, escreve 0 seguinte: "La fi·na
Jidad de Ia escuela primaria chilena es la formacion de ciudadtanos aptos. para 
!a participacion eficiente en la via à'emocraNca. Por eso, y fuera de la 1m
portancia a tribuída a los ram.os i:nstrumentales y a las .habilidades technica'l 
que realza.n particularmente los valores economicos de la educacion, se pro
cura õta.r particular relieve en las escuelas de] pMs a la educacion moral, cívi
ca y patriotica". 

Além destes paizes que reformaram ultimamente a sua instrucção ]lubJica, 
outros que tencionam fazel-o teem tam·bem os olhos f itos no systema. ameri
cano de educação popular . O actual ministro da instrucção publica em Por
tugal, Dr. João Camoeza.s. que em tempo esteve na America do Norte obser
vanà'o cousas do ensino, a-caba de apresen tar ao parlamento um pro jecto de 
lei, sobre o qual escreve João de Barros: "Levou âl Camara um <importante 
projecto de reforma da "\Educação Nacional", que tem tido as honras de 
assumpto &:> dia em todos os jornaes e em todos os meios pedagogicos e poii
ticos . A Republica precisava, com effeito, de crear um ensino verdaooira
mente democratico e apto a !fazer de cada individuo um cidad'ão util á sua 
patria pelo adestramento das suas faculdades mentaes e das suas capacidad'es 
de energia e de trabalho" 

Do que venho e~pondo, Sr. Presidente. se deprehenà'e claramente que. 
em todos os paizes cultos. a escola primaria tem hoje um objectiv0 mui diverso 
daquelle que outr'<>ra lhe era assignalado . A f uncção hodierna da escola e 
P.ducar no triploice ponto de v~sta physico, moral e intellectual; a sua !finali
dade é preparar os alumnos para a vida completa, é formar o futuro cidadão 
da democracia. 

Para realizar este nobilissimo desideratwrn, a escola cuida elo v igor physi
co da criança, fortificando -lhe o !Corpo por meio de exercícios gymnasticos e 
jfrgos apropriados; incute-lhe no espirito noções de hygiene, <hrubituancl'o-se 
d'esde logo a praticas de asseio, · linclispensavel á conservação' de uma boa 
saude; cultive e discipline, por meio de exercícios methodicos e bem coOl·de
nados, as faculdades intellectuaes, observação, atten ção, red'lexão, mernoria e 
raciodnio fornecendo-The .uma instrucção integral, accommodada á idaa'1e e ãs 
exigencias da vida; desenvolve pelo exemplo, suggestão, creação de opportuni
dades. experiencia, e por uma bôa applicação dos moà'ernos methodos de en sino 
do desenho, tra!balhos manuaes, historda e geographia, qualida.cles de caracter 
ta:cs como a iniciativa.. a vontade, a pepseverança, a confian ça em si mesml' 
e o espírito de solidarieõ.'ade, fazendo a criança reconhecer, como preciosos 
valores da conducta, a bo11dade, a tolerancia. o amor da verdade e 0 senti-
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mento de justiça. Mas, como a educação interessa tanto ae in&viduo como a 
soci-E>dade, visando ao m esmo tem>po o oeneficio do cida.dão e a utilidac1e da 
Hepublica , a escola mot'~m·na in<!ute nas criaRças noções precisas sob-re os seus 
direitos e deveres ci vicos, e apagando .:ustü1 ç@es sociaes. destruindo precon
ceitos de raças, amortece'!1<do animosidades religiosas, inspira a todas ellas o 
sentimento {i'a igualdade democr&tiea, o amm• da patria commum e o respeito 
pelas inst·ituições livres. (.lJ!ftbito bem). 

Esta é a escola moderna, que todos os paizes civilizados acceitam como 
modelo e se esforçam poc adaptar ao ·meio e por disseminar pelos respectivos 
territorios. E' a escola que instrua e moraliza, que a lumia e civiliza ; que 
prepa.r·a o futuTo cidaêlào, tornando-o apto para uma participação efficiente 
n a vida democratica; que funéi'e os diversos elementos .ethnicos, mantendo a 
unidade nacional; que serve a um tempo a !famn.ilia e a patria, mel·horando o 
lar e transformando os pais por intermedio elos filhos. (M~bite be·m) . 

Esta é a escola de que carecemos, a unica capaz de rnelihorar o povo bra
:;ileiro, ele n elle avivar as boas quali!i'ades innatas, de con·.igir-lhe os defeitos. 
formando-lhe o caracter, esclarecendo-l,h e o espírito, p.repa1·ando-o para a 
vida completa. Educado e instruido na esco1a modenna, não l>he serâ did'ficil 
reagir vantajos&roe'Ilte contra estas duas g ran!i'es falhas, que lhe são :pro
prias, potque inherentes f<l alma Ji:!,gma: - a ·intolera:ncia e a tenden cia ao 
despotismo. Já Gambetta dizia, em 1871: - '·para combater o despotismo 
e a demagogia não ha senão um Temeêllo - é a edl!lcação do povo.'' . 

Si esse é UJlico remec1io, tratemos de applical-o quanto antes, porque delle 
m·uito carecemos·; tenhamos sempre vivos na roemoria os conselhos de W!as
h ington, que tanta applicação enco11tram em nosso paiz; e, urna vez â'ispostos 
a s ;guH-os, cu.n•pre-nos d de jâ. ·repellir esta imeliz icléa él:e crear esC{llas 
para ensinar a:penas a ler, escrever e contar. Não queiram<Ds para os nossos 
patrícios aquillo que os americamos ~·efugam para os seus n egros e pelle.'! 
vermelhas. (Mutito be?n). 

•rodos os nossos es:fl01·ços. todos os nossos sacrificios devem convergir para 
crear a escola moderna e di-sseminai-a QJOr' todo o paiiZ. Certo, a nós, empe
•IIhados hoje :nesta patriotica campanha, não serâ à'ada a ventura de ver crea
das escolas em numero sufficiente para attender â educação de todas crianças 
brasileiras. T er,emos, entretanto. resolvido desde já a parte mais importante 
do prob-leJna; teremos cimentado em terreno firme os alicero~s mte uma grande 
obra, sabiamente arcbitectada; e si nella }Jroseguirmos sempre, com os :recur
soa disponíveis, que hã<D de crescer de anno para a;nno, teremos, com inteilra 
confiança e serena fé, assegurado ás geracões vindouras a inestinn.avel ven
tm·a d'e vel-a ultirnaél:a. (Muito bem.. Apoiados). 

INC0NSTITUC10NALIDADE DA INTElRVEINÇÃO FEDERAL 

:::r"1cluida, Sr. Pnesidente, esta digressão, um tamto longa (não apow.
rlos!) ma.~ 11ecessaria aos fins que tenho em nlira, passo a ap.reciar o aspe
cto constitucional do piamo ele diffusão <ila instruoção primarJa LlOS Estados, 
que o Congvesso Nacional autoriZ01il o Governo Federal a organizar e exe
cutar, clirecta=entc ou ele accôrdo com os re>;peotivos Gevernos. 

Esta intervenção directa da União em materia de ensino primaria é evi
dentemente contraria á lettra expressa da nossa lei basica, ao espirito repu
blicano que a pre.sid!iu e ao regimen federativo .que adoptâmos. IDm dous ar
tigos apenas se r ef.ere a Ccmstituiçã<D de feveretro â instrucção publica: no 
art. 34, n. 30. clanno ao Cong.res~o ::Nacional cem.petencia privativa para 
legislar so;brü o ensino s uperior no Districto Federal; e 110 art. 35, ns. 3 e 4, 
dispondo crue ao mesmo Congresso compete, mas 'llão privativamente, crear 
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instituições de ensino secundaria e super ior nos Estados, bem o=o prover 
á instrucção secu.ndària no Disthcto Federal. Não se referindo ao ensino 
primario e cOOlsag"l·ando taxativamente a comp etencia do Congresso para 
crear instituições de ensino SE'-cundaxio e s.uperior nos Estados e no Distri
cto Federal, a nossa Constituição, ipso-tacto, excluiu para a U n ião a facul
dade de :fundar escolas de ensil1o primario, seja n os Estados, seja no Dis
o·icto Federal. 

Esta doutrina, sustentada pelos nossos melhores constitucionalistas, pre
valeceu sem discrepa.ncia em o no~so mundo politico a t é 1907, quando o 
Sr. Araripe J urnior, ~ntão consultor geral da Rep ublica, opinou em sentido 
contrario . Assegurando a Constituição, dizia e!le, a qualquer particular a 
liberdade de ensinar, não podia tolher á Umão, pessõa jurídica como as de
mais, O' exercido dessa ldberdade, desde que se subordinasse ao regimen 
legal estabelecido pelo Estado para as escolas particulares. E accrescenta
va: nãa póde, evidentemente a União legislar sobre ensino primario; póde, 
porém, in~ta J!a.r, manter e dirigir escolas, no goso de um direito igual ao 
de todo~ os cidadãos. 

A doutrina constitucional de ArariPe Junior, acolhida com grandes ap
plausos por quasi todos os que desejam a intervenção directa da União, é 
insusten~avel, como .já o demonstraram, nesta Casa, entre outros, os egre
gios D eputado.; M;guel calmon e Salles Junior. A liberdade de ensino é '.lm 
direito indiv:dual, garantido pela Constituição ás pessôas jurídicas de cara
cter parlicul<tl; a União, como entidade politica, não pôde ser comp'l.l'!l.da a 
estas pessôas, constituidrus voluntariamente de accordo com a legislação 
commum. 

De res.to, seria albsurdo, pois inverteria a hierarchia constitucional, 
subordinar-se a União ao regimen legal estabelecido pelos Estados para suas 
escolas particulares . 

O Sr. Araujo Castro e outros interpretadores de nossa Constituição opi
r.am que, pelo n. 2, do art. 35, está implicitamentE' autorizada a União a 
crear escolas primarias para animar o desenvolvimento das lettras do paiz. 
Seria acceitavel esta doutrina, apezar de um tamto forçada, si na discussão 
e redacção deste artigo o legislador constituinte não tivesse manifestado 
claramente o proposito de excluir a Un1ão de qualquer ingerencia em ma
teria de ensino primario. De fa cto, no projecto de Constituição do Governo 
Provisorio, ~ubmettido ã apreciação da Assembléa Constituinte os numeros 
2 e 4 deste artigo esi.<;~vam redigidos da seguinte fórma: ' 

N. 2 - Animar, no paiz, o desenvolvimento da educa,ção publica, bem 
como a irn~gração, etc . 

N . 4 - I'rGvcr a instrucção pnrr_aria e s;:-cur.da.ria no Districto Federal. 
O nosso legislador constituinte E-r.Jencr6u o artigo e r'G.ig-iu-o em !:>rm:,~ 

quo deixam bem patente o seu intuito, E.ubstituindo do n. 2 a expressão 
"da educ!'l.c;:ão p11blir.a" pela ''das lettras, artes e sciencias", e supprimindo 
no n. 4, a palavra "primaria". 

Referi'Ildo-se a este assumpto disse em um primoroso discurso, aqui pro
nunciado em 1912, o Sr. Miguel Calmon: - "Diante dos termos preciEos 
dessas eJnendas, é de rigor concordar com 'Milton e João Barbalho, quando 
declaram a ins1.rucção primaria fóra da alçada do Congresso Nacionai, e que 
carece a União de con\petencia para ililtervir na especie" . 

Esta é que é a boa doutrina., reflectindo perfeitamente o espírito repu
blicano que presidiu a Constituição de <Fevereiro. Ciosos da autonomia Jas 
a!ltlgas provinci~·. transformadas em Estados, não podiam os constituintes 
1e. H91 retirar dellas uma funcção que já exerciam desde 1834, consagrando 
de~ta arte tendencias ceni.ra!izadoras jã cO'Ildemnadas pelo antigo regrmen. 
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De facto, não ignoravam elles que o Governo central, a quem, pela consli
tuição do Imperio, fõra atiribuida essa funcçâJo, reconhecera no fim de al
gur.s anrnos a impossibilidade de desempenhai-a satisractoriamente. Trans
ferindo-a para a alçada das provincias, o acto addicional corrigiu um er:ro 
demonstrado pela experiencia e obedeceu a este espírito descentralizador 
4ue, em materia de instrucção primaria, tende a dominar em todos os paizes 
cult0s. 

Para reaffirmar os seus propositos, mantendo a sábia orientação dos es
tadisL:'tS da minoridade, os constituintes de 1891 transferiram para a muni
cipalidade d:;, Riu de Janeiro o enca,rgo de prover, privativamente, a in
:;irucção primaria do Districio Federal, encargo este qu e, pelas leis do Im
perio, cabia ao Governo geral. 

E' claro que, ~i elles admiltissem a possilbililade de uma irntervenção ul
terior da União, não a teriam despojado do optimo apparelhamento de que 
dispori.J. caso não fosse consagrada OJquella tra.nsferencia. · 

Os 'nessas legisladore.s constituintes tiveram inquc-stionavelmente uma 
visão clara do as<,umpto, retiramdo o ensino primaria da alçada da União 
e assegurando a autonomia dos municípios, em tudo quanto respeita ao seu 
peculiar interesse. Ora, nada póde interessar mais de perto ao município do 
que a educação do povo, e esta, fatalmente, dentro de um futuro mais ou 
menos remoto, ha de figurar entre as attribuições municipaeE· . 

Reconhecendo a clareza dos textos constituciooaes referentes ao assum
pto passaram muicos intervencionistae. a pleitear a acção indirecta da 
un'ião, soJ:; a fo1·ma de subvenções aos Estados. O nosso distincto collega, 
Deputado Salles Junior, na bella, erudita e bem documentada justificação do 
projecto de Iei que apresentou á Ca.mara em H20, escreveu o seguinte: "De 
todae as formulas de intervenção da União, até agora suggeridas, a que mais 
se cc.aduna com as disposições constitucionaes, com a indole do regimen e 
carn as conveniencias de ordem pra-tica, difficilmente conciliaveis com a 
acção directa, é o auxilio aos Estados, por meio de subvenções". 

Sinto divergir neste ponto da autorizada opinião do meu preclaro collega, 
tanto mais quanto, devo confesEar, impre.ssionou-me agradavelmente a lei
tura do seu trabalho. 1\ILa.s o regbnen das subvenções ou subsídios pecunia
rios aos Esta.dos, para o fim de auxiliai-os a manter ou desenvolver um ser
v~ço publico qu& delles depende, é taxativamente inconstitucional. De ac
côrdo com o disposto no artigo ·5• da nossa lei magna, cada Estado deve, a 
expensas proprias, prover ás necessidades do seu Governo e admi111istração, 
só pooendo a U n ião prestar soccorroE·, em caso de calamidade publica, quando 
elle os solicitar. 

Si, na opinião de alguns dos nossos consfitucio!"l.alistas como Araripe 
Junior e Araujo Castro, a U111ião póde crear escolas prima~ias, seja como 
pessoa juridica, no goso da liberdade de ensina r. seja para o fim de animar 
o desenvolvimento das lettras no paiz, ha um ponto em que estão de perfeito 
accôrdo todos os interpretadores da nossa Constituição, inclusive aquelles 
dous, e vem a ser que ao Co111gresso Nacional fallece competencia para le
gislar sobro instrucção primaria nos Estados e para os Estados. Nestas con 
dições, é claro que escapa á sua al<;:ada decretar a obrigatoriedade do ensi
no primario. 

Aos Estados é que cumpre fazel-o; n ão como medida apparatosa, desti
nada apenas a enfeitar a fachada da sua organização escolar, mas como ele
mento f undamental desta org3Jllização e para ser applicada sómente nas loca
lidades que possuam escolas em numero sufficiente e se disponham a aux1-
li::tr as creanças que, por absoluta falta de recursos, não possam frequen
tal-a~-. A compulsão ao ensino primario exige, pois, o concurso das caixas 
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escolares e tamlbem· o dos guardas (tro1wnt-officer) que, ono dizer dos ame
ricanos, representam o olho da lei escolar. iDecretal-a sem préviamente or
ganizal estas duas instituições, é condemnal-a a ser lettra morta. (Apoia
dos f)eracs). 

NOCIVIDADE DA INTl>'RVElNÇÃ.O FEDERAL 

Além de inconstitucional, como preeumo ter mostrado, a intervenção da 
União, creando escolas primarias, ou 0oncedendo subsídios pecuniari{)s aos 
Estados é ao mesmo t empo inefficaz contraproducente e nociva aos interes-
ses da ~ducação nacional. ' 

A União não poderia, nem deveria, fundar ou subvencionar escoln.E- mui
to afastadas do modelo que descrevi, consagrado hoje em todos os paizes 
cultos. Ora, a escola moderna para preencher satisfactoriamente os seus 
elevados intuitos carece de: funccionar em predi{) apropriado; dispor de mo
biliaria e mater'ial didactico indispensavel; ser regida por professor com 
idoneidade moral e que tenha aprendido a ensinar de accôrdo com os me
thodos modernos; ser frequentemente inspeccionada por profissional com
petente; adoptar a pratica dos trabalhos manuaes, deroe o jardim da infan
cia {)U classes maternas até o fim do curso, seja como factur pedagogico, 
oomo mero instrumento educativo, não visando de fôrma alguma a apren
dizagem profissional, seja orientada no ultimo amno, de maneira a consti
tuir a pre-a1nendizagem methodica de um determinado officio; finalmente, 
ensinar noções de hygiene e ser :;:,ubmettida a uma inspecção medica regu
lar e bem cuidada. 

A penetração do e.nsino pela hygiene e a fundação da hygiene social 
crearam novos !horizontes á e ugenia . As vantagens de uma collaboração do 
medico com o professor primaria se affirmam de dia em dia; e si, por 
totla a parte onde ella se realiza efficie.ntemente, a escola se vae transfor
mando em berço de uma renovação sanitaria, com mais forte razão no 
Brasil, onde formigam creanças corroídas Por verminoses impaludadas ou 
pré-tuberculosas, e onde ainda se mantem, sobretudo no. campo, o habito 
nocivo de trazer oo pés descalços, ou quando muito, protegidos pelos con
demnaveis tamancos. Podemos asseverar sem receio de contradicta que a 
redempção $'Unitaria, que visamos alcaneru· com a grande obra do' sanea
m ento, só será uma realidade quando a escola rn{)derna estiver disseminada 
por todo o nosso interland. (Muito bem!). 

E', como se vê, um apparelho caro e complicado; de nenhuma de suas 
peças di:;:,põe actualmemte a União; e para montai-o e cu.stear-lhe o funccio 
namento teria de dispender 'sommas avultadas, que não encontrariam com
pensação no numero relativamente pequeno de escolas que ella poderia crear 
ahi onde são mais necessarias, isto é, :no interior dos Estado:;:, da Fe- . 
deração . 

Mesmo bem apparelhad.as, funccionando, porém, longe das vistas do poder 
que as creou e dirige, estas &colas acabariam por fallir, com grave damno 
dos interesses da educação nacional . Por outro lado, a influe.ncia deste poder 
longim.qu{), extranho á localidade, assoberbado sempre por preoccupações 
outras que lhe consomem toda a attenção, seria muitas vezeE. inconveniente 
-o nociva, seja por omissão, seja pelo desconhecimento de circumstancias que 
poderiam oriental-a de modo diverso. 

Não pe!'Camos de vista que, em materia de educação do ,povo, existe um 
ideal, universalmente reconhecido como o melhor. Justo seria que tentasse
mos supprim!r um a um todos os obices que delle nos separam; legislar, po
l'ém, cam o fito de n{)s collocar cada vez mais longe >do seu alcance, parece-
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me sobremaneira dllogico e inconsequente. Ora, ninguem mais hoje o con
testa, a escola moderna, para preencher cabalmente os seus elevados intuitos, 
tem de ser um prolongalll'le.nto da casa >paterna; carece vive rsempre cercada 
do amor, carinho, solicitude e vigilancia por parte da.s tamilias a quem serve. 
E para que tudo isso se pos::~a conseguir é mistér esteja ella presa intima e 
directamente á localidade, seja mantida por contribuições locaes, dirigida e 
fiscalizada pelas autoridades do município. (Apo.iados geraes) . 

". . . E o maior mal, escreve Agostinho de Campos, e o maior erro, que 
tudo corrompe e mallogra desde a origem, é a;bdicação,_ nas mãos de um poder 
central longínquo, e abstracto, da vantagem que a localidade teria de educar, 
ella propria, os seus filhos. Esta vantagem é uru direito sagrado que a in
consciena-ia desnatura, transformando-o em arC.uo dever." 

N. Avellaneda, o grande estadista a qu'<!rn a educação do povo da Ar-
gentina tanto deve, externou, em ternpo, os seguintes conceitos que merecem 
ser ponderados pelos nossos intervencionista:;: 

"Nada hay mas tdste y solitario como una escuela regida por los de
cretos de una autorldad letaja; ella .pertencene, sino por ley, al pueblo donde 
se establece, y el veci no que h a visto ahondarse con in diferencia sus ci
mentos, no atr·avesará mafina sus muldare~ para investigar de su atraoo ó 
progreso". 

Velo, Sr. Pr.osldente, constantemente invocado o exemplo da Re.publica 
Argentina, para justificar-se, entre nós, a intervenção da União em pról do 
ensino primario, seja concedendo subsídios pecuniarios, seja creando escolas 
e superintendendo o seu funccionan'lento. De fado, em 1871, o Congresso 
Argentino decretou a lei das subvenções, attribulndo ás províncias um au
xilio pecuniario proporcional á despesa de cada uma com o ensino elementar, 
Esta lei não deu os resultados almejados, tanto assim que, ao cabo de 35 
annos de vigencia, o Congresso, pot· iniciativa do Senado·r Lairuez, resolveu 
intervir de modo mais efficaz e votou a le! de 1905, autorizando o governo 
federal a crear escolas nas provdncias. 

Infringindo de modo evidente a su:a lel basica, sem embargo da clausula 
de prévia solicitação das províncias interessadas, os argentinos andaram bem 
avisados, porquanto, tinham plena certeza de que os resultados a colher 
compensruriam sobejamente os inconvenientes de uma tal infracção. Fossem 
parecidas as nossas condições, e eu não hesitaria um só instante em acon
selhar igual pi·ocedimento, ainda que com um caracter transitorio. São, po
rém, tão dissemelhantes, tão dispares, no caso vertente, as condições dos 
dous paizes, que poderen10s, de ante-mão, l)rever com segurança um com
pleto desastre, no tBrasdl, para aquelle mesmo processo, cuja applicação, na 
.ATgentina, foi coroada de brilhante exito. 

De accôrdo com a Constituição argentina, neste ponto, profundamente 
diversa da nossa, a instrucção primaria é ministrada, nas provincias, a ex
pensas dos respectivos governos, e, na cidade de Buenos Aires, colonias e 
territorios nacionaes, por conta do Governo federaL Quem attentar pa;ra a 
extensão occupacla, no mappa da Argentina, pelas colonias e territor ios na
cionaes, equivale.ndo a quasi metade de toda a (',orufederação; quem se lem
brar do rapido e prodigioso deseDJvolvimento adqulrddo pela cidade de Buenos 
Aires, permittindo se comparasse figu radarnente. a nação vi.smha a um co'I'po 
exíguo com enorme cabeça, avaliará com justeza a grande tarefa attribuida, 
desde o inicio do regimen, ao Governo federal em materia de instrucção 
'Primaria. 

Foi precisa;men te para q ue esta tarefa pudesse ser bem de::,empenhaaa 
que o Congresso Argentino, por iniciativa de ·Sarmiento, votou a ley de ed1t
cación com.un, adaptando á su a organização escolar os modelos americanos, 
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e !nstitu<!ndo um fundo especial destinado a auxilia,f a diffusão e melhoria do 
ensino. Quan<lo em 1905 se votou a l•ei Lainez, autorizan<lo o governo na
cional a crear escolas nas provinc!a:;, esta.va este governo q:>erfeitam.ente ap
parelhado, pois, ~ub a sua diJ:ecção, e J}or sua conta,-se ministrl!iv·i!J o ensino 
pi1mario na capital, colonias •e territo~rios, dentro da melhor e mais com
pleta organiza,ção eduoativa da Aruerica latina . Accresce ainda que o ensino 
normal, isto 1\. o preparo dos professores, é na Argentina a.tt1·ibui,ão do Go
verno teàeral. Dispondo, pois, de pessoal idoneo, de fartos l1ecursos orça
mentarios e de optimo mater>lal didacti<co, faci! era ao governo argentino in
tervir com inteira efficienc!a 11as J}rovincias, compensando dest'ar-te os in
conven1ent<as de uma infracção constitucional. 

Convem ainda iembrar- duas circumstancia,s importantes: 1" - A :vroxi
mida.de relativa que a topographia do paiz e a rapidez de cmnmunicações . 
. por vias feneas, fluviaes e de rodagem, estabelecem entre a capital e as 
províncias mais remotas; 2• - A renda do fundo escollllr, instituído para a 
diffusão do enS'lno, e que no anno de 1913 attingiu a quasi 12 milhões de 
pesos, equivalendo a mais de 36.000 contos de nossa moeda. 

Comparae, senhores, •estas condições com as do nosso ,paiz e dizei-me si 
a União, que não possue um professor diplomado, um medic0 escollllr e um 
inspector idoneo, 11,ue nlto tem material d& especie alguma, pó&e crear e di
rlgir escolas do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de Pernambuco a Matto 
Grosso, dispondo apenas do cred!to de 500 contos que o 'Co11gresso o autorizou 
a abrir paa-a. tal fim? E ·sta quan.tia chegaria, quando muito, para manter o 
,projectado conselho nacional de educação e o pessoa,! burocratico aqui do Rio 
de. Janeiro. Haveis de convir que uma tal intervenção directa da União é 
sin1plesmente ridicula, servindo apenas para que os Estados, confiados no 
auxilio federal, passem a se occupru: com a educação do povo ainQ.a menos 
do que o fizera.m até hoje. (Muito bem!) 1 

Ü proceso• das Subvenções da.J.ia Os mesmoo o:esultados; COmO aUxilio 
serja uma gvkta de agua no oceano, porque, ainda mesmo que do!brassemos 
ou •quadru.plie;&semos o c1,redito votado, Elilbdividindo-•)< pelas 21 unidades da 
Ii'ederaç'ão, tocruria. a cada uma dela!E uma ninharia, urna migalha, uma p.ar
cella irrisoJ:ia, que :não poderia ser considerada na soluçãJo desse magno pro
blema .q,ue nos oooupa . Accresce q'lle o 01rçamento da União, gravado hoje 
vor f<Jrmidavel àefiait, não poderá l!:ãJo cedo •comportar esta quadruplicação, 
isto é a elevação do credito votado a 2. 000 contos. Para bem aquilatar-se a 
:insignificancia desse auxilio peouniario, basta lembrar que o Governo !fe
deral argentino {US•pende annualmente quantia superior à 11 milhões de pe
sos, ou 33 mil .contos de ré'is, só !Com a diffusão do ensino primario na,s 14 
·províncias, e que estas todas reunidas teem uma extensão territorial menor 
<lo que a do nosslo Estado do .;\unazonas, e uma po·pulaçã;o mais ou menos 
igua l á do Estado de Minas Geraes . 

Mas, além de precario e inefficaz, o regimen das subvenç'ões é ainda 
cont:rapa·oducente, pois irá subdividir Tes,ponsabi!ida.des, enfirSJquece~r o es
timulo e o rurdor CO·m que, se presume, estejam os EEta.dios procurando, desenl
JPenhar- uma funcção que lhes é prop1ria, e concorrerá ·certamente })ara que 
elles, confiado·s na in1ciativa da Uinião, se .retraiam ou se immobilizem, con
siderando resolvido o problema q,ue tanto lhes interessa . Este inconvenientP 
de alta m on.ta não- escapou á sa;gaclda.de do digno representante de :São Pau
lo, Deputado 'Sa lles .Tunior, partidario do regimen das su•bvenções. Para ob
viai-o, ruspunha o seu projecto que o a ux:iliQ, ·pecuniario só fosse concediàú 
uara as novas escolas •creadas depois da lei, com tanto que os Estados concot 
;.essem ·com metade das despesas necessru-ias a.o 011steio dessas escolas. Ora, 

é isso 'Precisamente o que elles a ll egaxtam não poder fazer, po,r cal'encia de 
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recurso, a não ser qu e se dispuzessem á ca~~no~tflage de fechar escolas ve
lhas para cre.o'tr novas. (M11ito b6'1nl ) 

OS ESTADOS 'DISPÕEM DEl MELHORES RECURSOS PARA A DIFFUSÃO DO ENSINO PRIMAR!IO 

A verdade, .Sr. Presidente, é que até hoje nenhum dos nossos Estados 
se preocC'U•pou devidamente com a sua instrucção primaria. Com raras ex
.cepções, desde a .proclamação da Republica, oonservam elles os olhos filo~ 

na União, aguardando que es-ta lhes venha em aux;iUo. 
Mantendo as tradições provincia nas, todos os nossos Estados augmenta

ram o numer<> de suas escolas puoblicas, á medida que cre.cia m as suas ren·· 
das, mas nem todros accresceram, ou mesmo conserva.ram, para os gastos es
colares, a mesma percentagem sobre a receita geral que as províncias des
tina'Vam a tal fim. As 1)rovincias de Pernambuco e Bahia, por exemplo, gas
twvam com a instrucçãG publi·ca 25 e 15 .por cento da sua receita geral. Hoje 
os grandes Estados de Pe·rnambuco e Bahia consagram para 'O mesmo !fim 
apenas 3 e 5 por cento da receita geral . 

Alguns Estados melhoraram incontestavelmente o ensino prlmario, pro
curando a.l}proximal-o da orientaçãJo m-oderna. São •para louvar os esforços 
feitos ultimamente neste sentido por Minas, Ceará, •Sergipe e outros. Neste 
particular, porem, é de ,justiça destacar-se o Eistado de rS. \Paulo, que co·nse
guiu dar á sua instrucção primaria uma organização cligna dlos melhores en
comios. Lniciada por Vicente de Carvalho, na· presidencia ·Prude·nte de Mo
raes, foi completada por esario Motta, secretario do p·residente Bernardino 
de ampos. Estes notaveis admini.stra.dores, bem orientados, souberam apro
veita.r o precioso auxilio de Caetano de Campos, Hora,cio Lane e Miss !Braun, 
e fizeram uma obra completa, sabiamente organizada, desde o jardim da 
in!fancia até a Escola Normal, passando pela esco!a-mJodelo e pela esoo.Ja de 
awlicação. 

Infelizrnente esta obra, tão bem Iniciada e tão bem mantid«. durante an
nus, entrou já em franca desorganização. A frequen.cia escolar, a principio 
de cinco annoa, !fo! depois reduz.lda a ,q,uatto e hoje é apenas de dous an
nos, im·perativa. Taes medidas dizia.m-·se impostas pelo rapido crescimento 
da pol}Ulação e pela carencia de recursos financeiros bastantes para dar edu
cação completa, si não a todos, pel•o menos á maio.ria das crianças em idade 
escola;r. 

·Contra esta !falta cte recursos, aJlegada pelo mais rico e prospero Estado 
da Federação brasileira, é que eu tomo a liberdade de protestar. A São Pau
lo sobejam recursos de toda especte para organizar modelermente a edu~ação 
do seu povo; podia, opois, ter mam.tido e desenvol vido oom Jrurgueza a grande 
obra iniciada em tempos sob os melhores auspícios e á qual Cesa.rio M'Otta 
consagl'OU tanto an1lor e devotamento. 

Lembrarei um facto que é 'bastante significativo. Outt- ora a cidade d:J 
Campinas, movida •pela <rirvalidade então existente Eo:ntre ella e ~ capttal, dP
sejou opossuir uma matriz, que em ·be!leza e sumptuosidade, deixasse a per
der de v ista as igrejas paulistas. Para satisfazer um tal desejo, os seus ricos 
homens, todos fazendeiros, resolveram crear u m tributo de 20 r éis, si me não 
falha a memoria, sobre cada arroba de café exportado pelo município. Pois 
"m, no fim de a lgurus a nnos, estava ultimada a construcção da bella e sump

tuosa •cathedral de Campinas, monumento art1stico que depõe em favor do 
espírito de iniciativa e da p u jança progressista do povo caml}inelro. 

Não fa llanclo no café, que ainda é a sua maior riqueza, o :E::stdo de Siio 
Paulo possuiu, e creio que ainda possue, terras devolutas; nelle a proprie
dade territorial e P'redial se acha altam ente valorizada. Pois bem, nu.nca os 
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estadistas paulistas se lembraram de •crea'l" ·o fundo escolar, de instituir tri
butos especlaes destinados á educaçãJo do povo. 

O mesmo se poderá dizer com respeito aos outros Estados; nelles os 
gastos com o ensino prlmarlo ·correm pior conta de verbas annuaes, 00·nSig
nadas no O'l"Çamento, e que var:!am entre c inco e qruinze por cento da recel
ta geral. Melhores dotações consagrava >0 Districto Federal. Ao tempo em 
que nelle exerci o cargo de direct>Or geral de instrucção pulblica, as verba:. 
destinadas ao ensino ·publico reP!l"esentavam 25 por cento da receJta gera\ 
da Prefeitura. Sem embargo, muitas eram as deficiencias deste ensino; para 
corrigil-as, orga.n1zei um plano de Q'eforma que submetti á apreciação d-o 
Prefeito, o meu eminente e saLldOso amigo Rivadavia CO'l"reia, e que sO err, 
parte foi executado, por termDs, elle e eu, permanecido pouco t empo á frente 
dos serv'i~os municipaes. 

JIUstificando este prDjecto, es·crevl: "As medidas sug.geridas foram ja. 
COIThsagradllJS pela expe'I'Iiencia etm. >Orutl'Os paJizes: iilãio se tira:t:JaJ, po~s. de no
vidades a ensaiar, mas o e ada,ptações intelligentes a fazer. Sua opportunl
dade é indiscutível, e só a mingua de recursos financeiros podelria o.ppOr 
embaraços á immediata execução dellas. De !facto, •Para rea~li=I-as todas, 
precisamos dispender sommas que as verbas ordinarias do orçamento não 
poderão comportar. A P.rEi,feitura consagra annualmente •cerca d'e 10. OOo 
contos ao ensino, num o>rçamento de quarenta e dous mil; não póde, polB, 
fo1mecer-nos, em cur>to prazo .. as sommas de que n ecessita:rnos fPa'l"a a rea.L!
zação oa quelle progra.mma . .Por outro lado, as medidas, a que me refiro eo 
'·"ls tituem este programma, são de natureza urgente e inadia.vel; não podem 

nem develll ficar á mercê de uma execução morosa, sulbordinada a peque
nas consignações orçamentarias SJnnuaes, obtidas, Deus sa;be, com que sacri
ftdos. T emo.s, pois, ,que ruppella.r ·PaTSJ Tecu!l'sos exiraordinaJrios, sem' O!:! 
quaes o nosso ens1no continuará, a ser a vergonha que é ... " 

Para s-upprh· esta falta de recursos, não pensei em um possível auxilio 
da União, nem cruzei os braços á. espera que 'Um dia elle rviesse. Aventei des
de logo a 'ideia. de um emprestimo, des.tinadc exclusivamente á construcção d E' 
predios es·colaJres, acqulsiçã>O de mobiliaria e material dida,ctico; e, tendo em 
v.ista o exemplo dos Estados Unidos, da J:nglaterra, 1Suissa, França, Allema
nha, Suecia, Repu:blica Argentina e outros paizes onde a instrucção publica 
ad-quiriu ru.m grâ.-o admn·avel de desenrvolrvimento, suggeri tambem a inS;tltu!
çi1o de 'Um <fundo escolar, constituído por diversas c onsignações, muitas das 
q'tlaes provenientes de impostos especiaes, e destinado e~clusl:va.mente á me
lhoria e dlffusão do ensino prima1io de lettrrus e profissional. 

Deixando a directoria de instrucção, pa.ra exercer o cargo de Prefeito, 
consegui olbte1· do Conselho Mlunicipal e do Congresso Naciona:J a necessaria 
autorização pa;ra !l'ealizar o emprestimo. Infelimnente, !fui forçado a deixar a 
Prefeitura, e o meu successor deu applicaçã,o diversa ao •producto desse em
.prestimo. Quanto â.s outras me didas, fi·caram ellas para as kMendas gregas. 

Em .todos os Estados da União .Arrlericana, a edu cação popula;r é custea
da por im'J)ostos locaes, cobrSidos para tal !fim. O }Jovo sempre os acolhe.u 
benevolamente e adopta de coração os segu1'n.tes lemmas inscdptos nas !Pare
des de suas escolas: The sclwol tax is the best tax (o imposto escolar é o 
m elhor dos impostos); e EiúucaJIJion is the strength ot the Republic ( e edu
cação é a fD'l"ça da Repu:b)jca) . 

,sarmieuto, no eu apreciado livro Ec'Cuoación pop1LZa1·, narra o seguinte 
facto, muito si·gni<fLca.tivo: "Em 1840, os 1ll"o.prietarios, commerciantes e ma
nu1'actores de Nova Yorl{ dirigiram uma petição {L legislatura no sentido de 
ser elevSida ao quSidrup1o a contribuição imposta aos h abitantes da cidade 
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para 'sustentar a educação, allegamdo que, no meio dos m-oti'ILS ;popwlares, 
então frequentes, o melhor e mais barato sy.stema de policia a adopt:ar-se em 
uma ·gQ·ande cidade, como a melhor garantia de sua pr.osperidade_ era um sys
tema completo de ensino popular". 

Flletcher Dresslar, referindo-se ao custeio d8JS escolas rumericanas duran
te um decennio, escreveu o seguinte no volume de 1914 do "Report ot the 
Momnnissioner of Eclttcation": "Oom relação ás rendas das eiSColas, o facto 
mais animador é o grande augmento, mais de 90 •!•, dos fundos derivados c]e 
impostos 1-ocaes. Isto sj,gnifica ·ClJUe a educação está em grande parte e di
rectamente nas mãos do povo, e que este vae leaUmente ao encontro das ne
cessidades della. Os paizes que ainda receiam conferir ao IJ"'OO o direito de 
se taxar, isto é, de pagwr impostos para sustentar suas escolas, estão fór.a 
da fé demooratiea". Não levando em 'co.nta outras fontes de renda d-o fun7 
do escolar, só estes impostos locaes .produziram em 1910 a somma fabulosa 
de 288.642.000 dollars, equivalente a maJs de 2.890.000 contos da nossa moe-
da, ao .cambio actual . · 

Deixando de lado o imposto de e31Pitação, adoptad.o em varios paizes em 
proveito da in&trucção publica, e cobrado em ãJ.guns E'.stados americanos sob 
a fónrna de imposto eleitor-al (poll-tax), póde-se affirmar que a principal 
fon.te de renda dos fundos escolares, em toda a parte onde fruc.tiificam, é 
constituída por uma quota deduzida do producto da venda de terras devo
lutas e po·r im·postos incidindo sobre a herança e a pro,priedade. 

Em 1795, o Pa1·1a1nento americano, acceltando uma idéa de Jefferson. 
esta.beleceu que a 36" pa1-te das terras publicas seria propriedade das esco
las. Segundo os >ealculos publicados pelo. presidents da General Lcvnà Otfiee 
a somma da dotação territorial das escolas primarias attingiu a 124.323 mi
lhas quadradas, superfície esta maior que a do nosso Estado de S. Paulo. 
O Congr.esso argentino Tesol'Veu em 18'58 e 1871 ceder ae fundo escolar os 
terrenos, inclUJsive Palerm.o, pertencentes ao illstado na C31Pital e bem assim 
a, g• .par:te das terras nacionaes que se alienwssem . O pr01jecto cl:e Ruy Bar
bosa, éllpresent3Jdo ao PaJI"la.mento d.o Imperio em 1882, fazia 'reverter para 
o :fundo escola1· a 10" parte do 'J.)roducto da vendlh das terras devolutas na
donaes. Quf' destino deram os nossos Estados ás terra.s dev:oluta.s qlue lhes 
foram co'ncedidãs pela Constitu.ic;ã.o de fevereiro? Os ·ClJUe ainda não as mal
barataram poderiam hoje, de accordo com os P.Xemplos citados, éllpplicar paTte 
do producto dellas em beneficio da instrucçã.o pUJbliC3J . 

'Tanto no projecto Ruy Bar'bosa, como na lel argentina e na ~egislação 
de muitos Estooos aJITiericanos, figqrarn os im,pos·tos sobre herança e sobre 
a propriedade. "La 1·egla es q1Le la P'roprieàaà sosten,ga la edf!Lcaoión", es
Cl'Svia 1Sarmiento. "Taxe-se a propriedade, contribuindo cada proprietario 
para a educação do povo", dizia, no Parlamento ing.Jez, Rich. Oobden, lea
der do partido libe'ral. "Não ha impostos, escrevia RuY Banbosa, 'e.ontra os 
.quaes menos aiSsista á ,pro.priedade o direito de queixar-se, dos que os con
sagrados á escola . Elles não constituem uma finta, mas u;ma economia, que 
Sfl capitaliza a juros compostos, um em,prest1mo que lhe será restituído a.o 
centuplo". 

Ora, ISr. Presidente, si, como venho mostxando, em todos os pa.izes e.m 
que a instrucção pubUca attingiu um !l'râ.o admiravel de desenv:oJvimento foi 
isso de'Vido á creação de impostos especiaes destin3Jdos a este fim; si, entre 
nós, taes impostos são da alçada privatiiVa do·s Estado é claro que a estes 
e nãio á União é .que incumbe procurar neHes os re>eu·rsos de que ca;recem 
para o desempenho satisfactorio de uma lfuncção que lhes é propria. 

JSendo assim, esta .gromde campanha contlra o anrul'Phrubetismo, movida 
com certo clamor junt-o aos .poderes pu'blicos federaes, deve, como já o afHr-
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mel, muda.r de objectivo e de rumo; deve fazer-se em pról da educação n a 
cional e visar de pre!ferencia os Estados que, inquestionavel:menrte, dispõem 
de melhores re·0U!:"SOS paora .tO<rnal-a mais extensa e ed'fic;iente . Uma propa 
ganda bem orientada junto aos governos estadoaes e municipaes >da,ria cer

t&.mente fructos optimos . E a prova está neste au spicioso movimento· que se 
vem operando, quasi espontalneamente, e:m a lguns Estados, e:m favor da.s 
contribuições 1ocaes para o desenvoJvimento da instrucção p'Timaria . Mere
cem-nos francos 10'1lvores as 1·esoluções toma,da,s pelas municipalidades m.i
neiras, reunidas este a.nno, em congresso, na cidade de Bello Ho•r izonte, por 
iniciativa do illustre Presidente do Estado. Entr.e e lla,s, desta,carei as se
guintes: 

1 •, as camaras municipaes, na ela!bora;:ã.o dos seus orçamentos. deverão 
dotar a ver•ba "ensino primarlo", pelo meno·s, com 10 °j 0 de sua recei.ta or
dinaria; 

2•, as Camaras Municipaes poderão crear taxas especiaes ou addicionaes 
para o fim exclusivo da disseminação do ensino primario no t erritorio do 
munlcipio; 

s•, as Camaras Municipaes deverão auxiliar a caixa escolar, fundada no 
município, de accôrdo com a legislação estadual, ou promover-lhe a instal
laçii.o, no caso de não existir; 

4", as Camaras Municipaes deverão fiscalizar, a expensas proprias, as 
suas escolas, etc. ; 

s•, as Camaras Municipaes deverão legislar sobre a obrigatoriedade do 
ensino, de accôrdo com as bases do regulamento estadoal. 

E' de inteira justiça declarar que J.á ha dois annos passados, r eunidos 
tambem em congresso, 31 municípios do Estado do Piauhy, adaptaram una
nimemente , com relação â. instrucção publica, conclusões mais ou menos ana 
Jogos ás approvadas agora em Minas. Destacarei, todavia, a ultima, que re
flecte uma optima orientação dos municípios piauhyenses: - "Cada mu
nicípio poderá tambem, dentro da quota com que contribuir para a instru
cção primaria, manter ou subvencionar Jalumn;os na Escola 'Nlormal, b.s 
quaes se obrigarão, depois do curso, ao magisterio no mumciplO . 

. Segundo li em uma das mensagens do Presidente Washington Luis, já 
grande numero de Camaras Municjpaes do Estado de S. Paulo t em consi
gnado nos seus orçamentos subvenções para a u tilíssima instituição dos 
õoy-scouts, ou ibandeirantes escolares. Como se vê, por toda a parte, no 
Brasil, o terreno é fertil, a terra dadivosa; só The falta a boa semente. 
(Muito bern! muito bem!) 

O QUE A UNIÃO PóDE E DJllVE FAZER EM FAVOR DA EDUCAÇÃO NACTONAL 

Acredito, Sr. Presidente, ter mostrado com clareza e alguma Iogica que 
a acção do Governo F ederal resultante da autorização, que lhe fo i c once
dida pelo Congresso, para o fim de organizar e executar um plano de dif
fusão da instrucção primaria nos Estados, a lém de inconstitucional e con
traria á essencia do regimen federativo, é inconveniente e nociva aos inte
.resses da educação nacional. E st a pód~ perfeitamente se aperfeiçoar, d-ss
envolver-se e diffundir-se pelos E stados, a sombra das prerogativas e re
.cursos de que e lles gosam, e por inicativa dos r espectivos di rigentes . 

Entendo, no emtanto, que não é licito á União desinteressar-se de um 
assumpto tão estreitamente ligado ao futuro da nossa democracia . Acredito 
que, dentro dos limites constitu cionaes e das possibilidades orc:amentarias, 
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não será di:fficil traçar-lhe um plano de acção plausível, .raMonal e fe
cunda, e m ;provei·to da educação do povo brasileiro. 

Começarei por estranoh ar que .a União ignore <::ompletamente o movi
mento educativo que se opera nos Estados; que nada saiba do que n elles 
occorre com respeito á instrucção primaria . Nós, membros do Congresso 
Nacion.al, estamos bem informados do que se refer,~ ao Estado que aqui re
presentamos; mantemo-nos, porém, mais ou menos jejunos C'Om relação aos 
outros . Fl não se comprehende e não se justifica que os poderes publicas 
federaes, em materia de tão fundamental relevancia, ela qual dependem o 
progresso e o futuro da nacionalidade levem o seu desinteresse ao ponto de 
se conformarem com a completa ignoran cia deUa. 

Carecemos, pois, instituir desde já um serviço de informações, tão com
pletas quanto possível, e clivúlgal-as annualmente. Com este intuito eu lem
braria a creação de um commissario do ensino primaria, nos moldes do 
Burea1t ot Eck'!l,ation americano . Pela sua constituição, tra<hções politicas 
e extensão territorial, o Brasil se approxima muito mais dos Estados Unidos 
do que de qualquer outro paiz da America ou da 1Eluropa . O Govern(o 
Federal amerkano não se envolve absolutamente nas questões relativas á 
educação do povo, que são da alçada privativa dos •Estados; em 1867, porém, 
o Congresso L egisl!Ltivo resohi"eu crear o Bu1·ea1;, oj Education, .repartição 
meramente informativa, destinada a acompanhar com o ma.ximo interesse 
todo o movimento educativo nos Estados e territorios, e a publicar ?"nnual
mente um relataria minucioso, dando uma impressão exacta daquelle mo
vimento. Os numerosos volumes já publicados desde Report o f the Commis
sioner ot education constituem hoje preciosa bibliotheca, que grandes ser
viços tem .prestado á melhoria e diHusão do ensino. 

Creemos, pois, o cargo de commissario geral do ensino primaria e demos-lhe 
como funcção: - acompanhar com solicitude o movimento do ensino pri
maria ode lettras e profissional elementar ministrado nos Estados, Districto 
Federal e territorio do Acre; colher todos os dados necessarios para poder 
apreciar com justeza os progressos e desenvolvimento adquiridos por esse 
e11sino nas diversas localiodades do 113rasil: odivulgar as novas cono.uistas da 
pedagogia, psychologia infantil e hygiene escolar. O ·Commissario publicará 
annualmente um relataria minucioso, lllustrado e comp leto. contendu infor
mações detalhadas e dados estatísticos com r cf erencia a todas as unidad€s da 
Federação, noticias so·bre os progressos realizados nos paizes <;strangeiro, 
.30bre r.ovos methodos de 01sino m€lhoramentos int!'oduzid0S 'JPF· ·~ ~colas, 

instituições peri-escoLa.res, e bem assim suggestões com o fito de facilitar 
a disseminação de escolas ou tornar mais efficiente o eRsino n este ou naquelle 
tracto do territorio nacional. 

Além das vantagens obvias de uma· tal publicação, ninguem contestará. 
o estimulo benefico, a auspiciosa emulação que ella despert.a:rá em to-dos os 
Estados, pelos confrontos e parallelos que naturalmente terá de estabelecer. 
(Muito bem!) 

Mas, si ao Congresso Nacional não é licito legislar sobre instrucção pri 
maria para os Estados, nada lhe impede de providenciar 'sobre assumptos 
de sua competencia e que concorr erão certamente para facilitar a diffusão do 
_en sino. Poderá, por exemplo, prohibir a exploração do t rabalho de crianças 
;menores de 12 annos, vedando qu-e ellas sejam empregadas em qualquer 
serviço, e por isso se furtem á frequencia escolar . Poderá obtigar os diri
gentes de fabricas, oificinas e casas commerciaes a consentirem que os sem; 
aprendizes, oper arias ou caixeiros , menores de 18 annos, frequentem, sem 
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reducção do respectivo salarlo um curso de aperfeiçoamento industrial ou 
commercial. Poderá ainda impôr aos grandes esta;belecimentos industriaP.s, 
commerciaes e agricola.s, que occupem mais de 60 0 operarias, obrigação de 
manterem, a expensas .suas, uma escola annexa, leiga e gratu ita, sujeita a 
fiscalização da autoridade municipal ou estadoal, e onde será ministrado, alêm 
da instrucção complementar, o ensino do desenho, da modelagem e t<X:hno to
gia com applicação a os serViços eff<X:tuados no mesmo estabelecimento. Po
derá, finalmente, fundar na Capital F'ederal um Museo Pedagogico, onde ,qe 

fará uma exposição permanente -de material de ensino e mobiliaria escolar. 
e onde os interessados encontrarão noticias e illustrações referentes aos pro
gressos da illstrucção publica. 

Mas o Congresso Nacional tem ainda um dever a C"\lmprir, ào qual se 
tem olvidado, em um.a de.spreoccupação lamentavel. R!efiro-me á educa" 
ção do povo no territorio do Acre. E' justo, racional e conveniente que este 
serviço fique confiado á superintendencia e fiscalização das autoridades lo
caes; estas, porêm, não pódem adoptar certas providencias, que são da al
çada do Poder Legislativo; e como o Territorio do Acre não tem uma As
semblêa de R epresentantes, força ê que o Congresso Nacional se resolva a 
legislar este importante assumpto. (Apoiados). 

o exemplo americano poderia ainda aqui ser invocado, servindo-nos de 
optimo ensinamento. A tê fins do seculo passado, o archipelago de Ha:wai, 
.habitado por um pequeno numero de americanos e portuguezes, e po;r uma 
immensa m·aioria de japonezes, chlnezes, polynesioo, :hawaianos e m estiços, 
definha v a sob constantes rixas e c-onflictos de ordem politica ou social. Em 
1898, os Estados Unidos resolveram annexal-o e o incorporaram como um 
territorio da Federação . Desde logo, o primeiro cuidado do Governo· ameri-· 
ano foi organizaT um systema educativo completo e aperfeiçoado, para o que 
não poupou ·despezas. Insistiu o imvosto escolar (educational-taa;), incidindo 
sobre todas as pessoas maiores residentes no territorio; multipli-cou , nas dl
versas ilhas, o numero de jardins da infancia e de escolas para poder at
tender a toda a população em idade escolar; enviou do continente profes
sores habilitados para regerem estás escolas; organizou, em summa, uma 
obra que ôustifica cabalmente o seguinte juizo externado ;no u l timo relatorio 
da Russell Tage Fo1o'l'làc•tion: "o systema escolar de I-Iawai ê melhor do que 
os da maio·ria dos Estados americanos" . 

O ultimo censo, realizado no archipelago em 1920, registrou uma popu. 
!ação de 25'5. 912 habitamtes, e uma frequencia escola;r de 45.701 crsanças, 
das quaes 38.295 em escolas publicas e 7. 40•6 em estabelecimentos parti
ç-ulares de ensino. Por estes algarismos se vê que, vinte e dous annos a pós 
á. annexação, não havia talvez no ·territorio de Hawai uma s creança, em 
i<Jade escolar, que não recebesse os beneficios da .educaçã,o americ-ana. Entr& 
os alumno.s matriculados nas escolas public-as con tavam-se :: 1. 033 de raça 
anglo-saxoni:a1 417.541 japonezes, 31.·7121 cbine2ies, 15.304 portugUJezes, 3. 293 
bawaianos, 4.100 mestiços, etc . ; e todos elles, rao completarem a educação 
primaria, se transformam em legítimos americ-anos . E' que a escola de H awa1 
exerce, antes de tudo, uma poderosa acção assimilado·ra s obre os diversos 
elementos ,ethnicos da população; Daniel L ogan, em um recente tra.ba!Jho, diz: 
"em parte alguma, nos Estados Unidos, a escola publica, como agencia de 
amet'icanização, ê de maior alcance ou potene:ialidaàe do que en1 Haw ai" . 

Cor;relativamente o progre.sso adqulrido pelo archlpelago nes tes 22 annos 
de annexação é admiravel, e o saldo apurado, em fa.vor delle, n a bala.n ça do 
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oommercio de importação e exportação, em 1920, foi de 76.954.890 dollares, 
ou mais de 770 mil contos dE' nossa moeda. 

Não farei commenta.rios, nem estabelec rffi paralleios com respeito á ac
ç.ão exercida pelo nosso Governo no territorio do Acre. Direi a;penas que é 
tempo ainda de emendarmos a mão, organizando ,])ara este territorio um 
systema educativo que lhe assegure a IX·osperidade economica. Imitemos o 
exemplo americano, C€dendo parte das terras devolutas, que lá devem ainda 
existir, para constituir o thesouro das escolas, e institu_indo impostos directos 
para custearem a educação do povo; providenciemos, finalmente, prura que 
esta seja f·eita de accõrdo com a orientação moderna . (Apoiados) . 

Mas, Sr. PreSiidente, dentro dos lim>tes constitucionaes, a União poderá 
ainda concot·rer efricazmente para a diffusão e melhoria do ensino primaria 
nos Estados, desde que se disponha a cumprir o dever que lhe é imposto no 
art. 35, § 3°, da nossa lei basica. "Incumbe a.o Congresso Nacional - reza 
este artigo - crcar institudções de ensino superior e secundaria nos Es
tados." 

Ora, não me consta que até hoje tenhamos feito aJlgo no sentido de des
obrirgar-nos dessa incumbencia. No emta:nto, entre as instituições de en
sino secundaria, figuram as escolas norrnaes, destinadas ao preparo dos pro· 
fessores do ensino primar lo. . 

Todos os nossos J!Jstados mantêm escolas normaes; ellas, porém, não são 
em numero suffíciente, tanto assim que quasl todos aproveitam ainda ))ro
fessores diplomados em escolas particulares. Si não bastam para as neces
sidades actuaes, que são relativamente pequena,s, muito menos para as f u
turas, no caso inadiavel de um novo incremento dado á educação do P<i'iO. 

De outro lado, veebas, consumidas hoje no custeio do ensino normal, pode
riam ser applicadas, nos Estados de menores recursos, á creaç.ão de novas 
e1:colas prim::urias. Incumbindo-se, pois, de manter, a e:x.pensas suas, o en
sino normal nos Estados, ou auxilia-ndo-os neste mistér, a União, ruém de 
facilitar a diff"usão da instrucção primaria, concorrera evidentemente lJI;Ll'a 
que esta melhore, se apUI·e e obedE-ça á orientação da escO'la moder;na. Facil 
lhe será alcançar este escopo, desde que se disponha a crear estabeleclmenws 
modelos, capazes de operarem uma hoa selecção, de prepararem .:professores 
com a necessaria idoneidade moral e intellec1:ual. 

Para dar combate ao analphab tismo, e;nsinando apenas a ler, escrever e 
contar, qualquer mestce serve; para satisfazer ás exigencias da escola mo· 
derna e encarregar-se da educação ;physica, moral e intoellectuwl da mocidade, 
carece o p'l.·ofessor de um espírito esclarecido, de um coração oem formu.ao. 
de um preparo, emfim, que só a frequencia de uma escola normal bem orien
tada lhe poderá assegur&·. l\1uito mais que os bons livros, manuaes e c<Jiru
pendios. valem na educação primaria o exem'Plo do proifessor, a .sua iniciativa 
creando opportunidades, os conselhos adequados, oe, s obretudo, a sua a,cçá.o 
intelligente, permittindo que sob a sua vigilancia as creanças se eduquem a 
s: mesmas, não lhes tolhendo a independencta e expontaneidade, e 1azenao 
com que ellas descubram, nos exercícios ,praticas, trabalhos manuae5 e brin
quedos, vantagens de ordem moral e intel!oectual que muito co;ncorrerã.o para 
a cultura do espírito .r5 formação do caracter. "E' o mestre quem faz il. es
cola", não cessam de repetir os americanos ; da sua idoneidade, mui"to mais 
<lo que do confovto das installações e da abundancia do material, a.epenaem 
o eixo do ensino, a efficiencia da educação e o futuro da doemocracia. Po1• 
isso mesmo, todos os pai2>es cultos se preoccupam seriamente com o pt·eparo 
doo proressares primnrio~. r econhecen do a. necessidade d" Cllelhor remunerl!lo
rem os inestímaveis serviços por elles prestados. 

A idéa de fazer a União incumbir-se do ensino normal nos Estadós nãr.J 
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é nova; foi nesta Casa suggerida e defendida, em 1907, pelo Deputado Manoel 
Bomfim, cow a autoridade e competencia que todos nós lhe reconhecemo:;;; 
!oi 'aincta. <:.onsignada em um excellente projecto de lei, apresentado eu1 19J.2 
e sustentado, com grande brilho e saber, pelo seu autor, o Deputado Miguel 
Calmon; foi, fina;lmente, a_<.! optada, após largo del:nvte, pela Conferencia ln
terestadoal do Ensino Primaria, reunida nesta Capital em 'i92L 

E', como se vê, uma idéa que já não crurece de axgumentos em seu apoio. 
Poder-se-ia discutir a extensão que lhe quiz dar o conceituado relator a~> 
these. na Conferencia, Sr. Victor Vianna, batendo-se pela fedocalisação do 
ensino normal no Brasil. Respondeu-lhe, porém, neste ponto, carn iudi:i
<:1-tivel vantag·em, um dos representantes de São Paulo, o Sr. tSa.tnpaio Doria, 
e a Conferencia inclinou-se diante dos argumentos por elle apresentados. 

Não sendo privativa da União a incumbencia de crear escolas normaes, e 
de boa razão que ella só a exerça de pleno accôrdo com os Estados e quando 
este não disponham dos recursos .precisos para dar completo desenvolvimento 
á educação popular. O auxilie. da União deverá, pois, ser prestado tão só
mente aos Estados que dell!l carecerem " emquanto perdurar esta carencia. 

O custeio do ensino normal, a cargo da União, não pesará muito no nos
so orçamento da Despesa, si a este ensino fôr dado um cunho exclusiva
mente profissional; si os estabelecimentos, fundados para tal fim, se 
Umitarem a enstnar a ensinar, a educar o alumno-mestl:e praticamente nos 
methodos de educar crianças nos jardins da infancia e nos cursos elemen-
1:ar. médio e comJ>lementar da escola primaria. Sem embargo, ,para liber
tarmos a União das contingencias orçamentarias e fac!litarmo8 sua acção, 
julgo preferível instituirmos desde já contribuições especiaes, que serão ap
plicadas tão sómente no custeio dos novos serviços creados com o fim 
educativo. 

Sinto, Sr. Presidente, que estou abusando ela padencia dos 111ustres col-
1 ega::~ (protestos gerctes), que nesta hora adeantada, ainda me honram com a 
sua attenção. A:longuei-me mais do que desejava, e, no em tanto, nada disse 
em comparação com o muito que tinha a dizer. O assumpto é vasto e de tal 
importancia -e complexidade que versal-o, com proflciencia, em todos os seus 
aFpectos, nos limites de um discurso, seria tarefa muito superior ás minhas 
torças. Dellas não presumo, e por isto mesmo reputar-me-hei fartamente re
compensado si as minhas palavras lograrem a fortuna de despertar a at
t€-nção ela Camara para este momentoso assumpto e della conseguirem um 
movimento de t·eal interesse em favor da educação elo povo brasHeiro. (Muito 
bem,· muito bem. O omclor é caloros011nente felici.tado). 

DIFFUSÃO DO ENSINO l'RIMARIO 

E7lt novembro de 1924 o sr. Dionysio Bentes oJfereceu 
ao estu4o do Senado o seguinte projecto de lei : 

Art. t_• Fica 0 Governo ela Republica autorizado a a~quirir, _pelo Mi-
. t ·0 do Interior e Justiça, a propriedade da monograph1a premiada pela 

n1s er1 . - d . · . H ·1" 
.A~ademia de Lettras, jntitulada "A ellffusao o ensmo pnmarJO no ras1 , 
de que é a ut0 r 0 professor Julio Nogueira, afim de fazer-se della uma gran-
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de edição para ser rustribuida gratuitamente por todo o Brasil, até a impor
tamcia de trinta contos de réis ( 30:000$000) . 

§ 1.• No accordo que se celebrar, o autor aesumirá o compromisso de 
dirigir a impressão e depois a distribuição dos livros, de fôrma que esta se 
faça de maneira ampla e equitativa, chegando aos pontos mais remotos 
do paiz. 

§ 2.• Os livros expedidos go:;:arão da franquia postal. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1924 . - Dionvsio Bentes. 

J1~sti!icação 

Em sessão solemne, realizada em 28 do mez findo, a Academia de Lettras 
entregou o premio instituído pelo fallecido livreiro Francisco Alves, seu doa
dor, para obra que apresentasse melhores idéas sobre a diffu ão do ensino, 
;primar! o. 

Tendo julgado o concurso e conferrdo o premio ao canrudato vencedor, 
cessou a acção da. Academia de Lettras . Ao primeiro certaman comparece
ram 75 concurrentes e de todas. as monograp_E.ias apresentadas triumpharam 
as idéas contidas n"'A diffusão do ensino primario no Brasil", de que é 
autor o professor Julio :Nogueira. Esse trabalho, que tive a cmiosldade 
de ler, ainda que não houvesse sido dado á publicidade, encerra, com effeito, 
um grande numero de idéas que ee devem pôr em execução e que se enqua
dram bem no momento que atravessamos, pois se orienta muito de perto 
pelas difficuldades financeiras actuaes, não exigindo despeza de grande vulto, 
com apparelhos complexos de ensino que a nossa capacidade orçamentaria 
111ão :;:upportaria. O plano organizado pelo seu autor comprehende medidas da 
iniciativa federal, estadual, municipal e outras de caracter particular que 
interessam associações e individues . Além da conveniencia immediata de dar 
execução a essas medidas, cumpre tornai-as conhecidas de todos, porque o 
seu autor falia a toda a nação, fazendo vibrar os sentimentos patrioticos dos 
brasileiros em favor do em sino popular . 

A divulgação ampla de taes idéas só póde ser de effeitos salutares no 
combate ao analphabetismo, problema que, como ruz o candidato laureado 
pela Academm, reclama todas as energias vivas da nação. E' preci:;:o que 
todos os brasileiros, quer tenham ou não uma parcel!a de autoridade em 
suas mãos, conneçam a maneira efficaz por que podem e devem collaborar 
para a causa do ensi;o do povo. 

Nesse desígnio venho apreee:ntar á consideração do Senado o projecto 

~annexo. 

I 

A Oommissão de Instrucção Publica opinou neste-& 
tennos: 

Merece inteiro apoio da Commissão o projecto n. 35, arJresentado em 
novemihro do amno pas:;:ado pelo Senador •Dion-ysio Bentes, autorizando o Go
verno Republica a adquirir a monographia premiada pela Academia de 
Lettras ·ob o titulo .á clittusão elo ensimo prilmario no BrasiZ: 

Ne,sse trabalho o aut or determinou com perfeita lucidez muitas das idéas 
espil~sas entre nós sobre o a:;:sum pto e apresentou alvitres dignos da- mais 
l>'l.."ga divulgação. 
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O problema do ensino primario e<ntre nós vem sendo desde Jongos annos 
versado por leigos ou quasi leigos na materia, muitos incapaze~. de estu
darem em todos os seus aspectos materia de tanta magnitude não só por 
taJ motivo como por desconhecerem a situação das clas:;:.es pobres nos ser
tões brasileiros. Da leitura do trabalho do Sr . Julio Nogueira deprehende
se que elle conhece muito ibem a vida rural do paiz, onde ha quatro seculos 
moureja uma população immensa da qual sómemte de poucos annos a esta 
parte comec:a:moo a cuidar de modo menos empírico. A monographia trata 
desenvolvidamente das diversas iniciativas a tomar em Ielação ao assumpto 
por parte da União dos Estados, municípios ou particulares. Quando ao 
Governo Federal, o ~ducador lembra a multiplicação das escolas regimentaes 
adaptando-as de maneira a ser l!lellas ministrada a instrucção primaria aos 
sorteados e aos civis n1enores e adultos; a annexação de uma escola a cada 
poNo de prophylaxia rural; a ampliação das escolas de aprendizes arti:fi
ces, escolas de marinheiros nacionaes e patronatos agrícolas. Quanto á acção 
dos outros poderes, conjuncta ou lllão, o autor lembra a conveniencia de cada 
empreza fundar escolas em Jogares ainda IIlão providos de instrucçã0 suffi
ciente não :;:6 para o pessoal respectivo como para a população ascolar cir
cumvisinha, mediante certos favores e regalias; a Cl"eação de internatos no 
hinterland para soccorrer os meninos amalphabetos l"esidentes em zonas ser
tanejas pouco habitadas, medeando grandes distancias entre os lares; gene
ra.lJzação em todas as escolas do segundo turno onde não haja nun1ero suf
ficiente das mesmas; amriJ.io por meio de dinheiro, de casa, de mobihlario, 
de material a todo o prQfessor diplomado e oa.de não os houver, a todo o 
individuo encarregado do ensino de certo :numero de a.lumnos; quanto ã in.i.
ciativa particular o autor estuda em varias paginas as possibilidades de 
acção dos individuQs, das associações liberaes, sportiva:;:., litterarias e re-

ligiosas. 
A mo!'lugraphia conclue apresentando um plano de divisão do ensino pri

maria e disco~Tendo sobre algumas theEes relativas á materia, oomo sejam 
a intervenção da União no ensino primario, a olbrigatorieclade deste; a orga
nização J.mrocratica respectiva; a simultaneidade do ensÍillQ em questão com 
o profissional, e os recursos finanoeiros . 

Trata-se, portanto, de um livro cuja divulgação parece de real -qtilidade 
no momento actua.l. Premiando-o, a Academia de Lettra:;:, abriu um prece
dente que niio deve passar sem commentarios. 

A Nação, pelos orgãos mais repre:;:entativos das 'Classes em que se di
vide, precisa ir se preparando para o exercício da democracia directa e com
pete aos poderes publicos encaminhai-a para esse exercicio, animando as 
bóas in'iciativas das associações interessadas pelo bem commum e dos raros 
indivíduos empenhados entre nós no progresso da collectividade. 

Proclamada a Republica, e~·tivemos largos anmQs como que ausente de 
nó mesmos, em uma especie de somna!llbulismo, de que só acordava!llos par 
as desgraçadas lulas civis. O mal persiste, mas felizmente nota-se um de -
pertar promissor ela parte óe alguns abnegados cujas energias devem .;er 
aproveitadas com tenacidade correspondente ao esforço destas. Certo, yela
tivamente á instrucção primaria, lllão nos é licito já 1hoje, deante da ;reali
uatle dos factos, esperar tudo della. São para notar as restr:icções dos dous 
m11iores pensadores do seculo passado, Comte e Spencer, a re~.peito do assum
pto. Instruir é muito; mas, sem educação integral, o caracter do individuo 
fica por formar e sem esse e lemento não b a nação varonil . J?recisaf.lOs dar 
combate ao analphabetismQ rnes:;:e presupposto é dever indeclinavel auxi
liar obras como a monographia em apreço. TenhamQs, porém, a coragB':n de 
atfirruar que na no Brasil uma chaga talvez mais dolorosa do que o m'<tl-

-~-\ 
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phabetJsmo, ~ ven a ser o que alguem charnon :.:. dcco•nposição moral dcs 
Jettmdos . Da lellt<ra de trabal1ws como o do Sr. Julio Nogueit a resalta 
nitiua uma impressão que, por àmarga, não devemos eH,onder: !;i s.:>mos um 
p'liz de dnalphab('los, devemos essa desgraça, em ,~rande p~l·te, aos dirigen
tes. Falt~ -no~ t..ma elire digna de ta; nome; falta-nos, disse'Jl!naJo por iodo 
o paiz e em to(í~,s as classes-, um nucleo selecci.Jn'tdo li<> homens qus, pelo 
saber, pela capacidade technica e pela desambição, encaminhe a grande massa 
nacional, é/anelo-lhe verdad<=ira instrucção e trabal•ho, incutindo energia civi
ca e oonfianç:a nos seus destinos, Não de outro modo pensava Alberto Torres, 
ao traçar as paginae· magistraes da. 01-ga,nização Nacional. Tratando-se, po
rém, de ensino, preferimos citar a opinião de tres pensadores de nota: Silvio 
Romero, José Verissimo e João Ribeiro. São do primeiro, que em mais de 
um livro propugnou pela reforma do nosso ensino secundaria e superior, 
os conceitos s-eguintes: "precisamos de cohesão do espirito publico e de um 
alevantado ideal commum. A escola em todos os seus gráos deve collaborar 
nessa faina e o Estado deve ter, por esse caminho, um rumo a seguir . .. 
Mesmo pelo eepirito, pelo methodo, pela severidade, pela profundeza, o ensJ
illO de humanidades decahiu pasmosamente no Brasil. Sabemos disto com
parando a pleiade de •homens como Alexandre de Gusmão, Rodrigue~ Fer
reira, os dous Can'laras, o.s dous Venosos e vinte outros que foram verdadeiras 
notabiliuades europeas, com o nosso anonymato de hoje. Sabemos disto, 
comparando os Andradas e as cincoenta il'iguras de gigantes, que fizeram 
de nós uma nação, com os· pygmeus de hoje. . . Sabemos disto pondo um 
homem de cem cavados como Vieira, filho do col!egio da Bahia, de pé, iso
lado na superfície chata que é hoje o Brasil". 

São pala.vras escriptae em 1890, em condemnação ao regimen seguido nos 
collegios do segundo Imperio que, entretanto, produziu homens corno Ruy 
Barbosa e Joaquim Jiabuco. De José Verissimo e.ão os seguintes periÓdos: 
"Não, não é de reforma no papel, de regulamentos, de leis, de codigos de 
ensino que precisamos. Por peor que se imagine ou seja tudo que ahi ha 
no genero e como volume, pois as reforma:: no ensino teem sido innumerae.; 
tu do isso que temos, pessimo embora, pouco mal üw:ia e poderia até dar 
bons resultados, si fosse cumprido e realizado com dedicação, cmn compe
tencia, moral e profisEional, com honestidade, em.fim, POr aquelles a quem 
incumbe n este paiz distribuir o ensino, que elle tão generosamente mantem 
e paga. 

"Si esses, pelas qualidades technicas e moraes, que o estado e a Nação 
teem o direito de exigir delles, soubessem dar vida 'á lettra morta doe, regu
lamentos, ou fazel-os valer pelo espírito vivificador que delles desentranhas
sem ou que lhes insuflassem, os direitos deE.sa regulamentação desappare
ceriarn . Sim, não é de leis e regulamentl5s de instrucção publica que care
cemos, sinâo, e antes ele mais 111aclo., de inSpirar a nossa material organização 
de ensino e a cada uma de suas instituições um :riovo espírito de factores 
consciente11 de uma cultura e civilização, que não seja apenas a cópia servil, 
descarada e desajeitada elo estrangeiro . O principal, o fundam em tal em .um• 
systema qualquer de instrucç:ão publica, não é a lettra, mas o espírito, A 
lettra mata. O espirito vivifica. A educação publica é urna questão moral, 
é muito dizer que justamente a moral, não como uma disciplina mas como 
a mesma inspiração dos no sos orgãos e agentes do ensino, desappareceu 
quasi completamemte_ da nossa instrucção publica . .. " 

João ·Rilbeiro as;:im se expressa: "Sempre nos pareceu !falsa e viciosa 
e fundada em um equivoco a doutrina que explica o nosso atrazo politico 
pela falta de instrucção elementar do povo. . . Quem quer, · que, sem pre
conceitos, se proponha a examinar os aspectos da no;:sa sociedade, verâ que 
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não são os pobres analphabetos os factores da nossa corrupção ... Muito 
lomge disto" . 

E João Ribeiro, depois de analysar os nossos vicios e de affirmar que 
s1ro· os anal1Yha.'betos q•uasi os unicos que entre nós trrubalham, sendo por esse 
motivo os autores de nossa riqueza economica, UJccrescenta, não sem pergun
tar que grurantia no.s trouxe a escola, que •OS nossos males deri•vam de outras 
:t'ontes, de factores conhecidos, "da falta de jdéas qJUe faz substituir as idéas 
pelos homens" . 

Não é justo culpa;r sómente a nós politicos desse lamentavel estado de 
cousas, co.nforme ooncei•tuam os escriptores citados. Não h a, .porém, como 
negar os graves defeitos da sociedade ibrrusileira alimentando uma, illusão de 
grandeza que só nos Pôde ser perniciosa. Evidente é a necessidrude de uma 
refórma do <JaJrac:ter nrucional, refórma que deve, sem duvida, começar pela 
al];Yha•betização geraJl do paiz. Neste sentido, obras •Como a do professor Julio 
Nogueira merecem iavoravel acolhimento, opois que a condi~ão precipua para 
a reo.rganização da nacionalidrude é a cultura individua•l do maio'!· numero; e 
é 'bem de vêr que sem a caróa de ABC, não ha povo conse'ien.te, ou pelo me
nos, uma forte maioria crupaz de influir poderosamente nos interesses vH.aes 
da patria. kuxi!iemos, •portanlto, os surtos de bõa vontade da minoria inte
ressada em tão salutar propaganda. Mas urge encarar o !Jl'Oblema coma um 
todo com1,1exo e rumar os espíritos para mais larga esphera, rufim de que 
não ·venham a f.al•har os dese[ios dessa minoria . .Sem plano integral. abran
gendo o ensino, desde .o jardim da inofancia, até os cursos superiores, basea
do em séria orientação m·oral e cívica, em conseCIJuencja da qua,l os 1'uturos 
cidadãos terminem o curso compenetrrudos de que o individuo pouco vale em 
relação á nacionrulidrude, que é tudo, tQ.l'Jla-se impossivel a lformação da elite 
que h a de r .efo;rma.r os nossos costumes . E sem esta, sem o grupo seleccio
nador e seleccionado, q,ue em todas as collec:tividades representa o cerebro 
que move o grande todo, dáma'is alcançaremos o >Visado escopo. 

Supponhamos que de'l'ltro de ·Curto prazo o opaiz conte raros analphabe
tos. Serão trinta e tantos milhões de habitantes srubendo apenas lêr, escre
rver e contar, em um paiz em que tudo está por fazer dentro de uma natu
reza rude e hostil, mais ~ara, ser conqui tada pela intelligencia, que opelo 
braço. Sem educação •profissional, que não é facil disseminrur por todo o 
paiz, baldo de recu~rsos, seJn capitaes para n1over usinas e emprezas com
mel'ciaes poderosas, sem nenhuma; capacidade de associação, esses individuas 
inertes, a falta de guias verdrudeiramente cultos e abnegados, serão nas ci
dades operari·os ou desoccupados descontentes e fiC<"lrão nos campos na mes
ma situação de rugora . Muito·s, volvidos os primeiros amnos da mocidade e 
embrutecidos nas refregas asperas e successivas do iso•lamento das bren1has, 
terão desap•rendido o pouco que a ·ssimila,ram em c•reança., facto commum em 
nossos sertões. Convém não esquecer o que se passou recentemente na Ama
zonia. Trungidos pelas seocas do nordeste, para Já emigraram milhares de 
filhos do Cea1·á, P.iio Grande do Norte e Parahyba; por occasião da grande 

•calamidade de 1877 e das que se bhe seguiram. Gente corajosa e bôa, esses 
admiraveis serta.nejos con.qJUistaram com a vida, em pantanos interminaveis, 
le.goas e legoail cobertas da arvore da 'borracha, e de outras pl.amtas cuja uti
lidde não é preciso lembrar. De tão het'Üico sa,crif!cio resultou duramte lar
gos annos conS'iderarveJ au.gmento da renda da União, dos E's.tados e dos mu
nicipiOs, mas nem aquella nem estes, nem os proprietorios enriqueci.jos á 
custa do suor dos valentes seringueiros cuidaram da saude dos mesmos e 
da fundação de lavoUtra, emfim, da m·ganizaçfi.o do trabalho solJre solidas 
bases. 

Quando sobreveio a baiXJa. do princil?al prociucto da regiãJo•, tono o im -
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menso esforço daquelle povo de trabalhadores .rulu como por encanto, por
q ue faltara á e/Jite que os dirig-ira, previdencia, capacidade organj~dora, c ul
tu1'31 ·tlheorica e pratica. No precioso livrinho "O ca~oolo, tJ sanea11U?1~to e o 
impos·to " , o engenheiro Silva F'reire, estudando, de um ponto de vista su
perior, a situação rural do B rasil!, esclarece perfeitamente a materia. Não 
nos <falta ·gente .honesta, inte!ligente e caJpaz de grandes realizações. \l:i'14lta
J'l DS o que at'0 pouco tempo minguava á IItalia, segundo Jembt·a o autor. 
Mais de rum Jogar dos mortíferos latifundios ro.manos d'm oonquis•tado 3lp6s 
lustros e lustros de sinistro abandono, pelo -esforço JucidQ de ·alguns ch-efes 
a grícolas de real capacidade . Em Sálo .Paulo ha o •caso surprebendente de 
MaristeZla, onde, o caboclo, guiado <por tfd'ades trapistas, vem, de longos an 
nos, rea!i:W'.ndo milagres. 

O nosso, por vezes, tão insince·ro nativismo, devJa lembrar todos os dias 
e em toda a ~)arte, com o ma ior orgulho, a obra lfot·midavel de Dclmiro Gou
vêa no sertão denominado Pedra, em Al.rugõas. D elle nos fallou, em bella 
conferencia, o rSr. Plinio Cavalcanti. Delmko foi um desses raros home·ns de 
genio pratico destinados ao ofiicio de chefe .. iNaJSCeu disciplinador e organi
zador . Pauperrimro e sem família poderosa, conquistou palmo a palmo o seu 
lagar ào sol e qua11do o assassinruram havia fundado ·poderosa fabrica em 
p leno sertão adusto, tra nsformando em energia electrica uma pat•cella mínima 
da cacboeh·a de Paulo A!ffonso . N-ecessitando pôr-se em contacto <eom a 
civ.ilização · e •com os cen tros sertanejos onde en contra,ria a m ateria prima 
para o seu commercio, construiu 530 ldlomett·os de eJõcellenbes estradas de 
rodagem. Em um raio de 50 Jeguas, :bõa t>arte da p opulação <Começou a vive r 
d'l.s iniciativas do lu tado·r, grande industrial e grande exportador dos pro
duetos da região. E> lançou os fundamentos de uma cida>de maravil>hosa, 
creando escolas, obrigando ,os seus operarias e a.s fa.rnilias destes a uma 
disci~lina que com eçwva nas a'lllas e acabava no lar, onde não tinha entrada 
nem o a lcool, n em o baralho, nem o jogo do bicho. Cteou um co digo de bons 
costumes e assim conseguiu eliminar os vícios seculares de toda uma 'PO· 
pulação semi-barba,ra: o ha,bito de cuspir no solo, de não asseiar o co!'po e 
a. casa, de andar d escalço . A~ inventou p•ara os m ais pobres novos mode
los de a1per•catas .. . 

E'ts um eJ\."emplo ele q,uanto uma elite 'Pôde influir nos destinos do povo. 
E m toda a parte onde ha uma figura superior de dirigente s urge a espe
rança, o ill'aibalho e o !Yl'Dgresso. Quem desconhece a acção de Mauá, de Luiz 
T arquinio, de Oswaldo Cruzz, a indicar a todos qua ntos se interessam pela 
ve>rdadeira remodelação socia l do Brasil a .n ecessidade da reforma do en
sino sobre novos ali-cerces mD'l'aJes, prura q'Ue de futuro as nohres figuras 
citadas sejam Jegião, em vez de numeras ~erdidos na onda invasora do. gros
seiro egoísmo em que, dia a dia, se dissolve o paiz? Convem accentuar que 
estas ·co~siderações n em de longe visam diminuir 0 merito da propaganda 
dos combatentes em pr61 da instJrucção primaria e da monogra phia do Sr. 
J ulio Nogueira. O nosso >fim é, aproveitando a opportunidade, sug gerir idéas 
no sentido de melhorat· nossas camaoas s uperiores, as quaes desde m'llito 
n ã o com•prehendem a oollaboração milagrosamente e·spontanea do PO\<;>, :J,'al
tando assim a sua mi·ssão, em uma época delicada da v ida naciona:J. 

As Nações que di•rigem o mundo, e com ellas as que oesejam ~·rogre
dir, refo-rmaram, quas1 todas, o e nsino, aJbrindo novos horizontes á menta
lidades das élites . L á f6ra está cr eada a pedagogia social, no fundo severa 
ampliação do papel das universidades, ás quaes devem a Al>lema nha, a Suis
sa, a Inglaterra, e, certamente, os EstJaJdos Unid>05, .o. imp'l.llso idealista que 
vae cDnduzi.ndo o ·muudo a novos destinos. 
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A nossa echiCação c1v1ca .está se Q·ealizando por meio de con1.p ndios ino
·ou os e festas in genuas, -quando p recisamos ensin ar .pratlcamentb aos indi
viduo&, desde a prime;il;a infancia, todos os deveres da solidariedade, a pre
videncia <pessoal e social, a .re>etidão a lealdade e a defesa reciproca consti
tuída nos povo.s .cultos .!POr meio de a.s:;;ociações e cooperativas de varios 
l:y.pos . 

Succedem-se as reformas e em nenhuma dellas sente-se essa f ina lidade. 
Não ha po·nto de <Vista propr iamente nacional, idêas co.nstl'U.ctoras, directr;iz 
segura, a·eunindo em um todo organico a instrucção primaria, secundaria, 
l'l ofi&&i0na1 e S'\Lpeii'ior. 

E na crise presente, si é necessalria a disseminação do ensino elementar 
e prOfissional não ê menos urgente a introducç~ de novos methodos para 
a formação moral e mental de todos, especialmente dos futu~·os dirigentes da 
nação, na industria, na sciencia, nas lettras. 

CPrecisatnos de collegios modelares no gen ero dtru "EcoJe des Roohes ", 
onde se iniciem e se concluam os estudos sem preocc upação exclusiva de 
.exames e onde o sentimento dos discípulos mereça attenção igual á intel
ligencia e ao vigor physico. 

Assim preparada, a mocidade de amanhã en.trará nas .rucademlas e della.s 
sahirá coni outra orientação que a de hoje, quando o ensino, 'lla me!oho<r hy
pothese, não tem ()l\ltro fim que preparar o individuo para cuidar dtru for
tuna pessoal. Haverá quem condemne esse esforço sob o pretexto de que 
o Estado só deve cuidar, em matetria de ensino, dos filhos oas classes me'llos 

favorecidas oa sorte e -que taes collegios, como as academias, constituiliam um 
privilegio odioso, determinando o apparecimento de uma aristocracia, onde 
uma casta eSipecial de didgentes predomina. Mas o Estado teri•a em suas 
mãos varios meios de introduzir nesse~ colleg;ios crianças· pobres, taes as bol
sas, a reserva de matriculas para a lumnos sem recursos, maJS distinctos nos 
dous primeiros annos ,das escolas pubUcas, além de outros alvitres que a 
experien cia indicasse. 

De resto, não ha .como evitar em qualquer naçãQ a ascendencia de uns 
sobre outros . Não ha paiz, mais hier3Jrchizado do que a Inglaterra, onde 
existem collegios e •tmiversidades <tra.dicionaes, em que se educa ·ha secu.los 
a flor da nacionalidalde. Não obstant6, já como aqui, sempre hoUJVe logal 
para as capacidades, e essa hierarchização nã.Q obstou o advento de descem
dentes de paes humildes como Mac Donalc1 e Lloyd George. 

A Commissãü wpprova, .portanto, o <projecto n. 35, de 19 ~4. fazendo vo
tos para que a Academia. de •Lettras ou outra associação de ;igual 'idoneidade, 
em relação á. materia, anime e 'Promova identico concurso .paTa a o r-gamiz.a 

. ção de um ·.p lano integ<ral da edU()a,Ção no •Brasil. - José MUrtinho, Pre.;;c;. 
dente - EZ011 àe Soww., Relator - Paulo àe Frontin . 

Nã,o consta àa Synopse ào Senaào o andOI!nento ào prr; . 
jecto. 
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CONSELHO AOIONAL DE IDDUOAÇÃO 

Em~ 11 de Deze=bro de 1922 a 0011'1'1Jm'is
são àe Jnstrucçêw PuoZica ottereceu á 0(JIJ11,(Jffa 
o seg1t'itnte projecto de lei: 

A Commissão de Instrucção: 

Considerando que a Conferencia Interestadual do Ensino Primaria reu
nida :no Rio de Janeiro em 12 de Outubro de 1921, reconheceu a competencia 
da União para int!l!rvir na diffusão do ensino primaria e no combate ao anal
phabetismo; 

Considerando que, para este fim, aconselhou a c·reação de um Conselho 
Nacional de Educação e dos demais orgãos de inspecçã:o e administração do 
ensino subvencionado official a cargo da União; 

Considerando que, quer o projecto de lei orçamentaria vetado, quer a 
lei de provimento, ora elaborada, consignan1 verbas para os serviços do en-
sino primaria; 

Considerando que se faz, assim, mister a organização do iDepartamento 
Nacional de Instrucção Publica afim de coordenar e dirigir o.s esforços dos 
poderes publicas e das iniciativas particulares em tal sentido. 

Considerando que a alludida conferencia reconheceu, em these, a necessi
dade elo ensino obrigatorio e que esta providencia depende de medidas de Di
reito Penal e Civil, que s6 o Congresso pôde votar; 

Submette á con ideração da Cama.t·a dos Srs. Deputados o seguinte pro
jecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• Fica autorizado o Governo a crear, desde já, o Conselho Na
cional de Educação e os demais orgãos necessarios á administração e inspecção 
de ensino primaria, mantido ou subvencionado pela União em escolas fun
dadas depois desta lei. 

Paragrapho unico. Ao dito conselho competirá celebrar os accôrdos ne
cessrurios com os Estados para as subvenções como tambem. a creação das 
novas escolas . 

Art. 2.• Todas as pessoas que, em virtude do patrio .poder ou de tutela, 
tiverem sob sua administração menores de ambos os sexos ficam obrigadas 
a mandar ministrar- lhes a instrucção primaria antes delles attingirem a 
idade de 12 annos. 



-274-

Art. 3. 0 Ai il'alta de cumprimento da obrigação prescripta no rurtigo an
tecedente será punida com pena de multa de 500$ a 2:000$, com a perda do 
patrio poder ou remoção da tutela, em caso de reincidencia. 

Art. 4.0 As pessoas que recolherem ou abrigarem menores orphãos ou 
desvalidos e se utilizarem dos seus serviços, ficam sujeitas ás mesmas obri
gações, sob pena de multa de 200 a 1:000 000. 

Art. 5.• Todas as fabricas, officinas e qualquer estabelecimento industrial 
ou commercial que admittirem ao seu serviço menores de 16 annos, analpha
betos, ificarãQ responsaveis pela sua instrucção, sob pena de multa de um a 
10 contos de réis. 

Art. 6.• As multas applicadas nos artigos antecedentes poderão ser im
postas por qualquer autoridade do ensino, com recurso voluntario para o 
Conselho Nacional de Ed"Ucação e serão cobradas executivamente, revertendo 
o seu producto em beneficio do fundo escolar. 

Paragrapho unico. Considerar-se-hão tantas as infracções quantos forem 
os menores nas condições supra-referidas ,privados de instruc:ção .. 

Art. 7.• As pessoas referidas nos arts. 3• e 4• il'icarão isentas das pena
lidades impostas, si provarem: 

1•, que não oha nenhuma escola publica da União, Estado ou muni
cípio, da distancia de dous kilometros da sua hrubitação; 

2•, que pediram e não obtiveram, para os seus filhos, tutellados ou pro
•tegidos, matricula nas escolas publicas, porventura existentes; 

3•, que os referidos menores não puderam frequentar as escolas por mo
tivo de enfermidades; 

4•, que, por extrema pobreza, •não puderam envi:al-os, á escola. 
iParagrapho unico. O Conselho Nacional de Educação promoverá a creação 

de caixas escolares, afim de prestar assistencia aos menores nas condições 
do n. 4. I ., · ~ 

Art. 8.0 O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessarios á exe-
cução da presente lei e rubrirá os creditos necessarios . 

A'rt. 9.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões 8 de Agosto de 1922. - Ferreira B1·aga, Presidente, 

com restricções. - Ta.vares Ga.va-1-canti, relator. - .A. . .A.ustregesilo . - Car
valho Neto. - E1trivo Valle. - .A..zeveào Lilma. 

Na sessão de 25 ele Agosto o Sr. Tavares 
Ga.valcanti protm·iu o seguinte àiscurso: 

O SI'. Tavares Cavalcanti: -., Sr. Presidente, desde que me coube a honra 
de submetter ao criterio da Instrucção Publica o projecto enviado em seguida 
a este recinto, e relativo ao ensino primario, no Brasil, formei o proposito de 
vir á tribuna produzir algumas observações a respeito do mesmo. 

Eis a razão, Sr. Presidente, por que ora me CaJbe occupar por algum tem
po a attenção da Camara, referindo-me ao problema que, sobre <todos, considero 
o mais importante, e o mais urgente de quantos interessam aos destinos da 
nacionalidade brasileira. · 

Venho alludir, portanto, á questão do ens1no .primario, ou antes, á ne
cessidade de que o Brasil encare essa materia com a decisão e com a ifir=eza 
de que é mister se revistam todos os povos fortes, todos os povos energicos, no 
momento em que se ferem as causas das quaes depende o seu porvir. 

Que o problema brasileiro é dos mais ·sérios não escapa á perspicacia de 
qualquer daquelles que a elle se dedicam; que é !formado d·os diversos pro
blemas conjugados constitue tambem verdaJde ao alcance de todos . Mas não 
é menos uma verdade incontestavel que de todos esses problemas o · funda
mental, aquelle que aos dema is sobreleva é o que di zrespeito á formação da 
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mentalidade nacional. Porque, Sr. Presidente, sobre esse alicerce é que deve 
repousar todo o monumento da nossa grandeza e do nosso futuro. Infeliz
mente a despeito da energia com que alguns espiritos selectos e brilhantes 
se teem empenhado por esse assumptfo chegamos ao anno da commemoração 
de nosso Centenario sem que possamos saber qu aes os meios de que dispõe a 
nacionalidade para ter bons cidrudãos dignos obreiros do seu engrandeci
mento. 

Na realidade .Sr. Presidente, paiz organizado - já eu o disse aqui uma 
vez - é aquelle que sa,be onde refazer as suas forças e como satisfazer todas 
as suas necessidades. E, se a maior necessidade dos povos e a de bons cida
dãos é a de lJatriotas esclarecidos;, e se o viveiro desses bons cidajdãos ha de 
ser por força a escola primaria, não se póde ter como paiz organizado aquelle 
que ainda não resolveu o problema da sua instrucção elementar. >Sei que di
versos factores teem concorrido para que se retarde a consideração de tão 
magno a,ssumpto. Resistencias de ordem doutrinaria, da parte de alguns; pon
derações de natureza econor:qica, da parte de outros, se teem levantado como 
obstaculos intransponíveis, sempre que ao Congresso se traz o caso do ensino 
publico. 

O SR . AusTREJGESILo : -Por uma questão de conservatorismo absurdo. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: -Diz V. Ex. muito 'bem. Felizmente se ha 

uma convicção hoje implantada no animo publico, uma convicção que per
tence a todos os brasileiros essa vem. a ser a de que é tempo de enfrentar 
esse problema com maxima decisão e energia e a de que elle não se póde 
resolver .senão pela cooperação de todas as forças >ivas da nacionalidade, 
isto é , pelo entrelaçamento das boas vontades e dos esforços da União, dos 
Estados, d'Os municipios e da iniciativa particular. 

Chegado a esse ponto, Sr . Presidente, é licito aff1rmar que a questão do 
ensino publico no Brasil e principalmente a do ensino primaria, é hoje uma 
questão nacional. E' uma questão nacional, porque a sua necessidade palpita 
em todos os cerebros; é uma questão nacional, porque não ha quem não an
ceie pela sua realização, quanto antes, porque ella é opportuna, mais do que 
opportuna, imprescindivel. 

No actual quatriennio, Sr. Presidente, vimos pela primeira vez, o Governo 
da Republica collocar-se á frente desse assumpto, atl". então deixado apenas 
ao cuidado de alguns estudiosos, bem inspirados nas superiores necessidad~s 
da patria . 

O distincto ex-Ministro do Interior, actual membro do .Supremo Tribunal 
Federal o Sr. Dr. Alfredo Pinto, cu jo nome deve ser relembrado com o res
peito que sempre merecem os benemeritos da patria, t(o>Ve a felicissima lem
brança de convocar uma conferencia dos representantes dos governos de 
todos os Estados, afim de que se t-rocassem idéas e se estabelecessem os prin
cipias, sobre os quaes deve assentar-se a nossa organização pedagogica. 

Funccionou essa conferencia já sob a presidencia de não menos digno sue
cessar do 'Sr. Dr. Alfredo Pinto, o illustre Ministro Dr. Ferreira Ohaves, es
pirito tambem sempre ruberto ás grandes inspirações e aos nobres sentimentos . 

Pelas conclusões a que chegou a conferencia, poder-se-hia tomar como 
resolvida a questão se ella não houvesse mister de providencias complemen
tares que tem de ser resultado das deliberações do Poder Legislativo. 

Este poder foi tambem ao encontro dessas necessidades, porquanto, na lei 
de ·orçamento que o anno passado se votava pa ra o exercicio corrente, 
f oi logo incluida a verba preciosa para que, nos termos dessas conclu
sões, então adaptadas, pudessem ser subvencionadas as novli.s escolas que se 
fundassem nos Estados, tendo por escopo a diffusão do ensino primaria. E 
não só a lei de orçamento vetada, mas tambem a lei de provimento orçamen
tario que passou nas duas Casas do Congresso e foi sanccionada, ambas 
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consignaram a verba para o mesmo serviço, dando, assim, o primeiro. passo 
para a realização desse grande tentamen nacional. 

Ora, uma face do problema foi, desde logo, resolvida. A su a feição eco
nomica, que despertava sempre as mais rudes objecções da parte dos que 
entendiam que as !finanças da Republica se poderiam regenerar um dia, sem 
haver, primeiro a regeneração do espírito nacional, porque é pela instrucção 
que se fôrma o verdadeiro espíri to }Jroductor e creador das riquezas, ificou 
resolvida porque uma vez consignada a verba, como disse, desappareciam 
todas as objecçõ~s do ponto de vi ta <financeiro. E' qu e o Congresso julgara 
que podta dispor de uma grande parte dos recursos do Thesouro para ap
.plicar a esses relevantes serviços . Entretanto, não podiam nem podem ficar 
ahi a,s providencias do íPoder Legislativo, sob pena de tornar-se lettra morta 
essa consignação orçamentaria. E' preciso, antes de tudo, que o Congresso 
estabeleça orgãos necessarios á intervenção da União em tão importante ma
teria. 

Nós termos da lei ultimamente votada, ef!Sa subvenção deve ser dada 
mediante accôrdo com os Estados e a a]Jplicação dessa verba deve ser fis
calizada. 

Emquani'O não se crear o orgão competente para a celebração dos accôr
dos e a fiscalização dessa verba, esta ficará em condições de não poder ter o 
destino que lhe approuve dar ci Poder Legislativo. Portanto, por ahi se veri
fica a opportunidade e, ainda mais, a necessidade do projecto que a Commissão 
de Instrucçãq Publica submetteu á consideração da Camm·a . 

Mas, é preciso ainda que eu adduza algumas outras considerações, visando 
todas o mesmo ponto, que é conciliar as opiniões dos nobres Deputados em 
torno desse importantíssimo assumpto. 

Como disse, ISr. Presidente, o outro abstaculo que se costuma antepor, 
nesta Casa, á questão do ensino primario, é a affirmativa da inconstituciona
lidade dos projectos de lei que se referem a serviços desse ensino . {Poderia 
dizer que essa affirmação já. pertence ao domínio das cousas mortas e das 
cousas vencidas ... 

0 SR. AUSTREGESILO: - .Atpoiado. 
O SR. TAvAREs CAVALCA.'ITI: - ... porque, por mais de uma vez, a Ca

mara tem, com o seu voto esclarecido e consciente, demonstrado que já não 
participa desse anaohronico e obsoleto modo de pensar. 

O SR. AuSTREGEJSILo: - A Constituição dq Brasil foi lfeita para a defesa 
dos brasileiros e não ]Jara atrazo e regresso do seu pensamento. Os que pen
sam que a medida é inconstitucional, querem ;ficar presos a um reduoto de ca
prichos e, talvez, de um direito obsoleto que nós, que somos amantes do 
Brasil e desejamos o seu progresso, rejeitamos pela consciencia e pela razão. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Muito lbem. V. Ex. disse brilhantemente 
aquillo que eu pretendia dizer, mas que o faria, sem duvida, mais pallida
mente. 

O SR. LINDOLPHO PElssôA.: - A Constituição não pôde crear obstaculos ao 
progresso. 

O SR. TAVAREJS CAVA-LCANTI: - Nessa questão encbntramos aqui, não direi 
uma revivescencia, mas uma sobrev!vencia do velho espírito federativo que, 
como disse o nobre Deputado por Pernambuco, deve ser invocado para felici
dade e bem do Brasil e, nunca, para o nosso atrazo e prejuízo dos nossos 
fôros de povo civilizado. 

Foi esse espírito federativo, affirmando -se no petiodo de elaboração do 
Acto Addicional, que fez com que ás províncias se reservasse o direito da 
creação das escolas primarias. Nesse momento, pareceu, talvez a esses gran
des espíritos precureores de nosso regimen, que isso era um passo adianta
dissimo na conquista das regalias que elles an'bbicionavam para as antigas 
províncias. Entretanto, o que a experiencia demonstrou, é que isto se tornou 
um obice para a nosso desenvolvimento intellectual. 
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O SR. AUSTREOESILo: -Como para as finanças e tudo mais. O federalismo 
exagerado é um erro que vamos corrigindo, graças ã boa orientação e ao bom 
senso dos nossos estadistas, apesar das lettras firmes e symbolicas da nossa 
Constituição. V. Ex. desculpe a impertinencia do aparte. 

O ISR. TAVARES CAVALCANTI: - Os apartes de V. Ex. sempre me honram 
e trazem um grande subsidio }Jara o desenvolvimento de minhas idéas. 

No regimen monarchico, a inda houve espíritos clarividentes que demon
straram quanto fôra erroneo esse pensamento e quanto elle prejudicara a 
causa do }Jrogresso nacional. Basta que eu lembre o nome, que nunca pôde 
ser esquecido quando se trata desses assumptos - Liberato B arroso. 

0 SR. AUS'l'll.EOEJSJLO - Muito bem. I 
o 'SR. ''l'AVAREJS CAVALOANTI: - ... que, com tanto ardor, de!fendeu essas 

idéas no tocante ao ensino publico, ainda em Oias do pa saà.'o regimen. 
E' a suprema necessidade do povos. E ' aquella que se impõe em nome 

da salvação publica. Era dos romanos o lemma: Salus poptbliis sup1·em,a lea: 
esto. J á vinha ·da lei das XII taboas. 

Ora, r. Presidente, si considerarmos que o principio d'e obrigatorieà'ade 
do ensino se impõe om.o um }Jrincipio de salvação publica, não o poderemos 
absolutamente r ecusar. 

O SR. GILBERTO AMADo: -Mesmo a humanidade não pôde parar. Si não 
ensinarmos nossos filhos a ler ficaremos atrasados. E o mundo não aà'mitte 
mais isto. 

O SR . TAvAREs CAVALCANTI: - Sr. Presidente, hoje m dia o que vem os 
é que são cada vez mais .celelbres as conquistas do espírito humano, cada 'Vez 
é·SSe espírito avança mais 11as suas victorias sobre a natureza. E cpmo é que 
o paiz pôde cruzar os braços, estacionar indifferente diante do ingente pro
blema que lhe pód'e assegurar um Jogar digno no planeta? 

Tomando essa questão como uma questão meramente brasileira. não pre
ciso, Sr. Presid nte, entrar em confrontos cujos r sultaà.'os podem bem não ser 
favoraveis ao nosso atnot· proprio. Talvez tivessem os ele nos confessar de 
alguma sorte atrasados. E o nosso atraso principal repousa, sobr tudo, na 
circumstancia de não termos querià.'o ou sabido até hoje enfrentar esse caso 
d'a ;formação do espírito brasileiro, ou antes, ela formação d'o espírito humano 
do Brasil. 

O RR. AUSTRElG'EJSILO: - Primeiro humano. d pois brasileiro .. Comprehen
der a humanidade, para compr'ehencl:er bem a Patria. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI; - Diz V. Ex. com grande acerto. 
Mas, eu usarei desta outra expressão; format' o espírito humano no Bra

ml, espírito que consiste em por de accõrdo as supremas aspirações, os supre
mos interesses da humanidade com os legítimos interesses e aspirações do 
Brasil. ' 

O SR. AusTREJGESJLo: - Permitta V. IEx. uma interrupção, pa ra narrar 
um episodio que assisti ent Berlim. Estavam os clous professores da Faculdade 
em um Jaboratorio de pesquizas psychologicas, quando em uma cl:as demons
trações o mestre disse qu era necessario ler o objecto, a placa, e o professor 
patrício brasil iro indagou: "E quamdo o individuo é analphabeto?" O collega 
allemão sor'riu e disse: "Na Allemanha não encontramos disso". Ficãmos 
absolutamente en[oncés. 

O SR. TAVA.REls CAVALTANTI: - T odos os povos que souberam olhar esse 
problema com a decisão, com a consciencia d'a sua :força, corno a Allernanha o 
fez, chegaram a este anesrn.o .resultado. Pod'emo-nos lisongear de que uma si
tuação semelhante esta.r~1 reservada ao Brasil daqui a 50 ou 100 annos, si 
clesdle ho:ie attend ermos ao cas0 com a energia que elle está a reclamar de 
todos nós. 
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Quando se reuniu a Constituinte .republicana, ella não poilia 'deixar de 
'estar dominada po1• esse mesmo espírito que, se era por um lado como que um 
~ovo estimulo ás energias adormecidas nos departamentos que deviam cons
tituir os novos Estado~:~, por outro lado, tamiiYem, se podia tornar uma caàeia, 

1um grühão que evitasse os vôos do espírito nacional. 
0 SR. AUSTR$'EJSILO: - \A;poiado. 

O SR. TAVARES CAvALCANTI: - Da'hi resultou, sem duvida, essa idéa de 
deixar a questão .c;.•o ensino primario comprehenilida. entre as regalias outor
gadas aos Estados; mas é preciso que nos entendamos bem; uma cousa é 
deixar aos Estados plena autonomia, plena liberdade, no que se referu a 

·questão do ensino primario e, outra e bem dift'erente, é a de fazer com os Es
taü•os usurpem, monopolizem e absorvam todas essas attr'ibuições que em 
bem do espírito nacional devem •pertencer tanto á União quanto aos Estados, 

· Digo. Sr. Presidente, em· •bem do espírito nacional. .. 
O SR. AUSTREGESJLO: -Como acontece no direito das famílias . 
O ·SR. TAVARES CAVALCANTI: - ... porque ahi esât a mais alta consideração 

em. prol do ensino ministrad'o pelo :Poder Federal. E' necessario, Sr. Presi
dente, a bem da nossa União. da int gridade nacional do Brasil, da manuten
ção àos nossos vinculos fed!erativos qu e a nossa mentalidade se desenvolva uni
fOlmemente, que se fo rrrHl de accôrdo c om a mesma orientação e os mesmos 
princípios, de norte a sul deste vasto paiz. 

Que seria da' União Na,oional Brasileira, que seria dos vinculas que de
vem unir toàos os Estados, se as escolas disseminadas pelos vinte Estados pu
dessem ter caàa uma o seu prog1·amma, pudesse cada uma se absOol'Ver em 
uma preoccupação regionalista, esquecendo que são Estados autono1110s, mas 
que são membros de uma Feàeração, que· õ.leve impôr o mesmo eppirito de 
unidade, capaz de mamter a integridade de nossa IPatria?! 

Reservar, portanto, como disse, a questão do ensino aos Estados não p oél'ia 
jamais 'Vir em beneficio ào espírito federativo; :poderia vir, sim. em bem do 
espírito de bairrismo, do sentimento de regionalisimo exaggerado e nunca 
àeste sentimento que n os deve considerar como !filhos, membros de uma com-

' munhão nacional. Por conseguinte, no espírito da Constituinte republicana 
não podia passar jámais a idéa de prohibir toda a intervenção da União nesse 
assumpto; e, si argumentarmos não só com o espírito, mas com a lettra da 
propria Constituição, não poderemos chegar a resultados di:flferentes. Em pri
meiro lugar', não ha em toda a Constituição uma só õ.'isposição expressa, um 
principio explicito, que declare q ue a União não pó de legislar ' de lfórma alguma 
sobre o ensino primaria. 

Aquelles que sustentam inconstitucional a e1-eação à'e escolas p€'la União, 
baseiam-se, exclusivamente, em argumentos a ctYntralrio sensu. Est1á dito 

· que ·compete á União, mas não privativamente, crear estfubelecimentos de 
!nstrucção secundaria e superior nos Estados. Do facto da União poder funàar 
por disposição ex:pressa, -estabelecimentos de ensino superior e sooundarto, 
con~luem e deduzem a co111-tra1·io sensu, como disse ha pouco. que a União não 
pôde crear estabelecimentos <\te ensino primario. Baseiam-se, portanto, em 
uma. velha e respeitavel regra de her'men utica - "unius ilncl1t,Sio alterius est 
exclusio" . 

Mas, Sr. Presidente, adiante vem outra attribuição conferida á União, 
qual a de promover o desenvolvimento das lel!:tras. d'as artes, das sciencias, da 
agric.ultura, O'a inclustria, etc. 

Ora, 8r. Presidente, si se dá â. União li, faculdad e de promover o d'esen vol 
' vitnento das lettras das artes e das sciencias; é claro que não se lhe póde ne

gar tambem a faeulda<l'e de interferir naquillo de que depende, sobretudo, o 
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dsenvolvimento das lettras, das artes, das sciencias, etc., que ê, antes de tudo. 
0 desenvolvimento do ensino primaria; isto é . das pri"meiras lettras. 

o Sa. GILB'ElR~'o A.'MADo: -V. Ex. ui:~~ bem; ,si a União pO<l'e ajudar as 
granc.leri 1ettras, como não pod li! auxi.lla.r as 1Jequenas? 

O SR. TAV~RES CAVALCAN'fl: -· E' um ar~umento que responde bloqu~:lte
mente a todas as arguições que se fizerem neste sentido . 

o ·Sa. JoSÉ AuGusTo: -v. ®x. tambem <póde argumentar com a eV'Olução 
do regimen federativo d<e outros paizes. 

o •Sa. A. A'USTREJGElSILo: -A Constituição não :pólã'e, absolutamente, prb 
vér todas as leis do pl'ogresso; ha c )IDO que uma fórma symbolica: quando a 
Constituição não ê prohibitiva, o Po.der Legislativo :póde .:ompletar. retoCIL<. 
melhorar aquillo que estiá implicitamente preparado pelo espirito progressista 
da Nação. 

o Sa. Jofi,É AuGUsTo: - Ampliar a Co:1stituição, harmonizai-a com os 
interesses do ~onnento. 

O SR. TA V AREIS CAVALCANTI: - rSim, rSr. Pr'esià'entt>, o prindpio coruüitu
c'onal cor+.é:r• ' '"' si certos germens 'CJ.Ue só as neces.;;ic.l'-àes sJriae- ]JJ-l'<!Jn 
desenvolver. r ão se póde, TJOr con:seguintc. :. primeira vista, affinnar qu._ ta . .t 
ou qual solução ê contraria ao espirito da Constituição, senão quando este 
antagonismo ê flagrante, quando ê afifirmado, não só pela lettra conno tambenn 
pelos fUJctos historicos. 

Como muito bem lembra o meu nobre collega, o illustre rDeputado pelo 
Rio Grande do Norte, que ê um dos grandes benemer'itos desta cruzada do en
s iio nesta Casa, (mwito bem) a evolução dos systemas federativos na America 
é a demonstração mais eloquente de que não ê incompatível com o espirito 
das Constitu icões a intervenção do Pod r Central nesta questão do ensino pri
maria. 

Vimos, sem reforma constitucional, 0 s Estados Unià'os alargarem cad'a 
vez mais o seu campo de acção, intervindo neste assumpto; vimos a Repu
blica Argentina enveredar pela mesma trilha, e• 'POr este modo, fazer com 
que o seu progresso se affirme hoje ~orno uma brilhante realidade. São li
cões que não podemos desprezar nem esqu ecer. 

O 'SR. JoSÉ AuausTo: - lE da õ.'O Mexi~o. muito recente . 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Temos tambem a lição à'o Mexico. Este. 

paiz, achando melhor reforma.r u !Constituição do que sacr1fioa: a discussÕ<"11, 
~bora á primeira vista bysantinas, doutrinariUJS, um tão importante assum
pto, resolveu-o• por uma re'forma constitucional. 

Ora, ISr. 'Presidente, si tosse necessario reformar a Constituição pa.ri! qu& 
a União :pudesse intervir nessa materia., declaro que, pelo menos, nE'st.;) ponto 
seria partidario da revisão; mas, felizmente, não se verüica tal necessi ~.<de. 

Dentro c'las normas traçadas :pela Constituição temos os meios àe fazer 
eom que a União não veja indifferente avolumar-se a onda de analphabetos 
por todo o territorio da Patria. 

Demal~. Sr . LPresidente. estas consiwrações que d'lz não seriam np~css:L· 
rias TJara justificar o projecto enviado á Camara :pela Commissão de In;;tnt c~ 

ção Publica, :porque, s! houvesse na Constituição alguma :prohibição expressa 
setia apenas, como vimos, a da ct·eação das escolas primarias pela Umão; mas. 
desde que este assumpto está subordinado a accôrdos préVios com os Estados, 
f icou integralmente resalvaó'o o ·principio da autonomia,, .garantido pela. Cou . 
st!tuição 

O projecto, nem sob este aspecto.. :pó de ser acoimado de. inconstitucional. 
Tratamos, apenas, no alludido projecto, de crear os orgãos indispensaveis 

para que a União 1Jossa desempenhar uma. d'uncção, que o !Poc'rer (Legislativo 
] lir lhe reconheceu. pot·que, com a sancção do Poder •Executivo já subvencionou 
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escolas m toà'o o paiz. Trata-se, agora, apenas, de estrubelecer qmw o orgü.v 
.:omr,.etente para !firmar os a,ccôrdos e distribu ir as ·ubvenções . 

O projecto ainda visa um outro f im que precisa ser mais ou menos ex
plicado á Camara: trata ue r onhecer ou de lfirmru· o principio à'a obrigato
riedade do ensino. 

Este principio, com.o a Crunru·a sabe, é thoje victorioso por toda a parte. 
o SR. RAUL ALVEs: - E aqui no Brasil é indispensavel. 
O SR. 'l'AVARES CAV'ALCA:NTI: - Diz V . Ex. muito ·bem . 
Apenas aLguns doutrinaria~ Intransigentes ainda se oppõem ao principio 

da obrigatoriedade do ensino. 
O •SR. GILBERTO AMADO: - tNão são politicos no v rdadeiro sentido da 

palavra. 

O SR. AUSTREJGEJSlLo: - Faliam mais pelo sentirruento que 'Pela razão. 
o SR. 'l'AVARES CAVALCANTI: - Os que se oppõem, o fazem com argumentos 

que não resistem á menor analyse. 
iProcura-se, ent todo o casu, acobertar esta resistencia ao principio à'o en

sino obrigatorio com o manto sagrado da liberdade. 
A liberdade, a que todos devemos render o nossv preito, é uma condição 

para a felicid'ade dos povos, mas não pôde servir absolutamente de impecilho, 
de obstaculo, a essa mesma felicidade, a sse mesmo desenvolvim nto . 

Consideremc,s :;. líbE:-ràade no ponto de vista abstracto e verifiquemos no 
que ella consiste. 

No ponto de vista prati-co, ella consiste ·em não ser ohrigado a fazer ou 
à'eixar de fazer alguma cousa, senão em virtude de lei. Está na Constituição. 

No ponto de vista politico a 1iberdade consiste, ·principalmente, em o Pod'er 
Publico não poder impôr n ;nhum dogm,a religioso ou scientifico. 

Ora, Sr. Presidente, obrigar todos os paes de familia a ministrrur aos seus 
filhos o ensino, importa em lhes impôr qualquer dogma religioso ou scien
tifico? 

O SR. GILBERTO AMADO: - !Podia haver o obstaculo material, que V. Ex. 
previ o argutamente em seu projecto. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Vem{Js que nem no ponto d'e vista pratico 
nem no ponto de vista abstracto, a ob~·igaJt:oriedade do ensino se pode julgar 
uma infracção ao s~ntintento da liberdade. 

Agora, se considerarmos a liberdade, tal como ella se acha consagrada na 
declru·ação de direitos da Constituição brasileira, art. 72, vemos que em ne
nhum dos seus 'Pru·agraphos se pode enquadrar o principio que só pôde ser 
chamado da liberdade de ignorncia. 

Alli, o legislador constituinte acautela todas as liberdades justas, todas as 
liberdades jurídicas, todas as liberólaàes philosophicamente indispensavels, 
m a s não deixam lugar para esta liberdade inversa a obrigação escolar que só 
poderemos catal{Jgar como a liberdade da igr.orancia. 

O SR. A. AUSTFIEJGESILO: - Só pôde have1· liberdade quando houver har
monia, só pôde haver harmonia quando houver transigencia. 

O •SR. AMERICANO DO BRAsiL: - •De sort que a liberdaà.'e é a conquista era 
homem sobre a natura=. IE' o criterio P'hilosophico do evolucionismo critico. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI : -(Encarando este aSSUlllPtO ainda sob a feição 
juridica, set'á injustilficavel o principio da obrigatoriedade do ensino? iPelo 
contrario: elle é o mais •justo de todos. Temos o nosso Co digo cível modelado 
pelo das nações mais cultas, inspirado nos principias mais sãos da juricidade. 
E entre as obrigações que esses ccdigos im})Õem a todos já se e ncontra essa 
de ministrar aos filhos a educação indispensav 1. 

O projecto •que apenrus estabelece p n as para aqu e1les que são remissos 
a cumprirem estas obrigações, não aberra à'a nossa architectonica juricl:ica, 
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não vem em antagonismo com a construcgão do nosso direito, antes, l he ofife
r ece a sancção penal indiS'pensavel, para q u e seus preceitos sejam sempre ()b
servados. 

0 SR. AMEJRIOANO DO BRASIL: - Em r !ação a alguns Estados do Brasil 
ha o ensino primario obrigatorio. 

O SR. AusTREGEJSILo: - Em Pernambuco, por exemplo . 
o SR. TAVAREJS CAVALCAN'I'I: - O principio da obrigatoriedade do ensino, 

como bem lembram os nobres Deputaô'os, dá· está consagraó)o nas legislações 
de alguns Estados. mas, como esse principio importa em restricção ao patrio 
poder e importa em sancções penMs, e como ê o Congresso Nacional o com
petente para legislar sol>re o Direito !Penal e Civil da Republica, claro ê que 
a o Poder 'Legislativo Feder'al ê que compete dar plena e absoluta efficacia a 
essa providencia. 

Eis a razão por que o projecto tambem se occupou do ensino obrigatorio. 
Alguns que, baseados em uma doutrina phllosophica que já teve uma 

g rande v()ga em nosso paiz, ainda se batem contra a obrigatoriedade do ensino, 
se firmam em p'l'incipios que peço Uoonça para considerar destoantes do senti
m ento geral da nacionalidad'e e O!as normas ju rídicas por nós adoptadaS'. 

O SR . .A!MEJIUdANo Do IBRASIL :. - 1São p r incipias anti-evolucionistas. prega
dos em 1859, e que não podem ter voga nos dlas de hoje. 

O SR. TAVARES J0AVALOANTI: - ,A escola positivista considera a educação 
corno funcção s implesmente m.aternal, sob a acção e o influxo dos sacerdotes. 
Diz que, emquanto não .houver o sacerd'ocio organizad'o, com a competencia 
para a direcção espiritual dos !homens, o Estado não tem o di·reito de impor 
a ninguern o ensino. 

Chegamos, portanto. a essa conclusão: o que o positivistmo comlbate não ê 
propriamente a obrigatoriedade do e·nsino, tanto que não duvidaria em ado.ptat· 
essa obrigatorieõ.'ade, uma vez que f osse prescripta pelo sacerdocio e observada 
pelas mães de família. O que elle combate ê a obrigatoriedade imposta pelo 
E stado ; mas por'que se combate essa obrigatoriedaõ.'e imposta ipelo Estado? 
P orque, entende, a intervenção do •Estado nesse assumpto é uma usurpação 
das funcções maternaes e sacerô.'otaes. 

A hi é que eu d'Lgo, Sr. Presidente, que isso aberra das 110rmas jurídicas 
da actualidade. Os nobres Deputados, cuja brilhante cu'ltura jurídica é das 
m ais elevoooas, bem, comprehendem e bem sabr>m o que !foi a evolução do 
patrio pod>.", desd'e o systema do direito roonano até os nossos dias. ,Sabem 
que naquell'l t~n'fpo o patrio poder era u;n cr.npl=o d'! poderes ou de di"01tiJ , 
do chefe de familia sobre a .pessoa dos ·filhos, em relação aos quaes tinha atê 
o seu "jus vitae ac necis" e que, de alguma sorte, despojava os filhos das 
prerogativas da personalidade h umana. 

Era um systema 1' ~·reo, em beneficio apparente d'o chefe de famJlia, mas 
n o proveito real do Elstado ~·omano. A evolução se fez sentir, pl'imeiro sob a 
acção da ph ilosophia, nomeadamente da p.hi.losophia stoica, e depois sob a i·n
fluencia do CJhristiaimismo e converteu o patrio .podeT, não em um conjunto 
de direitos, mas, solbretudo, em um co11junto de deveres. 

Em Iogar de mn instituto de beneficio apparente do pater-tatmiU.a e be
neficio real do Estado, o patrio poder sobre os filhos, tornou-se um instituto 
em lbeneficio real da sociedade e ain<!a no prveit rea l e absluto dos filhos. 

Dahi decor~em essas obrigações que o Estado impõe, e pôde impõr, aos 
chefes de familia , em bem <i'os seus filhos menores, entre 0utras a obrigação 
expressa dos a limentos. 

Ora, Sr. !Presió'ente, s 11a absurdo que 0 direito pudes se impõr o alimento 
para o corpo, para a conservação da existencia physica. e não o impuzesse 
para o esplrito, para a formaçã.o e conservação do ser mora l. (ll!fuito bem.). 
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A noção da obrigatorieõ'ade do ensino, portanto, se enquadra perfeita
mente na noção do patrio poder, tal como a vemos formulada no direito mo
õ'erno. 

o SR. GJLBEJRTO AMADO: - Mesmo V. Ex. sa:be que, segundo a philoso
phia politica da actualidaõ'e, instruir a criança ê augmentar o poder de crea
ção d!o 'horrnem. 

o SR. TAVARES CAVALCANTI: - Diz muito bem o nobre Deputado por Ser
gipe. que me vem recordar ~ue o homem, :hoje, ê considerado como o capital 
por excellencia e que instruir a creança equivale a 'Valorisar o capital 
homem. 

o SR. AusTREGESJLO: - E' noção pragmatica da sociedad e. 
o SR. TAVARES CAVALCANTI: - Impõe-se, portanto, como um direito essen

cial do •Estaào esse de determinar as normas que veem valorizar o capital 
humano, que fórma a sua principal riqueza. 

E. Sr. :Presidente, se tivermos em vista que toda nonna de direito ê uma 
·restricção ou urna regU'lamentação das liberdades humanas, verificaremos que 
·a mais !fraca das objeoç.ões, que se póde 0 ppor ás regras jurídicas ê essa de 
d'izer que ellas contrariam o principio da liberdade. O que ê mistêr verificar é 
se essas restricções veem em beneficio da especie, em ·bem do desemvolvimei!lto 
social, ou em ,proveito da' c oexistencia dos thomens, porque, se ellas estiveram 
em harmonia. cOtm esses princípios, serão 'I'igm•osamente jurídicas e dignas 
de se incluírem em todos os codigos modernos. 

D.ema.is, ISr. Presi6!ente, todos· nós srubemos, pois, que é noção hoje cor
rente em Direito .{Publico, que o Estado tem o direito de impôr determinadas 
obrigações a todos os seus fibbos. !Assim se explicam essas restrieções á li
berdade que forçam o homem a prestar o serviço militar, o serviço judiciario 
nos tribunaes (lo Jury e outros semelhantes. 

· O •SR. AusTREGESJLo : - A' obediencia ás prescripções sanitarias. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: -V. Ex. lembra muito bem. 
Ora, Sr. :Presi<i!ente, si o Estado póde impôr essas ob-rigações, póde, na

turalmente, impõr quaesquer outras, que fi-gurem como condições essenciaes 
d'o cumprimento dos deveres cívicos. 

. Encrurado, portanto. o caso sob esse ponto de vista do dever cívico, deve
mos •consid'erar igualmemte as restricções á liberdad'e ein harmonia com a no
,ção desse dever: quando !houver es~ har'rnonia, d'ar-se-ha a · justid'icação do 
preceito restrictivo. · 

Ora. para o cumprimento dos dll'Veres cívicos que o 'Estado impõe a todos 
'os- seus ciõ'adãos, que é necessario? E' necessario, antes de tudo, o conlheci
mento àas primeiras lettras. 

Por conseguinte, o Estado tem o direito de impor a toõ'os a instrucção 
·primaria. E' u'ma conclusão das mais logicas e das mais irrefragaveis. 

O SR. AusTREGElSJLO: - 'Para a defesa pessoal do individuo, e para utili
-zação desse individuo no meio. Quem sabe defender-se defend'e-.se melhor e ê 
·muito mais util do que o ignorante. 

Mas, Sr. Presidente, considerada a questão sob o aspecto da sua consti
tucionalidade, que ê o principal, tratada ainda sob o ;ponto de vista da liber
dade humana, que, como eu disse, é um principio respeitavel pot· ser acaute
lador das nossas verdadeiras prerogativas de povo livre, que nos resta? Ape
nas verificai-o em •harmonia com os interesses nacionaes. Sob esse ponto de 
vista .penso que já ficou demonstrado que não ha i[lroblema tão urgente, não 
•ha questão mais vital, do que esta .que ora vem ibater ás rportas do Parla
mento. 

O SR. GILBERTo AMA!Do - [)oloroso ê que ainda haja quem o conteste. 
E' quasi tragico. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Diz V. Ex. muito bem; é tragico e do-
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loroso que haja quem não comprehenda ainda toda a gravidade do assumpto, 
q,ue não .perceba quanto vainos ficando retardados em nosso Continente ... 

O SR. AusTREGESILo - E' o misoneismo doentio. · 

O SR. TA.VARES. OAVALÇlA.NTE ,,- ... até . em :relação ao . no.s.so. meio, porque o 
meio brasileiro é o unico que ainda ofiferece esse pungente antagonismo: uma 
parte da nacionalidade, a pequena m inoria com lettras que !faria a honra 
de qualquer povo culto, e a grande m:üoria amda amortalhada nesse manto 
negro do analphabetismo que (> z. stJ.pren,a, d6grt.da~;ãu da nossa actualidade. 
(M~IIito bem; apoiados). 
, O SR. AUSTREGESIUJ: - V. E x . é quem faz boa politica nacional ; a pu
litica do berr., da VIrtude, do saber, da 1sençã<.- de animo, politica desapai~ 
xonada. 

O SR. J osÉ AUGUSTQ - De construcçã& social. 

O .SR . RAUL ALVES - E por isso m esmo as Commissões guarda.m os pro
jectos, em seu seio, e os governos não procuraJ!Il ai ter ar a situação, 

O SR . TAVARES CAvALCA.<'ITE - Agradeço muito os applausos dos illustrados 
-collegas, m as cumpre-me declarar á camara que, se tive a honra de iformu}ar 
este pt·ojooto, eu o deve principalmente á iniciativa, ao imlPulso do eminenté 
ccllega Sr. Au:>tregeSÍio. que é um dos mais conspícuos e i1lustrados mem
br-os d:;. Commissâo ( ap~a,a,os; 11711Uito bem), de qufil· tenho a honra de fazer' 
parte. 

0 SR . .AUSTREGESILO - Muito obrigado. 

O SR_. JTIA.VARES CAVALCANTE - tS-r . iP.résidente, estando a .findar a · hora ÇJ.p 
expediente, sinto-me no deve r de deixar a tribuna . Não quero fazel-o, porém, 
sem reunir as minhas ultimas palavras em um appello á Camara, pat·a que, 
cc.m ;, sua sabedoria, com as s uas luzes pa.trioticas, retoque, burille, m é,lhore 
o projecto da Commissão . .. 

0 .SR. AUSTREGESILO -Mas, não O de.rrube. 
.; 

O Sn. RAUL ALVEs: - Será mais um folego que se esvae, porque o or~
dor não sera. escutado. 

O SR. T AVA.'illS CAVALCANTIS: - O que espero da Camara é que esta ten
tativa, na11 vesperas da nossa commemoração centenaria, não fique como um 
alento vão, sem resultados p1·aticos, depois de tantas outras tentativas, todaS 
ungidas do espirio do mais eleva.do patliotismo, mas que -não lograram se 
crystalizar nessa r ealidade brilhante que o Brasil almeja e de que o {Brasii 
llão pôde prescindir. (Muito be•rn; muito bem. Apoiados. PalmuL~ no recinto . 
o oraàor e '1Ji1ja?1wmt e cwrnprimentaào) ' 

Em 5 de C ut_ubro a •)omnnissão àe Const ituiç(ío àisse: 

P ela Commil:'Bão de Finanças foi solicitada a audiencia da nP. Constitu•
gão e Justiça sobre o projecto n . 26&, deste a.nno, que crea o Conselho Na.
c ional de Educação e institue o ensino primario obrigatorio, 'dependendo, este. 
de medidas de direito penal e civil, que só o Congresso pôde decretar. 

o projecto sobre o qual tem de se pronunciar a Commissão de Consti
tui~:.ão e Justiça env-olve duas ~mportantes questões de direito publico, a rês~ 
l·eito das quaes divergem os commentadores da nossa oQolllStituição - a da 
intervenção ela __ União no ensino obi"igato;rio e a da obriga.tor.iedade desse 
mesmo ensino. 

Estu demos, cada urna &essas questões, :p-or sua <Vez. 
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A. Constitu:ção Federa,! diz textualmente: 
"Art. 35. Incumbe, outrosim, ao Cong.resso, mas não prlvatl

vamente. 
. ...... ... ... · ·· · ·· ······· ··········-· .. . .. . .... . 

2•. Animar, no paiz, o desenvolvimento das lettras, artes e soien-· 
elas, bem como a irn.migração, a indu.stl'ia e o oommercio, sem J,J rivl
Jegios que tolha.rn a acção dos gorvernos locaes. 

3°. Cre3ir instituições de ensi•no superior e seoundario nos Elh 

tados." 
Por muito tempo, depois de votada a nossa Oonstltuiçã:o republicana, 

pal'eceu a alguns espíritos, por !demais apegados ao texto da lei, que a U n ião 
não podia intervir no ensino ]Jrimario, só lhe ca,bendo "crear instituições de 
ensino superior e secundaria nos Estados'', como diz expressamente o n. 3 
do seu art. 35. 

E' um ponto de vista e.<>treito que vae cedendo, rapidamente, deante dr. 
necessidade inadiavel de resolver um )?roblema que interessa â. <propria vida 
da Nação e affecta o reglmen democratico, CJUe adoptãmos a 15 de Novem
bro de 89. 

Outras nações descentralistas como o Bras.il já iniciara,m, desde muito, e 
com resultados surprehenden,tes, a naciollalização do ensino primaria, porque 
a pra,tica demonstrou que para a educação geral e efficlente do .povo torna
se necessaria a acção co.njugada da União, dos Estados, dos municípios e 
das associações particitlare:;. Mesmo os povos particulal·istas e de forte ini
ciativa individual não puderam fugir a essa exige.ncia. Os exemplos da 
Inglaterra e da Allemanha cujos governos centraes estão intervindo no en
sino primado faliam bem alto e são dign.os de .se.r imitados. 

O Mexico não recuou mesmo deante da reforma de sua Constituição, para 
adoptar o projecto de seu grande Mi'l'J.istro, D. José de Vasooncellos, que velu 
nos honrar, com sua visita, na data de nosso Cenbena.rio, e que executou uma 
das m.als i'!ltelligentes reformas <te ensino, de que temos co.nhecimento, deste 
lado do Atlantioo. 

No Brasil, ttão temos que Lr tão longe, po•rque a nossa lei fundamental 
permitte a intervenção da U'!lião na diffusão do ensino primaria, desde quE\ 
acooita.rnos as ~'Bgras de interpretação ensinadas por :Marchall e qu·e são as 
.seguintes: 

"1. 0 Deve-se demonstrar que todo poder reclamado pelo Governo 
Nacional fõra effectiva.mente outongrudo. Não se ]J<resume a sua exis
tencia. Aos que ousa:rn affirmal-o compete o onus da prova. Jll' 
mistêr indicar-se na Constituiçã.o um dispositivo que expressa ou 
implicitamente co.nfi.ra o .poder, faculdade ou prerogatlva. 

2.• Qua'!ldo se verifica outorga de poder, lnterptoeta-se la.rga· 
mente. (Provada a legitimidade do fim, sendo constitucional a facul
dade discutida, todos os meios razoaveis devem ser admittidos. A 
Suprema Cõrte serâ. restricta em detenmlnar a existencia de um 
poder; será. liberal, entretanto, em app.licar o poder que verifica 
exi.stk. Quando o !])ovo confere prerogativa, assegura t3Jm·be.m ampla 
discripçãc, quanto ao resp.ectivo uso!" 

Segue-se, portanto, que si a nossa Constituição outorgou expressamente 
ao COil'lgresso Federal o poder de "animar, '!\O paiz, o desenvolvimento da.s 
lettras, artes e scl.encias", deu-lhe, necessariamente, a faculdade de intervir 
no desenvolvimento do ensino primaJI"io, en1 todo o territorio nacional. 

Por outra: competindo â. "União a faculdade de anin1.3JI:' as lettras, arte!!> 
e sciencias ", é forçoso adroltür, segundo as lições dos mestres, todos os 
m-eios razoaveis para que essa faculdade s-e exerça, porque a interpretação 
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liberal e verdadeira da Constituição não descobre outra restricção dessa 
competencia, conferida ao Congresso Federal, pru:a promover o desenvolvi
mento das lettras, além da que se encontra no proprío art. 35, que clara
mente diz: "sem prívílcgios que tolham a acção dos governos ·locaes". 

Araujo Castro, no seu ":Manual de Constituição", sustenta que: "si a 
União póde dar vida ou promover o desenvolvLmento das lettras, artes e 
scíencias, claro é que lhe não podem ser recusados os êlementos necessacio:!> 
a tal fim". 

Entre esses elementos r esalta, írretorquivelmente, co.mo o mais impor
tante, o da intervenção da União no ensino p·rimario, que é a base de todo 
e qualquer desenvolvimento educativo. 

Pôde-se com segurança affírmar que a controversia, nesse terreno. vae 
cedendo com a creação e m.a,nutenção de escolas pcLrnarias pela União, em 
todos os Estados brasileiros, taes como as dos patro·natos agrícolas, das es
colas ele aprendizes artífices e de marinheiros e as que foram abertas nas 
colonias allemãs do Sul. Si até aos proprios governos estrangeiros se tem 
permittido subvencionarem escolas primarias no ter•:itorio l!lacional. como 
poderíamos negar essa faculdadoe á Uniã.o? 

Quanto á segunda questão: - a da obrigatoriedade do ensino ])rimaria 
:Instituída no projecto & ainda combatida por doutrinados intransigentes, a 
Commissão acceita-a s~m restricções, convencida como está de que não collide 
com os principias democraticos que nos regem . 

A Constituição Fedecal estatue ·no § 1 • do art. 72: "que ninguem pôde 
:;er obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma causa, sinão em virtude 
de lei". 

Pois bem, é uma lel dL obrigatoriedade de ensino que o Congresso trata 
de fazer, visando servir aos interesses superiores de nossa nacionalidade, e 
'l essa lei ter<omo~ de prestar a nossa obediencia . 

A liberdade humana é relativa, soff~·endo a cada passo as 11estricções im
:r,ostas pelo interesse da communidade em que vivemos, e á proporção que a 
Yida social vae se tornando mais complexa, mais crescem essas nestr:ções 
que chegam a abso1·ver completamente a liberdade individual, quando se 
trata da defesa da <Patria, como no caso do serviço militar obrigatorio . 

Sob o ponto de vista da def•esa nacional, a diffusão do ensino popular é 
mais impo-rtante ainda ào que o serviço milita..· obrigatorio, porque delle de
TJe>ncle o completo desempenho dos .seus deveres de cidadãos. Aos que re
)' Ugnam acceitar a obrigatoriedade do ensino primarío, em nome de uns 
ideaes d!e liberdade irrealizaveis, podendo dizer que a repressão da mendi
cidade, da vagabundagem e as ex.igencías da hygiene, entre outras, são tam
bem restricções impostas ao individuo em benefício da sociedade. 

Justificando o projecto •em estudo, àisse o talentoso Deputado Tavares 
cavalcanti, illustce membro da Oo.rnmissão de Instrucção Publica e seu 
R elator: 

"Venho alludir, portanto, á. questão do ensino pri.mario, ou a necessi
dade de que o Brasil encare essa materia com a decisão e com a firn'leza de 
que é mistér"· se revistam todos os povos ener.gicos, no momento €ID que ~:~e 

fe rem as causas das q uaes doe pende o seu porvir . 
Que o 'Problema brasileiro é dos mais serios, não escapa á perspícacia de 

qualquer daquelles que a elle se dedicam; que é formado de àiv.ersos pro
ble.'l'la.s conju gados, constitue tambem verêlaãé ao alcance de todos, mas não 
i' menos uma verdade inconte!;;tavel que aos demais sobreleva, é o que diz 
1·espeito á formação da mentalidade nacional, porque, Sr. Presidente, sobre 
esse alicerce é que deve repousar todo o monumento da nossa grandeza e do 
:nosso tuturo . I nfelizmente, a despeito ela energia com que alguns espíritos 
!lelectos e brilhantes se teem empenhado por esse assumpto, chegamos ao 
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anno da commeunoração do nosso Centenario sem que possamos sabee quae;o 
os meios do3 que dispõe a nacionalidade para ter bons cidadãos, dignos obrei~ 
ros do seu engrandecimento." 

Por mais abundantes que sejam as nossas fontes de riqueza, por maior 
6 mais disciplinado que se torne o nosso Exercito e a nossa Armada, nunca 
ssremos ricos, nem fortes, nem :nespeitados e, sobretudo, felizes, ante;;; de 
termos diffundido a educação pelo povo, valorizando o m:ais impOL·tante fa~ 
ctor de progresso que é o homem, habilitando-o, pela instrucção, a explorar as 
nossas riquezas, amar a nossa Patria unida e forte e defender as suas fron
t'eiras e a sua honra . 

A posição secundaria em que nos encontramos, depois de cem annos de 
independencia, em relàção aos demais paizes civilizados, no que diz respeito 
á divulgação do ensino popular, está neste momento preoccupandv, para fe~ 
licidade nossa, a todos os nossos dirigentes, que estudam os phenomenos so
ciaes, cada dia mais ligados aos factos economicos . 

Os dados colhidos pelo ultimo recenseamento e os productos enviados á 
actaul Exposição Inter!laJcional do Centenario, nos fornecem elementos va
liosos para julgar da nossa crupac:dade de acção. Mas si Cõnfrontarmos a 
elevada cifra de analphabews que temos com a de õutras nações, sentimo-nos 
·humilhados, e · só depois dessa comparação é que poderemos ajuizar o que 
seríamos hoje, a que grão de adeantamento industrial e agrícola teríamos at
tingido, dada a actividade e t·esistencia de nosso povo, si desde o regimen 
passado tivessemos corajosamente procurado resolver o problema do ensin~ 
de accôl'do com as suggestões do Conselheiro Ruy Barbosa, no seu luminoso 
e sempre actual pa-recer sobre o ensino primaria. 

O Brasil é de todas as nações novas a que tem tido um maior cresci~ 
mento vegetativo. Ao passo que, no.s ultimos cem annos, para os Estados 
Unidos, a immigraçii.o estrangeira concorreu com 35 % para o augmento 
de sua população, e para ~ Argentina essa contribuição foi além de 50 o/c 
para o Brasil apenas atttingiu 10,7 %- São dados esses que faliam com mui~ 
eloquencia da vitalidade de nossa raça e da salubridade ce nosso clima. 
A nossa população brasileira orçaria, certamente, entre trinta e cinco e qua
renta milhões, si o nosso povo tivesse podido se defender contra as endemias 
pela hygiene e feito baixar a percentagem impresssionante da mortalidade 
infantil em todo o Brasil, c-uja causa unica é a ignorancia dos cuidados mais 
elementares aconselhados pela pediatria. 

·Sob o ponto de vista economico, ainda mais rapido teria sido 0 noss 
desenvolVimento_- ~ educação, preparando o homem para produzir mais ~ 
melhor, é o prmCip~l- elemento de riqueza de um povo, 0 unico capaz de 
nelle uespertar o espu·1to asso.ciativo para em un1 trabalho de cooperativismo 
vencer na grande Juta pela v1da. 

Mas ~ instrucção primaria, para ser economic-amente effficiente precisa 
ser ass~Cia~a a element~s d~ educação profissional. A educação moderna tem 
como ~mal1dade a :alonzaçao do ipdividuo, illuminando-lbe 0 cerebro, pelos 
conheCimentos p~atiCos das artes e sciencias para augmentar a sua utilidade 
como factor de nqueza. 

Para collimar esse fim a Commissão de Constituição e Justiça pro õe 
co~~o em e~ da ao. projecto, o seguinte art. : "Nas escolas subvencionadas :el~ 
Umao, se~ao ensmados rudimentos de artes e offictos si forem situadas nas 
gran~es Cidades, e da agricultura, si funccionarem no campo ou povoa õ d 
in tenor. G es o 

A creação tio Conselho Nac-ional de Educação se impõe como um orgão 
<!OOrdenador do ensino popular em todo o territorio do paiz, para o desenvol-
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vimento da, nossa educação e para que •haja uma só orientação do norte ao 
sul do Brasil, afim de estreitar, cada vez mais, os laços que nos unem. 
Nunca devemos perder de vista que somos, no <:ontlnente americano, o 
uuico povo que fala a língua de Vieira e de Ruy Barbosa, e que é nosso 
dever zelar pela sua conservação, mesmo porque a língua é de todos os laços 
aquelle que mais fortemente une uma nação, não 5ó porque actua constan
temente sobre o espírito dos cidadãos como pela conservação das tradi
ções communs da raça. 

o Conselho NaciOnal de Educação para preencher os fins que tem em 
vista o projecto em estudo e reclamados pela necessidade do Brasil precisa 
ser constituído por espíritos adeantados, que estejam ao par dos mais mo
dernos methodos do ensino adoP'tados pelas nações civilizadas. E <:omo em 
materia do ensillo a collaboração do sexo feminino é das mais preciosas, a 
Commmissão sugggere que para a constituição elo Conselho entre uma ou 
duas mulheres de reconhecida competencia. 

A Commissão de Constituição e Justiça aconselha, portanto, que o pro
jecto seja adoptado como lei com a seguinte emenda; 

Onde convier: 

Art. Nas escolas primarias subvencionadas pela União serão ensina-
dos ru{limentos de artes e officios, si forem situadas nas grandes cidades, e 
de agricultura, si funccionarem no campo ou povoações do interior . 

Sala das iCOmmissões, 5 de outubro de 1922. - a~mha Machado, Presi
dente. - J . Lannm·tine, Relator. - Heitm· r1e So1tza . - .A.Tistides Rocha. -
Gonçalves Maia. - Hen,-ique B01·ges. - .A.Tth1tr Lemos. - Mello FTanco. 

Ent 15 de ]unho tle 1923, o Sr. Tavares Cavalcante p1·o
f81"i!t O seg1tínte àiSCU1"SO: 

O Sr. Tavares Cavalcante.: - Sr. Presidente, venho á tribuna com o 
intuito de dirigir á Camara, e, particularmente, á nobilíssima Commissão de 
F inanças, um appello, afim de que tenha o devido andamento o projecto ema
nado, no anuo findo, da Commissão de Instrucção Publica, que instituía a 
obrigatoriedade do ensino primaria no Brasil. 

Quando, Sr. Presidente, todos os povos se preoccupam mais do que nunca 
com •o ingente problema ela instrucção; quando póde-se dizer que se afere 
hoje o grão de organização e de adeantamento dos povos pela boa ordem das 
cousas do seu ensino, não se comprehende que nós outros, que pretendemos 
m a::-char na vanguarda da civilização, permaneçamos inertes, impassíveis, in
differentes ante o assumpto que mais do que qualquer outro deve prender a 
nossa attenção. 

Não nos illudamos; a questão do ensino que hoje no Brasil é uma ques
tão nacional, sob outro aspecto considerada de um ponto de vista mais amplo, 
é uma questão mundi•al, porque toda a humanidade por assim dizer é interes
sada no desenvolvimento do espírito dos povos, no progresso das luzes da 
civili.zação, desenvolvimento e progresso que não se attingem sem uma per
feita diffusão elo ensino, e, acima de todos, do ensino primario. 

· Quando, no anno findo, a Commissão de Instrucção Publica, da qual fui, 
então, humilde orgão, tomou a iniciativa. de propor á Camara a questão da 
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obrigatoriedade do ensino primario, vieram de todas as partes os maiores 
applausos, que se converteram em incentivo para que a referida Commissão 
proseguisse na campanha pek'l. qual mostrava tanto interessar-se. E poderia 
dizer que não houve siquer uma voz discrepante, si sómenrte de uma parte 
não houvessem surgido restricções aos applausos a esse projecto . 

Entretanto essas t·estricçães eram esperadas, e não nos podiam surpre
Lb.ender; vinham do elemento positivista brasileiro, que, por uma questão de 
doutrina, por um modo de pensar muito respeitavel, como são sempre r es
peitaveis, as convicções sinceras, vem se batendo, formal e decisivament'il, 
contra essas obrigator:H~dades, visem ellas os preceitos de hygiene, visem ellas 
as necessidades superiores da cultura humana. 

o SR. L!NllOLPHo PESSOA: - Obrigatoriedades que tendem a libertar o 
>homem. 

O SR. TAvAREs CAVALCANTI: - Sómente do apostolado positivista, portanto, 
e pelo orgão do seu illustre diredor, o respeitavel ISr. [)r. Bagueira Leal, 
vieram, digo eu, mais do que restricções; veiu a condemnação formal a essa 
idéa de tornar obrigatorio o ensino prirnario. Eu me reservo para, em outra 
oCCMião, analysar os argumentos que o illustre Sr. Bagueira Leal antepoz â 
Commissão de Instrucção Publica, e, particularmente, ás considerações que 
tive então ensejo de externar desta tribuna. Por emquanto, repetirei: foi uma 
voz isolada que se perdeu no cõro dos applausos dirigidos não ao humilde 
Deputado que falia, mas á Commissão de Instrucção Publica da Camara dos 
Deputados. 

O projecto enviado á Commissão de Finanças foi, em virtude de requi.si
ção desta, á de Constituição e Justiça, que proferiu a respeito um par~ 
cheio ele erudição, abundante em valiosos argumentos, todos tendentes a de
monstrar a constitucionalidade, a opportunidade e a necessidade do projecto, 
que volta:nto á Commissão de Finanças, tSr. Presidente, não teve mais anda
mento. 

O SR. EURICO VALLE:: - Permitta-me um aparte: ha outros projectos 
importantes, como o r elativo á instrucção profissional, que o anno passado, 
mereceram parecer da commissão de Instrucção e ainda se acham na Com
missão de Finanças . -

O .SR., TAVARES CAVA.LOA.NTE: - O nobre ~ollega lembra bem, e lembra a 
proposito. Realmente, não é esse o unico projecto que tendo passado pelog 
tramites de outras Commissões .ficou preso na de F1nanças. Aliás, seJamos 
justos, rendamos mesmo homenagens ao espírito de economia e ao severo 
interesse pelas finanç:as nacionaes que teem inhibido a Commissão de se 
manifestar relativamente a esses asusmptos. Mas, ao mesmo tempo, .Sr. Pre
sidente, ;façamos sentir á Carnara que essas considerações, muito valiosas e 
elevadas, não devem prevalecer sobre outras igualmente justas e necessaria.'l 
e que não podem deixar de calar bem alto no espírito dos legisladores. · 

Corroborando a affirmação do meu nobre collega, illustre representante 
do Pará, cujo nome declino com a devida venia, Sr. Eurico Valle, acha-se na 
pasta da Commis.são de Instrucção um telegramma que peço lícença para le-r 
á Camara. Esse telegramrna diz o seguinte: 

"Exmo. Sr. Arnolfo Azevedo, dignissimo Presidente da Camara 
dos Deputados - Centro professores coadjuvantes escolas nocturnas 
municipaes appella valiosos bons officios V . Ex. sentido mandar fi
gurar ordem do dia projecto illustre Deputado Dr. Fidelis Reis vindo 
Commissão, tornando obrigat<Jrio todo pa.iz o ensino primario e 'profis
sional . Conscio melhor acolhida, apresento V. Ex. protestos elevada 
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estima e distincta consideração. - Oarlos Alberto Franco, presi
dente . 

Este telegramma foi enYiado á Commissão de Instrucção Publica . Me
lhor fôra, Sr. Presidente , que o tivessa sido á de Fina11Ças, pois o projecto 
do illustre Deputado, Sr. Fidelis Reis, tambem depois de ter recebido parecer 
da Commissão de Instrucção Publica, está aguardando o juizo daquella. Mas 
o que patenteia esse telegramma é apenas que a questão do ensino primano 
e profissional no Brasil já tomou um tal caracter que. a Cama.ra tlüs lJepa
tados não tem mais o direito de fazer silencio sobre assumptos de taman11a 
transcendencia. (Apoiados). 

A questão do ensino é o problema fundam.ental do nosso paiz, onue, 
pôde-se dizer, tOdos os problemas exigem flolução, porque é preeiso ter ~ 
coragem de affirmar: a solução de todos el!es depende, antes de tudo, aa so
lução do problema do ensino pl'imario e profissional . (M1~ito b nrd. 

O que se tem dito, o que se tem feito relativamente a outros assumptos, 
ta.es como o nosso desenvolvimento economico e melhora tia nossa ~nuação 
financeira, tudo isto repousa em um postulado prévio e esse postu~o prévio 
é a diffusão do ensino primaria e profiss1sonal. Não pód!' haver solu\ii.i.O do 
problema economic-o, problema que visa a incrementar as nossas fontes de 
producção, sem que, antes t.l-3 tudo, se tenha tratado da valorização do ca
pital .humano, capital que é, póde..se dizer, o capital inicial, porque si cap11.al 
é trabalho accum},ado, o trabalho não é mais do que uma funcção humana, 
e o bom trabalhador não pôde deixar de ser aquelle que, t>m primeiro lagar, 
é um trabalhador consciente, e illustrado. Tornar-se o homem consciente aa 
sua missão, illustrado e instruido no seu officio, é a missão da escolfl, e um 
paiz que não tem escola não se pôde gabar de produzir esse aprendizado ten
dente a foEJI1ar homens aptos, homens capazes de produzir algumas covsa". 
(Muito be?n) . 

Mas, Sr. Presidente, façamos justiça tambem ao Congresso; façamos 
justiça á propria e muito digna Commissão C.e Finanças. 

o Congresso tem demonstrado, por mais de uma vez, a ~onvicção em que 
está, de que a solução do problema do ensino não póde ter mais delongas. 
A propria Commissão de F'inanças já o demonstrou e affirmou categorica
mente. Ainda no orçamento vigente se encontra a autorização concedida ao 
Governo para organizar o Conselho Nacional de Educação, para reorganizar 
todo o ensino nacional, de modo a satisfazer essa alta aspiração do espírito 
publico . Não pareça que o passo dado pela Ca.mara e o Senado, ao elaborar 
a vigente lei orça.mentaria, foi decisivo e não exige outras medidas e outras 
providencias da parte do C011gresso. Não pareça, isto. A autorização con
cedida ao Poder Executivo ainda não teve o devido cu mprimento . 

Estamos todos certos, Sr. Presidente, do interesse que o Exmo. ,sr. Pre
sidente da Rlepublica e seu digno Ministro do I nterior consagram a este im
portante assumpto. Em mais de uma oocasião solemne, esses dous illustres 
estadistas. brasileiros patentearam o quanto lhes merece a questão do ensinu. 
Mas, a autorização dada, em termos geraes como o foi, não contém em si a 
solução de tudo o que se relaciona {)()m o ensino prima1io. 

'l'ivd ensejo de vêr o projecto elaborado pelo Conselho Superior do E n 
sino e mandado publicar pelo Sr. Ministro do Interior, afim de receber sug
gestões, para que, devidamente, em endado, fosse convertido em decr-eto . Mas, 
devo dizer que a m inha impressão foi a de que o Poder Executivo parecia. 
não se sentir convenientemente annado por .essa autorização do Poder Le
gislativo para encarar de f r ente o problem a como elle deve ser encarado . 
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Relativamente ao ensino primarlo, que deve ser a questão capital em 
um paiz como o nosso, o projecto do Conselho Superior do Ensino não cvn tém 

mais do que umas disposições insuf1'icientes e que bem longe ficam das 
necessidades pu-blicas. Quanto ao Conselho Nacional que se formou, elle tem 
a denominação, apenas, de Conselho Nacional de Instrucção Publica, o que 
demonstra que o problema~ não apparece em toda a sua complexidade e em 
toda a sua estensão, aos orgãos dos 1Joderes publicas. 

E', portanto, ·Sr . Presidente, necessario que o Congresso manifeste o seu • 
pensamento, mas de um modo explicito, cabal, completo, que não deixe duvtdas 
quanto á competencia que- o Congresso presume ter e effectivamente tem 
~ra solver esse grande problema <'ra nossa patria. 

O problema, .Sr. Presidente, pôde ser encarado, no Brasil, sob diffece!ll:e~:o 
faces~ sob o aspecto da coustiiucionalidade, o prim€iro que se apresenta sem· 
pre que se trata desse assumpto, é competente para dizer e já o disse a Com
missão de Constituição, da Ca.n~ara, em parecer unanime. Sob o Ponto de 
vista financeiro, sob o aspecto do augmento de despezas que poderia <tcar
retar ao paiz, é pompetente para se pronunciar a Gommissão de Finanças. 
Vem a proposito dizer que não ha mais escrupulos justificav.eis, quanto a este 
ponto, da parte da digna Commissão; e, não o .ha, porque a unica autorização 
consistente no proiecto, da qual pôde resultar augmento das despezas publi 
cas, é a que se refere á organização do Conselho Nacional de Educação, au• 
'l:orização que, como já fiz sentir, se encontra estabelecida na vigente lei or, 
çamenta1ia . E, si esta autorização foi dada com o parecer UDanime da. 
Commissão de Finanças, é daro que desapparecem quaesquer objecções e 
quaesqu.er duvidas· que possam haver da parte da alludida Cornmissão, par<~, 

'>roferir, agora. o seu juizo relativo ao projecto, 
O ·SR. HERMElNEGILDo \FIRMEZA: -V. Ex. acha que se pôde tornar o mes

mo obrigatorio, sem augmenta.r muito e muito o nume·ro de escolas no paiz 
todo? 

O SR. TAVAREJS CAVALCANTE: - E' um ponto que deve ser encarado agora, 
esse a que V. Ex. se refere. Não é possível, effectivamente, tornar o ensino 
obrigatorio, sem augmentar muito e muito aS despezas no paiz todo. 

O SR. DoRVAL PoRTO: -Sobretudo, atacando a qu.estão com firmeza. 
O S~. TA'vARES CAVALCANTE: - Mas, antes de tudo, deve,rnos ter em con

sideração que essas despezas não vão pesar exelusi'Vamente sobre o erario na
cional. Ao contrario, o que se tem em vista actualmente e o que ficou as
sentado na Conferencia Internacional do Ensino Plimar~o, o que é o mo,lo 
de pensar de todos os que aqui se batem pela difiusão e obrigatoriedade do 
ensino, é que, antes de tudo, é mister estabelecer a cooperação de todas as 
forças vivas da Nação, relativamente a esse assumpto. · 

0 •SR. ASCElNDINO CUNHA: - Apoiado, 
O SR . TAVARES CAVALCANTE: - E o modo de estabelecer a cocperaçào é o 

Beguinte:· devem ·concorrer não só a União, como os Estados, os mu~Cl])lOS e a 
iniciativa particular. Mas, estabelecida essa cooperação, deve caber á União 
um papel importantíssimo; e esse vem a ser o de coordenador, de director das 
actividades relativamente ao assumpto. Dahi é que vem a nece;;siclade do 
Conselho Nado na! de ·Educação . 

.Sr. Presidente, o que está patente, pelo estudo das estatist,c;'l.~, o que 
se demonstra pelo exame das disposições orçamentarias de todo• os F:~t<v.l•Js, 

é que nenhum delles se encontra em condições de poder dar ao ensino pri
maria aquella quota que seria preciso para satisfazer de m<>•lo comple-to as 
necessidades de toda a população escolar dos Estados . 
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O SR. HElRMEJNEJGlLDo F!RMIDZA : - Todos os Estados teem tratado com 
milito carinho <lesse problema . 

O SR. TAvAREJs CAVA.I.<OAN'I'El: - .Perfeitamente; não se nega isto. Rea\
mente, todos os Estados, ou ·a maior parte, pelo menos, teem tratado e vão 
tratando com carinho desse problema. 

UM SR. DEIPUTADO : - E' um movimento vencedor, na opinião nacional. 
{) SR . TAVARlilS CAV'AJ,OANTEJ: - Foi o que affirmei no principio de meu 

discurso . Mas, apezar do carinho e do interesse ·com que, pelo lnEmos, a maior 
pm·te dos Estados tem contado do assumpto, elle está muito longe de ter a 
sua solução real . 

o SR. EURico VALLEJ: - Nem tonos os Estados podem dar tudo . 
o SR. TAVAREJS OAVALCANTEJ : - Estados .ha que, si empregassem todas as 

.suas rendas simplesmente no serviço da instrucção·, com prejuízo (\os demais 
serviços, ainda assim não poderiam crear o n umero de escolas sufficientes · 
pa.ra a sua população em idade escolar ..• 

o SR. Euarco VALLEJ: - São Paulo, que destina á instrucção publica pri
maria, uma grande verba, tem, todos os am.nos, ainda assim, uma grand'} per
centagem que fica analphabeta . E S. Paulo gasta mais de 20.000 contos, 
creio eu, com esse serviço. 

o SR. TAVAREJS CAVALCANTI : - Por isso mesmo S. Paulo refo·rmou a sua 
instrucção, para limitar o numero de annos em que é obrigatorio o ensino de 
cada alumno, afim ·de poder dar lagar ás successivas camadas, ás successivas 
gerações de alumnps, que vão attingindo á idade escolar . 

.Si está patente, portanto, que os Estados não podem, unicamente com 
os seus proprios recursos, attingir ao grão de instrucção necessaria; si torna, 
por isso mesmo, imprescindível a coDperação de todos os outros elementos, 
como sejam o município e as inicia'tivas particulares, não se comprehende 
absolutamente que a União possa ficar indifferente a esse assumpto - a 
União, que é a r.a.a!tl interessada de todos, relativamente ao problema im
portante ela desanalphabetização e da educaçã.o popular . 

o SR. DoRvAL PORTO : - Ha ainda a considerar o seguinte : a interfe
rencia da União dará maior efficacia ao ensino, por isso que ella assistirá 
tambem aos prof.essores . 

O SR. TAVAREJS CAVALOL.'<TI: - tf'erfeitamente; V. Ex. lembra milito bem . 
E' uma razão de alta monta, a ser invocada em favor da interferencia da 
União nesse assumpto . Mas, admittindo m.esmo que os Estados possam, com 
os seus proprios recursos, satisfaz;er ás necessidades ·das populações dis 
seminadas em seu seio, nem por isso, ,S<r. Preidente, para nós outros, que pré
gamos o civismo e fazemos questão do espirito de unidade nacional, seja 
menos necessaria a int€-rferencia da, U;nião. 

O SR . DoRvAL PoR'!'O~ - Nem ha d iminuição alguma . E ' precisamente, 
o caso da prophylaxia rural, actualmente exercida pela União e que é um 
serviço de alta monta. 

O SR. TAVAREJS CAVALCANTI: -A União viria interferir, no assumpto, para 
coordenar, para systemati~ar. sobretudo .... 

O SR. AsOEJNDINo CUNHA: - Para superintender. 
O SR. TAVAREJS CAVALCANTI : - ... para que a· ensino tivesse essa alta e 

profícua missão de fOrmar bons cidadãos, não de um Estado, mas de toda a 
Patria Brasileira. Porque,. Sr . Presidente, não seria de sorprehender que, 
dentro desses Estados, ou que mesmo n~ escolas m unicipaes, se <lesenvol
vessem tendencias particularistas, surgisse o epirito de r~gionalimo, conheci
do em geral pela denominação de "bairrismo", que poderia fazer crer aO> 
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alumllo, que uma parte havia do territorio nacional superior ás outras; e 
~ssa s~ria a parte justamente em que elle houvesse nascido e onde estivesse 
recebendo o ensino. 

·so essa alta missão. de diffundir o espírito de nacionalidade, só essa 
tarefa de fazer que o ensino publico primaria se revestiss~ de um elevado 
cunho de unidade, fôra sufficiente para legtirnar, mais do que isso, para tornal· 
neeessaria a ingerencia da União relativamente ao ensino publico. E isso se 
encontra gravado na consciencia publica da Nação; isso se encontra mesmo 
em diversos actos e resoluções do Congresso . 

Deu o Congresso o primeiro passo, timido embora, mandando subvencio
nar escolas nos Estados, onde h a coloniag estrangeiras. Depois, desenvol
\'endo mais esse programma, tem autorizado subvenções para todos os Estados 
da Republica, estabelecendo bases para um accôrdo perfeito entre a União e 
os· Estados. 

Entretanto, Sr. Presidente, essas autorizações teem ficado letlra morta, 
embora constassem de orçamento do anno passado e do corrente anno, sim
plesmente porque não se creou ainda o orgão teclmico do ensino nacional, 
mercê do qual a acção das autoriàa.des federaes deve chegar até as escolas 
primarias do Brasil. 

Esse orgão é justamente o Conselho Nacional de Educação, que o pro
jacto visa fundar. Estabelecido este conselho, formar-se-hia, tambem, o typo, 
o padrão, das escolas pUblicas, merecedoras da subvenção federal e esse typo 
se tornaria a norma, não só para essas escolas, como tambem para todas a~ 
escolas do Estado e do muncipio. Os Estados, v o r outro lado, N:riam a sua 
inspecção technica, que não seria destoante da que a União estabeleceria 
para essas escolas subvencionadas. tDeste modo, formar-se-hia um modelo 
do ensino, que seria capaz de trazer, com a maxima efficiencia, o maior des
enYolYimento das luzes no seio da communhão nacional. 

Uma outra disposição, Sr. Presidente, se contém no projecto da Com
missão de Instrucção; é a disposição principal: a que torna obrigatorio o 
ensino primaria. E' certo que, com as restricções que o proprio projecto 
assignala, essa obrigatoriedade não podia se tornar desde logo geral. Ella 
depende, antes de tudo, da creação de esc-olas tem .numero sufficiente. Mas, 
dado o primeiro passo, escolhido o ('l':iterio ao qual deve obedecer a acção da 
União e a acção dos Estados, iriam·os marchando, gr_adativamente, e ao mesmo 
tempo com relativa rapidez, até att:ingir a solução completa do problema. 

0 SR. RERMENEGILDO FIRMEZA: - Assim, está muito bem. Pensei que 
V. Ex. queria a obrigatoriedade do ensino desde já, 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - A obrigatoriedade do ensino desde já fica 
consagrada em these; mas o projecto estabelece desde logo, causas de isenção, 
en:tru as quaes se encontra a da falta de escolas dentro de determinado 
perímetro. 

A nossa primeira nec-essidade é a de legislar sobre o assumpto, mas 
legislar com prudencia, com cautela, e, sobretudo, com espírito decidido de 
não retrogradar, de não parar mesmo na consecução d€sse importante alvo 

E' necessario que o Brasil conserve a sua posição no meio das naçõe9 
civilizada,s; e esta posição irá sendo perdida si não tivermos a coragem e .a 
firmeza nec-essarias para encarar o problema da instrucção. Porque é pre
ciso não nos fazermos illusões sobre esta materia:; é tão vertiginosa a m f,U"• 
cha do espirito humano, são tamanhos os progressos de outros povos, desss 
ponto de vista, que o Brasil, sõ por não dar um passo, em um anno, ~õde 
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ficar an·asado dezenas de annos. Isto sabem todos que se preoccupam ·~vm 
o importante problema. 

O appello, portanto, que ora me coube dirigir á Camara, e, principal
mente, á Commissão de Finanças, é feito com o intento, que, estou certo, 0 o 
de cada um dos nobres membros desta Casa, e feito com o empenho, que é 
0 de todos o::; patriotas brasileiros, com o ideal, que é o de toda a Naçã.ü, 
desde suas fronteiras do norte até suas fronteiras do sul. E' um appello que 
obedece ao sentimento das nossas necessidades affectivas e, sobretudo, ao 
interesse pelo desenvolvimento desse espírito de solidariedade nacional que deve 
fazer de cada brasileiro um operaria do progresso da grandleza da Patria. 
(M1~ito be•nt) . 

E é innegavel que todo o patriotismo nacional, sem as necessarias luzes 
para encaminhar, para dirigir a acção de cada um dos nossos concidadãos, 
não será sufficiente para que o Brasil attinja os seus gloriosos destinos. 

Confio que, ante de se findar a presente legislatura, este pa:;so decisivo 
terá sido dado no caminho do progresso nacional; terá sido organizado o 
ensino publico brasileiro, estabelecidas as bases para a cooperação de todas 
as forças vivas da nacionalidade. (.M1üto bem; ?nuito bevt. O o1·ador é cunt-
1JTillnentado). 

Na sessão ele 22 de Dlltubro de 1923, o Sr. Tavc!1'es Ca
vcücanti proferiu ainda o seguinte discu1·so: 

O Sr. Tavares Cavalcante: Sr. Presidente, apezar de restar pouc-o 
tempo aos trabalhos legislativos do corrente armo, eu ainda abrigo a espe
rança de que, antes de chegar ao seu termo, a presente legislatura fará 
alguma causa no sentido de dar solução pratica e definitiva ao importante e 
urgente problema da educação popular. Eis a razão por que me animo a vir 
fazer ainda algumas considerações em torno deste momentoso assumpto, 
tanto mais quanto me cabe o dever de correspo;nder daqui ao appello que me 
f oi dirigido por um dos vultos m:;lis eminentes da aJctual intellectualidade bra
Rileira. Refiro-me Sr. Presidente, ao grande orador e pensador profundo que 
é o Sr. padre João Gua!berto, cujo saber é por todos aJcatado, C'Uja actividade 
militante na tribuna sagrada tem despertado por toda a parte os mais sin
ceros zelos relativamente aos assumptos religiosos e scientificos. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Muito bem; V. Ex. faz justiça a um dos 
maiores pensadores destes tempos. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - E eu agradeço o aparte do nobre Deputado 
por Minas, que com a autoridade de sua palavra e de seu nome vem me 
escudar o que eu, movido apenas por um sentimento de justiça, acabo <te 
affirmar do illustre sacerdote brasileiro. 

Em uma das suas conferencias, recentemente realizadas ... 
0 .SR. DOMINGOS BARBOSA: - Verdadeiramente notaveis, 
O SR., T AVARES CAVALCANTI: - Tambem me agrada muito ouvir o con

ceito do nobre Deputado pelo Maranhão. 
Como dizia, em uma das .~uas conferencias, verdadeiramente notavel'l. 

como accentuou o meu nobre amigo, cujo nome declino com a devida venia, o 
Sr. Domingos Barbosa, o padre João Gualberto, distinguindo entre o seu 
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conspícuo auditoria o humilde orador que ora ocC'Upa a attenção da Camara, 
dirigiu-lhe com a sua palavra ungida de eloquencia e convicção um caloro.;;o 
appello para que viesse agitar desta tribuna a questão do ensino religioso no 
Brasil. 

E', .Sr. Presidente, uma. questão que merece ser encarada. não ha duvida; 
mas espíritos dominadOs pelo fetichismo constitucional entenderão, talvez, 
que só se possa observai-o do ponto de vista theorico, sem se lhe propôr 
qualquer solução pratica. 

Como é sabido, Sr. Presidente, a Constituição da Republica, em um 
dos seus artigos, determina de modo impedioso, de modo insophismavel, que 
será leigo o ensino ministrado n as escolas publicas nacionaes, e eu pergunto, 
si m esmo na hypothese d~ uma reforma constitucional, conviria essa clis
posiçãQ. 

Não sei si deva dizer que penso que este artigo deve ser mantido ... 
O SR. OCTAVIo RQCHA:; - E' claro. 
O SR. TAVARES CA\'ALCANTJ: - . .. porque, {.'()mo accentuou o Sr. Revmo. 

padre João Gualberto, em uma outra de suas conferencias, si b em compre
bendi o seu pensamento, todo o progresso político se tem feito em tO!'no da 
distincção, cada vez mais crescente, entre os dous poderes o temporal e o 
espiritual, e parece que a condição de ensino leigo é um dos consectarios !o
giC"os desta distincção pelo mesmo padre João Gualberto reconhecida e aca
tada. 

Isto, tSr. Presidente, não nos inhibe de trazer a manifestação do n•J so 
pensa.mento relativamente a este assumpto. 

Devo dizer que não sendo, como não sou, um espírito emancipado éi.e 
qualquer crença ... 

O Srt. Eumco VALLE: - O que ê, para mim, mais uma prova dh. osuperio
ridade de espírito de V. Ex. 

O SR. TAVARES CAvALCANTI :; - Agradecido tambem ao aparte de. V. Ex . 
. . . proclamando antes, bem alto, o meu sentimento religieso e a minha 

adhesão sincera ás crenças catholicas, que são as da quasi unanirniC!ade 
co povo brasileiro ... 

Os SRS. Euruco VALLE 5 IVALFREOO LEAL: - Muito bem. Apoiado. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - ... pensando assim, Sr. President~, ltãO 

posso, absolutamente, ter a mínima repugnancia em, desta tribuna, ou <le 
qualquer outra, fazer o elogio do ensino religioso, mostrar a sua necessidade, 
affirmar mesmo que elle é uma condição da vida moral de nu,;sa, patria. 
Differente é porém Sr. Presidente o ensino religioso divulgado nas sédes 
onde pontifiC'am os apostolos das crenças christãs ou de qualquer outro credo 
do que deva ou possa ser ministrado nas escolas publicas. 

E si aqui tratamos especialmente do ensino publico, pa.recerá de alguma 
sorte deslocada a questão do ensino religioso, nesta tribuna. 

O SR. CARVALHo N=o: - Não apoiado; é um ponto de vü;ta da liber
dade do ensino que V. Ex. está encarandQ muito bem. 

O SR. T.AVARES CAVALCANTI: - V. Ex . antecipou mesmo o meu pensa
mento. 

O Sfl. Euruco VALLE: - E' até mesmo uma questão pedagogica . 
O :SR. CARVALHO NEn'To: - E' questão de distinguir as duas correntes 

sobre a liberdooe de ensino: e escola franceza e a amerirnna. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - A questão do ensino religioso, portanto, 

n.âJop õde se1• uma questão ociosa onàe quer que Sé trate do problema da 
educação . . . 

O SR. CARVALHo N=: - Ao contrario; é muito pertinente ao ensi no. 
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O SR. TAVARlilS CAVALCA~Tr: - ... onde quer que se trate do ensino publico 
em suas diversas modalidades . São espiritos os mais elevados. os mais inde
pendentes de qualquer preconceito ~·eligioso, os mais interessados nas ques
tões scientificas que isso mesmo teem affirmad'o. Poderia citar, para lembrar 
um autor :pacional, de to&os applaudido e de todo estimado, 0 eminente Pedro 
Lessa, cujo fallecimento deixou ha pouco tempo, uma falha tão sensivel no 
nosso mundo intellectual e scientifico. 

O SR. CARVALHO NET.l'To : - Sobre o assumpto ainda não se disse co usa 
melhor que as paginas rutilantes à'e !Ruy Barbosa. no Collegio Anchieta. 

O SR. TAVAREJs CAVALCANTI: - Hei de chegar a esse ponto .. 
Citando, ao lado de .Pedro Lessa, um nome estrangeiro, eu poderia lem

brai-o dessa smummidade scientifica que foi o eminente Huxley, autor de um 
livro "Das sciencias naturaes" e da de qualquer das crenças a que chama 
" theologicas" mas em que chega tambem á conclusão de qu.e para o ensino, 
para a instrucção 1noral, é indispensavel o conhecimento da "<Biblia", o 
'Principal dos livros religiosos, como o mais fecundo manancia l de ensina
mentos. Vemos, assim, um espirito desligado do christianismo, ou. pelo menos, 
da theologia christã reconhecer o ensino religioso como lfundamento indispen
savel á educação moral, á formação do caracter, ao completo desabrochar 
das qualidaà'es que fazem do !homem de pensamento e do homem de acção. 
a o mesmo t empo um homem de ibon&ade, de sentimento e de virtude. 
Mas, como lembrou o meu eminente ·amigo e •nobre Deputado por Sergipe, 
Sr. Carvalho Netto . .. 

O SR. CARVALHO NE1I'TO : - Agrade!}O a V. Ex. o adjectlvo que bondosa
mente me empresta. 

o SR. TAVAREJS CAvAr.<:ANTI: - ... podemos consiC.erar essa questão, no 
p onto de vista da nossa Constituição, plenamente resolvida por quem póde ser 
u m arbitro em todas as questões do direito constitucional. Basta que eu diga 
que esse homem illustre que penso ter resolvido essa questão, como tambem 
0 pensa o meu nobre collega, é o grande Ruy Barbosa, cuja figur·a insuperavel 
ain<Ia preside o pensamento brasileiro (m,uito bB-nt), como ha de JJresidir por 
longos annos ... 

0 SR. CARVALHO iNETTO: - E cada vez mais. 
o SR. TAVAREJS CAVAI.cANTI: - ... pois, não será facil que se lhe encontre 

um substituto. 
O SR. EURIC" V ALLEJ: - Se•ã sempre o maior inter· · ote da !lO~~a a:::tu'l· 

Crnstituiç:ão. 

O SR. CARVALHO NETTo: - Lobrigou um futuro muito d'istante. 
ú SR , TAVAREJS CAVALCANTI: - Desde o seu incom:pravel parecer sobre a 

instrucção publica, apresentado em 1882, que esse sabio brasileiro já mostrava 
a rota por onde deviam seguir os que se interessassem pelo desenvolvimento 
do ·ensino religioso nas escolas brasileiras. S. Ex. entendia que esse ensino 
devia ser ministrado d'ora das !horas de aula, por sacerd'otes de qualquer con
fissão religiosa e áquelles alumnos que quizessem receber esse ensino, e cujos 
paes não se oppuzessem a isso. 

O SR. CARVALHO rNET.l'To: - Justamente, dar a faculdade, não obrigar. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - O ensino não devia ser obr1gatorio, neru 

para o professor, nem para o a lumno . 
O SR. EURI<X> VALLE: --' Não haver religião official, mas sim a liberdade 

a mpla de escolha. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: -Essa solução, >Sr . P.residente, não h a duvi<l"a 

se enquadra nos preceitos da Constituição vigente do Brasil. 
O SR. CARVALHO NETTO : - Perfeitamente; é o espirito da Constituição 

americana, <Ie onde R uy Barbosa tirou as melhores lições. 
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O SR. TAvAREs CAVALCANTI: - Demonstrou o grande constitucionalista na
cional que entre as escolas, - a escola lfranceza e a escola americana -, a 
nossa Constituição, (e elle falava com l1.utoridade, com,o mestre e com<J cons
tituinte,, se inspirou principalmente l:10t! princípios, nas crenças, nas pra
ticas da America do Norte. 

O SR. CARVALHO NETT.o: --Lembro a V. Ex. o pru·ecer, ta.rnbem do con
selheiro Ruy Bru·bosa, a respeito de uma questão religiosa que se prendia ãs 
exequias 'de um Presidente .da Republica. S. Ex. mostrava que se devia dar 
inteira liberdade na escolha dessas exequias. 

O SR. TAVARES CAVALCAN'l'I: - Podere1 tambem lembrar' ao meu nobre 
collega que tão a prO>posito me falla nesse brilhante e erud'ito parecer do 
grande brasileiro, que essa mesma idéa S. Ex. desenvolveu por occasião (!e 
sua campanha presidencial <.:e ].909-1910, em conferencias que realizou no 
grande Estap~ de IMinas Geraes. iPa-rece-me, portanto, Sr. Presidente, que 
essa é uma questão que se pócõ'e considerar victor10sa, sem que seja necessa
rio tocar no texto da nossa Constituição. 

o SR. CARVALHo NNITo: - A exegese co11stituciona1 é essa. 
o SR. TAVARES CAVALCANTI: - Re-formar a nossa Constituição só poderia 

ser no sentido, ou de tornar religioso o ensmo ministrado nas escolas, o que 
não seria absolutamente um progresso, ou no de prohibir terminantemele o 
ensino religioso. mesmo pela maneira indicada pelo conselheiro Ruy Ba-rbosa, 
o que seria o maior e o peo~· dos regressOiS. 

O SR. EuRico VALLE: - Seria um attentado á liberdade prohibir termi
nantemente o ensino religioso. 

O SR. TAvAREs CAvALCANTI : - Agora, como estamos em um paiz cuja 
população, póde-se dizer, na sua unanimidade é catholica, porque as diff'il
rentes confissões de outro genero formam minoria reduzida, é claro que essa 
int~rpretação vem benefie'iar especialmente as oreanças catholicas, pela razão 
muito simples de serem as da generalidade dos alumnos, dos paes e dos 
m estres. 

O SR. EuRICo V.ALLE: - E' essa a interpretaçã<J da Constituição, 
do com o sentimento geral da população brasileira, que é quasi 
tholica. 

O SR. CARVALHO Nlll'ITO:, - Corresponde á verdade historica. 

de accõr
toda ca... 

iJ 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Os aprtes que acabo de· ouvir me enchem 

d~ maior satisfação, porque deinOnstram que o espírito da Camara está nor
teaào pelos mais solidos e mais sãos princípios que devem reger essa im
portantt) materia. 

Quando o padre João Gualberto me dirigiu o appello a que fiz referen
da, acompanhou-o de phrases eloquentissimas, nas quaes se verifiea que 
S. Ex. considera o ensino religioso mesmo como um elemento necessario á 
conservação da nliiCionalida.de. Illustrou mesmo as suas palavras com o exem
plo pratico da Polonia, esse grande pa:iz, que salvou a consciencia nacional 
simplesmente pela preservação da sua crença catholica. 

A Polonia, como sabemos, é um paiz encravado entre povos schisma
t:icos, protestantes e até mahometanos ... 

O SR. -CARVALHo NETTO: - Ahi houve um pouco de rhetorka. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Entretanto, conservando a sua crença 

illesa, firmando-se no catholicismo, como em um ponto de a,poio em todas 
as suas v:icissitúdes historicas, esse paiz sobreviveu á sua propt:ia ruina e 
poude resurg:ir um dia, augmentado, talvez, no seu tarritorio e com a mesma 
riqueza de sentimento e de pensamento, para ter o seu patrimonio moral e de 
nação independente, que voltou a ser. (Muito bem) . 
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Eu sei, ,Sr. Presidente, que a nossa situação, sob esse ponto de vista, ê 
um tamto differenbe, porque, no continente america.no, póde-se dizer, o Brasil 
faz parte de uma immensa C'Ommunhão catholica; o catholicismo ê a religião 
dominante em todo o nosso continente. Mesmo na .Ainerica Septentrional, 
onde ha um grande paiz, cuja maioria é protestante, ahi mesmo, o catho
licismo tem um vigor extraordinario, um vigor asson,.· !OSO, que demonstra, 
mais elo que m qualquer outra parte o que ê a vitalidade e o po-der da Igre.ia 
Catholica, Apostolica, Romana. 

o SR. WALFRIDO LEJAL: - Poder que vae crescendo sempre. 
o Sr<. TAVARES CAVALCANTI: - Poder que vae crescendo sen<pre, como 

diz o meu nobre collega, o que demonstra que o catholicismo, em parte al
guma, precisa de favores officiaes para ser a religião dominadora invencível. 
{ll.ftüto bent). 

Eu correspondo assim ao appello que me foi dirigido por aquelle granü"' 
e eminente intellectual brasi~eiro, que nã:o é sómente uma gloria da Igreja 
Catholica, mas de todo o Brasil. (Apoiados). 

O SR. AMERICA.>.'m DO BRASIL: - E' um grande pensador. 
o SR. TAVARES CAVALCANTI: - Para que se realise, porém, a educação 

m oral, para que se proporcione a instrucçã:o religiosa, antes de tudo é ne
cessario que o combate ao analphabetismo seja um facto, porque esse sÍ!h, 
é o inimigo de todas as religiões, de todas as crenças; porque, <Ylm o anal
phabetismo, sómente a ignorancia religiosa, ou o fanatismo póde medrai . 
(M~Lito bent) . 

Combatendo, portanto, e sse grande inimigo, inimigo ele todo o progresso 
m aterial, moral e religioso a Camara dos Deputados terá feito o que de melho.!· 
está em seu pOder, pwr.a satisfazer as aspirações dos que desejam a unidad~ 
religiosa e moral da nossa patria. (1111tito bem; m1tito bem . O orador é mutto 
cumprintentaào). 

Rm Dezembro de 1923 a Oommissão àe Finanças optno'U .. 

Pare~r da Commissão de Finanças. 
A Commissão de Instrucção Publica elaborou um proJ"cto, em que auto 

r izava o Governo "a crear, desde já, o Conselho Nacional de Educação, e Q.!j 

demais orgãos necessarios á administração e inspecção de ensino primar!o, 
mantido ou subvencionado pela União". 

O proj cto dispõe sobre accõrdos com os Governos dos Estado::~, para tso
lução do problema, naquillo em que elle dependa do poder estadoal, e estabe
lece, na conformidade das regras que desenvolve, a obrigatoriedade do ensino 
primaria, aspecto sobre o qual se manifesta, em parecer favoravel, do ponto 
de vista constitucional, a Commissão de Justiça. 

Prescrevendo, porém, o art . 8° que "o Poder Executivo ex11edirá os re
gulamentos necessa.rios á execução, da presente lei e abrirá os creditas ne
cessarioE, tornou-se ind!spensavP! a audienc!a da Commissão de Finanças que, 
não querendo retardar a marcha da discussão sobre assumpto de tanta r ele
vanc-ia, formulado, aliás, para o debate, em proposição oriunda da respectiva 
commissão teohnica, se limita, por emquanto, a suggerlr, sem embargo de 
outras emendas, que ainda deve offerecer, nos turnos rgime1~taes, se adapte, 
ao alludido artigo, a seguinte redacção: "Fica o Poder E..'Cecutivo autorizado 
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a expedir os regulamentos necessarlos â. execução da presente lei e a abrir 
os precisos credltoJ". 

Rio, 10 de dezembro de 1923. - Bueno Brandlic., Presidente . - OctavtCJ 
:Mangabeira, Relator. - Armando Bm·la?rW.qui. - .A.ltino Arantes . - .A.rthur 
Colla1·es Moreira. - Bento ae lJiirand.a, com restricçõ€)5 quanto aos :possíveis 
recursos financeiros. - Rod.1·igues Alves Filho, com as mesmas restricções 
do Sr. Bento de Miranda. - Vicente F. 0. Piragibe. ~ T horMLZ Rodrigues, 
com re.stricções, de accôrdo com o Sr. Bento C. e Miranda . - Oscar Soa1·es. 

Ent 14 é encerrada a 2• discussão e app1·uvaclo o proiecto 
e as e-rnendas elas 0o?J111nissões. Evt 19 é pru-blicada a reda
cção para 3" discussão. 

O Cong·re,;so Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica autorizado o Governo, a c:rear desde jâ., o Conselho NariOJ:,·. 

de Educação e os demais orgãos necessarios â. administração e inspecç:ão de 
ensino pirmario, mantido ou subvencionado pela União em esr.o!as fundad'ls 
depois . desta lei. 

Paragrapho uni co. Ao dito Conselho competirá celebrar os accôrdos 
necessarios com os Esta.dos para as subvenções, como tambem a creação 
das novas escolas. 

Art. 2.0 Todas . as pessoas que, em virtude do patrio pode1· 011 ele tutda, 
tiverem sob sua administração menores de amhos os sexos fi.::8.ro obriga1o.; ll 
mandar ministrar-lhes a instrucção primaria antes delles att!ngü·em a iclade 
de 12 annos. 

Art. 3. 0 A falta de cumprimento da obrigação prescript.a nn artigv a a
tecedente serâ. puniàa com pena de multa de 500$ a 2:000$, com a perda do 
patrio poàer ou remoção da tutela, em caso de reincjdencia . 

Art. 4. o As pessoas que recolherem ou abrigar<1m menr.res Ol'tJhãos ou 
desvalidos e se utilizarem dos seus serviços, firam sujeitas â.o; mesma :> obriga.
ções, sob pena de multa de 200:j; a 1:0001$000. 

Art. 5. 0 Todas as fabricas, officinas e qualquer estabelecimento indu:~. 

trial ou commercial que admittirem ao seu serviço menores de 16 annos, anal
phabetos, ficarão responsaveis pela sua instrucção, sob pena de multa de 
um a 10 contos de réis. 

Art. 6. o As multas appl!cadas nos artigos antecedentes poderão ser irr. .. 
postas por qualquer autoridade do ensino, com recurso voluntario para o 
Conselho Nactonal de Educação e serão cobradas executivamente, revertendo 
o seu producto em beneficio do fund.o escolar. 

lParagrapho unico. Considerar-se-hão tantas infracções quantos forem os 
menores nas condições supra-reefridas privados de instrucção. 

Art. 7 . o As pessoas referidas nos arts. 3° e 4° ficarão isentas das pena 
lidades impostas si provarem :1 

1°, que não ha nenhuma escola publica da Unlão, Estado ou município, 
na cüstancia ele C.ous kilometros de sua habitação; 

2°, que pediram e não obtiveram, para seus filhos, tutelados ou prote
gidos. matric:ula nas escolas, publicas porventura existentes · 

3°, que os referidos menores não ~uderarn frequentar as' escolas por mo. 
ti v o de enfermidades; 

4°, que, por extrema pobreza, não puderam envial-os â. escola. 
PaJragrapho unico . O Conselho Nacional de Educação promoverâ. a crea-
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ção de caixas escolares, afim de prestar assistencia aos menores nas cond!. 
ções do n. 4 . 

Art. s.• N3;s escolas primarias subvencionadas pela União serão ensinados 
rudimentos de artes e offiC?ios, si forem situadas nas grandes cidades, ~ do 
agricultura, si f unccionarem no campo ou povoações do interior. 

Art. 9. • Fica o Poder Executivo autorizado a. expedir os regulamento., 
necessarios á execução da presente lei e a abrir os precisos creditoa . 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario . 
•Sala das Commissões, 20 de dezembro de - Barros Penteado, Presidente. 

Tavares Oavalca;nti, Relator. - A . P enna. Junior. - Eurioo Valle . - Fe? 

reil·a Braga.. 

Em 21 e enr;erraclu a 3• clis01bSsá.o . Fallaram os Srs . <I ze
vedo Sodré, Solidonio Leite, Oa1·lo/l pennafiel, A.lvai"O Baptista 
e Tcb'l.-·ares Cavalcante. São liclas e1nendas. 

O Sr. Azevedo Sodré: - Sr . Presidente, não me traz á tribuna o propü
sito de discutir o projecto 358-A, ora em debate, redigido pelo metJ. eminente 
collega, Sr. Tavares Cavalcante, adüptado pela douta Commissão de Instru
cção Publica e amparado por dous pareceres favoraveis das i!lustres Com
missões de Justiça e de Finanças. Não desejo igualmente fazer sobre as
sumptos connexos um disC?urso, que seria inopportuno, neste fim de l~g1sla • 

tura, quando todas as attenções já se volvem para o proximo pleito eleitoral, 
preoccupadas, naturalmente com tudo quanto possa facilitar a renovação düs 
mandatos. 

Tendo, porém, em longo discurso que aqui pronuncie!, sobre u thernb. 
"A União e o ensino primaria", procurado sustentar com abundancia de ar

g umentos e 'llllla convicção profunda, sincera, algumas idéas contrarias ás 
que vejo consignadas nesse projecto, corre-me o dever de traduzil-as em 
emendas, para que possam ser apreciadas com vagar pelos futuros legisla 
dores (*). Digo fUtU't·os porque, estando prestes a encerrar-se a. actual sessii.o 
legislativa, não poderá o Congresso Nacional , este anno, approvrur o projectc. 
358, e, nestas condições, não me julgo in)pertinente retardando C?om as minhas 
emendas a sua marc-h&. victoriosa nesta C!I;Sa. 

Act:resce qub, uma vez disposta, como parece estar neste momento, a 1&
g!slar sobre a instrucção publica, sem emba'l"go da autorização em t~mp(} 

('{)ncedida ao Governo para tal fim, não póde a Camara desinteressar-se, dei
xando em completo olvido um ramo impol'tantissimo da educação nacional, 
t alvez o de acção mais efficiente sobre os destinos da democracia e que, 
m inado por antigos padecimentos, vem ha muito se esphaC?elando e, certo, 
desapparecerá de todo si lhe não a<-'cudirmos com prompto remedio. R efiro-me 
â. instrucção secundaria, aquella que fixa, pela educação, o caracter do indi
viduo, que lhe desenvolve o espírito, c1ando-lhe uma cultura humamo;ta e in
tegral, aquella que prepara as élites de onde sahirão os futuros governantes 
e C'Om elles os que vão constituir ou, pelo menos, guiar e conduzir a opinião 
publica, cujo concurso é precioso, indispensavel, deC'isivo n!l; vida democratica. 

Ora, .Sr . Presidente, tendo eu idéas assentadas sobre esse assumpto ... 
O SR. TAVARES CAVALCA..'-'TEl: - Sempre e..-.::postas com mmto brilhantismo . 

(*) Vide car-itulo "Diffu.são do ensino primaria nos Estados". Pag. 241. 
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o SR. AzEniDO S.OnRÉ: (Bondade de V. Ex ., . . . ) e não tencionando pleitea1· 
a renovação do meu mandato ... 

O SR . TAVA.RES CAVALCAl.'ITE:, - O que será de. lamentar. 
o SR. Az.EJVEJoo iS<IDRÉ : - ... valho-me da presente opportunidaéle para 

deixai-as consignadas em um projecto <le lei, afim de que possam igual
mente ser apreciadas com vagar pelos futuros legisladores. 

O substitutivo longo que offereço hoje ao projecto 358-A, não só encerra 
as unicas providencias que, no meu fraco entender, póde e deve a União dar em 
pró! do ensino primario, mas ainda promove uma remodela:ção completa, pro
funda e radical da insbrucção sec<Undaria em todo o Brasil, dando-lhe uma 
orientaçi1o nova, compativel com os seus objectivos e finalidade. 

•Encontram-se neste substitutivo idéas ve1has, que, em tempo, fracassa
l'am, por mal comprehendidas e executadas; mas que, trazidas novamente á 
baila, retocadas, rejuvenescidas, deverão dar os bemeficos effeitos previstos 
pelos seus propugnadores. Ao lado dellas figuram outras novas, algumas um 
tanto originaes, e, que, muito provavelm~mte, hão de ser consideradas como 
ainda não .rumadurecidas para o nosso meio . 

Não m e faço illusões, Sr. Presidente, com respeito á sorte reservada ao 
meu projecto. Receio muito o silencio tumulan· que se possa fazer em torno 
delle, sepuJtado na pasta de uma Commissão technica. Prefiro, com franque
za, vel-o combatido, discutido mesmo com acrimonia, ridicularizado e re
chassado; isto porque, 'Ilos grandes naufragios, nem tudo se perde. Os sal
vados escapos á furia da tormenta póderão um dia resurgir, impondo-se á 
consideração daquelles que, 0omo eu, se empenham devotadamente nessa 
grande obra ela educação nacional. 

Tenho conclui do. (ll1'1dto bem; '71t1tito bem. O orador é C1tmp?·imentado). 

O Sr. Solidonio Leite: - Sr. Presidente. quanclo foi apresentado, 
nesta Casa, o pro]ecto ora em debate, tive occasião de escrever em um dos 
matutinos desta Capital ligeiro artigo, no qual salientava a importancia do 
mesmo projecto e o reputava, desd que fosse transformado em lei, por um 
dos que mais poderiam cnnconer para o nosso engrandecimento. 

Muito longe estava eu de aJdmittir a poesibilidade de vir a tomar assento 
nesta Casa, e longe ai11da de suppor Que isso se verificasse estando ainda 
em discussão o projecto alludido. Ambas as co usas, porém, o~correram. Tive 
a honra de Yir a fazer ']Jarbe da Cam;lra e a satisfação de chegar ainda a tempo 
de poder apresentar, convertidas em emendas, idéas que ~1aquelle momento 
suggeri . 

O illustre Deputado, Sr. Tavares Cavalcanti, que foi quem apresentou 
o projecto nesta Casa, solicitando, em juT!Jho d ste anno, o seu andamento, 
fez, a respeito do mesmo, considerações, com ae quaes estou, em geral, de 
pleno accôrdo ... 

0 SR. TAVARES CAVALCA:r\TI: - 0 que muito me a legra. 
O Sn. SuLIDO:'>iiO LEITI~: - Nestas condições, nada mais me restava sinão 

justificar ligeiramente a emenda que tiye a honra de apresentar. Como, 
porém, o illustre orador que me precedeu na tribuna, tivesse feito neste caso 
um longo e luminoe·issimo discurso, que tive a satisfação de ouvir com a 
ma.'l:ima attenção e o maior proveito ... 

O SR. A='EDÜ Sonn!líl: - Muito obrigado a V. Ex. 
O SR . SoLrooNro LmTEJ: - ... e, como 8. Ex., nesse discurso procurasse 

mostrar a inconstitucionaliclnxle do projecto, e.u , apresentando a emenda que 
se acha na M€j5&, devo dizer alguma cousa, justificando tambem o meu 
apoio ao mesmo projecto. 
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Tem-se dito, Sr. Prestdente, que a nossa ICbnE•tituição, dei.x.a.ndo aos Es
i:ados a instru cção primaria, ums impede de legi;:;lar sobre esse assumpto. 
Mas, em primeiro logar, ê p r eci·so observar •que não se trata, no projecto 
em debate, de impór a qualquer dOE· Estados uma legislação a respeito da 
instrucçção prim aria . Do que nelle e trata é de permittir, éLe fa!Cilitar, me

.diante accôrdo com os Estados que o desejarem, o incremento da instrucção 
IJil'im:a.ria, tfacilitar-111es -os meios, den tro dos quaes se deva procurar des
envolver essa parte da educação na;cional. E isE-o facilita sobremaneira a 
missão daquelles que tenham de provar a ' constitucionalidade da medida. 

A n ossa Constituição, em seu art. 35 diz que o Congresso Naciol1al póde 
animar, em todo o paiz, o desenvolvimen to das lettras, das arteE. e das 
sciencias. 

Essa disposição 5eria. sufíiciente para dustificar a opinião dos que sus
tentam a constitucionalidade do projecto. MaE·, Sr. Presidente, outras ha 
.que offerecem bons argumentos no mesmo sentido . Sabemos que a obser
vancia da lei. ê indiscutivelmente condição ind:Lspen savel da ordem publica, 
·da estabilidade social, da &isterucia mesma da sociedade politicamente orga
nizada . Por isEo o nosso Codigo Civil. como tambem o Codigo Penal esta
belecem que absolutamente a ninguem é dado a llegar o desconhecimento da 
lei. Tanto um codigo, como o outro dispõem que a ignorancia da lei a nin 
guem excusa. E, Sr . Presidente, estabelecermos em nossa legislação, que 
TI1io se admitie possa alguem no paiz desconhecer a lei; impormos a appli 
cação de pe!las :1. q_uem a deEconheça e ao mesmo tempo desinteressarmos 
a União de facilitar a todQs os meios de conhecer e comprehender as leis , 
seria desmarcado absurdo. 

O SR. EuRICO VALLE : - Na propria Constituição ha dispositivo que ])ro
bibe ao ann,!phabeto o direito de voto. E ' outro argumento. 

O SR. SoLIDONr::> LEliTEJ: - Perfeitamente. Vivemos num regimen repre
sentativo, :no quaJ o governo é exercido por mandatariOE· do povo e tanto 
basta para que a União tenha inter.zsse em fuzer com que todo; possam, 
pelo menos, votar . Principalmente tratando-se de um regimen de suffragio 
universal, não se < 1mprehende que a União se desinteresse . Ainda mais, 
Sr. Presidente, - e esm. parte ê justamente a que faz ao caso da minha 
emenda - a União tem todo o interesse em cultivar e fazer caro que todos 
"~ Estados tambem cultivem o sentimento de nacionaJidade. 

O SR. TAVARFJS GAVAI.cANTI: - ·Foi prin.cipalmente o que visou o prodecto 
-ora em discussão . 

O SR. AZElVEOO SODRÉ: - Para isso era. preciso que a União monopoli
·zasse a educação. 

O SR. SoLIDONIO LEITE: - Não devia monopolizar. EsEa questão do en
sino rprimario é de interesse nacional; mas, taanbem é de interesse publi
-co nos Esta.do3. 

A educação na;eionaJ, no seu sentido mais amplo, é, incontestavelmÊmte, 
:funcção do Estado, que tem, portan1 o, c dever dc velar peia instrucção pu
blica, em todos O<l seus gráos, procurando fazer com que ella attinja ao ma
:ximo desenvolvimento. (Azloiacl os) . Ora, a instrucção primaria ê a base 
de todas as outras, o seu fundamento e alicerce . Não sendo boa, convenien
t emente administrada, a secandaria e a. superior terão de ser prejudicadas. 
:Por outro •lado, a instru~çã-o primaria beneficia. a ~ande massa da popula 
~ão, ao passo ·que a. secundaria e a superior interessm a um numero rela
tivamente reduzido. Além disso , o ensino primario é o que mais influe na 
~ãucação, o mais propor·cionado á formação do caracter. 

Quando se ll'lJÍnistra. esse en sino, é que se deve ter o cuidado de cultivar 
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os sentimentos civiccs e moráes, de 1nodo que as crianças venhan~ a ser
mais tarde .homens de corações bem formados e verda.deiros patriota&. 

Tanto basta para, que a União não se possa alh ia,r do desenv.olvimento 
de tão importantu r.umo do ensino . (.111'111ito· uen~) . 

-"ão 11a muito, Sr. Presidente, jorna s desta Capital noticiaram que 
subia a 136.000 o numero de insubmis~-os. Eis ahi um racto que está indi
cando lambem a necessidade que tem a União de procurar, de accôrdo com. 
cs Estados que o quizerem, disseminar, quanto possivel, a i.nstrucção publi
ca, incren1cntando -a do mod-o 'mais c-ompleto . Fazendo-o, poderemos estar 
seguro~. de que esse numero de insubmissos não será tão grande porque 
todos os habitantes do Brasil, que vivem nas trévas da ignorancia, lá pelo 
interior, princi•palme nte, comrprehenderão s'er o serviço militar um dos 
mais nobres deveres do cidadão, o que importa em deshonra o recu sal-o. 

O SR. EuRICO VAI,LEJ: - E a nação que impõe o servjço n1ilitar, tem o 
dever de desenvolver e~sa educação. 

O SR. SoLIOOl">IO Llill:TEJ: - Perfeitamente. deve fazel-o por esse m-otivo 
e por outros a que já m e ref<Jri, para que todos aprendam a servir a patl"ia 
nas armas; para que o nosso regimen representativo seja tão verdadeiro 
quanto possivel ; para que todos conheçam a lei e, ainda m.ais, a CO'mprchen
dam, pois, 26 assim pôde haver ordem juridica, esta:l?ilidade social, socie
.ia.de organizada. Por todos esses motivos, a Uruão tem o dever de pro
-::urar, ele accôrdo com os Esta.dos, desenvolver a instrucção primaria . 

O SR. EuRICo VAI,LEl: -.Sobre esse ponto de .constitucionalidade das esco
las primaria~· subvenciona.das pela Uruão, ainda o a1mo passado tive occa
-,ião de apresenta;- á Commissã.o de Instrucçã-o pa.t·ecer neste sentido. 

O SR. SoL!IlONIO LEITEJ: - Conheço o parecer de V. Ex., ao qual ia re
ferir-nle . E' luminosiss1mo, do mesmo n1odo que o parecer da:do pelo nobre 
Deputa.do Sr. Juvenal Lamartine. 

0 SR. EURICO "VALLE: --Muito Obrigado a V. Ex. 
O SR . SoJ,rooNio LEJITEJ: -São estudos completos; nio siio pareceres lon

gos, mas que dizem tudo o que era mister. 
0 SR. 'l.'AVARElS CAVALCANTI: - São incisivos. 
O SR., SOLIOONIO LEITE: - Incisivos, claros e dizem tudo o que era pre

ciso dizer-. 
0 SR. 'EURICO VALLEl: -Obrigado a V. Ex. 
O SR. SOLIDONIO LEIITE: - V. E){. não tem o que agradece1·, pois o que 

digo é a expressão da verdade . 
Demais, Sr. Presidente, ~sa questão. da constitucionalidade do projecto, 

jã foi resoivida nesta Casa. Pelo mesmo em 1911. Tenho conhecimento de u ma 
autorização ele inic iativa do nobre Deputado Sr. J osé Bonifacio, que :foi ap
provada nesta e na outra Casa do Congresso, e era calcada mais ou menos 
nos moldes dG projecto ora em discussão. Autorizava o GoveTno a, de accôr'
do qom os Esta{;.'os. procurar, pelos meios mais con venientes, fazer a propa
gação d'a instrucção primaria. 

O SR. A7.EVElDo SooRlil : - Si eu tivesse capacidade em, materia constitu
cional, sustentaria a necessidade ele uma lei, e o faria amparado na a u toridade 
de João l3a.rbalho. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI : -V. Ex. é um medico muito competente. 
O SR. EuRICo VALLE: - Ha opiniões &iscrepantes. 
O •SR. SoLroomo Lm:TEJ : - A opinião de João iBarbalho, em uma part e, ~ 

justamente no sentid'o a qu e aJlude o norbr D puta:do; mas, ha outras partes 
em que nos podemos :firmar para s u stentar a n ossa opin ião . 

Si recorressemos fJ legislação comparada, teriamos os exemplos que mais. 
nos interessam - da Inglatem·a, America do Norte e AI'gentina . 
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V . Ex . sabe, Sr. Presidente, que na Inglaterra até 1870 ninguem admittia 
a iatervenção do Estado em materia &'e instrucção primaria . Era uma cousa 
inteiramente contraria aos costumes e á indole do povo. Entretanto. com a lei 
Foster, o estado interveiu ;francamente no assumpto. fazenà'o o m.esmo em 
1918 0 Education Act, já então ele accôrdo com o desejo unanime da popula
ção, segunà'o fez sentir Herbert Fischer, o grande reformador do ensino pu
blico. 

O SH. AZElVEDO SoDRÉ : -O exemplo da Inglaterra não procede, porque as 
Constituições são à'Lfferentes; trata-se de dous paizes politicamente organiza
dos de mo!i'o diverso. O unico exemplo que podemos invocar ê o dos Estados 
Unidos e d'a Argentina, por isso que adoplámos uma Constituição semelhante 
ás desses paizes . 

O SR. SoLIDcNro LEITE: - Permitta que divirja de V. Ex. neste ponto. 
O exemplo da Inglaterra, 11a questão de q ue se. trata, serve ao nosso proposito. 
Posso citar o luminosissimo trabalho de Ruy Barbosa, que se apoia justa
mente no exemplo da Inglaterra e se abona com um granCt!e numero de auto
res. Todcs dizem que absolutamente ninguem pod~a cogitar da intervenção 
do Estado nesta mate ria; tal pratica, mais do que ás leis; iria ferir as insti
t uições, os costumes, os ihabitos e a índole do povo inglez. 

O SR . ZEVEDc SoDRÉ: -Convêm recordan.' que, quando o Conselheiro Ruy 
Barbosa emittiu suas opiniões, nós eramos imperio, e o governo imperial bra
sileiro se comparava, aQrniravelmente, ao governo inglez. Naquella occasiãp, 
em que tínhamos a monarchia representativa e acloptavaa:nos 0 systema inglei, 
elle se batia pela intervenção do 'Governo central em materia d'e instrucção 
primaria. 

Depois que adoptt,mos a auto•nomia dos Estados. a Federação, nunca o 
Conselheiro Ruy Barbosa sustentou mais .essa doutrina. 

O •SR. TAVARES CAVALCANTI: -V. Ex. tambem não pôde negar que, a des~ 
peito da radical C'ivergencia de instituiçõ s entre a Inglaterra e os Estad'os 
Unià'os. as in ·tituições americanas, entretanto, derivam das inglezas - diffe
renciadas com as condições locaes e condições do regimen. 

0 'SR. • ZElVEOO ( ?DR!É : - V. Ex. .me perdõe mas não estou de accordo. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Foi o self·gCYVernement que os americanos 

adoptaram. 
O SR. AZEvmoo SoDRÉ: - Os americanos 

unica cousa que se poderá dizer que el!es 
educar; no mais, não. 

I 
não copiaram dos inglezes. A 
teriam copiado ê em querer 

O SR. SoLIDoNro .Lmrrm: - A legislação ingleza não permittia, abSoluta
mente, ao Estado a intervenção, e1n matetia de instrucção prima,ria; ninguem 
a ad'rnittia; chegou-se a dizer que o povo se revoltaria, que ninguem obede
ceria a lei, que ella não seria executada. Entretanto. veio a lei Foster, que 
foi executada e proti'uziu sempre os melhores reEultados. 

O SR. CARLos PmNAFIEL: -'Entendo •que a invocação do caso inglez não ê 
<le todo feliz. A Inglatem-a ê um paiz protestante. Foi o protestantismo e o 
individualismo, fructod essa consciencia religiosa, o que levou ao exaggero o 
espírito liberal dos inglezes, o que se reflectiu sobre o problema do ensino 
primario. A lei Foster, por essa circumstancia religiosa, co:ru:'espondeu á neoos
sidad'e social: :furtar o terreno da escola primaria á influencia do catholicismo, 
que no regimen da livre concul'lrencia podia, por essa frincha, alargar-se de
mais, de modo a pôr em cheque a I greja protestante. Mas aqui, no Brasil. 
não ha disso: a Igreja e o Estaà'o estão separados. 

O SR. SoLmoNro LmrrEJ :-tP ermitta-me V . Ex. dizer que não foi es.se 0 f un
damento da lei Foster, mas a necessld1a.de da diflfu são do ensino pr:imario~ 
V . Ex . certamente conh ece todos os a u tores, c u jas op iniões f m'am t ranscri· 
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'!lias pelo Con lheiro Ruy Barbosa, opmwes segundo ' as quaes o fundamen to 
i'oi o reconhecimento àa ne.cessidade da propagação da instrucção primaria, 
.cmnquanto a intervenção do Estado lf'osse contra a legislação ingleza, contra. 
as instituições e os costumes <i'o povo inglez; emfim, contra seu sentimento 
de liberdade individual. 

Agora, passemos â. A.rnerica do Norte. O exemplo da America do Norte 
ainda nos serve melhor, porque nem explícita nem implicitamente lha, na 
respectiva Constituição, uma palavra que permitta a intervenção d:a União 
e m materia de instrucção primaria. O que se nota na legislação americana, 
-segundo salientam os autores q ue tenho estuã'ado, especialment os que se 
-occupam da evolução centralizadora do direito fed ral é o seguinte: 

Desde 1887, o 'Congresso tem procurado intervir na autonomJa legislativa 
dos Estad:os, primeiramente regulando o commercio inter -estadoal. Começou 
'a intervir, e continuou intervinà!o, pouco a pouco, sempre em assumptos de 
interesse pt~~ta.rnente economico . l\1ais tarde, foi alargando, ampliando a sua 
intervenção até comprehender a instrucção publica. Em 1918 se accrescentou 
ã Eàucation LGIW, um artigo relativo á• instituição obrigatoria do ensino cívi
co, e de assumptos patrioticos. 

A Constituição de nenhum modo permitte intervenha a União em mate
ria d'e ensino primario; mas, diz .Alphons Gourd, tem-Se consiC.lerado licito 
sahir dessa esphera limitada havendo accôrdo com os Estados; assim como se 
~-stâ. fazendo entre nós cow o projecto em õ.'ebate. 

O SR. AzEIVEDO SoDRÉ: - Sempre se entende u que 0 Governo podia. à.'e 
accôrdo com os Estados, crear estabelecimentos d:e ensino superior, sobretudo 
de ensino l)rofissional. Foram os estabelecimentos de ensino agrícola, de en
sino industrial, verdadeiras Universid'ades, que o Govero americano começou 
a crear, entrando em accôrdo co1n os Estad:os; 1nas, em materia de instruc
ção primaria, nunca o Governo americano interveio . 

O SR. SOLIDONIO LEITE: - Examinando a evolução do direito americano, 
L ambert que a estuda, principalmente no sentido õ.'o alargamento. da acção 
do Congresso, em detrimento da autonDmia d'os Estados, diz o seguinte: (Lê) 

"Os factos economicos qu levaram a legisla<:.ão federal americana a 
alargar seus horizontes e deram tão impressionante cohesão a alguns ramos 
do direito com1;0ercial anglo-saxonio começam a ã'esenvolver sua influencia 
mais larga, . . 

Por .sua vez diz Lepaulle: "A conclusão geral parece ser que para as 
grandes questões de interesse vital, claramente geral, a legislação do Con
gresso impõe a tod'os os Estados uma legislação unifor'me". 

E uma dessas questões de interesse geral é justamente a da instrucção. 
Por isso, em 1918, segundo jâ. vimos, lei especial accrescentou â. Eàt~cation 
Law, disposição relativa â. instituição obrigatoria do ensino cívico e de um 
curso de assumptos patrioticos. 

Além disse, temos o exemplo argentino; e a esse respeito é conhecidissüna 
a obra de Sarmiento, Avellaned'a. e Lainez. 

A nossa Constituição, pelo art. 35, per'l.nitte a interven ção; a Argentina 
não tinha igual dispositivo. 

Em toda a parte do munà'o, Plincipalmente depois da guerra, est.ão se in
terpretando as constituições sempre no seu sentido do interesse geral. Desde 
que ha um interesse geral, a interpr tação se alarga, a bem desse interesse. 

E o que, alitls, semp.re se éteu entre nós, em materia orpha.noJogica, em 
que se interpreta a lei sempre no ntido do intresse dos menores. 

O SR. CARLOS PlilNAFIEL: -Qual é a expressão no artigo 35, que estabele
ce, 1_10 conceito jurídico d'e V. Ex., essa lf!rm za de que os nossos constituintes ., 
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quizeram tambem dar ~ União o direito de administrar nos Estados o se:çviço 
publico d ensino primano? . 

o SR. SoLIDONio LE.LTEJ: - E' a que â'lz incumbir ao Congresso animar, 
em todo o paiz-, o dese.nvolvimento das lettras, e das artes e sciencias. 

O SR. CABLOs P:EJNAFIEL: - Mas, as '· l ttros" a que se refere o art. 35. 
não poci'em ser as lettras primarias. 

Basta o estudo comparativo do texto do projecto p,rimitivo da Constitui
ç;ão e a emenda que prevale eu sob a tt'órma do art. 35. O constituinte :refere
se ás lettras, no sentiDo â' 'bellas-letras, "belletristica, etc.; refere-se a "le
tras e artes" falla. mesmo que ahi estivesse comprehendido o ensino pri
mario, em "animar" e não em ''administrar" o referido serviço publico. 

O SR. SoLIDONio LEITE: -!Mas, a instrucção primaria é a base doas outras; 
e não se trata senão de facilitai-a mediante accôrdo com os Estados. Demais 
não se comprehende que o Estado recuse assim em materia civil, como em 
materia criminal, a allegação e a prova d'a ignoramcia da lei si o ana:lphabe
tismo domina o paiz e o Governo não se interessa em impulsionar a instr'Uc
ção . 

O SR . CARLos IPENAFIEJL: -V. 'Ex. leia o texto primitivo que foi substi
tuído por esse art. 35. Pelo proprio texto e pelo seu espírito as "lettras" a 
que se refere a lei fundamental da (Republi a são as bellas lettras, belletris
tica. 

O SR. EuRico VAI..LEJ: -V. Ex. ba d'e con~ordar que são poderes impli
citos . Em materia de problema de educação nacional é essa a exegese consti
tucional reinante. 

O SR. CARLos J?EJNAFIEJL : -:Por essa logica; os serviços de milicia estadual 
e as outras questões que como essa d'e policiamento envolv-em tambern na 
educação <lo povo, pois, serve aos costumes 'cto m smo, admlttiriam a presum
pção da União interferir na sua creação e organização. 

O SR. EuRico VALLE: - Não ha?! E' acceito em toda a exegese consti
tuciona.l. 

O SR. AZElVElDO )opRÉ: -V. Ex. não éi'esconhece qu no projecto apre
sentado pelo Govert.J provisorio ~ Assembléa Constituinte, esse artigo estava 
redigido de modo d:ifferente e dizia: "compete tambem ao Governo Federal 
proteger ou desenvolver a educação nacional" e a Constituinte substituiu a 
expressão "educação naciona.l" pela "sciencias, lettras e artes". 

O ISR. SoLmo~ro LEITE: - A educação nacional comprehende a instrucção 
publica. 

O SR. AZElVEDo oSoDRÉ: - Mas eu não conclui. O artigo 35 tem quatro 
numer'os: "1 o, favorecer, d'e nvolver, animar (é o termo da Constituição) o 
desenvolvimento <las sciencias, lettras e artes e a immigração; e o u ltimo, 
n. 4 d'i.z: prover a instrucção secundaria, no Districto Federal. 

O projecto do Governo provisorio aJPresentado ~ Assembléa Constituinte 
dizia: "prover a instrucção prima1ia e secundaria, no Districto Federal". 

A Constituinte supprimiu a instrucção primaria QUe até então era man
tida pelo Governo central, deixanõ.•o-a a cargo do município. 

Dessas emendas se conclu diz A.ristisdes Milton, que 0 spirito d'a Con
stituição é que a nião, não se deve envolver com o ensino primario. 

O SR. Euruco VALLE: - A questão >é realmente contradictoria. 
O SR. SoLIDONio LEJITEJ : - A primeira regra de herme.neutica é que ne

nhuma lei d ve ser interpretada de mcà'o a determinar absurdo; e seria. 
como é?emonstrei, o mais desmarcado dos absurdos desinteressar-se a União 
da instrucçã.o primaria, a instrucção basica, fundamental. ·a que interessa. â 
grande massa d'a 1Jopulação, a que é indispensavel para que se torne uma 
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verdade e reg-jmen representativo. e parn. que o indi·viduo possa conhecer e 
observar a lei. 

O SR. AZElVEIDO SoDRÉ: - ~e- ·e ponto estou com o illustre col!ega. Mas 
não é desin'teressar; a União não pôde se desinteressar, eu, sustento essa 
àoutrina de que a União Ik'l-o pôde se desinteressar, ó'eve interessar-se; mas 
intel"essar-se não e legislar :para subordinar-se a influe11cia dos Estados, por
que a União, creando escolas, ilJSo fo,oto, e~sas escolas ficam sujeitas a legis
lação dos Estados. (Não a,poiaclos) . El a União fica debaixo <l.'os •Estados e a 
instrucção sujeita a legislações düfer'entes. 

O SR. •SoLIDoNro LEliTEJ: - O qttese d:ar~• é uniformizar a instrucção, do 
mesmo mod'o que se tem feito em materia de sauele publica; isto é, a União 
estabelece as regras, e aos Estados fica a liberdade d'e acceital-as, ou não. 

Demais, a uniformização êl.a instrucção impede se cultive o regionalismo 
nos Estados; garante, portanto .. . 

O SR. AZEJVEJDo SoDRÉ : - Pensa que o Estado deva suborelinar·-se á legis
lação da U11ião? 

E' uma doutrina inteiramente nova, que o •Estado tem d acceitar o que 
a União legislar em materia de instrucção primaria. 

O SR. SoLIDONIO ;Lml'EJ: - PlXI.e entrar em accôrdo para estabelecer a uni
formização. 

Quanto ao livro de leitura. lJÕl' xemplo, que é obj.ecto da minha emenda. 
elevemos deixar que cada um elos Estaõ.'os tenha o seu livro C:e leitura, adopte 
o que quizer? Não convém, absolutamente. 

O SR. Az.ElVEIDO SoonÉ: - Veja onde vae mexer. 
O SR. TAVAREJS CAVALOA.NTI: - O orador vae brililantemente. 
O •SR. AZEVEDo SoDRÉ: -Perfeitamente . 
O SR . SoLIDoNro LEliTm: - Ditas estas palavras para justificar meu apoio 

ao projecto, passo a justificar lig-eiramente ~. emendn. sobre o livro ele leitura. 
Eu tinha feito uma suggestão quando escrevi o artigo, na esperança de que 
alguns Deputados convert~sem a ià'éa em emend'a, porque não podia admittir 
a possibilidade de vir a tomar parte neste debate. Mas, uma vez que isso 
aconteceu, V. iEJx. penn.ittirá que eu leia o sobredito artigo, que servirá para 
justificar, mais ou menos, o meu pensamento: 

"LIVROS ESCOLA.RE'S" 

Tenho por des.encessario salientar 0 alcance do projecto que 
sobre o ensino prtmario acaba de submetter á consideração da cama
ra d'os Deputad'os a respectiva Commissão de Instrucção. 

Não sei de outro que em tanta maneira interesse ao nosso en
grandecimento. 

Elle faz lembrar a necessidade, que ha m.uito se impõe, de abo
lirmos a pratica seguida entre nós a r speit0 dos livros escolares. 

Quem os encommencla é o proprio editor, interessado s6mente àil1 

obter lucros certos e vultosos . 
• ~ experiencia adquirid'a nesse renó"oso genero de commercio in

dica-lhe os autcres cujos trabalhos serão facilme.nte a.doptados. o 
Juizo a respeito da .competencia dos preferidos p6d'e ser que a;lguma 
vez influa na escol.ha. Em regra, porém, predominam considerações 
de ordlem puramente commercial; especialmente as relativas á mais 
facil aàrnissão do trabalho no grande numero dos recommendados of
ficialmen te. 

Certo entr as condições proporcionadas ao bom successo da ex
ploração, é urna das que se levam em conta o ser 0 livro composto 
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por um ·professor. o que faz presurnir habilitações para o bom desem
penho c>•o trabaJiho encommemdado . 

Isso. entretaJ'ltO, ao invez de um bem, aggeava não raro os in
convenientes do systema, porque então se harmonizam o espi.r'ito de 
·colleguismo e o interesse de auxilio reciproco. Não d:escamos a exem
plo, S€m embargo do muito que v iriam decl'arar. 

Na execução do trabalho é ainda o interesse commercial <> que 
pred0111ina. Porque ha muitos livros recommendados 'W.ficialmente. e 
é possível a a&opção de outros, aconselha a pruclencia:- Cjlle se reduza 
ao nJ,inimo a ó'espeza de impressão. Faze1n-se, por isso, tiragens re
duzidas, 1ue encarecem o opreço do exemplares; sacrificam-se as 
regras ela hygiene, tocantes [;, côr e qun.Jidade do papel; á fôrma, 
grandeza e estado de conservação c>'o typo; á nitid z d'a impressão, 
-etc . 

O illustrado D1'. Barbosa Vianna escreveu no Jornal do Brasil 
de 23 de Novembro de ~·919: 

" ... podemos affirmar que nenhum livro de nossas escolas obed'e
ce ás regras dictaõ.'as pela ohygiene para tornal-·os inno!fensivos á 
visão dos alumnos". 

Saltam aos olhos os pl'ejuiZOI? causados opor essa pratica da qual 
resulta serem adaptados offtcialmente m.uitos livros para cada uma 
das materias, todos mal feitos, pessimamente impressos; e, não ob
stante-. vend'iclos por pr ços relativamente elevados. 

Quasi não h a o•uas escola.<: que adaptem os mesmos livros; e 
assim, .mudando de resiclencia, des[azem;~·se os alumnos dos que ti
nham, e comopram outros usados em a nova escola que passam a fre
quentar. Dupla desvantagem: para o aproveitamento dos alumnos, 
-que mudam d:e compendio e para sua· fam.ilias, obrigand'o-as a reno
var despezas. que já representavam grande sacrifício, pois ordinaria
mente só as oramilias pob-res se utilizam elas escolas pu!blicas. 

O que está naturalmente indicado é a adopção de um só livro para 
cada 1nater a; e para que se ani·mem a compol-o os que reunem as 
qualidades rrecessarias, á ]uz dos modernos principias peclagogicos. de
ve-lhes garantir um premio remuneradoJ'. 

Já o aconselhava Castilho - Felicidade pela instrw~ção, Lisboa, 
1854. pag . 41: 

"P1·emiado por trib-unal com:pet~mte o melhor opusculo de quantos 
conc·orressem sobre cada um dos ramos ela instrucção primaria lega;], 
e obrigatoria, esse opusculo, e nenhum outro, seria o seguido nas es
colas nacionaes; honra e proveito, que só viriam a cessar quando, 
ou d'o mesmo autor ou de outro ap'Parecesse escripto que por d'ecisão 
do mesmo tribunal aã hoc. notoriamente se lhe avantajasse. Assim., 
nenhum autor galardoaõ.'o adormec-eria á son1bra d'os seus louros; e a 
grande lei da perfectibiliclade não seria descump1·1da no negocio dos 
negocias, na instr'ucç:ão publica. A arvore da sdencia é das que mai3 
visivelmente muà'am a folha" . 

O livro premiado convém se imprima por conta (;lo Governo; e 
sendo um só o adaptado para cada materia durante um certo numero 
de annos (cinco, por exemplo), pocle.r-se-ha fazer larga tiragem, 10 e 
mais vezes maior das que fazem actua:lmente os particulares. 
· Assim. sobre serem, quanto possível, pertfeitos sob tod'os os pontos 
Ci'e vista, tor.nar-se-h'io os livros do ensino incomparavelménte mais 
baratos, sendo mesmo em todas as escolas. - Soliclon-io Leite". 

(0 JOrna,l, de 10 de Agosto de 1922). 
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)<a emenda que apresentei, trato exclusivamente de livro de leitura
Porque, Sr. a:>residente, os d'efeitos dos outros livros, d'os adaptados para o
ensino de materias espec.iaes, o professor póde suppril-os muito bem .. Os dos. 
livros de leitura, estes nenhum ]Jrofessor os supprirá. A impressão que fica 
das primeiras leituras, que lfa7--eJnos na aula, é ind'elevel, e ·a influencia com ella 
recebida permanece longo tempo, e difficilmente desapparece. 

O livro ü•e leitura deve ser feito d'e modo que captive a attenção, desperte 
o interesse, afeiçoe a von.t<!Jde. penetre os coracões ... 

O SR. AZEVEDo SooRÉJ: -Como ha em "El Cuo.re", de Arnicis . 
O SR. •SoLIDONio LEliTEJ : - E' verdade. Em ve2 de fallar sobre preceitos 

de hygiene, dar noticia, por exemplo, da manifestação a um hygienista bene
merito. descrevendo-a com dareza, c.oncisão, interesse e movime11to. No cu rso 
d'a narração ir-se-ha então anaJysando o papel d'o hygienista, as vantagens 
da hygi;;me. Em Jogar de esct·ever sobr'e a necessidade do serv!ç0 militar, 
descrever uma ·parada, e a · proposito desta, exaltar a be:lleza da carreira das 
armas. Dar noticia õ.'e uma sessão de algum tribu nal jud'iciario, ou de uma 
das Casas ào Co111gresso. e tomar· occasião paa'a lfa!Jar sob~·e os varies poderes, 
e sobre os àireitos e deveres do cidadão. 

O genero narrativo é muito difficil, é mesmo o mrus difficil, e as suas 
d'ifficuldaõ'es sobrelevam quando se trata de livros de leitura porque, emquan
to os outros instruem apenas, aquelles instruem, educam e morali=, fu:r'
mam caracteres, procuram fazer homens bons e cidadãos prestimosos. 

Todos nós conhecemos a magia dos contos ou pequenas historias, que 
tanto distraem as .areanças, e runda aos adultos prende a attenção. •Slllbe-se· 
que Demonsthenes. fallando uJna vez aos athenienses .sobre os negocias Qla 
Republica, e notando que o aud'itorio, enfastiado, não H1e prestava attenção, 
disse: "Vou contar-vos uma histeria engraçada. Certo mancebo a lugou um 
jumento para ir de AthEmas a :l\1egara, o que fez acompanhado pelo dono do
animal. Durante a viagem, tiveram necessidade <re buscar sombra, que os 
abrigasse; e não a encontrando, -valeu-se o mancebo da sombra d'o jumento. 
O dono deste, que tanlbem não mrus podia supportar o sol, reclamou, dizendo 
que alugara o jumento e não a som•bra" . Dito isto, desceu Demonsthenes da 
tribuna; mas o povo, vivam.ente interessad•o pela histeria, exigiu que a con
cluísse . 

O gEmere narrativo é, sem duvida, o que convém aos livros d'eStinados á 
leitura nas escolas primarias . O ponto está em ser escripto com aite. 

O SR. AZEJVEDO SODRÉl: - ... como os de Bazin, por exemplo. 
O SR .. SoLIOONIO L BITEl: - Perfeitamente. Bazin é o poeta natural da 

novella. O seu livro, La Do~we France, corresponde ao O Go1·ação·, de Amicis. 
Nós mesmos, aqui, temos jé alguns ensaios, como os traba lhos de Araujo 

Castro, de Souza Reis e o precjoso Brevia?·ia Givico, de Coelho Netto. Eu de
sejaria porém ... 

0 SR. EURICO VALLEl: - Narrativas. 
O SR . SoLIDoNro LEJITEJ: - Narrativas, com a viveza dtescriptiva e 0 colo

rido popular d'e La Do~Loe France, mas com int<>resSe dramatico. A descripção 
de uma pa rada, daria occasião a mostrar-se a importancia da inS'trucção mi
'itar; a dos trab-alhos de uma !fabrica pr'estar-se -h:ia a consi·õ-'erações relativas 
ás industrias, etc. 

C-reio, Sr . Pl·esidente, ter ligeiramente justificado a emenda que apre
sentei. Como disse, considero muito importante o Iivro de leitura, por isso 
que, feito como deve ser, .nas condições propostas na minha em.enda, lJOd~ria
mos ter a certeza de que, nos !Estados, pelo menos os que fizerem accord:o com 
á União, teriam os livJ·os á altura das neces.sidad:es. 

Tenho aqui em mãos um livro ado:ptaõ'o offic.ialmente •ha muitos annos, 
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e reputa&o como un1 dos melhores no genero. Deveria, no emtanto, ser prohi
bida a sua leitura, pois feito para exaltar os sentimentos cívicos e :rnoraes, 
nã o obstante, entre outras causas, desperta no espírito do •pequeno leitor a. 
aversão ao serviço militar e o •horror fll pobreza. Ha um conto no qual a mu
lher de um velho soldado se mostra aborrecida sempre que ouve os episodios 
das campanha< em que elle entrar'a; a,bençôa a d<Jsgraça de vel-o mutilado 
porque assim não mais voltará a servir a patlia e ainda mais e entristece 

or ver que os filhos tambem manifestam predil cção !pelo serviÇo• militar . 
Um outro conto trat~ de uma tuberculosa. na mais absoluta miseria, com 

dons filhos, um de petio• •e outr oqu-e •chora• com fmn , 1nas se não 1 contenta 
com o <:afé e o pão duro da vespe ra; pelo que lhe dá q leite do seio. 

:tll' um Uvro, entretanto. d'e dous dos nossos melh ores literatos. 
Por isso, Sr. .Presidente. eu c1' s ejaria que o nosso livro de leitura fosse 

'eito por quem conhecesse a psychologia da infancia, além ó'e ter as qualidades 
de bom escriptor, as quaes por si não bastam . 

O genero é tudo quanto ha de mais ó'ifficil. 
Pan •. compôr La Dotu:e Frwnoe, foi preciso um Bazin, grande literato. 

~embro d'a Academ.ia . 'Para o .nosso fim, eu desejaTia causa mais completa; o 
trabalho deve ter valor literario, mas tambem as demaJis condicões necessaria.s 
para que possa corresponder aos seus fins . 

O SR. AZEJVE.Do SooRÉ: - Ser, emfim. mais brasileiro. 
O SR. SoLIDONio LEJITEJ : - iLiv·ros como o que acabei de citar, deviam ser 

prohibid!os. Devemos tam.bem vitar o perigo da obras de cunho regionalista, 
'lO caso de sua elaboração nos Estados. Desejaria que em todas as publica
•ões éres a natureza predom·inasse o sen timento nacional. 

Por isso é que ligo mais importancia á instruccão primaria, do que á se
cu ndaria e á superior . Estas ultimas são para um numero de pessoas relati
.. amente pequeno, para as grandes cidades; ao 'Passo que a primaria deverá 
·ttingir o paiz em• tod•a a sua vastíssima r-egião. 

O SR. EuRico VALLEJ : -Onde •ba uma população de mais de 80 % de anal-
>habetos . 

O SR. ALVARo BAPT >TA: - Não apoia.Cto, tha exaggero no calculo . 
0 SR. EURICO VALLEJ: - Foi apurado. 
O SR. ARLOS IJ?EJNAF!EJL: - E sa percentagem é por conta do Sr. Se.rpa· 

? into, mas não é a que apurou o ultimo recenseamento. 
O SR. SoLIDONIO LErTEJ : - IJ?elos motivos que já apresentei, desejaria que 

projecto fosse convertido em lei e que a União se puzesse ao lado dos Es
'ados, procura.nd'o incrementar, po.r todos os meios, a instrucção primaria, fa
•en do com que desappareçam., entre nós, os analpha:betos, tanto quanto possi
·eJ, afim de que to<'tos conheçam a lei e te'llham a comprehensão da necessi 
.ade d'e observai-a, porque não ha, absolutamente sem ella. ordem jurídica, 
1em estabilid'ade social. E' ainda pr ci o que todos tenham a intuição nítida 
da obrigação d'e prestar o serviço militar, de votar nas pessôas que õevem re
"ryr\'Jsental-os no Congresso Nacional. ssim salvaremos para a vida intelle
ctual e para a grandeza da nossa patria grand.:- parte da população do Br·asiJ. 

Era o que tinha a. dizer . (jjfzüto bem; -rnuito bem.. O o1·ador é mvnt1n·imen· 
tado). 

O Sr. Ca l'los Penafiel : - Sr. Presidente o projecto do meu distincto
~ollega pela Parahyba, o i!lustre Deputado S~. TavaJI"es Cavalcanti, colhe
me de surpreza, motivo pelo qual me limitare i a apresentar ao mesmo breves 
Emendas, que não t em caracter obstruccionista, visando shnplesmente re
tardar .um pouco a discussão de materia tão importan te e complexa, afim 
de q·ue a Camara possa reflectir com m a is v agar sobre o as~umpto. Consti-
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tucionalmente, Sr . .Presidente, con sidero esse projecto uma incursão perigo
sa cJnt.ra os principias federativos fixados na nossa magna Carta e, politi
camente uma aberração Eem precedentes. 

IColl;e-me de surptc7~ o projecto porque estava longe. de suppor tal a.ber
raçã·o uma ve~ que esla Casa, em sua grande maioria, sinão em sua unn.ni
midade, deu recentemente ao novo Governo da Republica aut.orizaç;ões am
plas para uma reforma judiciaria no Dlstricto Federal e p<w:a a remodelação 
ccmplet.a do ensino, ab1·angcndo pa.rticularmente a questão do ensino pri
nlario . 

Da primeira r 0forma, o emin en t Sr. Ministro do Interior, em brilhante 
justificação de motivos, acaba de dar contas, hoje, ao p.aiz, publica.ndo-a no 
Dim·;o Official, cem a -no,va lei decr etada pelo Pre~idente da RepulbliciJ., Dr. 
Arthur Bernardes. 

'ão con1prehendo, portanto, c0mo esla mesma Camara.. esta mesma 
nlai<lria, essa mesma. unanimidade de JegiRladores, que autorizou o Go'Verno 
a r eforar o ensino, em esperar a. effectivação desEa reforma, venha. discutir 
e approvar o projecto ora. em 3" turno nesta Casa, uma série d modidas 
visando o mesmo fim. Ou a Cama.~ra tem confiança. no Governo ou não tem. 

O SR . TAVARES tCAVALCA-'TI: - V. Ex. verifique que este projecto tam
bem autoriza o Governo . Nesta pa.rte, não ha collisão entre o que se votou 
e c que se vae votar. 

O SR . CARLOS PEJNAPTEL: - Mas si já existe autorização anterior e re
cente, o projecto tor_na-se desnecessario e é evidentemente, pelo menos, uma 
superabupdancia, uma reclunclancia de autorização . 

O SR. TAVARES CAVA,LCA NTI: - A par ela autorização que já existe, ha 
provi·clencias novas, para a.E quacs o Governo não se acha autorizado. 

O SR . CARLos •PEJNAFIEJL : - Neste caso, V. Ex . não tem confianç.n n o 
Execu~vo, antecipa ndo-se . . . 

O Sa. TAVARES CAVALCAN·rr: - Si o Governo não está autorizado a ada
pta!· c~rtas medidM, ê preciso q·ue lhe confiramos essa autoridade, e isto só 
podemos fazer em virtude ele lei. 

O SR - CArrr..os PIDNAFIEJL : - Sr. Presidente, sob o ponto de viE·ta consti
tucional, ninguem, neste paiz, contrario a um accôrdo entre a União e os 
EsLado : !.•ara enf·rentar o problema. do ensino primaria ou, si o quizerem, o 
problema elo analphabetismo, afastando-se, porém, ele antemão, quaesquer 
accôrdns que tirem aos Governos regionaes, ao Governo dos Estado· a admi
rJistraç·ão ela inshucção primDria. Isto é que seria absurdo. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Nem é este o pensamento do projecto. 
O SR . CARLOS .PEINAFIET.: - Houve, Sr. Prcs1àente, um accôrclo equiva

lente ror exemplo, entre o Governo da Republica e os elos Estados Eobre o 
serviço publico das milicias estaduaes, que são co11sideradas hoje segunda 
linha da Exerciio Nacional. Ninguem, entretanto, se lembrou ele tirar aos 
Estados a aclmini~tr.ação e o governo d€'~sa.s milícias, submettehdo-as a um 
Con ·elho Federal. O unico direito que a União pôde pleitear ê o ele ma11ter 
e ~uLvunciO'l:tr escolaF primari?.R nas diversa~ unidadl'~ da Federação, ele 
acçôrdo con~ os Estados, corno e ll:t fRz no Rio Grande do Sul e com uma 
escola primaJria df' ap,·endizes de marinheiros, e com aE· escolas creadas, po~ 
occasiãc Ja g-uena européa pele 'Presidente WPnC€'Sláo Br::tz, para ajudar 
a disseminação E a naeionaliza<;ão elo ensino nos nucleos ile immlgrantes 
estrangeiros. Todo:: e~~e~ accõrdf's foram nrmados sem a menor infríngencia 
ás regras constitucionaes . 

O projecto do meu eminente col1ega. desde o art. 1", é absolntam nte 
inconstitucional. Não df'~envolYerei as razões que m levam a assim pensar, 
}Jorque, quer o 'lobre collega autor do projecto, quer os illustres collegas, 
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p r.of<Jssor Azevedo Sodré e Eurico Valle, que me aparteou ha pouco, e estão 
t omando parte neste debate, pertenceram, como eu, á ultima "Conferencia 
Internacion al sobre o ensino primaria.,, r ea.lizacla nesta Capital, por occasião 
do Centena~·io, conferencia onde longamente justifiquei o voto e 0 pensa
m ento da política rio-grandense sobre este ponto, oPinião que está publicada 
no3 Annaes elo referido Congresso. Reserva.1·-me-hei para m-omento mais 
opportuno, quando voltar da respectiva Corrunis~ão o projecto Tavares Ca
valca11ti. (M1~ito bem; •nM~ito bem.). 

O Sr. Alvaro Bavtista : (*) - Sr. Presidente. não contava usar hoj.e da 
palavra muito principalmente em se tratando de assumpto que exige profun
deza~ de estudo e meditação sobre que ha feito l)elo mundo e sobre o muito 
que já te111os feito no noEso paiz. 

0 SR. TAVARES CAVALC:Al-ITT: - Ninguem tem mais COll'lpetencia do que 
V . Ex. para versar este a~sumpto. (.A.poiaclns). 

{I SR. AUVARO BAPTISTA: - E', Sr. Presidénte. \lm pouco de ousa.dia. da 
minh a pn ·te surgir na trib1.ma (não apoi{L(/ JS) para. aJbordar assumpto que 
in teressa a toda a nossa nacionalidade, q uando conhecida é a minha. fal'·, 
le compcL€:ncia (não apoiados), pela não continuidade no &tudo dessa mate
r ia, pelo a;Jand.ono em que a deixei ha alguns an nos. 

Com;elho racional "e Educação, Sr. J 'residente, significa centralização 
'ldministr:ltiva, significa alguma causa de mais retrogrado do que era, no 
tempo do Tmperio, a administração do ensino primaria. 

V Ex, e toda a Camara sabe111 que, nessa época, o ensino primaria era 
mo'10poliu, póde-se dizer, elas antig~ províncias. Não sou, porém, por essa 
do•Jtrina, !·epillo-a completamente. No nosso Paiz, quer no Imperio, quer 
·Jurants a Her:ublica, o que se verifica., independentemente de lei, é o facto 
de qualquer associação, qualquer individuas. ás vezes até sem idoneidade e 
'er.l capacidade p<t.ra tal fim, di POr de plena lib rdade para ensinar . Não 
tla lei que as~egure esse principio ou, melho, não ha lei explícita , m~ sim 
:rnplicita, no artigo da Consttuição CJ}Ie garante a liberdade de transmissão 
·Je idéas, a liberdade o ensino profissionaL 

Trata-se, por m, agora, Sr . Presidente, do e11sino primaria e, em se co
.::'b'ld) c1es$a materüt, parece-me que õeria Uffi<"l especie de heresia não se 
'l~rmittir ao GC'verno da União o direito de regularizar ou administr3Jr o en
ino primaria como bem entendesse . Ninguem ignora ·que os pr.oprios es
rangeiros aqui dirigem escolas sem fiscalização, sem insvecção alguma. 

(A poiados ). No meu Estado e e~ oUbl'OE• da "F'ederação, existiam estaooleci-
lentos subvencionados por governos estrangeiros . . como, po' s. admittir que 

o estrangeiro venha ensinar no nosso paiz, de accôrdo com os seus met-h'o
dos , com a sua orientação, com a ~ua finalidade, que bem póde não ser a 
nossa, e nã·o permittir que a União administre o ensino, de accôrdo com a 
sua finalidade, que será, pelo menos, nacional? ! (A1JO'iaàos; 1r11~ito bem:). 

O SR. TAVAREJS <CA\~,AT-CANTI: - V. Ex. , neste ponto, esbá justificando 
br ilha ntemente o projecto. 

O SR. AuVARO BAPTISTA: -:Folgo n1uito em estar de accôrdo com V. Ex. 
E ' assim, Sr . Pre irlentE'. ~E'm entrar em indagações jurídicas e consti

t ucionaes posso affirmar a V. Ex. que o simples bom i'enso está a todos 
indir.anclo que aquillo que os govern-os estrangeiros podem fazer. o Governo 
'mtsileiro o póde igualmente. Mas, Ee compulsa~·mos a Constituição, nella 
não encovtra.remos um só a r tigo que prohiba ao Governo Federal crear esco
lr<s primaria~ e diffundil-a~ pelo paiZ', dando-lhes a orientação e direcção que 

(*) Não foi r evisto pele> orador. 
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quizer. Não existe isso na Constituição. Si todos 'teem a hberdade de ensi
nar. porque não tetá o Governo ll'ederal? 

Seria um a,bsurdo negar-llle semeJhante attribuição. Entendo, portanto. 
que estiu <le acci'irdo con1 o nobre Deputado e com o Deputado Solidonio 
Leite defendendo eE•Sa doutrina doutrina que além de tudo, está de accô1'llo 
com ~ são c:riterio, com a razão' e con1 as necessidades do nosso paiz . .Dizer
se, p01·ém, que a União pôde ensinar ou mandar ensinar é muito differente 
de dizer-se que a Uniã>o pôde fisca1'zar e inspeccionar o ensino. O Estooo 
pôde e deve ensinar, corre-lhe esse dever primacial; a União pôde e deve 
ensinar, é un1 dever irgu.almellte J.Jrimacial, mas .que cada um ensine como en
tender cada. um tenha a li'berdru:le que tem o professor. Aqui está, ao meu 
lado u'm provecto professor. Elle, de certo, não se s ubordinaria a um pro
gra.mn1__a oft:cial que fosse- contrario ás suas idêas, ás suas doutrinas. 

o SR . TA.VA.RES CAVALCANTI: - Sou ·partidario da a u tonomia didactica, 
queremos a liberdade do prof&sor. 

O SR . .ALVARO BAPTISTA: -Vou mostrar a V. Ex. que não é tanto assim. 
Como procurar fazer acc0rdo com os Estados, com a condição da subven

ção'? A subvenção Sr. Presidente, importa em uma diminuição da attr:i>bui
ção elo Estooo, e.rn uma &mi11uição da S'Ua liberda,cl de instituir a propria. 
escola. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Os Estados que não a quizerem não são 
obr.:gados. 

o SR. AzEVEDo Somuil : - A subvenção é taxativamente inconstitucional. 
O SI<. ALVARO BAPTISTA: - Si o Estado 11ão a.c-ceita a subvenção, ficare

mos no principio que estabeleci. O Estado deve ter a sua instrucção prima
ria, como a União a pôde ter, completamente nnclependentes. 

O SR. 'l'A.VARES IÜAVA.LCANTI: - N.inguem contesta isso. 
0 SR . .ALVARO BAPTISTA: - ®utão O projecto é inutiJ. 
O SR. TAVARES OAVA,LCANTI: - O projecto tem ·por fim estabelecer a co

operação entre a União e -o Estaao. 
O SR. ALVARO 'BAPTISTA: - E' justamente o que estou combatendo: a li

berdade do Estado fica ~acríficada pela subvenção que recebe. Até o fun
damento moral não é da.quelles que sejam muito defensaveis. E VV. EEx. 
bão de ver ainda que só os pequenos Estados, só a,quelles que não teem 
como prove~- a essa grande necessidade se suborclinan·ão á União. Essa é a · 
no&Sa tradição. As antigas prov.incias repelliram o direito que cabia ao cen
tre, naquella é1)0Ca, ele tomar parte .na, direcção e adrn.inJ.stração do ensino. 
E)ssa attribuição finalmente lhes fÓi reconhecida pÕrque se verificou que a. 
autonomia ele cada provinc~a ficava prejudicada, quanto á Jiberdooe ele pen
samento. E' preciw attencler a tudo isso. O problema é muito complexo, 
não pôde ser estudado em um anno; é preciso que seja -estudado vagarosa
mente, si se quer produzir alguma co usa de utiJ e perfeito. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - 0 projecto já, está. sendo estudado ha Ó.OUS 
annos. 

O SR. ALVARO DAPl'ISTA: - E' preferivel que o seja por mais dous. OutroEr 
p~·ojectos ele menor valia teem s:ido estudados, em paizes mais ade.a.ntados. 
durante 10 e 12 annos . Assim occorreu com o imposto sobre a renda em 
França, que levou 14- o~ 16 a,nnps, e afh1al foi a pprovooa um a le·i má.. ' 

O SR. TAVARES CA.VA.LCA.NTI : - 66 dous annos tem este projecto. 
O SR . AiioA.Ro BAPTISTA : - Quando se trata de preparar homens, quand\> 

se trata de preparar a bD>"e da família., como se extranha que dure dou.s· 
a nnos a discussão da lei? Porque não demorar quatro annos? ... 

O SR. TAVARES r0AVA.LCANTI: - As gerações que vão passando vão sendo· 
prejudicadas . 



- 313-

O SR. ALvARo :SAI'Tls~·A : - Sr. iPresidente, é preciso que as causas seja;w 
e laboradas lentamente, para que sejam perfeitas e paTa que se adaptem 
ás necessidades dos nossos concidadãoE• e ás necessidades da farrnilia br tL
sileiTa. 

A ol>rigatoriedade: Porque, neste vasto paiz S6 na de exigir a oOrlgtt.
t oriedade. quando não ba govei"'lo capaz de collocar a escola ao alcance de 
todos? Será, para que mais de uma vez tenhamos occasião de lançar a poli
t icagem neSE·e assumpto; será- para que ven ham a se~- perseguidos com mul
t a.><; aque1les que não teem cD'!n que mandar á escola EJeus :liilhos e tutelados? 

0 SR. TAVARES 'CAVALCANTI: - Esses ficam. i::;en ws. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: - E os que teen'l com que mandar e com que 

pagar as multas, hão õe ser obrigados, quando podem f~r o ensino em casa? 

0 SR. '.rAvARES CAVA,LCANTI: - Nesse caso tarnlJem ficam isentos. V. Ex. 
tenha a bondade de ler o projecto _ Aliás rendo a V . Ex. as m inhas home
nagens devidas ao st:u talento e á sua boa fe . 

O SR . ALvARo BAP'.I.'ISTA: - Declarei, de pr incipio, á Ca:mara, que ha multo 
- o me occupava do a.Esumpto, que ba muito delle estava afastado, que 

portanto, podia me ter escapado alguma. disposiç:ão do projecto. 
Como se tratava de uma discussão final, como Se quer fazer passar, este 

<tnno, esse projecto, eu o combaterei, para beneficio do Brasil, para bene
ficio de todos os habitantes do Brasil, nacionaeE. ou não. E é por dsto que 
·st ou na tribuna. 

O meu intuito é o bem commum, da collectividade, que não se fôrma S6 
ee brasileiros, que se !fôrma de indivíduos de todas as nacionalidades . o que 
pretendo cl1zer, porém, Sr. Présidente, é que esse ensino que se quer fazer 

<>brigatorio, esse ensino cujo monopolio se quer dar á União, e ao Estado, 
sse ensino deve começar na casa paterna . Vi com tristeza que houvesse um 

<:>radar de talento e illu~tração que sustentasse, que era nos livros escolares 
(),ue se aprendem as primeiras :idéa.s, aquellas que fôrma o caracter, aquellas 
tUe formam o cidadão. 

Não é assim, porq ·e pelos ensaios que tive, da aprendizagem de mord.!., 
aquelles que nunca maiS me abandonarão o coração, sinão -com a vida esse<) 
c-u os bebi no lar paterno; delles trago a lembranç:a inesquecível, Jm~orre
"oura e elles é que exercem sobre mim maior força. Não ha maior forç:a do 
nue a palavra amiga de uma mãe. Esta é a situação verdadelra.; d1ga-se 
~orno se quizer, escreva-se como se eEcrever. (Apa?·tes). 

Nã o! Não h a mãe por mais ignorante que seJa, que, fa.ilando ao filho, 
uão exprima a verdade, r ecommendando-Lhe aquillo que servirá para sua 
·:e!icidade futura. Ai11da não encontrei livro algum que ensinasse resolver os 
pequenos ca.Eos que se dão no Ja.r domestico, como a mã~. casos pequenos, 
ca.sos que passa.m desapercebidos ao pedagogo, casos que são, ás vezes, fun
•iamentae s na vida do homem. 

Assim, sô accessoriamente, a escola é tambem moralizadora, porque no 
conjuncto a escola é condemnavel. Por que? Porque a escola é hectorogenea, 
tem no Sr-tl seic os germens do mal e do bem, em diversos gríl.o:l. 

Bem se evidencia, por isso, que muito superior á escola é o 1a·r . 
.Tustifico, pois, o meu pensamento, que não , ha como acceitar a obrigato

-riedade do nsino, porque este deve Eer feito no lar domestico e nunca poderá 
ser obrigatoriamente, em um.a população rarefeita como a nossa, quando o 
Governo não garante em nenhuma situação, a escola onde ella fôr preciso. · 

C SR. TAVARES GA.YALCANTI: - :restes d'ous casos, os paes e tutores esca.
])(P n á multa se derem inEtl·ucç:ão 110 lar domestico; si em uma. distancia 
de dou :> kilometros não houver escolas, não se applicarã a muna. 
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O SR. ALYAHa DAP'l"ISTA : - Conforme já tive oceasmo de dizer, estou. 
tratando do ensino yrima.rlo, pm·que a e.d.ucação é co usa differente. Pó de 
haver .:On!'ino primaria sem educação e vice-versa . 

Frepara.-se c ataque ao~ a.nalphabetos e se diz que elles não podem 
votar 1>orquc não teem direito~ politicos completos. Mas tereis encontrado 
dezenas de <;Jn.::lpl.tabetos moralizados, com a idéa clara sobre diversos deveres. 
humanns, an pa.sso que terei igualmente encontrado centenas e cente11a.:s 
de individuas 1~ão analphabelos que v ivem no meio dos maiores vicias, da
quelies que mais concortem pa.ra a clesaggregação moral o geruJ. 

Portanto, não é simplesmente a acquisição da leitura, da escripta q.:., 
pôde moralizar a sociedade e que póde levar o homem á felicidade. N ão! 
Sr. Presidente. IIa Ull) conjuneto de princípios que vem de épocas mais 
remotas, que constitue a moral do povo - devo dizer, para não dizer a moral 
desta ou Claquella philosophia - um conjuncto de principias que é estabele
cido em todos os povos . 

Sr . Pre::·idente, o nsino primaria 11âo provém da moi-alidade. Esta pro
vém e é eJ,sinada no lar domestico. Os instrumentos de ensino devem ter 
outras ongens. 

Já vou .wnge demai , Sr. iPresidente, já combati a obrígo..torledade. 
Re ta-me ainda dizer algumas palavras sobJ·e o que seja o Consel·ho. 

Ao Conselho - diz o 1 a.ragrapho tmico do artigo primeiro - compete 
celebrar accôrdo nece.s:::ario com os Estados para a subvenção como tambem 
para a creaçã.e das novas escolas. 

Ahi vê V . Ex., Sr. Presidente, que o que se PJ'etende é chamar á União 
a direcç>i.o do ensino. 

O .S!l . TAVARES ICAVA,LC.\NTI: - U•ma certa superintendencia razoavel. 
O SJ.. ALvARo BAPTISTA : - Ao Estado, no accôrdo, fica o papel de dis

cutir o qu.anlt~ln da subvenção e o numero das escolas . Este é um trlste 
papel a que ficam reduzidos OE Estados. 

Ora, Sr. Presidente, nada mais injust9 do que esse paragrapho. Como, 
Sr. Presidente, admittir sem:ôre a. capacidade superior tntellectual e moral da 
União sobre a capacidade in~elleclual e moral dos Estados? Por que motivo 
caber á União ;::. inspecção de€Se serviço e não aos Estados? Que accôrdo será 
este em virtude do qual o EsLado :,acrifica os proprios processos de ensino 
por uma 1;ubvenção? 

0 SR. TAVARES ICAV..I,LCANTI: Isso dopénde da organização que O Go-
VE'rno dér ao Conselho. Os Estados poderão ter representantes junto ao 
Conselhu. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Não posso, Sr. Presidente, discutir clausulas 
que não estejam aqui contidas no projecto, pens,amentos que não estejam 
aqui especificados. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - O a.ssumpto ficou mesmo coin e~sa ampli
tude para que o accôrdo !peja compatível com os Estados. 

O SR. ALVARO BAl'TISTA: - Fjcou de tal modo, que, como disse e, agora, 
repito, ao Estaoo sobra apenas o direito de regular a quantia da subvenção, 
e numero das escolas, sendo que esta ultima parte EeJ"á in util e vou mandar 
riscai-a daqui, porque o numero das escolas não oeve ser determinado arbi
trariamente e sim, pelas sta.tistica.s e a eslatistica .federal existe . 

.A.$sim, Sr. Presidente, o processo geral adaptado em todos os paizea, 
para determinação do 11umero das escolas, não é á vontade arbitra.J·ia dos 
governos, mas a determinação exacta da sciencia, que se chama estatística. 

E' preciso que haja, ·pelo menos, uma escola para cada vinte alumnos. 
E' a :hypothese que admitto, é a hypotnese que admdttem muitos pedagogos. 

E' preciEo saber, portanto, quantos alumnos exi.stem em uma circum-
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"'·l·ipção dad<•, para determinar as escolas de que se ca.rece. Assim, eu m a n
'arei uma emenda, substituindo . .. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Mas uma escola póde ter mais de um do
c•cn le: depende cta organizaç;ao pedagogw .... 

O SR. A..úVARO BAPTISTA : - Assim, 'r. Presidente, vou terminar o o. ue 
·pt•essadament acabei ele dizer, talvez não como diria, Si tives~e trdo occa
i:lo de mel•l10r reflectir e estudar sobr o assumpto. Pôde ser que esta 
t~esma se-ja a opinião dos critico:;;, opinião que aJCceitarei, sobre o que acabei 
ie dizer, porqu.,, em se cogrtawlo cte 'lSe-ttmpLo cleF:ta magnitude certo ;,1 

iver occasião, si t iver tempo, si tiver possibilidade, de novo occup~ei a 'trl
'• t;na e tratarei, não de uma ou duas idéas destacadas daqui e direi, não 
' nsamentos um J}OUco clesaggregados, um pouco desconnexos pela presEa 

, ue tinha ele dizer e pot· falta do estudo, que devia l)]"eceder este m,;cur~o ... 
O l::>lL TAVAttE:; ICAYA.LCAN'l'I: - V. Ex. fa.llou, como sempr . com nlllrta 

· utoridadc. 

O l::>R. ALVARO BAPTISTA : - .M.as, r. Presidcn te si concordassem com 
ma critica ne ·te Eentido, devo assignalar a V. Ex. ' a casa que os lJl'lH

. pios que formulei são exactos, são ...-erdadeiros; que uns são pl"incipios 
·ientificos e outros re;;allam da observação e da experiencia; que n ão disse, 
ue nã.o fiz nenhuma o-bservaç;ão que não pareça justa, que não Eeja sinco
'• que não tenha promanado do meu modo de pensar ... 

Njnguem poderia s u]JpOr outra causa de V. l!lx. 
O SR. ALVARO BAPTI!:lTA : - . .. que não tenha promanado das Cloutrlmw 

ue advogo e sustento sen1pre. 
Solicito ao illustre Relator, peça á douta Conm1issão que não veja mal 

·n minhas palavras, em 1neu!3 pensamentos, que não veja em mim uun uã
,·ersrurio, porque, neste campo, não ha ac1verEarios, ha homens que se eurpe
o~h am por obter o mesmo fim; neste ca:mpo n ão pócle haver a dversarJos, 
'"rque não hu quem, no Brasil, não seja a favor da instrucção primaria 

povo. 

0 SR. TAVARES CAVJ CANTI: -Apoiado. 
O SIL AJJVARO BAP"riSTA: - S1· . . Presidente, vou sentar-me, esperando que 

• nobre Relator e seus illustres companheiros el e Comri1íssão não levem a 
' ·'li a ligeira critica que fiz, tão r apida, tratando-se de assumpto tão e'""'""
lo, de assumpto tão importante, tão ra·pida que parece que seria, taàvez, majs 

n ta joso calar elo que dizer (ncí.o apoiados), mas eu devia dizer, ao m enos 
n respeito a mim pl'Opl'io, em respeito ás minhas opiniões, em respeito 

floutrinaE• que adapto; e foi por isso, por tentar manter um principio 
" coherencia, um principio ele sinceridade, que em toda minha vida tenho 
ido, que vccupei a atten çao da Casa, com tiio pouco proveito (não apoia
as) 

O Sn. TAVARES ICAYA.LOANTI : - V . Ex. falia ;;empre com grande a uto
·dacle . 

O SP.. ALVARO BAPTISTA: ... mas usando e abusando de 13ua paciencla. 
(l!uito bem; ?'lt1Lito bem . O orador é cu?nprimentado). 

O Sr. Tavares Cavalcanti: - s~·. Pr'esidente, brev s palavJ·as direi so'bre 
n projecto em debate. J á a hora. está adeantada. Os meus nobres collegas, 
nor fadiga, muito natural, apóe uma discussão tão ampla e tão briJlla.nll!, 
·m grande parte já se retiraram do recillto e alêm clisso eu terei e nsejo de 
me externar soore este assum pto, JJ.roterlndo o parecer sob.r·e as emenaas
~presentadas ao projec to e no mom nto em que es ·e parecer fôr novamenw 
submettido á consideração da Casa. 
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Entretanto, a coo'l;;i<icração que <ievo aos •brHha11tes oradores que me tlro
cederam, me ob.riga a dar uma resposta. ~·apida a todos elles, demonstrando 
o prazer com que ouvi as suas palavra.s. a satisfação que em num causa o 
inter<>.sse que votara1n a este prõblema, q ue, pura mi·m ., para a Commis:sao 
de Instrucção Pu.'hlica, ~1e que l;:OU humilde Relator, e o que se afigw·a de 
~naior importancia para o momento actual da nacionalidade. 

Dos diversos oradores que m e precederam, apenas dous apparecermn 
como adv~rsar10s formaes da C:orruntssao, como impugnadores totaes do pro
jecto. O nobre Deputado •por Pernambuco, c1.1jo nome decliiilo com a maJi.or 
admira~;ão e maior r eSJ?cito, o Sr. Solidonio .Leite, surgiu aqui, antes, como 
um oUia.do, como um collabot·ador brilhnate, c uja cooperação é recebida coru 
.a maior S3"mpa~1Ha. 

O meu eminente col lega pelo Rio GrmH:Ie do Sul, Sr. Deputado Alvaro 
Baptil;:ra essa figura em quem todos nós respeitamos um paladino das laem. 
libera~s.' com espírito bem formado por um.a educação democratica superior 
tambem ... 

0 SR. ALVARO BAP'l'IS'rA: - Muito agradecido a V. Ex. 
O SR. TAVARES CASALCANTI: - ... por mats úe uma vez debcou ·ver de 

suas palav.ras os pontos de contacto das idéas de oS . Ex. com as do R elator 
Je com as da Commissâo, e estes pontos de contacto l;:.ervem apenas para enaJ
tecer, para alegrar o espírito dos que pensrun como o iR.elator e como a Com-

n.issão. 

Os pontos 1nesmos de divergencla ae 1::1. ll;x. surgem como equtvocos Jl!L

turaes em quem, como S Ex. mel;:·mo confessou, não teve grande vagar para 
attender 9. todcs os artigo~ do projecto em dis.:;ussão. 

S. Ex. assim, combateu o Cons -lho Nacional de Educação, julgando Is!:lo 
o -rue poss~ haver de mais 1·etrogrado, p ensando que eJle vem apenas cen
traJizar toda a acção administrativa e monopolizar o ene·ino, destruindo o 
ensino il vt·e, suffocando o ensino dos Estados e anniquilando o ensino pa;r .. 
iicular. 

Não póàe ser esse, ab ·olutamente, o pensamento da Commissão. o cor: 
eelho Nacional de Educ:IJÇão surge apenas como ll!l11 coordenador de acUvJ
dades, mas de actividadcs que se quizerem reunir e ooentralizru· para esta obra 
da in:strucção. O R elator d·esse projecto é rpartidario do eneino livre , e não 
seria com o seu vorto nem com seu apoio que se lançaria um golpe qualquer 
sobre ,s;ta goomde conquista liberal, que para. elle é um dogma, no que se 
r efere ás questões TJedagogicas. 

Sou partidario da autonomia didactka e, por isso mesmo, não ];}Osso re
servar ao Consel·ho Nacional de Educação mais do que as a.ttribuições mera
mente administrativas. 

O SR CARLos PENA.Fl.EL: - De maneira que V. Ex. admitte a libercTaa~ 
de ensino para os professores, mas 11ega-a aos a lumnos. 

O SR. TAVARES !CAVALCANTI: -Não apoiado, não tenho abE{)lutamente este 
pensamento. Qnde é que está a pro h i~ ição da liberdad~ de ensino pa~·a os 
alumnos'' 

O SR. CARLOs PENAFIElL: - Aprende quem quer e ensina quem póde. 
O SP. . TAVARJ!iS CAVALCANTI: - Em que póde c onsistir a liberdade de ensi

no para os alumnos? Simplemente em os a lumno aprenderem o que lhes 
convier e o que convier aos seus paes ou tutorel;:• . 

Ora esta prohibição não se encontra, absolutamen te, em parte a Jgum11• 

Agora, em o Estado, como s uperionner:te interessado na diffusão do ens·ino. 
proporcionar escolas, propo1·cinar ensino, recommendar certos methodos, não 
·póde haver e~sa infracção á libe!'dade de ensino para os a lumnos. 



- 317-

O SR. CARLOs J?EJNAFillL: - V. Ex. decreta a obrigat<>:riedade, no arti
go 2°, para toda a Republka . 

. O Sn. TAVARES 'C&VA.LOANTI : - Em primeiro legar, os alumnos, ao entra
r em nas escolas, se acham em idade em que não podem fazer uso dessa .li
berdade Alguem é que faz uso por elles. 

Esse alguem quem pôde ser? Os paes, 'tutores, os protectores. 
Ora, a e::;ses não é defeso escolher a escola que preferirem, não é defeso 

ministra,r directamwnte o ensdno. Onde .e:;;.tá, portc'l.llto, a infracção á liberdade 
do eniSino por parte dos alumnos? 

V. Ex. attenda e verá que nesse ponto eu tenho razão . 
Mas, Sr. !Presidente, esse ponto, como diversos outros, serão exarninadoló 

com a devida attenção e -com o devido cuidado no parecer que eu proterir 
Aobre as emendas enviadas á Mesa e ·que vão ser :;;-ubmettldas ao estudo da: 
Cornmissão. 

Como eu dizia, o projecto encontra apenas dous adversarios radicaes: 
sã o elles os eminentes mestres e meus illustres amigos, os nobres deputados, 
pelos Estados do Rio de Janeiro e· do Rio Grande do Sul, cujos nomes de
clino CD'm a maior estima, os Srs. Azevedo ·Sodré e Carlos Penafiel. Adver
sarios embora, SS. Exs. são tambem collaboradore:;;. do pro•jecto. Sim, porque 
o trabalho da <:ritica, quando esta não é negativista nem demolidora, é o 
que ha ele mais t;fficaz . (Apoiaáos). E a critica nestas <:ondições é acceita 
sempr€ com a maior SY'ffipathia e o maior apreço. 

Os meus antagonistas, neste ponto, ventilaram a que:;;.tão constitucional, 
embora não lhe dessem grande desenvolvimento . 

A questão constitucional, já tem sido examinada por diversas vezes neste 
recinto; foi mesmo objecto de estudos pela digna Commi:;;são de Constitui
<::ão e ainda foi discutida com a maior autoridade pelo nobre Deputado por 
P ernambuco, Sr. Solidonio Leite. 

Para o momento, pelo menos, não me considero obrigado a entrar em 
novas explanações que, entretanto, poderei trazer em tem.po opportuno. 

O meu nobre amigo Sr. Carlos Penafiel ainda apresentou como razão 
para 'impugnar o proje' ·to o facto da autorização dada ao Governo, pe'ia lei 
orçament!l.ria vigente, !Para effectuar =a ;reá:orma com,pleta do ensino. 

Sr . Presidente, em primeiro legar, devo assignalar que o projecto é an
terior a essa autorização . Por conseguinte, não se pôde dizer que o projecto 
t enha tido por fim tolher essa autorização, depois concedida ao Governõ. 

O SR. CARLOs PEJNAFIEL: -Esse argumento é em meu favor: s i a autori
zação é posterior, vem cassar o projecto. 

O SR . TAvAREJs CAVA;LCANTI: - F.Jm segundo Qogar, dsvo dizer que esse pro
jecto, na :::ua primeira pa,rte, é tambem m éra autorização, facultando a criar 
o Conselho Nacional de Educação. 

E' maturai que o Governo já ten.ha sobre o assumpto idéas assentes, es
t udadas, firmadas; e essas n ão so.l'frerão nenhuma J"estricção q_ue lhe seja 
opposta pelo projecto. 

Agora, em terceiro legar, o projecto contém di:;:.posições •que mão estão 
impJtcitas nesta autorização, porquanto todas as disposições do artigo se
g undo e seguintes do projecto não se <:on.tém na autorização legislativa e não 
J! Odem ser decretadas, sinão p·rivativamente, pelo Congresso. 

São medidas q u e entram peio dominio do direito penal e do direito civil 
e é attrihuição do Congre:;;so Nacional legislar sobre direito civil, commeroial 
e criminal da Republica. 

Por conseguinte, por esse lado, eu respondo assim a objecção feita pelo 
meu eminente collega. 

O SR. CARLos PENAFIEL: -V. Ex. é contra a autorização ? 
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o SR . TAVARES CAVA.LCA..'ITI: - Não sou contra a autorização. Apenas 
digo que a autm1za.ção, no que ell.a é possível, foi concedWa e é mantida 
pelo projecto. O projecto contém novas pro·vldencia:s, a respeito das quaes 
não só o Governo não está autorizado, como tambem a materia é indelegavel, 
inautorizavel porque é privativa do Congres:o:o. 

O SR. cAm.os PENAFIEL: - Quaes são essas materias? 
I O SR. TAVARES CAVALCANTI: - M.aterias de direito civil, IJenal e com

merc!ai. 
O ::lH. CARLOS PlllNAFIEL: -.V. Ex. leu a l'efonna judicill.rla hoje publl

cada pelos jornaes? 
Pois nella se conteem reformas de or<l'em penal e de direito civil. 
O ::lR '.rAVARES CAVA.LCANTI: - Devo dizer que não li ainda essa r e forma 

mas apenas a exposição de motivos publicada Pelo Jo1·nal do Oonvmerci'o, 
porque não tive tempo para mais. 

O SR. CARLOs PENAFIEL: - Pois na proplia exposiçao de motivos se ve
riJ'ica o que afflrmei. 

A questão da inopportunidade do projecto de V. Ex. eu a colloquei 11() 

terreno politico, considerando uma aberração que se dêsse ao Governo uma 
pl'OVa, ainda muito recente, de confiança e que agora a Camara venha dis
cutir e dar outra expressão aos seus votos. 

O SR. TAVAHES .CAVA.LC.IN1'1: - iPor isso meEmo que V. Éx. toca neste 
a.ssumpto, devia dar essa explicação. 

Como disse, considero que o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul é 
collaborador do projecto, como de todos os assumptos que se tratam no Con
gresso e que S. Ex. a'nalysa com a sua provada competencia e a sua inuis
cutivel boa fé. (Apoia.dÕs). 

Passando agora á. impugnação feita pelo eminente amigo, o nobre Depu
tado pelo Rio de Janeiro, começo por dizer que é um cooperador em muito 
mais alto grão do que S. Ex. mesmo suppõe, porque do embate enh·e minhas 
idéas e as de S. Ex. tenho colhido muitas vezes o maior fructo para melhorar 
meu projecto ... 

0 SR . AZElVEDO SODR.lil: - ;Bondade de V. Ex. 
0 SR. TAVARES CAVA.LCANTI: - ... para corrigir m!)smo meu modo de pen

sar e eu acolho sempre as lições ele 1::3. Ex., com o me:o:mo respeito, com a 
mesma uncção que S. Ex. ha de estar habituado a e:nconh·ar nos seus mais 
devotados alu.mnos da sciencia que S. Ex. com tanto brilho professa. 
(Apoiados). 

O SR. AzEJVEIDO SonRE: - Muito obrigado a V. Ex. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Eu não conheço o substitutivo que V. Ex. 
enviou ã Me!::a e que opportunamente me ha de vir ãs mãos. A julgar do 
substitutivo, pelo que eu conheço das idéas e das opiniões do nobre D eputado 
p elo Rio dP. J amdro. posso suppôr que elle trat;ã uma vastíssima contribuição 
para a .~olução desse problema, tão interessante, tão transcendente. 

Eu, como parte minima da repre:o:entação nacional (não apoiados) só 
t enho razões para agradecer a S. Ex. o esforço intellectuar que terâ. des
pendido para elaborar o seu substitutivo. 

Agora, devo dizer a S. Ex. que em um ponto eu me considero apto a 
dar uma ligeira resposta; em UIL< ponto apenas. 

S. Ex. combateu a inten•enc:ão da União no ensino primaria. argumen
tando com precedentes historicos e tambem com emendas que foram apresen
tadas ao artigo yigeute da Con:;tituição FederaL 

Ora, Sr. PreEldente, peço permissão ao grande mestre, que é o nobre 
UJeputado Sr. Azevedo Sodré, para lembrar que ao tempo desses precedentes 
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bistoricos a que ". Ex. se referiu, as idéas que vigoravam eram muito dif
ferentes das que hoje dom!Hatu . 

Antigamente, havia essa divisão trLpartida do ensino . Este era em u-es 
grão": pdnlar!o, ~ecundario e superior, distin cção que está hoje caduca, 
pôde-se dfzer, porque não é compatível com o n_ivelamento democratico_ ~e 
t odas as ela:;SE;S . A primitiva divisão cor resp ondia exactamente á a1v1sao 
<lu. sociedadb: havia classe inferior, m~a e superior e para cada uma so 
reputava necessa.ria uma certa dose de inE.trucção sufficiente. Mas, a teh 
dencia hoje é para o nivelamento das classes . Por conseguinte, o ensino 
n ão comporta simlo uma divisão e-m duas partes : o ensino fundamental, 
completo, que prepara o homem - e neste ponto estou de accôrdo com o 
11oore Deputado, na importancia que dá a esse en sino - preiJara o homem, 

0 cHiadâo . A outra parte refere-se ao ensino profissional. A primeira tende 
:. formar o homem de um modo geral e é por isso que esse ensino deve 
conter todos os elementos necessarios a uma boa cultura; a cultura huma
nista, teclmica, até certo ponto a €cientüica, a artis'ilca e assim por 
ãeante . 

o ensino profissional deve ser ministrado d accôrdo com a profissão 
q ue o individuo entenda de desempenhar na sociedade. 

O SR . AzEVEDo SoopJll: - E' o ensino profissional. 
o SR. TAVARES C.WALCA."'TI: - E' o ensino profissional, são as differen

ciações technicas, em summa. Sob eEte ponto de vista, o ensino medico, ju
ridico, de omgcnha1Ja, er11 seus diversos ramos, n !í.o são differentes, sii.o a p e
n as differe11ciações profissionaes. E folgo de ver que o illustre mestre e meu 
(ii~tincto amigo e ::ollega Sr. AZevedo Sodré está de accôrdo com esta-s idéas. 
Sl não ha sinão duas culturas - a fundamental e a technica, differenciada., 
é claro que a distincção entre o primeiro e o segundo grãos cada vez mais 
"~ upaga. e desapparece. 

O SR. AzEvEDo SooRÉ: - No substitutivo está definida a instrucção se
cundaria como complemento, prolongamento da primeira . 

O SR . TAVARES CA.VA.LCANTI: - Eu estava bem certo de que eete ponto 
não havia de escapar a um espírito lucido como o do meu illustre collega. 

O SR . AzEJVEOo SoDP.É : - Muito agradécido; V. Ex. é muito a:mavel. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Ora, sendo assim, o que vemos é que esta 

dliferença entre o ensino primario c secundário, que havia no acto aà:àicio
·'a l á Constit~Jiçâo do Imperio e na Constituição da Republica não tem mals 
··azão de !"<>r. Vae-se, por conseguinte, dando, por as~Jm dizer, 'uma verdadeira 
absorpçâo do ensino primar! o pelo secundaria .. . 

O SR . .AzEJVEDo SooRÉ: - Um é o complemento do outro. 
0 SR. TAVARES CAVALOA.<."'TI : - Diz V. Ex. muito bem: um é comple

rner,to do outro. Não !Ja mesmo razão para esta questão doutrinaria de 
saber quando começa o ensino secundaria e onde acaba o primario. E é uma 
tendencia cjue vae sendo notada desde que a União foi estabelecendo cursos 
,Jrlmario,; rJentro dos profissionaes, como nos casos das escolas de aprendizes 
artífice::: ou de aprendizes marinheiros e em todas as escolas profissionaes, 
<le um modo geraL 

Estas jdéas como digo, estabele<;lo apemas como premissas de observa
gÕL's que terei naturalmente de desenvolver em te-mpo opportuno no meu 
parecer e que sustentarei na tribuna, si me couber ainda a honra de voltar 
sobre o projecto a fa!lar á Camara. 

O SR. AZE\'EDO SonRÉ: - V. Ex. tem responsabilidades. como um dos 
mai~. entendidos na materia . 

0 SR. ÁLVARO BAPTISTA: 
(Jfnito bem), 

Um dos mais estudiosos e competentes. 
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0 SR. TAVARF-5 CAVALCANTI: - Agradeço muito os apartes de VV. EExs. 
e ao terminar esta exposição, quero assegurar o seguinte: E' que a todos 
os eminentes Deputados que se occupara1n do assumpto, sou devedor da maior 
gratidão, porqu&, ao menos, os nobres Deputados não deixaram que passasse 
em branca nuvem, sem a attenção da Camara, um a:ssumpto tão imrportamte, 
que por si mesmo dS'Via estar preoccupando toda a nação .brasileira. Agra
deço portanto, a SS. EE~. o terem dt alguma sort& q\J.ebrado o silencio 
que se ia fazendo sobre este proJ<>Cto e fo!g() ainda mais pelas razões que dei 
ha pouco; não encontrei demolidores, encontrei collaboradores muito eff
Clente:. e todos ammados das mai:!> elevada:!> Intenções uns declarada:m.ente, 
como o eminente Deputado por iPernaJmbuco, outros' implicitamente, como 
o nobre Deputado Sr. Alvaro Baptista, o qual & •tá em muitos pontos de 
accôrdo com o pensamento -ia Commissão; outros, como· os honrados Depu
tados pelo Rio Grande ~ pelo Rio de Janeiro, como adversarios dignos, como 
contendores de boa fé, •que com a sua vasta autoridade no assumpto, vieram. 
oharnar a attenção do humilde relator para diversos rpontos que não deviam. 
ser esquecidos e que deviam despertar o interesse da Camar.a. 

São estas, Sr. •Presidente, as considerações que, por ora, me cumpria 
desenvolver perante a 'Camara . (Mwito bfmt,· mwi~o be?'n. O oraàor é cwm
pritmentado). 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Art. 1.• Fica creado o n .. rartamento Nacional de Ed.!n:i-;f•'> sub >r•H!lado 
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, tendo por fim coordenar, su
perintender e fiscalizar os serviços de ensino publico, de ordem civil, executa
dos pelo Governo Federal ou que delle recebam favores . 

I - Incumbe outrosim ao Departamento: 
a) providenciar doo.tro da orbita de suas atbribulções, no sentido de ser 

animado no paiz o desenvolvimento das sciencias, lettras e artes; 
b) colher todos os dados necessarios para poder apreciar com justeza 

os progressos e desenvolvimento adquiridos pela instrucção secundaria e 
superior em todo o Brasil; 

a) acompanhar com Ó maximo interesse o movimento do ensino prima
rio de lettras e profissional elementar, ministrado nas escolas publicas e par
ticulaJres dos Estados, Districto Federal e Territorio do Awe; 

à) divulgar as novas colllquistas realizadas no terreno da pedrugogia, psy
chologia infantil e hygiene escolar; 

e) publicar annualrnente um relatorio minucioso illustrado e completo que 
será o A.nnuCIII'io do Ensimo Primaria do Brasil contendo informações e dados 
estatisticos sobre o movimentú do ensino no Districto F ederal, Territorio do 
Acre e todos os Estados da União, noticias sobre os progressos realizados nos 
paizes estrangeiros, sobre ;novos methodos de ensino e melhoramentos inb·o
duzidos nas escolas, sobre instituições peri-escolares, e bem assim sugges
tões com o fito de facilitar a disseminação de escolas ou tornan:- mais efficiente 
o ensino neste ou naquelle tracto do terr itorio naciO'Ilal; 

f) publicar annualmente um segundo relatorio, igualmente minu cioso, 
illustrado e completo, que será o A.mt1tario do Ensino Secundaria e Superior no 
Brasil,· 

g) manter na Capital F 'ederal um museu pedagogico, com ex;posição per
manente de mobiliario escolat e material de ensino, bibliotheca e sala de 
leitura, e bem assim uma sala destinada a conferencias publicas sobre as
sumptos didacticos; 
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h) inflpeC'cionru· as escolas e lnstitut~s de en sino ~;ubvenclouados, pela 
União, zelando pelo conveniente emprego das subvenções; 

i) propõr ao Ministro a creação de novos institutos de en;~in<>, 
j) concede~· a equiparação de institutos particulares aos officiaes; 
k) ,nomear inspectores para os institutos equiparados E! subvencionados;. 
l) prov~d<"nciar acerca das aC'currencias e dos factos levados 1110 seu co

nhecimento por intermedio dos dirbctores de institutos officiaes ou equipa. 
rados; 

11~) .resolver todas as duvidas que possam ser suscitadas na interpreta
ção e applicação das leis referentes ao ensino ; 

n) tomar conhecimento, em gráo de recurso, das resoluções dos dire
ctores e das congregaaões, que escapem á alçada do conselho universitario; 

o) organi~· e a.pprovar os programmas pru·a as escolas primarias do 
T erritorio do Acre; 

11) organizar e approvar os planos de estudos e programma para os 
in s titutos de ensino secundaria officiaes e equiparados; 

q) adaptar, após exame prévio, os livros, compendias e em geral todo o 
material de ensino, que devam ser utilizaaos nas escolas do Territorio do 
Acre e nos estabel.ecimentos de ensino secundario da Republioo: 

r) informru·, encaminhando para •o Ministro, todos os assumptos relati
vos ll. Universidade do Rio de Janeiro e de outras que, (!lO futuro, se venham 
a eonstituir, e que dependam de solução gov-ernamental; 

s) receber e applicar as rendas do fundo especial, creado em favor do 
en1:linÓ, prestando contas das quantias recebidas e dispendidas; 

t) destacar a parte deste fundo quo deva ser applicada na creaçã.o de 
bolsas de estudos, destinadas á educação secundaria de alumnos pobres; 

u) designar os alumnos que devam reeeber instrucção gratuita nos esta. 
belecimentos officiaes de ensino secundaria, e bem assim aquelles que serão 
educados em collégios equiparados com as bolsas creadas pelo Departamento. 

II - Fica extincto o Conselho Superior do Ensino, passando as suas 
a ttribulções não especificadas neste artigo, para o Conselho Universitario, na 
parte referente aos insti:utoa d{> ensmv que Nnstitue.m a Universidade do Rio 
de Janeiro. 

Art. 2. 0 O Departrunento Na-cional de Educaçãa será dirigido por um di
rector geral, assistidc po:r- um co11selhc. consultivo e deliberativo, auxiliado por 
uru secretario e tres commissarios tecP.nioos, dos quaes um se occuparn 
com o ensino secundaria e outro com o ensino superior e profissional. 

I - O crurgo de director, fUnC'cionru·io de immedata confiança do Presi
dente da Republica, deVel'á ser preenchido por um professor ou pessoa que já 
tenha revelado aptidões e competencia em a.ssumptos de iristrucção publica. 
Será nomeado por decreto e em commissão, não podendo emquanto exereer 
o cargo, desempelllhar outra funcção :PUblica. 

II - O scretario, os commissa.rios geraes e os directores de <:Oll€gios 
e escolas noil"11laes secundarias serão nomeados pelo ministro da Justiça, por 
proposta do director geral. Os demais funccionarios do Departam<?.nto, inclu
sive os professores de collegios e escolas normaes secundarias serão nomeados 
pelo director do Departamento. 

III - Os serviços de expediente e conta.bll1úade Sb executará.o solJ a 
inspeeção directa do secretario. Os serviços technicos relacionados com os tres 
grãos do ensino ficarão sob a superintendencia immediata dos corrm1issarios 
que informarão ao director, a. <;~aem solicitarão as m€dJdas que lhes parecerem 
necessarias. 
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IV - Fica creado o conselh o' Naciona l de Educação >t·onstituido pelo dl
rector do Departamento, qtN o presidirá, pelos tres c ommissarios technicos, 
pelos directores dos estabelecimentos de ellSino secundario, mam.tidos pela 
Uniã,o no D.(stricto Federal e por mais quatro membros de livres escolha do 
ministro da Justiça. designados para servirem dura,nte tres annos, podendo 
ser reconduzidos . 

V - · Compete ao Cons?llw de Educn.çiio: 
a ) approvar orçamentos e autoriza.r despezas que devam ser feitas com 

os recursos provenientes do fundo escolar, creado illa presente lei; 
b) approvar a creação de novos estabelecimentos de ensino que possrun 

ser mantidos com os recursos dO fundo escolar; 
o) reso~ver sobre a equiparaçã,o dos institutos de ensino particular aos 

officia.es; 

d) oi;gUillizar planos de estudos e prog.rammas de ensino, e bem assim 
indicar quaes os liVros e compendi)s qu,e devam ser adoptados em collegios; 

e) pronunciar-se sobre as questões que lhe forem affectas pelo Ministro 
da JustiQa ou pelo director do Departamento . 

VI - O conselho se reunirá uma vez POl' semana em dia e hora prévia
mente estipulados, e extraordinariamente todas as vezes que fõr convocado 
]Jelo clirector do [Departamento. O director designará um funccionario do 
Departamento para servir como secretario do Conselho . 

Escola Nonna,Z St!pfWÍO?' e Faculdade de Lettras 

Art. 3.0 Fica creada na Capital F~deral e annexada á Universidade do 
~ie> <'le Janeiro uma Escola Normal ·Superior, destinada a prepru·ar profes
sores Pfl.ra os estabelecimentos de ensino secundaria e pru·a as escolas nor
maes mantidas pela União e pelos Estados, e bem assim a ministrar uma 
cultura &\lperior de lettras e hUilli.'Lnidades a todos os que a desejarem obter. 

:( - Na Escola Normal Superior ou Faculdade de Lettras funccionarão 
quatro cursos com oQ.iectivo determinado: 

a) curso normal para escolas normaes secundarias, comprehendenclo dou.s 
annos; 

b) <Jurso llOrmal para. collegios e gymnasios, comprehendendo dous 
aJ:\nos; 

c) curso para jornalistas, com a duração de dous annu:o, 
d.) curso superiar ele lettras, comprehendend,o quatro amnos de estudos. 
n - A.os alumnos, approvados em todas as materias de cada um destes 

a11nos. será expedido um diploma final de habilitaçã,o, ·cabendo aos alumnos 
que hajam concluido o curso superior de lettras, o diploma de "banhare! em 
Iettras". 

III - A matricula no 1° anno (lt>ttra a) será concedida aos alumnos 
que ,hajam concluído o curso nas escolas normaes da União ou dos Estados, 
ou que provem, em exarne de admissão, possuir as habilitações conferidas por 
estas escolas. 

A matricula no 2° curso (lettra b) será concedida aos alumnos que hou
verem concJuklo n curso em um estabelecimento de ensino secundario, otficlai 
ou equiparado, ou que provru'€m, em exame de admissã.o, possuir as habili
tações necessarias na materia ou grupo de materias em que desejam habilitar-
se para leccionar. · 

A matrtcula nos 3° e 4° cursos Jettras c e d) seTá concedida aos alumnos 



quo concltlirem o curso secundario em estahe!ecimento IYff.icial ou eaui
paraclo . 

1:v - o conselho Nacional de Educação orgamizará os pla.nos de estudo;, 
narn. os diversos cursos da Escoh Normal Superior, indicando as disc1plinas 
que d vem ser leccionadas e seriando-as convenientemente. 

v - No provimento elas cadeiras do curso superior de lettras deverão 
ser a provei ta dos professores do Collegio Pedro II. Para as novas cadeiras 
deste curso e bem assim para. as dos outros cw·sos, o Departamento N. de 
Educação contractarâ dentro ou fóra do Brasil, por prazo não excedente 
de seis annos, pessoa:; de J.·econhecida competencia que se prestem a lec
cional-as. 

VI - Depois de organiza<la, didactica e admir.istrativamtl'ute, pelo Depar
tamento N. de Educação, com approvação do Ministro da Justiça, a Escola 
Noz·mal SuperiOt· serâ annex~da â Universidade do Rio de Janeiro, passando 
entií o a gosar das regalüts t;CJlllCediclas aos demais institutos de ensino superior 
q u e fazem parte desta Universidade. 

Das escolas 1W1'11Wes secztndarlas 

Art. 4.° Fica o Governo Federal autorizado a crt!ar nos Estados, Terri
tol·io r1o Acre e Districto Federal, escolas normaes destinadas ao preparo de 
prof<'ssores de ensino primario. 

I - Nenhuma escola normal será fundada nos Estados .JU Dstricto F~ 
deral , s.m previo accõrdo eom os respectivos governos. Farão parte deste 
aocôrdo a escolha do local onde devet·á ser installada a escola, e a igual
dade de direitos ~ntre os que nell.Jl. conc·luirem o curso e os diplomados pelas 
escolas que os Estados ou o districto continuem a mant~r. 

H - Junto a cada escola normal fundada pelo Govetno Federal, e em 
completa subordinação a ella, funccio·narão uma escola primaria de appl~ 
cação, <1irigida p€'lo professor de '"Methodologia didactica" do curso normal, 
e um jat'd im da infanc-ia, dirigido pelo professor de "Methodos de Froebel e 
seu fl derivados" do mesmo curso. 

JII - As escolas normaes federaes, destinadas a preparar pessoas para 
0 exf'rcicio de uma <1eterminada profissão, devem obedecer a uma orientação 
esRcncialmente profissional, e nestas condições só receberão alumnos com a 
cultura do esprito necessaria para poderem eom proveito iniciar desd"l logo 
a aprendizagem pratica do officio. 

A matricula será concedida a alumnos de ambos os sexos. maiores de 16 
a'Tlnos de idade e que pr·ovem, em exame de admissão, possuir essa cultura. 
I ndepen<lentemente desse exame, podet·ão matricular-se os caniddatos QUe pro
vem ter frequentado com aproveitamento os quatro primeiros annos <lo 
eurso secundario em um stabelecimento official ou equiparado. 

IV - O es tagio nas escolas normaes fe<leraes será de 2 annos, durante os 
quaes se ministrará ensino theorico e pratico das seguintes disciplinas: psy
chologia applicada á eductaçã.o, methodologia dida.ctica, me thodos de Froebel 
e seus derivados, hygiene escolar, trabalhos manuaes, educação physica e 
exer,icios infantis, desenho e modelagem, musica (cantos escolares). 

V - O D partamento N. de Educação orgamizará os planos de estudos. 
pro~rammas e regulamentos para as escolas normaes fec1eraes, contr<t.ctçmdo, 
dentz·o ou fóra do Bra3il, por prazo não ext"ed nte de 6 annos, prc;fessores 
•le r~conheciàa competencia para leccio'Tlarem "l.S diversas disciplinas do cur!"o. 
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Da edt;cação secundaria 

Art. 5. 0 Fica o Governo Federal auto·riz!lido a <Lar nova organiza.\:lo ao 
ensino secundaria, tendo eJTI vista os seus principaes objectivos e na ~Ol1Eor
midacle das bases constantes d<>sta lei, entrando em accõrdo com os governos 
estaduaes no sentido ele obedecer este '3nsino em todo o !Brasil a uma orienta
cão mais ou menos uniforme, sob a vigilancia do Departamento N. de Eclu
r.:acão . 

I - A <>ducação swundaria, ministrada dos 12 aos 18 annos de idade, 
continuação e complemento <la eclu~acão primaria, tem por objectivo ·não só 
formar o futuro cidadão para a vida social e democratica, mas ainda com;
tituir uma élite, necessaria á democracia, e accessivel a todos os que des~;

jem adquirir a cultura precisa para della fazer parte. Com o fim ele realizar 
esse desideratwm, a educação secundaria procurará apnmo::ar, por meios ade
quados, certas qualidades de caracter, taes como a vontade, a acção perse
verante, a confiança em sf mesmo, o S€ntimento de justiça, a tolerancia e 03 

espírito de solJdariedad<l, e bem assim desenvolver, servindo-se dos mouernos 
memoao.; pedagogic05, as faculdades intellectua-es, attencão, reflexão, me
moria e raciocínio, dando ao alumno uma cultura integral compatível ~om 
a idade. 

II - serão ;factol'es preponderantes na e<J.ucação secundaria. 
a) o ensino de desenho a mão livre e com instrumentos, a moclelagea, e 

os trabalhos manuaes, praticados elo primeiro ao ultimo anno do curso, var~a
dos " coordenados para que sirvam tão sómente como meio educativo, não 
visando de fôrma alguma uma aprendizagem profissional; 

b) o ensino das sciencias physicas, chimica e hlstoria. na:u~'a1. feito ã~ 

modc. que o a lumno, sem se aprofundar em nenhuma dellas, adquira g!·anC!e 
son1ma de conhecimentos uteis, e, sobretudo, se famli1ar1ze com o methodo 
e espirito scientificos, devendo este ensino ser feito de modc pratiC'o, : ntuitivc, 
experimental, empregados, sempre que possível. o methc<lo d& redescolJerta 
e as excursões; 

c) o estudo da.~ math<;!maticas eJ'3mentares. feito gradativamentt1 r:,·. ndo 
em destaque suas appliL:açõeg prati~. InclusJv(: a conta.bi~iéad" t:ommerc-ial; 

d) <! ensino da historia universal, geographia, physiographia e cosmo
grarphia, ministrado de accõrdo com os modernos methodos pedagogicos; 

e) o ensino de noç.ões de psyc.hologia, de Jogica e de hygiene; 
f) o estudo demo.rado da lingua portuguooa, visando habilitar o alumno 

a escrev.,r e fallar correctame·nte o idioma patrio; 
g) o ensino de duas linguas vivas, feito praticamente em ordem a habi

litar o alumno a fallal-as e comprehendel-as com facilidade; 
h) o estudo de litteratura classlca, consistindo na leitura attenta de 

algumas obras es<."olhidas de bons autores classicos portuguezes e gregos, la
tinos, italianos, hespanhóes, francezes, inglezes e allemãies, traduzidas em 
ve rnaculo, e que permittanJ ao alumno apreciar, através dellas, aspectos 
diversos da humanidade em épocas different<>s da civilização, familiarizando-os-, 
ao mesmo tempo, com o sentimento de belleza e da verdade que dellas res
sumbram. Esta leitura se fará durante todo o curso secundaria, a partir do 
1• a nno, segundo a ordem chronologica dos assumptos versados pelos auto
res, a começar eom os referentes á antiguidade grega, limitando-se o mes
tre a dar as explicações necessarias á boa comprehensão dos textos e a pôr 
em destaque os trechos que melhor possam concorrer para a educação moral 
.e intellectual do aJumno. 
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IIT - Para que a educação secundaria rBalize satiSifactoriamente o seu 
objec-tivo é mistér que os diversos Bnsinos, trabalhos e estudos que a prBpa
ram, sejam seriados e bem coordenados em um desem,volvimento gradativo, e 
q ue se succedam• e se completem em um prazo minimo de seis annos . 

Art. 6. 0 A instrucção secundaria será ministrada em <Jol!Bgios nacionaes, 
mantidos pela União, € Bm estabelecimentos fundados e mantidos pelos Es
tados, pelo Districto FBderal ou pela iniciativa partioolar, ];lodendo qualquer 
delles funccionar sob a fôrma de intBrnato, semi-internato ou externado . 

I - O actual Collegio Pedro II (internato e BxtBrnato) será clesdobrndo 
em dous collegios sob as denominações de "Pedro li" e •Bernardo de Vascon
cellos", qu€ funcc~onarão sob a fôrma de semi-Internatos . Os alumnos -Bntra
rão ás 8 horas e sahirão ás 1·6 112 horas, tomando no collegio a refeição 
do almoço áS 11 112 horas. 

II - Logo que as condições financeiras o ];lermittam, o Governo Fe
deral fundará outros cOllegios nos Estaüos, ou no Districto Federal, obe
de<Jendo todos elles á mesma organização dos Collegios Pl:ldro li e B ernardo de 
Vasconcellos . 

III - Nos coll€gos naciona€s serão admitticlos alumnos gratuitos, cuJo 
numBro não exceda a um terço do total de alumnos matriculados. Na conces
s ão da matricula gratuita serão sempre preferidos alumnos pobres que te
n ham concluído com approvação distincta a educação primaria em uma es
cola publica moderna . 

IV - Nos collegios nacionaes serão enslnaáas a s seguntntes materlas: 
po:rtuguez, inglez, allemão, francez, italiano, geographia e cosmographia, his
t oria univeMal, litteratura classic-a, mathematicas elementares, physica, chi
mica, historia natural, noções de psy<ll10logia, de logica e de hygiene, instru
cção cívica e noções de {lireito usual, {lesenho, trabalhos manuaes, gymnas
tica, comprehendendo exerci{lios physicos, jogos e cantos escolares. 

E' obrigatorio o estudo de todas estas disciplinas, com excepção apenas de 
duas linguas vivas estrangeiras, á escolha {lo alumno, escoLha que deverá 
recahir em uma lingua {le origem latina e outra anglo-saxonia. 

V - O Departamento Nactonal de Educação organizará os planos {le 
estudos e programmas, distribuindo as materias pelos seis annos do curso, 
tendo em vista o desenvolvimento gradual e progressivo que {leve ter o ensino 
de cada uma dellas, ensino que, uma vez iniciado, se prolongará até o fim 
do curso . 

VI- O Departamento Nacional de Educação indicara os livros que devem 
;;er adoptados no ensino stlcun"dario. Para o estudo da litteratura classica, 
além do "Os Luziadas", de Gamões, e do "0 Bobo", de A. l:'lerculano, esco
lherá boas traducçõBs, pOdendo mesmo abrir concurso para obtel-as, das se
guintes obras: "Illiada" e "Odysséa", de Homero; "Varões illustres", 
de P lutarco; a "Eneida", de Virgílio; "Inferno", de Dante; "D. Quixote", 
de Cervant es ; o "Cid", de Cornelile; "Esther" e "Berenice", de Racine; 
"Hamleto" e "Mercadores de Veneza", de Shakespeare; "Tartufo" e "Mi
panthropo", ·de l\1oliére; "Fwusto ", de Goethe; "Rmy Blas", de Victor 
H ugo . Organizará, igualmente, tres collectaneas, sendo a primeira de prosa
dores e poetas gregos; a segunda de prosado.r:es e poetas latinos, e a terC"eira, 
de prosadores e poetas francezes, italianos e h€spanh6es, anteriores a 1850. 

VII - Cada collegio deverá dispôr de uma bibliotheca e sala de leitura 
para os al'Umnos; de um museu de historia natural; de apparelhos de pro
jecção cinematographica; de gabinetes e laboratorios para os trabalhos de 
physica e chimica; de officina.s para trabalhos manuaes e de terreno para 
cultura e jardinagem. 
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VIII - As aulas se iniciarão no dia 10 de fevereiro e termina rão no dia 
15 de de~mbro. 

IX -'- Para a matricula no 1• anno prestará o alumno exame de admis
são, no q u&.l prove conhecer as ma.tcl'las ensinadas no curso primaria das 
escolas modernas. Serão dispensados deste exame os alumnos que t nham 
concluido o ('1lrso primario e1n uma escola 1noderna, onde este curso se faca 
em seis a nnos. 

X - Obtida a matricula, deverá o alumno adquirir, no proprio collegio, 
uma caderneta do curso secundaria, rubricada pelo director, trazendo assi
gnalados seu nome, idade, data e numero da matricula . Depois de assignar a 
caderneta e faz-el-a assignar pelo pae ou tutor, deverá o alumno entregai-a 
ao collegio, que a guardará para as annotações prescriptas nesta lei, devol
vendo-a ao seu proprietario no momento em que este se retirar do collegio 
por transferencia ou terminação de curso. 

Da caderneta constarão as notas obtidas nos concursos bimensaes, en< nu
mero de quatro por anno, para a concessão dos ba11cos de h<mra ; a média 
de fim de anno e o resultado do exame final de madureza que se effectuarã 
no fim do 6" anno. As notas serão dadas pelo systema de pontos, conta dos 
de O a 10; as médias serão calculadas dividindo-se por quatro a somma de 
pontos obtidos pelo alumno durante o anno . A passagem de um anno para 
outro do curso será concedida aos alumnos que obtiverem uma média igual 
ou superiol· a <!in co. No exame final serão dadas as seguintes notas, expri
mindo não o conhecimento mais ou menos <:>ompleto desta ou daquella ma
teria. mas o desenvolvimento geral do espirito do alumno e o proveito que 
nelle deixou a educação secundaria; - inhabilitado, approvado simplesmente, 
approvado plenamente, approvado com distincção. 

XI - D<J,. cad€rneta, que será um cnbrriOUl1~m 1:itae do alumno no cur~u 
gymnasial, constarão os premias recebidos e as penalidades impostas, as faltas 
dadas com ou sem justificação de motivos, a transferencia de um para outro 
col!Pglo e outras circumstancias importantes, interessando a educaç:ão. 

O collegio guardará cópia exacta de cad:;t caderneta para poder expedir 
nova em caso de perda. 

XII - O ahim.11o habilitado no exame final poderá ma,tricular-se, indepL'H
dentemente d.e exame de admissão, em qualquer instituto de ensino superior 
official ou equiparado, e, em igualdade de condições com outros que não 
possuem este titulo será preferido n,o provimento dos cargos publicos federaes. 

XIII - Os professores dos collegios nacionaes serão nomeados livre
mente pelo director do Departamento Nacional de Educação para servirem 
durante o prazo de cinco annos, devendo ser preferidos os diplomados pela 
Escola Normal ,Superior. IT'indo esse prazo, os que quizerem s-er recondu
zidos deverão requerer ao Conselho Nacional de EducaÇão, que, depois de 
obtidas as necessarias informações, resolverá, em voto secreto, a favCJr ou 
contra a reconducção. 

xrv - Um medico escolar, nomeado nas condições do paragrapho prece
dente, inspeccionará o c-ollegio, de accOrdo com as prescripç;ões t>xaradas P.m 
regulamento, e fará Ull"la conferencia por semana, acompanhada de illustra
ções e projecções cinematographlcas, destinada a incutir •no espirito do alumno 
noções praticas de J1ygiene . 

Art. 7.• Os estabelecimentos de ensino secundaria mantidos peios Esta
dos, pelo Districto •Federal ou por particulares poderão equiparar-se aos 
co!legios nacionaes e gozar das mesmas regalias, desde que adaptem organi-
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zação identica e observem o mesmo regimen, planos de estudo e programmas 
de ensino em uso nos collegios nacíonaes . 

I - Aos estabelecimentos gymnasiaes mantidos 1Jelos Estados ou pelo 
Districto F1ederal, o .Departamento Nacional ele Educação concederá a eq~i
paração desde que os inb)Pectores de ensino lhe informem estarem !OlHes 
funccionando de accordo .com o disposto neste artigo . 

II - Aos estabelecimentos fundados e mantidos por associações ou ind!
viduos só poderá ser concedida ,a equiparação dous annos depois de reque
rida, devendo, durap.te este prazo, ser o estabelecimento visitado assiduamente 
pelo inspector elo ensino da região em que funccionar e examinado por um 
m,edico escolar que dirá sobre as suas condições hygienicas. 

rn - Uma vez concedida a equiparação os estabelecimentos partiL'U!a
!res funccionarão sob a vigilancta do Departamento Nacional ele Educação, 
fiscalizados por inspectores de ensino, obrigados ao pagamento de taxa útl 
fi scalização, sujeitos ás penalidades prescriptas no regulamento e uue con
sistirão em advertencta, censura, multa de 100$ a 1:000$, suspensão pelo prazo 
qe 1 a 2 annos e cassação dos vrivilegios da equipaa-ação . 

IV - Os estabelecimentos de ensino secundarlo, equiparados aos co!l<>
g ios nacionaes, deverão contar, 'entre os membros do seu magisterio, pro
fessores diplomados pela Escola Normal !Superior. O Departamento Nacional 
de Educação marcará prazos, variaveis segundo as circumstancias pecullares 
a cada estabelecimento, para que esta, exigencia seja satisfeita, e envidará 
esforços para que, ao cabo de alguns annos, todos ou quasi todos os profes
s ores elos collegiOs equiparados hajam passado pela Escola Normal Superior. 

V - Os inspectores de ensino serão nomeados pelo director do Departa
mento Nacional de Educação, para servirem dwante o prazo de cinco annos, 
devendo sempre ser .preferidos, em taes nomeações, os diplomados pela Escola 
N ormal 'Superior. Findo esse prazo, os inspectores que quizerem ser recondu
zidos deverão requerer ao Conselho Nacional de Educação que, depois de 
obtidas as necessarias informações, resolverá l'lm voto secreto a favor ou 
contra a reconducção. 

VI - "Além de outras obrigaçõel! que serão especificadas em r egulamento, 
ueverá o inspector de ensino enviar ao Departamento Nacional de Educação 
relatorios trimestraes, da.ndo conta do movime nto do ensino na zona que 
lhe foi confiada e bem assim cópias dos termos de visitas feitas aos estabele
cim()ntos entregues a sua fiscalização. 

Art. 8.0 ·Seis rne:;;es depois de promulgada a presente lei, respeitadas as 
excepções nell.a estabelecidas, só poderão matricular-se no 1° anno dos irtsti
t utos de ensino superior ela Republka os a.lumnos que hajam prestado, ~oro 

approvação, exame final de madureza nos collegios nacionaee ou nos estabe
lecimentos de ensino secundaria a elles equiparado;;. 

F1mào especial pa1·a o desenvolvimento ela eãucação secundaria 

Art. 9.• Fica instituido um fundo especial destinado a custear e desenvol
ver os serviços de eilucação seC'Undaria mantidos pelo Governo Federal, e bem 
assim a. animar no paiz o desenvolvimento das sciencas, letras e artes. 

I -- Este fu,ndo será constituído pelos seguintes recursolS: 
a) as doações e legados com ou sem applicação especial; 
b) as taxas de matricula e exames pa.gas pelos alumnos das escolas nor

maes secundarias, mantidas pela União; 
c) as pensões pagas pelos alumnos dos collegios .nacionaes; 
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d) o producto da venda de cadernetas do curso aos aluronos dos colle
gios nacionaes e equiparados; 

e) as taxaJS de exame final de madureza pagas pelos educados fóra dos 
coliegios nacionaes, e que nelles venham prestar taes exames ; 

/) as dotações orçamentarias especiaes; 
g) os saldos vcrif1carlos nas diverBas verbas do departamento, bem 

como o proC.ucto das multas que não tiverem applicação especial; 
h) o impoBto de 3 'lo (tres por cento) sobre as quantias em gyro nas 

salas de jogo dos easinos que tenham sido Jicenciados na conformidade da 
presente lei; 

i) o imposto de 3 o/o sobre o total das apostas nos prados de corrida 
de cavallos. 

II. A administração deste fundo cB•pecial compete ao Conselho Nacio
nal de Educação, que resolverá sobre o modo pelo qual deve ser elle appli
cado, tendo em vista o seu objectivo. 

III. E' o poder executivo autorizado a abrir, mediante requisição do 
ConseJho Nacional de Educação, no começo de cada rumo, creditas por an
tecipação de receita, que não excedam á. metade da importancia arrecadada 
no exerci cio anterior. 

Art. 10. Aos casinos das estações balnearias, thermaes e climaterjcas 
poderá ser concedida <~outorização temporaria para a reali:ração de jogos de 
azar, em locaes especiaes, d:istinctos e separados, de accôrdo com as condi
ÇÕC$ prescriptas nesta lei e no respectivo regulame!lto. 

I. A autorização não poderá ser concedida a mais de um casino em 
cada estação ba.lnearia, thermal ou climaterita, ad<,ptando-se para tal fim 
o processo de concun·encia public21.. 

II. A concurrencir.., aberta pelo prazo de 2 mezss, versará sobre: 
a) belleza, propnedade e conforto do edificio a construir ou já constrm

do para o casino; 
b) melhoramentos que o concessionario ou empreza por elle organiza

da pretenda introduzir na localidade; 
c) idoneidade dos proponentes. 
III. O individuo ou empreza que quizer obter a autoridade para a rea

lização de jogos de azar em uma estação balnearia, thermal ou climaterica, 
deverá dirig1r uma petição ao Ministro da. Fazenda, no sentido de Ser aberta 
a concurrencia, a que se referem os paragrapros anteriores. 

IV. Só podo'l.rã ser aberta a concurrencia si o Departamento Nacional de 
Saude Publica consultado préviamente, affirmar que a localidade, onde o 
peticionaria d~seja 1nstallar o casino, é de faJCto uma estação balnearia, 
hydro-mineral, thermal ou climaterica, e si o gover'llo estadual respectivo 
;não se oppuzer ã mesma concessão. 

V. Uma vez concedida a autorização, della devem constar: 
a) o pra.zo da concessão, que ;não poderá ser menor de 5 annos, nem 

exceder de 15 annos; 
b) a natureza dos jogos permittidos; 
c) indicação das épocas do anno para o funccionamento do casino, bem 

como dos mezes em que·, durante estas !)pocas, estará el!e aberto ao pu
blico; 

d) a prohibição de entrada nas salas de jogo aos menores, aos morado
res da localidade em que funcciona o ca.sino ; 

e) o imposto de 3 o/o e a maneira de cobrai-o, as quotas de fiscalização 
e o modo de pagal-as. 

VI. O MiniE.tro da Fazenda determinará as quotas de fiscalização, que, 



- 329 -· 

s egundo a importancia elos estabelecimentos licenciados, deverão variar entre 
1:000 · e 3:000$000 por mez de funccioname'Ilto. 

VI•I. Cada casino que obtiver autorização, seja ou não organizado sob 
a ifórma de sociedade terá como responsaveis um director e um gerente. 

VIII. As infracçõ~s desta lei e do respect.ivo regulamento serão punidas 
com multa:;. de 100$000 a 5:000$000. 

IX. A autorização poderá ser cassada, em caso de inobservancia das 
clausulas pree-~tabelecidas, quando o govru'Ilo assim o entender, sem que aos 
concessionarios aio&ista direito a qualquer indemnização . 

X. Uma vez licenciados e sujeitos ao imposto de tres por cento os cas!i
n os poderão funccionar sem que incidam nas disposições das leis penaes 
r elativas ao jogu. 

Da educação do povo no Ten-itorio do .Acre 

Art. 11. A educação do povo no Territorio do Acre, leiga e gratuita, 
será feita em jardins da infancia, escolas primarias e cursos profissionaes, 
creados, mantidos e dirigidos pelo governo do Territorio. 

1.. As escolas primarias obedecerão a dous typos: - urbano e rural, 
sendo o curso nas escolas urbanas de 6 annos e nas ruraes de 4 annos . As 
escolas urbanas serão mixtas, fazendo-se nellas a coeducação dos exos até 
o fim do 4" anno do curso primario. Haverá em cada cidade uma ou mais 
escolas masculinas, onde terminarão o curso os meninos que hajam con
clu.ido o 4° anno numa escola mixta. As escolas ruraes serão masculinas 
e femininas. I 

II. As es'Colas primarias mixtas e femininas e os jardins da infancia 
"!e!"ãú sempre regidos por professorf\5 do sexo feminino. As escolas rnasculi
na:J, urbanru;. e ruraes serão regidas por professo~;es do sexo masculino. 

UI. O ensino do desenho a mão livre, da modelagem e dos trabalhos 
m ar.uae:; é obrigatorio em todas as escolas primarias desde o inicio do curso. 
N c,~ dout! ultimos annos do curso, nas escola& urbamas, e no ultimo anno nas 
e~cold.S ruraes, a pratica dos trabalhos manuaes será orientada de maneira 
a visar a aprend.izagf.m de um deter:minado officio. 

IV. Fica considerada como edadfi> escolar, para os effeitos da instrucção 
primaria, n. que vae dos 6 aos 12 annos. Durante esta phase da vida torla 
a crea111ça brasileira ou e.~trangeira, residente no territorio, deve receber 
educação phy:;ica, moral e. intellectual, compatível com a edade, e que lhe 
será mlntstra1a nas escolas puiblicas ou em e!:ltabelecimentos privados. 

V. O governo do Territorio deverA opportunamente ton1ar imperativa 
a .frequencia nas escolas publicas elos municipios, desde que estes possuam, 
d.is:::eminadas convenientemente, escolas em numero bastante para attender 
11. respectiva população em idade escolar, e possam fornecer ás crianças mais 
pobres os recursos indispensaveis a esta frequencia. 

VI. O Departamento Nacional de Educação organizará os planos de 
eEtudos e programmas de ensino para as escolas primarias e cursos profis
sionaes do Territorio do Acre. 

VII. O Governo Federal fundará, nos termos do art. 4° da presente lei, 
e no local que lhe parecer mais conveniente, uma Escola Normal, destltla<h.. 
a preparar professores de ensino primario prura as escolas do Terrltorio. 

Art . 12. Fica instituído um fundo escolar para ser applicado ao de:::e!ll
volvimento da educação popular no Territorio do Acre. 

I. Este fundo serâ constituído pelos seguintes recursos: 
a) o valor dos donativos e legados feitos ao Territorio para esse fim; 
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b) a 5." (quinta) parte do producto de venda das terras devolutas do 
territorio. 

c) a 5• (quinta) parte das terras devolutas que se medirem ou demar
carem para qualque:p, fim, por iniciativa do govel'nô fedel"al ou dos gove!!"
nos lo:.-:::tes; 

à) os bens que por falta de herdeiros revertam para ô fisco; 
e) meio por cento (.1/2 o/o) sobre toda a successão testamentaria entre 

hvruciro.s , d'ireccos, ascendentes e descende11te1;:., inclusive o conjuge sobre
vivente· 

f) deus e meio por cento (2 11/2 o/o ) ·sobre toda a succ:essão te·stamenta
ria entre irmãos do succedíao; 

g) cinco por cento, (5 %) sobre toda a successão testamentaria e'Iltre 
parentes col1ateraes, não sendo irmãos; 

h) dez por cento (10 o/o) sobre toda a successão testamentaria. entre 
estranhos; 

i) o imposto amnual de 1 por J?il (1/1000) sobre o valor da propriedade 
territorial; 

j) o imposto an'llual de um por cento (1 %) sobre o valor locativo da 
propriedade preàial urbana. 

II. As contribuições sobre heranças, devidas pelos successores de pes
sôa fallecida no Territoi'io, ou que nelle tenha deixado bens, serão cobradas 
pela metade, apenas, quando a hei-ança não exceder de 5 contos de réis. 
Quamdo, pCTém, o herdeiro residir fóra do lBràsil, os impostos. p.rescriptos 
no paragrapho anterior, serão coibrados em dobro. 

III. As terras deman.·crudas para o fundo escolar e bem assim u capital 
pecmliario proveniente da venda de terras devolutas ou de doações e lega
dos serão inalienaveis . 

IV. Serão pre~criptos em regulamento o modo pelo qual se fará a arre
cadação das diver~>;:M; contribuições que constituem o fundo escolar e tudo 
o que disser respeito á sua aumÍ'Ilistraç;ão. 

Disposições geraes 

Art. 13. Nenhuma criança, me'llor de doze amnos, poderá trabalhar em 
fabr:icas, es.criptohos, armazens e casas commerciaes nem ser en1pregada 
para quaesque~ outros serviços, comprehendidos no ~umero destes os ser
viços domesticas. 

I. Os pae.s, tutol'es ou protectores que empregarem a!':· crianças menC>
res àe 12 annos, sob a sú:a guarda ou autoridade, incorrerão na multa de 
30$000 (trinta mil réis), dobrada na reincidencia. 

II . Os directo:res de fabricas, chefes ue officina, escriptorios ou arma
zens, os proprietari'os de casas commerciaes ou quaesquer pessoas que se 
utilizem dos serviços de creanças menores de 12 annos, incorrerão na multa 
de 100$000 (cem =i! rt"is), dobrada na reincidencia. 

Are. 14. As íaJbricas, officinas, escriptorios e estabelecimentos commer
ciaes, que funccionarP.m na Capital Federal ou na!':· cida.Ces de população. su
perior a 50. úOO habitantes, não poderão admittir aprendizes, operarias, em
pregados ou caixeiros, menores de 21 annos, analphabetos, salvo quando 
estes frequentarem, com assiduidade provada; uma escola nocturna de ensi
no primaria, s-ob pena de ;nU:lta de 200$000 (duzentos mil réiE•), dobrada na 
reincidencia, " que incidirá sobre os respectivos directores, patrões ou 
chefes. 

Art. 15. Os directores ou gerentes de fabricas, os donos ou patrões de 
officin.as e de casas commerciaes são obrigados a consentir que os seus 
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a prendizes. operarias ou caixeiros, menores de 18 annos de idade, frequen
tem. sem reducção do respectivo salario, um curso de aperfeiçoamento in
dustrial ou commercial, desde que este curso funccione a uma distancia 
m enot· {) e 2 ldlometros da fabrica, offici'Ila ou casa commercial. 

I. A1!J autoridades estadoaes ou municipaes determinarão o tempo de 
f requenda, que não poderá exceder de uma hora diariamente ou de 2 horas, 
t res vezes por semana. 

II. Os patrõas, ãirectores ou gerentes de fabricas, officinas ou casas 
commerciaes que crcarem embaraços ou se oppuzerem á fíel observancia 
do disposto neE•te artigo, incorrerão na multa de 200$000 (duze'Iltos mil 
réis), dobrada na reincidencia. 

Art. 16 . As. multas estipuladas nos arts . 13, 14 e 15 da presente lei 
serão impostas e cobradas pelas autoridades estadoaes ou municipaes, re
vertendo o producto dellas em beneficio do fundo escolar ou das caixas es
CDlares do Estado ou municipio em que se der a infra.cção . 

21 de dezembro de 1923. A . .A. de .Azevedo Sodré. 
Onde convier: 
Nas escolas primarias dos Estados que fizerem com a União o accôrdo 

de que trata o art. 1° paragrapho unico, sómente se poderá usar livro de 
leitura autorizado pelo 'Conselho Nacional de Educação. 

§ Para ser o livro de leitura autorizado .são necessarios os seguintes 
requisitos: 

a) nada conter contra a patrla, a ccmstituição, a moral e os bons 
costumes ; 

b) ser redigido segundo os modernos principias pedagogicos; 
c) ser escripto em estylo simples e em linguagem correcta. 
§ O sobredito livro. escolhido em concurso aberto e.:pecialmente para 

a sua composição, será impresso por conta do Governo, escolhe'Ildv-se o papel 
e o typo mais apropriados. 

Sala das sessões - Solidonio Leite. - Tavares Oavalccvnti. - Eurico 
V alle. - So1tza Filho. - Bueno Brandão, PreE1dente da Commissão de Fi
n anças. - Bento lJiiranda. - Vicente C. Pirauibe. - OscM Soares. -
Carvalho Netto . - A. Senna. - Ba;rros Penteado . _ Celso Baynta . - ,J. 
N angabeira. - Aze-t;edo Linw. - .Arthur Collares ll1oreira . 

Onde conv1er. 
Fica o Gove=o autoriza do a abrir os necessarios creditas. 
Sala da.E sessões. -· Elyse1t Guilherme. 
Supprima-se no art. 1" a autorização ao Governo da União para crear 

orgão!'l administrativos com o fim de dirigir nos Estados o ensino primaria. 
Supprima-se o art . 2• por inconstitucional porquanto prescreve a obri

gatoriedade do ensino primaria a todos menor~ de 12 annos de idad&. 
Sala das sessões, 21 de dezembro de 1923. - Carlos P ena fiel. 
Paragrapho 1 o elo art. 1 o: - Supprima-se, como tambem a creação das 

nova~ escolas. 
Saia da:;:. sessões, em 21 de dezembro de 1923. - AlVMo Baptista. 

A Comntissão ele I nstrucção Publica não deu parecer 
sobre as emenclas, seg1mdo as Synopses dos trabalhos da 
Oamara de 1923 e 1924. 





IV 

O ensino primario na Revisão 
Constitucional 

(Emendas de A. Peixoto e Tavares 
Cavalcanti) 





O E~SI~O PREVIARIO E A REVI. ÃO CONSTITUCIONAL 

Nct sessão de 1 ele Agosto de 1925 o S1· . Atmn·io P ei
xoto pro[erittt o seg:tinte cLisc·wrso em cLetesct da em/fndJa que 
offe?·ecett á proposta ele reVisão consti"ttwi.onal: 

O S1·, Afranio Peixoto (mo.vimento de attenção) J'>erdoar-me-ha 
V . Ex., Sr. PPesidente, conCesso, começando esta oração, ter vencido o sce
pticismo de minha índole, com o vir hoje iniciar os debates da III Consti
tuinte . Dou provas de uma tocante sinceridade, cumprindo este devec Pôde
se cogitar, neste instante, no Brasil, d outros assumptos, a lém daquelles, 
prementes, da hora que passa? A ordem p ublica, a gestão financeira, a es
pectativa politica, teem o folego suspenso de quantos neste paiz possuem 
uma fracção, ainda mínima, de responsabilidade. Mercê de Deus que esses 
tremendos problemas, postos aos nossos homens publicas, teem delles a abne" 
gação, o patriotismo, a clarividencia., em os resolver. 

Mas o assumpto <h meu discurso, Sr. P<·esidente, é dos mofinos . Não 
somos nôs legisladores, todos, mais ou menos, juristas? lPois bem, autor com
petente, entre' os que versam sobre a inter'Venção dos poderes publicos em 
mate1ia de educação, escreve que se ha objecto no campo ele direito publico 
:. clministrativo, qu prenda menos a attenção elos juristas, é certamente a 
inst:rucção. 

Entretanto, nem para o Brasil, nem pa.c:·a o resto ào mundo, devêra ser 
:::ssim. O padre Antonio Vieira resumiu seu apostolado, em prol da·s terras e 
das gentes brasileiras, dizendo, em uma synthese historica que vem sendo, 
depois delle, uma p1·ophecia de seculos: não sei que mal maior faz a este 
11a1z, si a cloenç;:.t ou ignorancia. Um classico do direito publico, na Allema
:r.ha elo seculo XVIII, reduz a dous principaes os cuidados ou as funcções do 
Estado: ctwa pi·o1novend.oe saltttis e Ott?·a ave-rtendi nwla tattt?·a. Neste, in
clue a instrucção publica . Aliás, na pratica, e neste Brasil, m.uitas vezes a 
saude ela alma tem de ser curada antes ou con juntamente com a do cor,po. 

Não será singular aquillo que um dia, director de instrucção publica do 
Districto Federal, meus olhos Yiram em uma escola de Guaratiba: crianças 
tremendo de sezões, ás quaes hav:a mistér u·atar, antes de ensinar. A edu
cação aqui se confunde muitas vezes com a assistencia. 

Confunde-se immensas vezes, com todos os misteres e ,preoccupações so
daes. Não ha no Brasil difficuldade, empeço, desot·dem ou ruina que não 
tenha por origem um vicio de e ducação. Seja o "não. pôde", da oc-ebeldia po
pular á disciplina das ruas. seja a anarchla impenitente armada a dynamite 
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ccntra o governo legitimo, seja a recusa ao alistamento eleitoral, a falsifi
cação da estatística ou do recenseamento, a fraude ao sorteio ou a excu :Sa 
ao jury, funcções cívicas ou políticas, dever ou patriotismo, não condemne
mos antes de indagar a causa, é um vicio de educação, a usente ou perver
tida . Um exemplo, Sr. ;Presidente, entre milhares de outros particulares, que 
poderia citar, si precisasse convencer â. Camara deste truismo. Oonhece 
\'. Ex . essa benemerita lei Eloy Chaves, que deu aos ferroviarios do Brasil 
aFsistencia na doença e no accidente, aposentadOl.'ia na velhice, p ensão n a 
morte â. família desamparada. Para isso concorrem as emprezas, o publico e 
c Estado com a taxação addiclonal das tarifas e tambem, um pouco, os in-
1eressa.dos, com um desconto mínimo, de tres por cento dos seus vencimentos. 
Essa obra meritoria de providencia social devia proteger a dezenas de mi
lhares de trabalhadores no Drasil. Ha paizes no mundo que ainda não 
têm tal beneíicencia publica: onde existe essa legislação social no estran
geiro foi conseguida pelo pt·oletariado como uma reivindicação legitima do 
direito operario. Pois bem, aqui, em São Paulo, o nosso grande centro ferro
viario, os empregados jornalei ·os, os mais necessitados e numerosos, des;Jcl
dem-se das empresas, proximo o termo de seis mezes, em que devem ser in
scriptos para os favores da lei, para se irem offerecer a outra estrada de 
ifen·o, para outros quasi seis mezes, moveis, instaveis, imprevidentes, abando
nando vantagens de assistencia, remedio, hc.spital, aposentadoria, pensão, PO!' 

evitarem um pequenino desconto mensal de tres por cento no v encimento. 
Por que? Por que tal aberração, mais do senso economico do que do senso 
-com mum? Simplesmente, por falta de educação, de instcucção popula r . 

Sem educa(;ão, não l)óde existir este sentido elo homem social, que é a 
previdencia; o homem economico, unidade do complexo sociologico, não pOdo 
prescindir, essencialmente, da educação. Sem emphase, m as com a verdade 
mesma, pôde-se dizer que a educação é a consciencia social do individuo, como 
é do Estado. Diria Romagnosi, que o proprio Estado, no campo da activi
dade social, não é mais que uma grande educação. Qs ma.les do Brasil a" 
hoje, e de todos os tempos, resumem-se apenas nisto: privação, ou defi
cit\ncia, ou perversão da educação physica, intellectual, dvlca ou polltlca. 
E não será. opportuno, no momento de uma reforma na Constituiçaõ; 'de uma 
reconstituição, não socá. adequado e até necessario reflectir sol>re objecto tão 
essencial aos brasileiros e ao Brasil? P erdoem-me os juristas da Camara, 
quasi todos nós, que lhes supplique, mesmo correndo o risco do ridículo, um 
momento de attenção. 

O momento no mundo é propicio a essa cogitação. A ;nossa civilização 
rnecanica parece ter fallido na Grande Guerra, pelo menosprezo â. educação 
moral. Os egoísmos nacíonaes, nome exacto do ·patriotismo imperialista Ie
vacam o mundo ao crime e â. ruina. Tanto a consciencia doeu aos uo~e.n~ 
pol!tlcos responsaveis, que o primeiro cuidado, após o armistício, foi, na In
glaterra, na França, na Allemanha, a reforma da instrucção publica. Um 
reclamo veiu unanime . Pouco importa que os males fossem oppostos: a es
cola unica. A Allemanha a pedia, porqu-e nem o Zollverein, nem a unidade 
do Imperio deram a communidade de alma, nem a unidade ;nacional ao povo 
allemão, dividido por classes, que são -compartimentos estanques ... SP!'iam 
precisos os vasos communicantes da "escola unica", de nobres e plebeus, 
1unket·s e proletarios, para.. o equilibrio e a solidariedade do povo allemão. 
A França a pedia, por temer outras guerras sanguinolentás e arruinadoras 
po!s que na '"escola unica" os a!ortun~dag conhecem os m!sera.vet:;, raz-se~ 
lhes uma alma commum, com que uns não veem a prepa-rar esse imperia
lH>mo milita,· " economico que manda os outros â. guerra e â. miseria. e ~ 
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na escola unica que se forma a alma .pacifica e compassiva do povo que não 
conquista estt·anh os, nem explora irmãos menos !avorecléios . 

Os proprios E staâos Unidos, que tanto se jactavam ao seu systema ..au
cativo, convenceram-se que .havia por melhorar, estender, endereçar. Mais 
de um milhão e settcem:o6 101il officiaes por tests ment~>es, se revela<· •.m, na 
maior parte, de mentalidade m enor, de quinze ::...:ncs ;,penas; num~:o~issi

tnos n em attingiram os dez anno~ normaes . H omens menlnú!!l. VeJu a des
crença nos t ests, de que antes faziam cab da!, mas veiu a reforma do ensino 
pubUco. I 

A Italia arranca as suas escolas ás communas, nacionaliza-as em mãos 
ó.o Estado, e lhes dá atê endereço religioso. 

No mu'lldo, por toda parte, cuida-se de instrUJcçã.o e educaç.ão !Po:PuJrur. 
Por que não, no Brasil, e nc. momenlt~ de urna nova eonstítmçào? Sererno.:> 
acaso os unicos, moral, cívica, mental e profissionalmente educados? 

Nascemos para o mundo com a e<.lucaçao moderna. Com a Iten ascença 
n o Mundo Antigo, nasceu o Novo lMtmdo. E foi essa sêde de saber, a .de 
nascimento, que conheceu -e salvou o mundo. Os <.lescobriaores e c::ate<.tuistas, 
buscando terras novas e n ovas almas, levavam com sigo taboaaas e cartilhas. 
As universidades coloniaes começam ao primeiro seculo americano. A voca
ção dos grandes homens publicas é educativa . Dé Horacio Mann, que deu 
aos brancos uma consciencia idealista, a Booker Washington, que aos n egroo 
deu uma disciplina realista, fJara a pa:r; e "' grenlleza d~ Esta<li'J~ Uniao:s da 
America do Norte, o instrumento unico é a escola . Esse pequeno e admira
vel paiz, a Banda Oriental do Uruguay, que desaprendeu as revoluções Ji!Or
que aprendeu a enriquecer, que tem a paz com o padrão ouro, ae~e essa 
prosperidade á educação, e Varella deve ter mais -concorrido para isso que os 
políticos e as caudilhos . Sarmiento é o deus leigo b tutelar da CIVilização 
argentina, o m aior .;, c melhor dos seu. bomen~ <lt> Ellt..a<io •yrq'J& eduça.do.c 
de sua Nação., 

Sómente nós não tivemos um educador e a nenhum grande homem pu
blico de responsabilidade seduziu, até hoje, esse titulo, no Brasil. Elle está 
vago . O pouco que til'l!hamos vamos perdendo. . . Quem reeducará o Brasil, 
quem nos educará? 

-Tínhamos, sim alguma cousa. Spix e Martius puderam, no interior do 
Brasil, entender-se, em latim, com a lguns professores regi os. Ha um seculo 
ainda, havia no sertão do Brasil p1'ofessores de -grammatica latina. . . Hoje 
serão escassos no Rio de Janeiro. O Imperio independente acabou com essas 
escolas . Os cursos que herdámos, os quatro, no Recife, ::Bahia, Rio e S. Pau
lo, continuaram, todo um s cu lo, sem progresso. D. Pedro II interessava-se 
pelo ensino SUlJerior e secundaria, assistindo a lições e a concursos. A Re
publica, mais escassa, nem assiste a isso. 

O SR . Gn-smro .AMADo: - Projectos sobre o ensino é que não faltam no 
Congresso Nacional. 

O SR. AFRANIO iPEIXOTO: - Mas, faltam-nos decisões . 
E haverá, nesses trinta e seis annos, com que encher dez volunws de 

documentos parlamentares, da lastima vã de que o Brasil desaprende a ler, 
o Brasil é analphabeto. Vêde bem, já nem se falla mais em. educar; o mal já 
é rupenas n iio sabe1· ler, escrever e contar, como si isso fosse tudo, e fosse o 
melhor. P erdemos esse tempo em <procurar na Constituiç<"i.o a possibilidade 
de permittir á União educar os brasileiros, á revelia ou com o consentimento 
dos Estados. O recenseamento de 1920 demonstr·ou que em 4 brasileiros, 3 
são analphabetos : 7•5 % de população do Brasil é ignorante .. Não será agora 
o momento de recapitular, de 'penitenciar, de ten tar um e&orço mais sério e 
propicio? 

I 
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O ante-projecto de reforma attendeu a isso e acreditou, sem duvida, rea
lizai-o, emendando assim os ns. 3 e 4 do artigo 35, que indica as attribuições 
do Congresso : 

"Crear instituições de ensino superior, secundaria, e profissional e au
xiliar, mediante accordo com os Estados, o .ensino primaria local" . 

Após as discussões dos leaàe1·s !ficou assim redi.gida, succintamente, a 
emenda do p1·ojecto de reforma, que nos foi apr·esentado : 

"Crear quaesquer instituições de ensino, •podendo mediante accordo com 
os Estados, auxiliar o desenvolvimento do ensino primaria local". 

o grande mal, para o qual se vem pedindo remedio, a de limitação das 
funcções respectivas da União e elos Estados, em materia de educação, nem 
slquer mer'eceu consideração do projecto constituinte . Não ficam definidas 
as posições e ficam perturibadas as funcções reciprocas .. . 

V. Ex . relevar-me-iha, Sr. p .residente, e a Camara, de cuja generosidade 
abuso, si mEi" confesso partidario da centralização do ensino fundamental. 
Não é e lle que dá o nucleo á formação da personrulidade civil e moral? T odos 
vamos vendo como a extensão te:rritorial, o progresso regio·nal, a distancia e 
a disparidade vão fa:llenoo um Brasil !fragmentaria, daquillo que a natureza, 
a tradição, a língua, o esboço comvosto de gente, tendiam a :fa:ller uno e in
divisível. O massiço central e o seu deborum litoraneo; a posse portugueza. 
occorrendo, do Maranhão a S. Vicente, de Pernambuco á Cisplatina, o crite
rio de Pedro I, servido por J osé Bonifa;cio, que nos uniu com a dynastia na 
formula monarchica; o de lPedro II, servido por Caxias, que nos manteve uni
dos reprimindo rebeldias - sepa!I'atistas, - tudo o que nos reuniu até agora. 
com o progresso de uns, a remissão de outros, vae, vor culpa principalmente 
da educação. nos vae· lamentavelmente separando. Um pequeno signal são 
os vinte hymnos e as vinte bandeiras, d'as vinte patrias provincianas. 

0 ·SR. GII.BERTO AMADO: - E' até ridículo. 
O SR. AFRANio Pmxoro: - E' até ridículo. como diz muito bem o meu 

nobre co!lega; mas existe . E' o signal menor de mal consideravel. 
O essencial e perigoso é a diversidade dos brasileiros differentes pela. 

alma e p ela ca;pacidade, isolados nos seus confinamentos region.aes, nortistas 
e gauchos, sertanejos e litoraneos, sulistas e nordestinos, Brasil que se des
aggrega porque a educação fundanllental não •póde fazer brasileiros, e vae 
fazendo goyanos e ceareiiJ.ses, mineiros e paulistas ... 

Quizera, por mim, confessei. ver a educação ter o seu endereÇo nacional, 
por intermedio da União: estariam os a par das grandes nações da Europa, 
F'rança, Inglatevra, Allemanha. Mas, reconheço que grandes vaizes tambem 
as ·confiaram, as preoccupações de ensino popular, aos municípios e commu
nas: a Suissa é um exem.plo, e conta em assumpto de educação. Mas, a Italia, 
que a imitava, tornou atré\s, e acaba de entregar á nação o enstno funda
mental. 

Nós que, pela Constituição de 24, attribuimos o dever ao Imperio. pelo 
Acto Addicional, já por iTllJitar os Estados Unidos, conlfiamol-o ás províncias. 
Reconheço que seria hoje im<possivel rehaver esse direito. Elle ficará, pois. 
aos Estados. -como está . Mas n!lJda impede que a orientação seja "nacional", 
isto é, brasileira, e esse endereço s6 póde ser dado pela União. 

Como? Cessem os suscevtiveis da autonomia particularista suas preven
ções; apenas, p1•inciJpalmente, com uma providencia, qu e me parece decisiva. 
Será a fundação., na !Capital do Br'asil, de uma escola normal superiéir, semi
nario da educação nacional, viveiro do professoracro de todos os lyceus e 
gymnasios estaduaes, de todas as escolas normaes vrimarias e secuntlarias, 
espalhadas pelos vinte Estados da União. Nessa escola 0 alcance patriotico 
será •conseguido pela unidade pedagogica. A idéa não é minha, Sr. Presi-
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dente, embora enaltecida pelos numerosos signatarios da emenda que vamos 
a presentar, mas, aqui mesmo exposta, em 1912, 'Pelo 8r. Miguel Calmon, o 
estadista de tanto sab r e clarividencia, que honra a minha terra, e honra 
o Governo da iRepub!ica. 

Outra idéa nossa é relativa ao ensino secundaria, que' é e deve continuat· 
a ser da alçada da União. mas deve ser democratizado. A expressão serâi 
pleonastica, em uma democracia. Tambem ::Murtinho quizera republicanizar 
a Repulblica. Democt'atizar o ensino secundaria serã. pol-o ao alcance do 
povo, ao menos dos mais capazes, do povo. Porque, Sr. Presidente, não 
cuido em alarmar vãmente. o patriotismo da Camara, um grande mal nos 
ameaça, a, nossa à'emocracia. 

O ensino é gratuito, e ouço dizer que obrigatorio, embora sem sancções 
ã obrigação; não ha bastantes escolas para que se puna a quem não mande 
os filhos aprender. Mas, ainda que isso aconteça, gratuito e obrigatorio o 
ensino. e todos os menores, em idade escolar, os 15 % de população de um 
paiz, entre nós 4,5 milhões de peq1,1enos brasileiros na nossa escola unica, 
a inda assim, o :problema nacional do ensino fundamental não estarâ. resol
vido, a contento da democracia. 

Attentae bem. Na escola l])rimaria o filho do rico. irmanado com o do 
pobre na nossa escola publica (e graças a Deus, as nossas escolas já recebem 
filhos de ministros), são bons ou máos alumnos; mas como os pobres são 
infinitamente mais numerosos, si têm numerosos alumnos maus, tambem 
terão muitos outros bem dotados. Digamos, si em dez ricos lha um alumno 
inte!ligente, em 90 pobres haverâ. nove alumnos iguaes â.quelle rico. A escola 
primaria gratuita educou socialmente e desenvolveu mentalm~mte sses dez 
brasileiros capazes. Vae começar o ensino secundaria. !Mas os pobres não 
podem frequental-o: o lyceu, o gymnasio, o collegio, custam caro, e as tax!l-9 
a ugmentam, com a carestia da vida. Os 90 '[Jobres vão para as falbricas. para 
a lavoura. para a mão de obra. ... Os 10 ricos, esses farão exames, depoiS 
serão bachareis, medicos, engenhe;~os, jo~nalistas, burocratas, po!iticos, 
constituirão a classe dirigente e responsavel pois que conseguiram a cultura 
hum"mista e superior. Mas ·como nesses 10, a,:Jenas um é ;rtelligente, "•sa 
"élite" tem apenas um decimo de capacida-de. 

Não poderemos - dev;amos poder. . . - aos paes afortunados impedir 
que cultivem os filhos incapazes que lhes deu a natureza, mas, vêde bem, se 
pueessemos, si o Estado pudesse dar instrucção média e superior â.quelles 
n ove bem dotados filhos de pobres, a "élite" resultante seria immediatamen
te elevada a uma !fracção cinco vezes maior. Portanto o nível educacional e 
cultural do paiz, subiria, e seu Governo, feito por essas crasses cultas, ne
cessariamente, seria mais capaz e mais feliz. 

O Sa. GILBER'lio AMADO: - V. Ex. estã. pregando uma theoria perigosa: 
a da necessidade dos •homens de valor. 

O SR. AFRANio PEJIXoTo: -V. Ex. o diz com ironia. 

Mas, que acontece? O ·Estado é indifferente â. l])ropria sorte. Dá instruc
ção primaria a todo o mundo, e pâ.ra ah!. Permitte que, por sua indifferença 
só os filhos dos ricos, capazes e incapazes, vão ter ás escolas de humanidades 
e ás escolas superiores: desses medicos, bachareis, engenheiros, na maior 
parte incrupazes, recruta os seus burocratas e cs seus politi.:!os, ou seu::, <llri
gentes, administradores e guias. . . Estamos fazendo a selecção dos incapazes 
afortunados. 

Urge a protecç;§.o sochl dos mais aptos; e isso se terá, com a democrati
zação do ensino, do ensino secundaria, pelo menos. A Eurn,~a possue a il's
u~ulção daP chamadas "bolsas", o os "boursiers", que se :Jhamam em Fran
ça , são os alumnos pobres mais c'3pazes, os :(lle1hores a.lumnos do ensino pr!-
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mano. que o Estado educa para os seus ser'vidc-res, com os qua~~ s~ vJ.e !e
licitar mais tarde. Jaurés foi um "boursier"; a bolsa de Pocro II, s ubs ti
tuindo-se á da !Ilação, fez Carlos Gomes . Quanto talento malbarata o Brasil, 
pela sua indid'ferença? 

O .SR. ARMAND<r 1BURLAMAQUI: - De 'Pernambuco já veio um á Presiden
cia da RepubUca. 

O SR. AFRANio PEJIXoro: -(perfeitamente. Illustre P residente da Repu
blica foi um "boursier" de P erna=buco. Si iPernambuco não tivesse aberto 
sua bolsa. que deve ser generosa=~mte aberta a todos os cidadãos, não teria 
esse pupillo do Estado chegado á su~rema direcção do paiz . 

CPara essas despezas, despezas mprescendiveis do ensino publico, é 
mistér a collaboraçáo do Munidpio, do Estado, da União. A casa escolar, e 
a fiscalização da escola, e da sua trequencia, deviam ser do interesse da 
co=una ou do munici~io; o professor e as escolas normaes, primarias e 
ecundarias, os ·gymnasios, seriam dos Estados; a escola normal superior, ins
trumento de nacionalização e de unidade espiritual do ensino, seria da União. 
Os orçamentos respectivos deviam consignar as verbas necessarias a esse 
pão do espírito, tão imprescindiv [ como o outro. IJI.'[ais um fundo de educa
cação é necessario. CP ara isso se nos afigura alvitre admiravel aquelle to
mado nos Estados Unidos da .America, o fundo escolar, formado por patrimo
nio de terras publicas - 1116 avos do territorio americano, cada vez mais 
valorizado por exp'oraç;ão e aproveitamento - e outros ilnpostos e vu\.>.:tS, 
evitando a .penuria das t:ri~es per.nanentes ou periodi.::as dc.s Lrarios puh'!.icos . 

D esse fundo escolar fez-se a.qui mesmo, na legislatura passaea, pre
goeiro o Sr . Azevedo Sodré, a nossa maior autoridade em assumptos de 
educação. 

Não seria agora o caso de os suggerir a todos os Estados, esses fundos de 
educação, que a lguns pensam em crear? A Bahia determina que 6 o/o da 
renda municipal seja gasta com ensino . 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -Reclamo a primasia para o meu pequeno 
Piauby, primeiro Estado que teve a iniciativa. 

O SR. AFRANio iPmxoTO: - Felicito a V. Ex. e aos piauhyenses, por 
terem procedido dessa maneira, e não posso calar meu enthusiasmo diante 
de uma assembléa de professores mineiros, que votaram que 10 o/o das rendas 
publicas de todos os Estados, sobretudo da prospera :Minas Geraes. fossem 
dedicados éJ instrucção . 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUr: - Identica resolução foi tomada pelo Con
gresso uas Municipalidades do Piauhy . 

O SR. AFRANio PEJIXoro: -O ensino, precatado e provido pelo fundo es
colar, será a providencia da cultura do Brasil. 

Não é tud'o. Falta o ensino profissional primario, dos artífices e operarios; 
o ensino profissional das profissões liberaes - :medicos, bachareis en~enhei
ros; - o ensino tecbnico superior desinteressado, de artes e scie~cias" e let
tras .. . A enumeração não é inutil, pois que ensinará o que nos falta, nós 
que presumimos ter tudo, tdos os orgãos do ensino publico. A quem cabe
rão? Certamente qUe aos capazes, isto é, aos Estados, aos 'M:unicipios. aos 
J?articuloares idoneos, talvez mesmo á U nião . 

Privativamente, é que não. A' Constituinte de 24 foi impossivel crear 
uma universidade, ~porque todas as províncias a queriam e não Se podendo 
servir a todas, ficou o Brasil sem nenhuma. Mais alguns quarteis de seculo. 
na Republica, sob Rodrigues Alves, o projecto Sodré-Gastão da Cunha não 
teve andamento, rupezar do bafejo official, porque para contentar os Estados, 
o relator Satyro Dias prom tteu uma avenida universitaria, rasgada de Norte 
a Sul do paiz. O Brasil não deu e não dará um passo em materia de ensino, 
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se não puder correr os vinte passos que delle exigem, ao mesmo tempo. . . Os 
quatro institutos que recebemos do temp 0 colonial e do -primeire> imrperio, 
ficaram os que temos ... O que temos elo mais foi ela iniciativa. particular. 
adaptados ou n ãe>, em seguida, pelos Estados . Assim, as Faculdades de Di
reito do Rio, da B a hia, de tS. Paulo, de Belém. . . assim as de Medicina do 
R ecife, de S. P a ulo , de Porto AJegre, ee Bello Horizonte, assim as Polyte
chnicas da Bahia, de S. Paulo. . . que já nos honram e vieram da iniciativa 
privada e !foram ter ao orçamento dos Estados. 

Ouvi que o ideal de um elos a u tores do projecto de reforma Constitucio
nal é entregar tudo isso á União, tudo isso que ella não soube crear, e não 
poderá desenvolver . .. Que erro formidavel, que esquece a historia política e 
, realidade sensível ! 

A velha formula do direito public.o, ouj1~s stmt o01nmoàa ejus !Zebent esse 
.:noommocla não é s6 util applicada á eclucação de> individuo, senão á sua fa
milia, a sua communa, seu estado, sua nação. Synergia organica e funccio
nal , como diriam os technico::l, para esse resultado . A União, o Estado, o 
i\1unicipio, pela Constituição, devem ter ded'inida.s suas possibilidades de in
ervenção, em materia de educação publica. Cabe na Carta Constitucional a 

t":ef inição desses direitos e deveres ; as regras geraes devem ficar prescriptas, 
·oro a orientação n.aconal do ensino, com a selecção dos mals aptO<!, com O!> 

neios economicos <le os realizar pelo fundo ca educação, com o estimulo 
t ntre os Esta.dos, e, dentro destes, entre os municípios, sem tolher as ini-
\ativas privadas, idoneas. 

O Brasil que se desagrega, que não conta mais brasileiros, pois que, 
·mesmo aqui, entre nós, no seu pa rlamento que o representa, nas pequenas 

orno nas grandes commissões o criterio de escolha é o geographico, é o 
mirn·o-geographico; o Bras il, que se desconhece e se ingnora a si mesmo, pois 
"Ue a União não soube fazer-se o sensorio <>ommum <los brasileiros, deve 
~upplicar a sua constituinte, ou <fé-Constituinte - a expressão, feliz, é do 
.!lustre 'Sr. Octavio Mangabeira, - o Brasil deve esperar uma reforma <lo 
.spirito nacional, pela reforma do ensino publico. 

Delle, desse nosso B'rasil, tão admirado e tão desquerido, se pôde dizer, 
- tanto a esmo, ao Deus dará, vamos vivendo, - delle se dirá que é im
.uensa carta sem endereço ... Para onde vamos, para que destino? Cumpre ã 
~'ração actual, para não falhar a si mesma esc.revel-o, e este é o mo
•lento. E s6 a consciencia publica, que dá a edut>ação, pôde fazel-o. O fu
'uro legislador nos deve fazer a nós a censura, <-om o labéo de incompetencia, 
•e, em 36 annos de experiencia republicana e democratit>a, sentindo as nossas 
, tltas e omissões, não tivermos aprendido nada. Penitenciemos-nos, é o mo
mento. 

Maravilham-se os estrangeiros, de nossa terra. Um, porém, vendo-nos 
<Ji,s trahidos, ignorant s, sem ideal, não o declarou, m as o sentiu, e pergun
tou: "Será este povo digno da terra que possue?" 

O SR. GILBERTO AM.ADO: - V. Ex. accrescente que era um jurista, o 
>:r . Bryce, que naturalmente não sabia sciencias physit>as e tinha conheci
mentos superficiaes em outras cousas; do contrario, teria observado que o 
Brasil é um paiz tropical. 

O ISR . AFRANIO PmxoTO: - Bryce verificou muitas cousas, que os noss0s 
;UI·istas não sabem observar. 

Cumpre, porém, que possamos responder aos James Bryt>e : tSim, e eis 
r's provas dos factos. Só um povo culto será digno deste admiravel BrasiL 
E para serem admiraveis, os brasileiros ·s6 carecem que o. Poder Pnblico 
cum-pra o seu cever, não lhes negando o seu direito. Tenho dito. (Muito 
bem; m1~ito be'l'n. Palllnas). 
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EMENDA 

Art. 35, ns. 3 e 4 - Substituam-se: 
3°, prover a orientação nacional do ensino primario e a regular e demo

cratizar o ensino secunda.rio, dirigidos e custeados pelos Estados, rr•ediu.n te 
o fundo de educação creado por leis especiu.es, a judando o desenvolvirr•.entc 
delles em todo o territorio do paiz, onde se mostrem deficientes. 

4°, fiscalizar o ensino profissional primario dos artífices e operarios, o 
ensino profissional secundario das profissões liberaes, o ensino technico su
perior e o ensino superior scientifico e litterario, dirigidos e cust.E>ados J,Jclo~ 

Estados, p elos municípios ou por aseociações privadas idoneas. 

Salva a redacção . 

Sala das sessões, 2 de Agosto de 19 25. - .A_f1·anio P ei::;c to. - J31·az do 
An~aral. - Tavares Cavalcanti . - l f'iel Fontes. - Franc·isco Rocha. -
Vicente Piragibe. - Olegario Pinto. - Ayres da Silva. - Carlos Pessôa. 
- Carvalho Neto. - Homero Pires. - Baptista B'ittencourt. - Uentil Ta
va1·es. - Pacheco Mendes. - J1wenal Lama1·tine. - Alves ele Castro. -
Simões Filho. R. Be1·bert de Casu·o. - tJ.,gC11me?nnon de J'[ugalhií.e~. - Gosta 
Ribeiro. - Ubaldi-no de Assis. - Rego Ba1-ros. - Gonçalves Ferreira. -
Euclides Malta. - Pa1~lino de Souza . - Wande1·Zey P inho . - P into ela Ro
cha . - Pet·eira L eite. - Raul lJiachaao. - J. JJ1agalhãr>s de ..:111neida. -
l J. Berna1·de.s Sobrinho. - Alfred,o R1~y. - lYiar colino Bat'1'Q~. -- Nelson 
Oat·und.a. - Pessôa 4e Queiroz. - T .hontaz Accioli. - Oesario de Mello. -
Natalicio Cam.bo'ÍIIn. - Arnwnào B1~1·Zamaqui. ~ J oão Meira 3'1tn ior. - Ola
vo Eoydio. - Pa1tlo Marawhão. - Chermont de lYiirar.dAL . - Eph:iyeniu de> 
l>:tllcs. - lJiontei?'O de Fi-J~ct. - Plínio Ma1·ques . - GalcZ:.>to Pilhf'J. -- _;_,.:1•
..l•Jipho Pessôa. - AlcB<-s Bal~ia. -Alberto Manunhão. -- Bocayu·"a Oun!w. 
- FaNo Ban·eto. - Annnibal de Toledo. - D oming'ls Ba?'lJOsa . . -- .Oo1·uct; 
Pm·to. - E1trico Valle. - F1·ancisco Valladalres. - Jo(ío SeM los. --- Cesc.r 
'Ve1·g1tei1'o. - P i1·es do Rio. - Heitor Penteado. - Bento de Miranda. -
Pu!..·o Bnrges. - Fen·ei•·,t. Litma. - Rodrigues lYia "ha•l·J. --- l·'úl elis R ets. 

J ustijicação 

"Quiconque a passé par l'école primaire sait qu'en elle se for
me inexora!blement l'avenir d'une nation ou d'une ra.ce . Sur elle, et 
sur elle seule, tout se c-onstruit ou se tran~forme, car '3lle üornmande 
non seulement les prejugés, mais !e gout et les mreurs du peu ple . 
Elle fabrique le "milleu" en dehors de quoi n'existe ni res-onance 
ni signification sociale. Une nation a le cadre que !ui forme eon 
armée, la solidité que lui assurent ses finances, les chan ces que lui 
prepare son école ." 

L UCIEN RoMIER 

A instrucção primaria é o postulado da democracia, governo do povo 
pelo povo e para o povo . 

Por isso, ella deve ser gratuita e Clbrigatoria. E' a condição mesma da 
existencia de uma nação moderna . O seu primeiro caracter politico deve ser, 
pois, "nacional". 
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o nosso ideal é ter uma escola unica, disseminada, profusa, usina "em 

3 érie" da fOrmação dos "mesmos" brasil<Jiros, edu ca.dos e cultos, e não, 
como agora, diVersos pela alma e p ela capacidade, isolados, nos seus confi
namentos regionaes, nortistas e gaúchos, littoraneos e sertanejos, nordes
Jnos e sulistas, Brasil que s.e desaggrega, porque a educação fundam€ntal 
não poude fazer brasileiros, mas cidadãos de pequenas "patrias" provin
cianas. 

Si o Bra.sil não se póde desinteressar da formação dos brasileiros, cum
pre que a União oriente e dirija, espiritualmente ao menos, a educação fun
damental. Assim fazem os maiores paizes do mundo, a Inglaterra, a França, 
c. Allemamha . . . A nossa Constituição de 1824 assim o quiz.. Nesses trinta e 
.. antas an.iJ.os de regimen republicano, todos os nossos constitucionalistas 
\ êm querendo ii).terpretar o texto da Constituiçã!o de 1894 para permittir a 
intervenção federal, junto aos Estados, parcos ou descuidacos. E', pois, 
uma necessidade ·'nacional" . Ella se realizará principalm,ente com uma es
'Ola normal superior fundada pela União da Capital do paiz., viveiro dos fu
;uros professores de todos ·os gymnasios e ly.ceus secundarias e de toda.:< 
.'!.s escola.s no~rtna.es primarias e secundarias <lo Brasil, onde até agora, infeliz
nente, •se ensina, ainda sem se ter aprendido a ensinaJr. A wnidade espiritual 
<lo ensino publico virá principalmente dahi. O ender eço nacional estará in
d uido no alcance pedagogico. 

O fundo de <Jducação é o que dá segurança e prosperidade á instrucção 
popular nos Estados Unidos da America: a Argentina os imitou. Chega a 
assa vez.. Oreado o fundo da educação - que libertará a instrucção popu

''lr das c-rises periodicas ou constantes dos erarios pubiicos - por leis es-
• eciaes dos Estados, fundarão estes suas escolas, formarão os seus profes
ores primarias, custearão o seu ensino, a União dará apenas, e é tudo, a 

r.ire cção geral, soocorrendo 'Onde haja deflciencia de meios, remissão ou mâ,o 
;ndereço educativo. 

O ensino secundario que cultiva, func-cionalmente a p·~rsonalidade, or
a n icamente formada pela escola primaria, concluirá essa obra de mentali
lade brasileira, que nos é essencial: não póde deixar de ser dirigida pE>la 
Fnião, embora cll;'lteada pelos Estados. Elle deve, porém, ser democrati
~'1.do, posto ao aJ!canee do povo, dos mais aptos alumnos pobres das ilSC'olas 
··rlmrurias, para se ir fazendo a selecção ·dos competentes e não, como agora, 
,. selecção dos incapazes afortunados: proverão as bolsas E-scolaves, creadas 
por l<Jis especiaes. 

Os outros ensinos, profissional, technic-o, superior de sciencias e h·ttra.':l, 
nadem ser da União, do Estado, do município, de associações privadas idomlas 
uma vez que fiscalizados pela União. 

Nos Estados Unidos quasi todas as Universidades são privadas: rarissi
ma.s e não as mais afamadas, pertencem ao Estado. No Brasil já h a institui
~ões dos Estados que se impõem á admiração, tal a Elscola Poly.tec_tnica. de 
S. Paulo. A Universidade do Paraná tende a ser uma realidade, emquanto a 
ào Rio de Jamero é apenas nominal. O estimulo, entre os Estados, fará se 
complete mais depressa esse quadro da instrucção pl"'fissional, technica, sci
entifica e litteraria. 

A União fiscalizará essa evolúção, sem as intervenções. periodica.s das 
'l'eformas, que visam principalmente o professorado do Rio de J aneiro, es
'JUecido e dos Estados, isto é, esquecido o paiz . 



-344-

Estas emendas permittirão cuidar-se da formação "nacional" dos bra
sileiros, e estimularão a e fazer ou completar o quadro edu cativo de 
todos .os nossos patrícios, .segun do as necessidades regionaes. Serão servidos 
todos os ~~cantos de nossa terra, servido prinmeiramente o Brasil. 

Em sessÕes do mez de novembro o Sr. Tavwres Caval
canti proterht os disc~t1·sos a-baixo em defesa àe emenda- sobre 
o en!sin•o p1·irnwrío ottercoic'La á JJ?·oposta àe 1·evisço àa Oon
stitwição. 

O Sr. Tavares Cavalcanti: - .Sr. Presidente, em 12 de Outubro de 
1921 reuniu-se nesta cidade, sob {)S auspícios do Governo <1a R epublica, e 
por 'convocação do Sr . Ministro do Interior, uma conferen cia internacional 
do ensino primario. 

L,N,esta conferencia, que funccionou cerca de trinta dias, foram discuti
das .a;s mais àmportantes questões, e debatidos os mais relevantes assum
ptos pedagogicos. 

Coube-me a honra de produzir o discurso em sua sessã.o inaugural e 
ahi, Sr . Presidente, eu dedar~i entender que . se a Constituição actual não 
permittisse intervenção da União no ensino primaria, se fosse necessario 
reformai-a para que tal intervenção se desse ,eu, pelo mffi10s neste ponto 
seria revisionista. Mas, accentuava eu: penso que, dentro da propria Cons
tituição vigente, esta intervenção tem lugar, para bem dos dlt>stinos da 
nacionalidade brasileira. 

O SR. HENRIQUE DonswORTH: - Aliás, n esse ponto, ha o parecer bri
lhante de Araripe Junicn·. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Agradeço o aparte do meu nobre collega 
pelo Districto F ederal. Fui, desde então, dos que sustentaram como possível, 
a intervenção da União neste assumpto; mas isto, porque a idêa da revisã0 
constitucional ainda 'não tinha e ntrado 11a ~C-Sphera das cogitações; ella 
ainda se delineava, apenas, no domínio das aspirações e das ideologias. 

Desde porém, Sr. Presidente, que se patenteou a idêa d uma reforma 
constitucional, não podia escapar ao pensamento daquelles que a iam levar 
por deante, esta importantíssima questão do ensino. 

Convidado a tomar parte nas deliberações prelimi'llares, de que sahiu 
o projecto de reforma, constitucional, eu verifiquei quaes os propositos que a 
reforma trazia sob esse ponto de vista . 

E stabelecia-se a competencia da União para crear estabelecimentos de 
ansino secundaria, superior e profi-ssional , e para auxiliar, m ediante accôr
do com os Governos dos Estados a diffu são do ensino primario. 

Fui dos que impugnaram essa disposição conforme estava redigida. R e
conhecia que ella melhorava muito a situação actuaJ, desde que tornava 
bem clara a competencia da União para crear estabelecimentos de ensino 
profissional e pa.ra auxiliar a diffusão do ensino primario. Mas, ponderei que 
essa clausula - mediante aJCC'ôrdo com os E stados importava em uma 
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,1ffensa á so·berania da 1ln1ão e não era comp·rehensivel em um paiz onde 
vigorava o regimen da liberdade de ensino, applicada com trunta. amplitude 
q_ue até os paizes extrangeiros podem subvencionar ou crear escolas pri
marias dentro do territorio .brasileiro. 

Ouvi, com satisfaçãÕ, do nosso eminente mestre e digno collega, cujo 
nome dto sempre •com o maior respeito e anreço r. Herculano de Freitas, 
q_ue o pensamento da Constituinte não podia ser o de subordinar a .esse ac
côrdo a acção do Governo ou da Urnião, mas apenas o de mediante esse 
.1ccôrdo, abrir mais uma porta, proporcionar mais um ensejo a que a in
tervenção da União se pudesse dar. Essa formula foi, depois. modificada, e 
ubstituida mais ou menos nestas palavras, ;pela seguln.te :, "Compete ao 

Congresso Nacional crear quaesquer estabelecimentos de ensino e, mediante 
accôrdo com os Estados, ·auxiliar a diffusão do ensino primarJo". Essa a 
proposta que foi submettida á Camara e, clepois, retirada juntamente com 
outras emendas. 

Essa formula tinha vantagens sobre a prim ira. !Deixava clara a facul
'lade da União crear estabelecimentos de ensino de qualquer grão, pondo 
~ermo á velha interpretação, segundo a qual a União n ão podia crear esta
belecimentos do ensino primario. Mas, ainda não satisfazia plenamente, não 
direi o meu ponto de vista, mas o daq1.1elles que se interessam pelo pro
"resso moral e mental qeste paiz. Era preciso ficar assentado que a União 
11ão tinha uma sim'Ples fac1lldade nesse ponto de vista. Ella não tinha mes
mo simplesmente o direito; mais do que isso, devia ter, como todas as de 
nais perso.muUdades j'urirlicas do direito publico a obrigação lrrefragavel 

de concorrer para a formação da mentalidade nactonal. (ll1tt·ito bem). 
Hei ele demonstrar, Sr. Presidente, que essa obrigação é, hoje, mais do 

me qualquer outra, uma necessidade indeclinavel da R epublica. 
O SR. 1-IEJNRIQUEl DoDsWORTH: - A V. Ex. 'Dão se afigura que> a ques

tão estava em parte resolvida com os dispositivos da ultima reforma do 
e>nsino, em relação ao caso? ... 

O SR. TAvAREs CAvAWANTr: - A ultinia reforma do ensino, sob esse 
nonto de vista, é, não direi uma burla, porque não quero attribuir esse 
pensamento a quem a elaborou, naturalmente com os mais elevados intuitos, 
.nas uma simples illU são, C'Om a qual se procurou fazer crêr á Nação Bra
niieira que essa questão entrava em vias de realização. E se tiver tempo, 
.nostrarel a V. Ex. que, por essa formula, nunca cbegariamos a ter a in
tPrvenção do Governo Federal na diffusão do ensino primario. 

O SR. I-IElNRIQUEl DooswoRTH:' - A intervenção não se dará da ma.nelra 
<'Orno o illustre orador deseja, e sim mediante um accôrdo com os Estados . 
E, pelo que pósso deprehender das palavras de S. Ex., o nobre Deputado 
rJuer a iniciativa de Governo n essa questão, sua acção decisiva, indepen
dente de qualquer accôrdo. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Iniciativa que procurarei demonstrar á 
C-amara como uma n ecessidade premente do nosso momento historiao. Mes
mo, porém, mediante a clamrula de a:ccôrdo com os Estados, não seria com 
o credito de 500 contos de réis para toda a R epublica que poderíamos che
gar a solver tão importante assumpto. (Apoiados) . 

Voltando, Sr . Presidente, ao desenvolvimento das idéa.s que ia seguin
do, direi até que nas reuniões 'Preliminares demonstrei, ou pelo menos pro
curei fazel-o, que era de toda necessidade se firmar na Constituição 0 prin
cipio da obrigatoriedade do ensino prim'ario. 

Devo dizer, antes de tudo, que uso dessa expressão "ensino primaria 
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a.penas em homena.gem a.o sentido tradiciona.l que a. ella se empresta., em
:tora. reconheça. que essa. divisão que se fez do ensino em prima.rio, secun
da.rio e superior é o que ha de m ais a.n a.-chronico, e de ma.ls incompatível 
com o espírito da época. (1JI1tito bem). 

Actualmente, a. instrucção só póde ser dividida. em funda.mental e te
chnica.. A instrucção funda.m.entaJ. comprehende o que antigamente era cha
ma.do "']YI'ima.rio e secunda.rio"; a. technica. a.br a.nge o ensino profissiona-l e 
o superior . (M1tito bem). 

lEm todo o rca.so, Sr. Presidente, em homema.gem á tra.dição e por ser 
essa ainda. a tec<lmologia domtnan<te em nosso meio, e u me re.Derirei apenas 
á obrigatoriedade do ensino prima.rio, em vez de obrigatoriedade do ensino 
fundamental, como me expressaria se quizesse esta.r rigorosamente de ac
côrdo com a.s minhas idéas. 

L evantei a questão da obrigatorieda-de escolar porque, pa.ra mim, ·essa 
these tem a dupla face de torna.r o ensino como obriga.ção daquelles que 
t êm de a.prender e daquelles que o têm de proporciona-r . Eu disse que 
na Con!Stituição vigente, como, aliás, nas legisla.ções anter iores, esse proble
ma :;:e collocou sempre no ponto (!e vista. das faculdades ou da.s preroga.ti
va.s dos governos geral ou provincial, na. Mona.rchia, federa.! ou estadoal 
na RepubÚca, quando deveria ser col!oca.da sempre no ponto de vista das 
obrigações do Estado. 

Deixa.rei de enca.ra.r o que foi o ensino mos tempos coloniaes, porque 
isso é plenamente sabido. NesEa época., o que tivemos, foi o ensino da.do 
pelas corporações religiosa.s, sobretuc'lo pelos Jesuítas. Após a expulsão 
dessa podero:õa e importante companhia religiosa do Bra.:;:-il, tivemos, por 
assim dizer, as escoias fechadas, e póde-se affirmar mesmo que não se 
rea.briram até que o Brasil attingisse a p len a autoridade dos seu:;:• destinos. 

No Imperio, a principio essa questão foi devidamente indicada. Assim 
é que todos os actos do pr-imeiro Imperio demonstravam como qu e o in
teresse grande pela causa da instrucção. Cogitava-Ee da crea.ção de escolas 
e até da fundaçãc de um subsidio litterario, idéa .que infeli=ente ;foi aban
dnmtf'a, depois. 

Mas quando se discutia o acto addkional á Constituição imperial quando 
se fez sentir a pressão do espírito federalista, que então, se alçou, 'en tre oE 
legisla.dores nac10naes, o pensa.mento de a la.rgar as franquias, as faculda
des outorgadas ás províncias, fez com qu e o en E-ino primaria lhes f icasse 
reservado. 

Posso dizer, Sr. Presidente, · sem offensa ás intenções daquelles sa'b!os 
e profundos legisladores do tempo, que obedeceram, aliás, a uma elevada 
temdencia. do espírito na.cional que evolvia para a. F ederação, posso dizer, 
r epito, sem offensa a esses que. desde então, o problema do ensino ficou 
condemnado no Brasil, porque eram bem ;fracos -õs ·recursos das prov incia.g 
para que cogitassem do a.ssumpto com a extensão que as necessidades sciaes 
requeriam. 

Annos depois isto era reconhecido por todos aquelles que se preoccupa
vam com o assum.pto . 

A propagamda rPpublicana. Sr. Presidente, se fez sempre obedecendo a o 
alto pensamento de se a.mpl!arem e de se extenderem as prerogativas da.s 
províncias, que deviam constituir Estados . Não era em semelhante meio 
que "e podia cogitar, que se podia ter o pensamento, siquer, d e retirar dos 
Estados urna prer ogativa ele que já as provi:lcia,s se achavam de posse. E 
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&U sou dos que entendem que a propaganda era muito bem inspiraóa, apenas 
0 seu eno se erro houvesse e que não foi :;:.()mente da propaganda, mas prin
oJpalmente' da constituinte republicana, foi terem E·empre cogitado deste 
ass umpto como uma prerogativa, e assim terem deixado em ruberto a dis
cussão sobre se poderia ou não a União ter tambem a necessaria ingerencia 
na materia . 

Era justo, era necessario que os EE.tados ficassem munidos de todos os 
direitos quanlv a este problema fundamental, que era essencial, mesmo, á 
<'ua formação e ao seu desenvolvimemto; mas não se cO'Illprehende que a 
conce.ssão desses direitos importasse tambem em se pretender cercear essas 
mesmas attribuiçêíes á União que, CO'Illo sabemos, é a personalidade jurídica 
soberana e é aquella cujos interesses não podem ser menores relativamente á 
forma ç;ão da m <:mta lidad.:: n1.dona1 . 

Chegámos, portauco, avuE• a eiruboração do nosso pacto constitucional a 
e.ste ponto: os que pleiteavam a intervenção do Estado federal, nesta mate
ria, encontravam a primeira barreira no texto constitudonal, interpretado 
àe a ccôrdo com as tradições legislativas do paiz e com o pensan1ento de 
ampla federação. 

Mas, ao mesmo t empo as idéas pedagogicas se desenvolviam; chegava 
<l á comprehemsão do alcance maximo que tem a questão escolar para a 

formação do homem, para a forn1ação do cidadão, elemento maximo, ele
n ento essencial nos regimens democraticos, e, de todo modo, se via quanto 
es ta questão interessava tanto á União como aos Estados, ou, se possível, 
mais a União do que aos EE.tados . 

l\IJ:ais a União do que aos Estados. por que, Sr. Presidente? Por um 
motivo simples : a União é um r egimem de ampla descentralização adminis-
1rativa e até de certa descentralização política; precisava defender-se tam
Lem , contra os pruridos regionalistas, contra o penEarnento menos confor
r'le a o seu interesse vital que se poderia traduzir na successão dos Estados 

. 0 meio para escapar a este mal não era outro semão a formação da men
talida de nacional; pensamento qm, Ee tem feito sentir com a mesma ou maior 
't.•rça nos paizes europeus, onde o remedio en-contrado tem sido como foi 
accentuado aqui pelo m eu nobre collega, Sr. Afranio Peixoto, o da escola 
'lnlca . 

Ora, si nós vínhamos tratar da refOI"l''la constitucional, norteados por 
'JSS?. experiencia, que posso chamar secular, Por que vem dos primordios 
rl o Imperio, e tambem inEpirados pelas lições dos povos cultos não se com
r.rf,hende que pudesse escapar da reforma constitucional o' problema do 
ensino. Elle foi lan çado, com muita felicidade, aliás , porque, como vimos, 
n. fórmula proposta no projecto trazido a debate, satisfazia, quanto ás attri 
h li<:ões da União, para crear quaesquer esla:beleclmentos de ensino . 

Afim de que ficassem bem patente a feição da obrigatoriedade, tive a 
honra de apreEentar uma emenda que foi muito bem acolhida, dentro e 
f•i!'a desta Casa e que logrou parecer favoravei da digna Commissão dos 
Vi nte e Um. e que as conttng nelas da necessidade de r apida discussão 
'':.eram com que fosse retirada. 

Respeito, Sr. Presidente, os elevados intuitoE da quelles '}Ue pensaram 
]J restar ~,;m s rvi<;;o á causa da r efo1ma, fazendo Quanto ás attribuições da 
Ur!Jào, para <;rear quaesquer estabelecim ntos. 

0 SR. HENRIQUE DODSWOR'I'H: - De algumas outras. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Como, porém eu me oppuz até o ultimo 

momento e .fiz declaração de voto comtrario a essa retirada, sinto-me na 
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necesE·idade de explanar m aü; a lgumas idéas no intuito de mostrar que o 
legislador constituinte, na hora presente, não Póde cerrar os ouvidos ás 
exigencias da actualidade e tem de e11frentar a questão do ens1no, sob 
pena de não attender ás mais urgen tes r eclamações da opinião publica e dos 
interesses nacionaes . 

A emenda que tiva a honra de apresemtar estava assim formulada : 
"Será obrigatorio o ensino primaria, competindo, quer á União, 

quer aos Estados, a decretação das medidas compulsorias". 
Ne~La these, primeiramente se consagrava o principio da obrigatorie

dade eo:colar, principio que, desde 1882, Ruy !Barbosa ao lado de outros espí
ritos de escol, pleiteava para o Brasil, principias que fez a grandeza da 
Allemanha e dos Estados Ulnidos e que os outros povos cultos teem sido 
forçados a admittir e a adaptar, mesmo aquelles a quem elle mais repugna
va, como a Inglaterra, sob pena de ficarem atrazados na marcha dos pro
gressos humanos . 

O S1c IlENRIQUE DooswoRTH: - E ' inacr editavel que ainda não tenha 
sido applicado no Brasil . 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Perfeitamente, porqu propaganda não 
tem fallado, 11esse sentido. 

O SR. HENRIQUE DooswoRTH: - V . Ex. p6de até accrescentar: não so 
pr.:>paganda, como boa acceitação da idéa. O que tem faltado é a iniciativa 
de exe.~uçii.o. 

0 SR. TAVARI'JS CAVA.LCANTI: - V, ffi.'{. diz uma verdade. 
O SR . tó'ALLE~ J UNIOR: - Em São Paulo vae se executando muito bem. 
O Sn. TAVARES C'•I'A'.í'1ANTI: - N·'i" precicc> do exemplo dos paizes extran-

geiros. Tenho a lição e o exemplo dos E~.tados mais adeantados do Brasil 
Todos elles teem vindo consagrando o principio, estabelecendo as primelras 
medidas necessarias para que elle vigore e triumphe. Poderei citar São 
Paul-o Minas Rio de J a neiro, Goyaz, Santa Catharina Paraná e diversos 
outro~. o que' prova que tal regimen vem sendo victorio~o. 

Atalhar-me-hão, porém, aJgunEl dos meus nobres collegas: por isso me::,
mo, torna-se dispe11savel a sua lmscripção na Carta Constitucional . 

. :vrostrarei, Sr. Presidente, que, ao invés disso, a pratica dos Estados 
denwnstra, mais do que tudo, a necessidade patente de que tal di!i:-posição 
seja in~ertc'l em a nossa Constituição . 

Temos, primeiramente, a questão de direito publico, a da competencia. 
A quer .. compete a decretaçilo da obrigatoriedade elo ensimo? A' União, 

como aos Ji:slados? 
Ora, si en.::ararmos a questão com todo o rigor das normas juridica,, 

chegaremos Q conclusão de que a decretação da obrigatoriedade com>;>0tP 
á União e não aos Estados. E cabe á União, porque tal materia tem de ser 
resolvida perante o direito civil e o direito penal e só a União póde legis
lar sobre o direito civil e o direito penal. Por conseguinte, afim de que 
temham a devida efficacia as disposições votada~, pelos Estados, é preciso 
que o texto constitucional consagre expressamente, o principio e dê t am
bem eJtpressamente, aos Estados attribuições de legislar sobre 'o ass~mpto. 
E foi por e!i:se motivo que, na emenda, inclui tambem. a competencia dos E s
tados para a decretação das medidas compulsorias, pois era mister que as 
sanccionasse o que, com muito patriotismo e em.pen'ho pelo bem publico os 
Estados a que me acabei de referir, e outros que porvemtura eu tenha o~it
tlé!o, veem fazendo essa,;. lutas contra o analphabetismo. 

O SR. Sá FILHO: - Não se encontra no art. 34, que trata da compe
tencia do CongresHo, referencia alguma ao assumpto, o que constitue ver-
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g onbosa omissão da Constituição Federal. Não se allude ao ensiJilo prima
rio, que é a ,base da democracia, omissão que não teve correctivo algum na 
actual proposta de reforma. 

0 SR . TAVARES CAVALCANTI: - J á me fereri ao assumpto. 
o SR . SALLES JuNIOR: - Estou de accOrdo com o nobre collega peht 

B ai1ia, de que se trata de omissão grave, ·não vergonhosa, porque, segundo 
o vensamento dos constituintes de 9:1, assim como os Estooos ficaram, ma. 
partilha das rendas, com mais largos recursos, era acreditavel que todos 
provessem a instrucção primaria. 

o SR. TAVARES CAVALCANTI: - Vou responder ao aparte com que me 
honrou o nobre representante da Bahia. 

Realmente, o art. 34 nada diz a respeito e, segwndo o meu modo de 
ver, andou bem a Constituinte não incluindo disposição alguma, a respeito 
da instrucção primaria, no art. 34, porque este se refere ás attribuições 
privativas do Congresso, e eu penso que não devia ser attribuição priva
tiva ao Co111gresso, mas cumulativa com as dos Estados, essa relativa ao 
em:Jno prlmario. Isso deveria ficar consignado no art. -35. 

O SR. SALLEJS J UNIOR : - Nas attribuições precípuas dos Estados. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - ... juntamente com a attribuição de crear 

estabelecimentos de instrucção secundaria e superior. 
O SR. SÃ FILHO: - Estimular as lettras. 
0 SR. TAVARBS CAVJ\LCANT!: - ®' justamente por isso que os interprete:!! 

da Constituição ohegam a c0111cluir pela incompetenCia da União. 
No art. 3·5, onde se diz "oompete á União, mas não privativamente" 

doclara-se tambem "crear estabelecimentos de instrucção secundaria e su.
perior, legislar sobre o ensino s~undario no Distr\cto Federal e animar o 
desenvolvimento das lettras, artes e industrias" . 

VV. EEx. vêem que estou citando a Constituição de c6r; é possível, por 
isso, que haja algum lapso ou omissão nas minhas palavras. 

O SR. SALLEJs J uNIOR: ...:_ Não so explicaria, de modo algum, que os Es
tados fossem aquinhoados com tantas rendas e não cuidassem da illlstrucção 
!Jrimurla. 

O .SR. TAvARES CAVALCANTI: - A emenda, portanto, não e.erla ao art. 34, 
&, sim, ao 35. 

E foi justamente a este artigo que se apresentou a emenda. 
O SR. SÃ FILHO: - Aliás V. Ex . , n ão ignora o soplhisma que exist e 

a respeito do art . 35, que dá competencia, cumulativarne111te, para estimular 
as lettras.. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - D evo dizer a V, Ex, que não consldero 
u m sophisma o argumento dos que invocrum ee·se artigo . Acho que a inter
venção dos Estados, nas questões de ensino primarlo, podia encontrar solido 
apoio nesse artigo, illlterpretando, de accôrdo com as necessidades oociaes. 

O SR. SÃ FILHo: - Quando elle se refere ás letras, quer alludir tam
bem ás primeiras letras? 

O SR. LIKDOLPHO PEssoA: - E ' preciso saber, primeiro, si a União p6de 
decretar o ensino obrigatorio. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: 
m oe. nós me~mos cumprir. 

Não podemos obrigar ao que não pode-

O SR·. LINOOLPHO PESSOA: - Ninguem deve t er lLberdade para ser anal
phaleto, para constituir peso morto . 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Deslocando a questão "de jure consti
t uto" para "de jure constituendo", desejo tratar da questão do ensino em 
face da refot'ma constitucional. 
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Continuo, porém, a en carar a emenda que tive a honra de apresentar, 
consagrando o principio da obrigatoriedade escolar; ella estabelecia uma 
dupla obrigação ás gera,ções novaE·: a de se instruir, aos paes de menores 
de mandar seus filhos ãs escolas; por QUtro lado, obrigação aos poderes 
vublicos de proporcionar os meio~ para que as crianças se possam instruir. 

Este é o alcance praÜco da questão . 
O SR. PRAI/o LoPES: - Alnda ha um alcance gr ande n esse problema: é 

que o dispositivo que V. Ex. estabelecia, obrigava os f ilhos de extra n gei
ros, naE<lidos no paiz, a frequentar escolas publicas nacionaes. 

0 SR, TAVARES CAVALCANTI: - 0 nobre Deputado, <lOlTI muita felicidade, 
antecipou um ponto de ~rande importan<:ia, q u e talvez me viesse a escapar, 
no decorrer da explanação ãe minhas idéas. 

Tem grande importancia os filhos de extrangeiro~ frequentarem e;;colas 
b1·asileiras, de accõrdo com o pensam ento nacional. 
' O Sn. SÁ FIL100: - E 'problema qu e não póde eS<:apar em uma reforma 
constitucio.na.1. 

10 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Agradeço o aparte do nobre Depu taQ.oL 
O SR. SALLES IJuNxcm: - Influirá a medida nas escolas allemãs de San

ta Catharina. 
O SR. TAVARES CAVALCAiTI: - Minha emenda é aconselhada por um a 

experiencia de 35 antnos do regim.en Tepuhlicano, além dos an:eriores•. enn 
qu_. tivemos vida a utonoma, d ur:xnte o primeiro e o segu ndo I mpertlo. 

O SR. Jo..io Dlil FARIA: - A >Ejrnenda d V. Ex. não ob<riga os tilhos de 
estrangeir'()s a frequent!:al'eJ11 escolas nacionaes. 

O SR. TAvARà; 'CAvALCANTI : - O nobre iDeputado comp,1-:ehende qu a 
emenda não podia abranger toçlas as faces . A o<brigatori-2/dade do ensino 
seria regulamentada em lei, onde se esta!belecerâam as isemções. Entre estas, 
l}a/turalmente, figuraria a. dos qu.e~ se educasSJem em estab€-lecimellltos par
ticulares, q1)e 'l:l~ ueve.rlan1 ser eo;trangeiros. E' ponto que seria encarado 
na lei. 

o SR . JoÃo DE FARIA: ~ Alié.s, seria melbor que a ContStituição firmasse 
esse aspecto. 

O \SR. TAVA.RiilS CAVALCANTI: - E' u ma uggestão que V. Ex. a].)'resenta 
e que pó(le ~er tormada na devida consideração, si, como €1&PE1l'O d<l patrio
tismo do Cong.resso>, rrll!nha emenda. voltar á ddsC1.1ssão ~; merecer o apoi.,, 
que deve tJe~·. d'e toda a Cama~.·a. 

O SR. NICA.NOR DO NAsOIMEINTO: - Si V. Ex. ~renoval-a de accôrdo coc1 
as corutingencias naci'onaes, 'll.ão terei du.v;i.da e m su~revel-a. Entendo, 
porém, que não poderemos tornar obrigrutorio o >Emsino desde que não podo
r m<1s dar esoolals em ntlme;ro ·uffic1em.te. 

O SR. Ln>'DoL<PHo PEssoA: - Não tinlha tido a hom·a de subscrever a 
emenda; mas, si o orador ~~novai-a, desde •já l<he ihY'J)otheco o meu voto . 

O SR. TAvARES CAvALCANTI: - J\'Iui tG agradeço aos n obres D eputados o 
apoio que me dão. 

Vou desde já., ·pois o tempo é escasso, responder á objecção llolvantada 
peJo .eminente Deputald:O, ct:jo nome declino com o devido acrutrun nto, o 
s. . Nicanor Nasclrnl€tn Lo. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Muito obrigado. 
·o ISR. TAVA.RiilS CA.VALOANT·I: Diz .S. Ex. que só se tem o direito de 

irnpôr a obriga,to.ried·a de, damd'() os meios para que se cump1·a o dlspositlvo 
-constitucional. 

Estou de pleno a.ccôrd,o. 
O SR. JoÃo DEl FARIA : -!Dando os meios, tantto quanto posslVeL 
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o SR. TAVARES CAVALCANTI: - De lfaoto, essa obrigatoxiedade escolar 
impõe ao Governo, q ue decre~ta a.s medidas compulsorias, o dever de dar, 
;;ambem, as ·escolas e a assist€!ll1Cia pr.e\c.isa aos ne~ssi•tados pat·a qu ecom
pareçam â:qu elles estabedecim~mrto·s . 

o tSR. JoÃ.o DE FA.R:rA: - Onde :não •ha escolas, '11ão pôde ·se1· ~lxecutada a 
obrigatoríedaa.e . 

o SR. TAvAREs CAVALCANTI: - As isenções serão em grande numero, no 
começo . 

A obrigatoriedade só vóde ~en: im posta I)o!l.ra os Jogares onde haja escolas. 
o SR. HEN<RIQUE !Doooworo'H: - Um(;~. co usa. presuppõ'e a outlra. 
0 SR. TAVARES CAV'ALCANTI : - 0 Brasil é grMlde~ Tem <:entros 'POPll'lo~ 

sos e grandes lati-fundo d.es.habirt:a.do . E' claro que nos centros '[)Opulo
, os , onde h a grandle nun:n~ro dia escoJas, a inBtrucção poàe·rá ser, ·des<le logo, 
obr lga.torla.. A obrdgatorle àade irá conqui!Stando novos t er.renos, á medida 
1ue escoJa.s fo'l·.em .fumdadas. 

O ,Srr. J •oÃo DJ;J J!1ARIA: - A obrigatorieãacle será dentro de um d!Erterml
n::tdo rMo . 

O ·SP.. LINDOLPHO hssoA: - (Nã,o té possível, no Brasil, dar lminediata-
men t,; escolas a toda. ru pap-ula.ção colar. O princi.pio da obrigatoriedade 
( q ue ~recisa ser àl€lSde já linstituido . 

O SR. TAVARES CAVALCAITI : - Diz muito bem o nobre Deputado. O es
s<<ncial é que fique consagt·ada a vontade nacional no senti'do da oibrigato
;iedade do ensino . Oppmtunwmente irão sênido Cl'€ados os O'l'gâos essenoiaes, 
pv a a effectwação do p.receito instirt.ulido. . 

O SH. LrNDOLPru> PEssoA: - A em~ ~'te V. Ex. collima <lous fine. 
p !meiro, tornar abt,gatoQ·io o e n sino; ·segUindo, pernüttir á União intervir 
e;"!! ma teria de ensino primaria. 

0 SR. TAV~RElS CAVALCANTI: - Diz V. Ex. muito bem: são dous pontos 
.;-nm pre incandescentes qu(;l.ndo se discute o a.ssurnpto. 

Como, ..Sr. P.reslde11te, podemos deixar de reconlheoeb: que a questão do 
enshto ê sot-re todas naci-ornal? Oomo .podennos ad!mitti'r que uma. questão 
•ac\onal deixa de ser d!a comp<ltencia da Utndão para •ser exclusivamente da 
dos Estados ou dos 'l\1unicd.'[Jio.s? 

E' uma questão, Sr. J"!residem;te, que tem dado ~·ogar atê á intervenção 
6e SO·beranJas estra'llha.s, porque nu'Ilca é dem.ais lJe;mbrar que nas colonia.S 
ex· tem ou existiran:n escolas> ma.ntidas e subvencionadas velo!S governos 
t>str ange.iros . 

Questll.o dielsu.. ordem .precl!!a ser coJ.locaãa n1Lo no ponto d6 vist.a do 
interesse local, mas ;no dos · .grandes intt.eresses da communhão ~rasileira. 

O SR. PRADO LoPElS: - 1A guerra 'IlOS revelou isso. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: ~ Realmente, a guerra veiu 1)atentear esta 

l::''Ces idade que era 1rutente, po!'lque nós não tiveramos o ensejQ de Vteu-Ífi
n l-a em toda a s ua premenéia. 

De faJCto os sociologos •brasibeliros já a tinham visto e já a tinham pre-< 
vist o, ma.s >esse g.ramde cataclysnm_. que agütou o mundo ·veiu advertir 1> 
Brasil ~ue nãKJ }Jodia perma'lleoer indlfferenrte ao ponto de Vista da farma
.~Z·t> da. mentalidade brasileira . 

Sr. Pl'esidente, ve·jo que m.e resta a.penas um rni'Iluto da hora do expe
<llente e ls'tJO quer dlzer que terel de finaLizar mi:nhas considert~.çõe:;; ia tazer 
rr.als algumas e co'I1Clu1r pela ju.sti±lcativa do meu voto. em relação as cha
;madas "em-endas 1·eligiosa.s", ma;s como não me resta mais te.mpp, tJ.:Q·el de 
'vo.ltar á tribuna. e, por isso, peço a V. Ex. que mamJtentl:la a mli.n.ha iiilsCrl~ 
pção . 
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· Por em quanto, limitar-me-ei a conch.rir : dboendo que a C&nara com o 
.oou patriotismo, a sua l€ilevação de vistas e o alto criterlo com que e1la 
-está. disposta a enc.a.rar esse problem.a n acional, confio que não ultima rá a 
refo.rma constituciornal em. e labcxração, ,sem. >que tenha db toma r na. devida 
:conta as ex;igenci:as do e spírito pulb1ico, as neoM&idaKies da socie{[ade l'rasi
leira, re !ativamente ã formação de sua mentalidade . (M7bito bem; mwito 
bem; o orail01· é vivame11te C7b?np?·itnentado•.) : 

O Sr. Tavares Cavalcanti: - Sr. Presidente, venho proseguir nas con
siderações q u e iniciei, em um.a das ultimas .sessões desta Casa, relativamente 
ao problema de e nsino TI!\: refo>rm.a corustitueio;ne.l. Confovme, ISr. P msidente, 
penso ter dernO!IliStrado, era àe tOda a opportunrldade que ficassem desde logo 
definidas as wtrt:ribuições m ais amplas q'UJ€1 não .podem deixar de competir á 
União quanto á satisfação dessa i'l1gente nec.essidade nacionaL, que julgo de 
todas a mai-or, porque é um e lem.em.to essencial para q u e a nossa Patria attin jr, 
.aos s e'us altos destinos . 

Sr. Pl'eSidel!Jte, não ba enumeração dos m ales do Bras!.! que não de 
começ.a.r p-elo analpba.betismo. 

O analp-habetismo é, realmente, o m aior de nossos flagellos, é o primeiro 
dos obices que se anto'lham ao nosso progresso, é a causa primaria de todos 
os nm:-sos dissa,bores e de todos os desastres que, acaso, nos possam sobrevir. 

Esta observação er a feita com a m aior clarividencia, com o mwior saber 
por esse grande brasileiro, cujo nome não sert~. lembrado sem admiração e 
sem saudade -Ruy Barbosa. No seu monumental parecer, elaborado em 82, 
já ·o então Deputado pela lBruhia assim o conceituava. O analphabetismo, 
póde-se dize!;', é a syntbese de todos os males do Bras il. E sobre essa obser 
ovação, Sr. Presidente, p esa.m mais de quarenta annos, mais de quarent<'\ 
annos, é verdade," que· os · têm vindo confirmar com a longa caudal de factos 
e de ex:periencias ao alcance de quem quizer fazer o estudo attento e m i
nucioso da vida nacional. 

O SR. CoLLARES !MoREIRA: - A,"Tadecido a V. Ex. Innegavelmente, no anal
phabetismo reside o maior mal do paiz. Emquanto tivermos a percentagerm 
actual de analphabetos não poderemos cami.Íl.~r com regularidade . 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI : - Do analphabetiSmo decorrem todos os 
inÓssos males, a começar . pela nossa pessima situação economlca e f·inanceira ; 
e eu o accentuo porque, quando se trata de intervenção da União no ensino, 
a prim_eir a objecção que surge é de caracter economico e financeiro. !Diz-so 
qú.e sim, fôra bom que a União p udes<:e encarar esse problema mas mão o 
pôde f82~r porque lhe fallecem os meios. ' 

Ruy Barbosa já mostrava que sobre e-s-te · ponto vivemos em um verd!!.
-deiro circulo vicioso: diz-se que não podemos combater o analphabe>tism'~ 
porque as difficuldades financeiras não o permittem, mas tambem não pode
remos vencer jámais as difficu1dades financeiras, porque o analphabetismo 
l!lão o permitte. Esta é que é a verdade. 

o nosso engra ndecimento economico e financeiro deve repousar, sobr&
tudo, e antes de tudo, na valorização ·dos elementos que constituem a rique· 
za nacional, 

Ora, · .Sr. Presidente, o primeiro desses elSIIIlentos, o originaria e pr1ll· 
cipal é o capital thumano. Sem a 'Valorização deste não podemos ter a valo• 
rização de outro capital que resulta apenas ao trabal!ho e da actividade do 
'homem . 

0 SR. COLLARES MOREIRA: - E' isso exact3Jmeni:e. 
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O SR. DoMINGOS MASCARE• HAS: - E' preciso da~· effici·encia ao capital 
humano. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Registro, com prazer, o aparte do nobre 
Deputado pelo llio Grande do Sul; incontestavelmente, é preciso dar etrl-
c!encia ao capital humano. . 

Que pOde produzir, Sr . . PresidEIDte, uma população cuja 3/4 p,artes são 
constituídas de analphabetos? 

O SR. CoLLA.RElS MOREIRA: - Acho pouco 3/4. Julgo que o numero de 
analphabetos attinge a mais, porque ha muitas peseoas que flgUr!llin como 
sabendo ler e escr ever e mal sabem assignar o proprio nome. 

0 SR. TAVARES CAVALCAN'rl: -V. E.~. diz multo bem; mas, por U!I1 poucd 
de pudor que devemos te.r na tribuna, avalio em 13/4 partes ;;t nossa população 
analpha,beta e pergunto: que póde produzir uma população cujas 3/4 partes 
são come-tituidas de analphabetos que não seja apenas a quarta parte do que 
naturalmente ella deveria produ zir'! 

O nosso capital humano é, portanto. desvalorizado, porque não se deu ao 
pov o a instrucção para que elle adquira a cultura necessarla, porque não lhe 
ministrar am o sruber profissional, sem o qual nenhum mdividuo é uma capa
cidade produdnr~L 

O SR. NICJA:NJ(JR NASCIME/TO: - Acho esta verdade :maior do que a que 
declara que a _simpl€,5 a lpha;betização basta para ter cultura. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Agradeço O aparte de V, Ex. e, opportli
namente tocarei 11esse ponto. 

Mas, dizia eu: se o Brasil, pela sua população, pelas suas riqu~:s natu~ 
rae:J, poderia produ~tr cem, ê claro que por lhe faltar o principal elemeritci 
Je producção não produzirã mais do que vinte e cimco, numero que corres
I•onde á validade da sua população produetora. 

Eis, portanto, Sr. Presidente, a demonstração desta verdaue. 
Não poderemos, jámais debellar, vencer as nossas crises, principalmente 

2s de caracter economico e financeiro, s6l!Il ter acabado com esse flagello tão 
pungente, tão doloroso, que, além do mais, é uma vergonha nacional! 

O seculo XIX nos encontrou com uma nodoa - a do captiveiro. material. 
Felizmente ao attingirmos o E·eculo XX, esta mancha havia desapparecidO, 
~<las o seculo XX nos surprehendeu com a nodoa do captiveiro moral de que 
!aliava um dos grandes luminares da Igreja Catholica. E é profundamEIDte 
doloroso não tenhamos conseguido resgatar-nos desse mal, ante.:~ de chegar
mos ao final da primeira metade deete seculo! 

Sei que o problema da educação nacional não póde ser resolvido senão á 
custa de grandes sacrhl'ici-os. E estes devem ser feitos por mais de uma ge-. 
ração. O necessario, entretanto, é darmos os primeiros passos; é estudarmos. 
o problema tal como elle deve ser encarado, afim de que as gerações que se 
succederem possam continuar o traba~bo desta. I sso o que nos cumpre fazer 
no momento. E' o problema que deve ser estudado por occasião desta refor-1 
ma constitucional e que a emenda, que tive a h011ra de apresentar, coo"\>1dava 
a resolver . 

0 SR . FONSECA HERMES: - Apoiado. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Folgo com o aparte do meu nobre collega 

pelo Estado do tRio, a quem aproveito a opportunidade para agradecer as re
ferencias que a essa emenda teve a bondade de fazer em um dos seus bri
lhantes discursos EObre a r eforma constitucional. 

O SR. FONSEJCA HERMES: - Essa emenda concretiza um , dos pontos do' 
progra rnma do Partido Republicano Fluminense, razão pela qual muito me 
Interessava . 
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O SR. TAVARES CAVALCANTI: - E' uma honra para o Partido Republicano 
Fluminense, que demonstra, assi·m, que tem verdadeiramente a lmpressão 
exacta do nu:;:so momento historico e o anhelo muito slmcero de prepaFar me
lhores dias não só para o Estado do Rllo, como para toda a nacionalidade 
brasileira. 
t. . O SR. FONSECA HERMES: - Devo dizer a V . Ex . qu e esta idéa já está 
em uucw de execução no Estado do Rio. 
. .. O SR. TAVARES CAVALCANTI : - Sendo esse p-roblema de magna importancla 
e ·de faoil solu ção, é claro que só será resolvido com a collaboração de todas 
as forças nacionaes e estas forças !llão são outras senão, em primeiro lugar, 
a União, em segundo os Estados, em terceiro os municípios, em quarto a ini
eiativa particular. São as quatro forças de um systema e todas unidas podem 
conduzir â solução desse problema. Mas, infelizmente, a cadeia está truncada 
d-esde .seu primeiro élo, porque até ·hoje se tem ·contest ado a iniciativa 
Uinião nesse importantissimo assumpto. 

Era portanü>, occaslão de resolvermos de uma vez por todas eE·se ponto. 
O s~. Nrc~-<OR NASCIMENTO: - Neste particular, V. Ex. conte completa· 

mente commigo. 
o SR. '.rAvAREJS CAVALCANTI: - Agradeço, ainda urna vez, o concurso que 

V. Ex. me offerece nesse sentido, não obstante ter manifestado alguma di
verge!llcia quanto á emenda referente ao ensino obrigatorio. 

O SR. NrcANO'R NASCIMENTO: - .Só quanto á obrigatoriedade, pela ineffi
cacia da disposição. 

O SR. THlERS CARDoso: -Deve declarar ao illustre orador .que por minha 
iniciativa, ha an.nos, os jornalistas campistas solicitara:m á Municipalidade 
de Campos a decreta,ção do ensino primaria obrigatorio n a quelle município. 

O SR. TAvARES CAVAT.CANTl: - Estimo muito que fiquem registrados esse!' 
apartes. Elles demon:;:.trarn o que verdadeiros espíritos de escol, como o 111obre 
Deputado pelo segundo districto do Estado do Rio, vêm f!I!ZBndo, desde longo 
tempo, em prOl desse grande proble:ma.. 

O SR. FONSECA HERMES: - I sso prova que a idéa caminha e ba de vencer. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Realmente, o que nos anima é essa con

fian~;a. 

Sr. Presidente, uma vez esta,belecida essa prelimlmar da n eceesldade 1n
declinavel do concur&o de todos esses elementos para vencer esse mal que 
vem de seculoa, devemos agora enco.rar o assumpto sob Qutra face. 

Incontestavelmente - e aqui tomo na devida consideração um dos apar. 
t!lS com que ha pouco fUi honrado por um dos meus dignos collegas - incon 
testavelmente, bastará diminuirmos o numero P,e analphrubetos, ou, antes, 
bastará. augmentarmos o numero de escolas, de maneira que seja augment ado 
o numero dn.quelles que saibam lêr e escrever? E' claro que não; o problema 
do ensino no Brasil, por ~sso que é o seu problema maximo e fundamental, 
deve Eer encarado sob outros pontos de vista; deve obedecer a um programma 
de acgão decisiva em que se collime um determinado fim e se empre-guem os 
meio:-. adequados. 

Qual é o !l.m? 
Naturalmente, não póde ser simplesm ente o de augmentar-se o numero 

dos que poderão, sem a necessa.ria consciencia daquillo que fazem assignar 
o nome e, como tal, dar os seus voto.. . ' 

O SR. COLLARES MoREIRA: - E depois figurar mo recenseamento como ~a

bendo ler e escrever. 
O SR. FoNSI!JCA HERMES: - Aprendem somente a dese!llbar o nom". 
o· SR. COLLARlllS MOREIRA: - "Ferrar" o nome- dizem no norto . 
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O SR. T AVARES CAVALCANTI: - E' necessat•Jo que tlas escolas não saiam 
Individuas apparentemente alp11abetlzados, mas, s!m, o que as escolas uevem 
realmente lforjnar, isto ê, cidadãos completos ou, por outros termos, bons 
cidwãos brasileiros . 

Essa deve ser a finalidade das e scolas: !orrnar bons cidadãos e não es
queçamos o prlncipal - bons •Cidadãos br&·ilelros. 

A educação, por conseguinte, deve obedecer a um programma que se 
inspire nesse ideal. E esse programma n ão pôde ser ' feito exclusivamente 
para üetermlmwas regiões. Deve ser um prograrruna nacional para format· 
cidadãos com unidade ele vistas, unidade ele pensame;nto, unidade de ideaes 
e de aspiraç;ões. 

NCJ meu discurso anterior, cUsse, ê certo, que esse problema Interessa 
m uito aos Estados, mas ê indiscutível que, ainda mais do que aos Estados, 
oose problema interessa A União. Porq ue, Sr . ;Presidente, a escola unica deve 
ser um dos 11rim.ciplos conservadores da unidade .nacional. Não no:;! illudatno& 
a esse respeito. 

T emo::;, ê verade, affiniclaàes de origem, all!lnidades de crença, affinida
des de tradição, que de a lguma sorte asseguram a noEsa unidade nacional. 
Mas com o desenvolvimento do regionalismo; com o progresso dos Estado~; 
con, a activiclade - posso cUzer - destacada, parcellada, de cada. um deUe.s 
- com a introducção doe elem~ntos alienígenas essas afflnidades ·vao-wJ di
J.uinclo e es:oes laçus se irão clissolvendo. 

Conseguintemente, ê preciso que em algum lugar, em alguma parte, haja 
os get·m ns desses principias que elevem as~·egurar a nossa cohec;â.u o nossá. 
convicção dos destinos commun<; ela nacionalidade. (Muito bem). Esse lugar 
T.ão póde ser outro senão a !)!;cola. (Muito bem). 

Se desse modo considerarmos a escola, não como uma, simples fabrica de 
mal alphabelizados, mas prmcipalrnente corno um . serninario dos bOIIls cida
dãos e - não esqueçamos - dos ibons cidadãos brasileiros, comprehendere
mos que na escola, ef-fecttvatnente, ê que :o-e encontram os germens do · futuro 
da I•ae1omwJaaue . ASSlm serupr ., o emtenderam Ol! ~randes pens?-<iores do 
m undo. 

Por isso, ê urna phrase corrente ha mÜitos annos: Quem tem o vrofesoor, 
tem 1 governo elos povos. 

E se att-entarmos na e xperiencta. dos povos que primeiro do que nós ven
cel;'a!n as difficuldacles e resolveram o problema, verificaremos que outro não 
fo i o sentimento delles proprios. 

E' bem sab\do que após a guerra fulminante de 70, os allcmães não attri
buiram a sua v ictoria aos seus generaes, _mas aos seus mestres-escolas. 
(Muito bem). 

O SR. COLLAniDs MOREmA: - Nos mestres-escolas ê que estava a grande 
força. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Dahi, a phrase: "O m estre-escola é que 
venceu em Sedan , .. 

O SR . FoNsEJCA HiEJRMES: - Era a clis-ciplina ela experiencia, era o ensino 
do civismo, elo axnor patriotico. 

O SR. T AVAR.I!ls CAvALCANTI:• - Perfeitamente, e tambern pela dissemina
ção elos conhecimentos necessarlos a que cada soldado, no campo de batalha, 
'pudesse cumpri<r o seu deve~· . <Sabemos, com clfelto, qúe, ihoje, as operações 
apparentemente as mais sin1ples se ~·esolv.em em urna s&rie de a.otos a que a 
sciencia não póde ser extranha . 

Tinha-se, por exemplo, a viela 1•ura1, ha muitos ãnnos, com:o a mais sim-
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pies de todas, !€, portanto, a profissão agrícola como a dos desherdados que 
não precisam de maior somma de conhecimentos para ganhar a vida. Sabe
mos, entretanto, que, presentemente, o proprio agricultor, sem grande somma 
de conhecimentos entre os quaes avultam os da mecanica. e da chimica, não 
poderá absblutamente estar apparelhaJdo para fazer pedir ao sólo o que este 
1he póde dar . 

Eis a hi a razão por que, com todo o ardor, tenho dado os meus applau
sos, a minha collaboração, aos esforços do nosso digno collega Sr. Fidelis 
Reis, em pró! da diffusão e da obrigatoriedade do ensino profissional. 

o SR . FIDELIS RElls: - Muito valiosos, dado o seu talento e capacidade. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Agradecido a V. Ex. 0Ta, ha pouco 

'tempo - voltando ao caso da Allemanha - ninguem ignora que, se não 
fossem os thesouros de s!llber armazenados na s ua mentalidade poderosa, 
esse paiz não teria resi6tido, como resistio, durante mais de quatro annos á 
alliança de quasi todas as potencias contra ella. 

O SR. COLLARES MOREiRA: - F'ói um verdadeiro cerco mundial. 
o SR. TAVARES CAVALOA.NTI: - E foi nessa crise tremenda que se viu 

quanto a sciencia ali havia progredido. •Dos laboratorios dessa grande na
cionalidade 6Urgiram para o mundo verdadeiras sorpresas, ás vezes appli
cadas infelizmente ao poder de distruição (.ApoiacZos), mas quantas vezes 
tambem appli>eaJdas a sanar a fome e a miseria dos seus habitantes? 

Não é possível haver paiz forte sem ser paiz essencialmente instruido; 
mais .(lo q.ue instruido - educado, formado paTa todfi.S as vicissitudes da 
vida, habilitado, portanto, a todas as lutas e a todas as victorias. 

O SR. B'ASn.ro DE MAGALHÃES: - V. Ex . me permitte um aparte? Re
unio-se, ha annos, em Roma, o primeiro . congresso Montessoriano para di
vulgar methodos de ensino e de educação. Pois o Brasil foi o unico paiz 
americano que não se fez representar nésse Congresso. 

O SR. TAVARES CAvALCANTI: - O aparte do meu i!Justre collega demonstra 
o descaso ' com que temos encara:do essas questões .. . 

O SR. Lmi :SILVEIRA: - E muitas outras. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - •.. e muitas outras, como diz o nobre re

presentante de Alagôas: 
Essa questão do analphabetismo, entretanto, tem para nós a intimativa 

da esphinge. Ella nos diz: Decifra-me ou te devoro. Realmente, é a sorte 
que e)Stá reservada ao Brasil; ou elle resolve essa questão do ensino ou é 
devorado pelo !llnalph!llbetismo. 

Mas quando nós encaramos o exemplo de todos os povos, os que nos 
estão m•ais pvoximos e os que nos estão mais distantes, vemos o J)Oder da 
educação popular. Bem perto de nós, Sr. Presidente, está essa nação que 
hoje .honra mais do que a America do Sul, .honra o mundo, o Uruguay. 
Dizia, em uma das sessões passadas o nosso distincto collega e brilhante 
ornamento desta casa, o Sr. Basilio de Magalhães, que a formação do Uru
guay honra o Brasil, é um motivo de desvanecimento para nós. 

O Uruguay., porém, de posse dos seus destinos, procurou resolvel-os, 
acautelai-os ; e de que modo o tem conseguido? Principalmente com as 
grandes reformas opedagogicas, com o seu grande esforço educativo, a que 
se liga o nome immortal de José Pedro Varella. 

•Sr. Presidente, o caudilhismo, pode-se dizer, está vencido no Uruguay; 
não resurgiráj mais; mas quem o supprimiu de vez não fo·i senão a sã 
Pedagogia, a sã educação nacional, diffundida com todo o esforço, com todo 
o carinho por aquelle povo irmão. 
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o SR. C,OLLARES JIIIOR.EJIRA: - A prova mais evidente das vantagens da 
Jnstrucção rucaba de nos ser dada pelo grande escriptor hespanhol Blasco 
lbanez, que, tendo ultimamente visitado as Philli-pinas, declara haver ficado 
esmaga;do deante do extraordinario progresso dessa antiga colonia do seu 
paiz, devido á diffusão do ensino, em comparação ao atrazo em que se en
contrava, quando ella se achava ainda sob o dominio hespamthol. 

O .SR. TAVARES CAVALcANTI:: - Eu agradeço o a parte com que me honra o 
nobre collega, que vem em apoio á minha argumentação. 

O ISR. GILBER'OO AMADo: - Ha mais de cincoenta annos que se diz a 
mesma cousa - que a instrucção é indispensavel, que não devem.os demorar 
mais á solução do problema ...• Este, porém, não se resolverá com a con
strucção <de bellos edifícios •para escolas nas capitaes e <>idades. O pro.blema 
da instrucção precisa ser resolvido em mangas de camisa; é desses em que 
se deve pensar · e agir ao mesmo tempo: de manhã á noite, a todo o instrunte, 
Devem todas as intelligencias se congregar para esse fim, de modo seria. 
E ' preciso que os "leaders" da nação adaptem os metbodos convenientes. 
E' preciso agaocaJr o problema pelos chiifres e derrubaJ-o, e assim, todos os 
outros 'Problemas, senão o Paiz perde a unidade, perde a futura indepen
dencia. Eu não repito esta;s verdades todos os dias, porque não me quero 
cançar e adormecer com palavras o assumpto. 

O SR. CoLLARES JIIIOREIRI( - Isso é um problema a ser tratado como uma 
questão nadonal por excellencia. 

O .SR. GILBERTO AMAJ)Q: - E' um problema que tem de ser resolvido 
praticamente, como de resto, todos os problemas do Brasil. Agora, eu que 
sou um homem estudioso, quando digo que o prob!ema da instrucção pu
blirn precisa ser resolvido praticamente, respondem que sou um philosopho, 
um poosa<dor, o que é, no sentido, que dão a estas palavras, um grande in
sulto, ao qual aliás respondo no fundo da alma, sabe Deus com que vio
Iencia. 

O LSR. TAVARES CAVALCANTI: - Sr. Presidente o aparte com que me acautl. 
de honrar o eminente "lea<Ier" da bancada de Sergipe, Sr. Gilberto Amado, 
resumiu em synthese brilhante as considerações que eu venho, aesde Uílla 
das sessões :Passadas, externando sobre o assurnpto. 

Como eu disse, Sr. Presidente, deve ser um problema para todos os mo
mentos, para todos os que teem responsabilidade nos destinos nacionaeM, e, 
sobretudo, não esqueçamos que é o problema para diversas gerações. Ape
nas, o facto de ser um problema para diversas gerações, não deve ser uw 
motivo para que a nossa esqueça que esse dever a ella incumbe, primordial
mente, porque lhe incumbe no momento actual. 

O SR. GILBERTO AMADO: . - os Estados, por exemplo, que é que fazem 
os presidentes de Estado chamados progressistas? Vão para lá e começam a 
mandar construir grandes edifícios, os chamados grupos escolares, qu~ 

custam muito dinheiro. O que se devia era ir para o matto, para as aldeias, 
armar barracõee ... 

O :SR. J oQÃo DE F' .AmA: - :Mras nas cidades não se pôde fazer · issó. Só em 
São Paulo ha um grupo escolar com oitocentos alumnos. 

O SR. GILBERTO AMADO: - Não me estou referindo a tSão Paulo .•• Ha 
Estados que consignam pequenas verbas para a instrucção, e que no em
tanto a empregam a levantar palrucios, predios bonitos nas capitaes e nas 
cidades, de custo mais elevado. Esse dinh iro poderia ser empregado ma:is 
immediata e utilmente na diffusão de escolas provisorias, installadas âs 
pressas nas Jlequenas localidades, nos pequenos nucleos, nas aldeias, como se 
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fqz nos Estados Unidos, na AustraJia, na Nova Zelandia . Aonde chega a es
trada, deve chegar o professor, com as providencias consectarias, hygiene, 
etc. Mas tudo isso sem burocracia, sem complicações . 

Que adeantam grupos escolares, edifícios bonitos, no deserto? O problema 
·deve ser resolvido como faz o europeu nos paizes que coloniza; onde ha um 
grupo humano ha escolas, toscas, primitivas, mas emfim escolas; mas para 
se fazer isto no Brasil, é preciso congregação de energias, r·esolu(lão dil"igida 
de modo dirccto e formidavelment e rapida para· um fim claro; é preciso 
emfim trabalhar, e'm mangas de camisa, como disse .... 

O ·SR . AUSTREGESILO:• - Permitta-me tambem o nobr~ [)eputado um apar
_te: actualmente se está fazendo o ensino por meio cinematographi<:o. Ensi
na-se nas grandes cidades a !!Ínco, seis, oito mil pessoas reunidas em um 
ponto . Projectam-~ no ''écran" cinematographico as lições que são apro. 
veitadas por ciríco, seis e até oito m il pessoas de uma sô vez. 

O SR. TAVARES CAVALO.u.,.Tr:• - Eu recebo ·cOm o ma.ximo apreço, e mesmo 
com a maior gratidão, os apartes dos meus nobres collegas, tanto o de Ser
gipe, Sr. Gilberto Amado, como o de Pernambuco, Sr. Austregesilo, cujos 
nomes declino com a maior estima e apreço, os quaes mànifesta.ra1n idéas 
muito justas e ás quaes e u naturalmente chegaria, quando tratasse do pro
gramma da luta contra o analphabetismo. 

Como disse, era preciso accentuar antes de tudo o fim da escola e os 
meios. o fim é formar .bons cidadãos brasileiros ; os meios são todos os 
processos educativos que hoje vão sendo postQs em pratica nos paizes adean
tados e que veel1l dando os melhores resultados, entre os quaes se encontra o 
ensino ambulante, trazido tão a proposito á tona da cliscussão pelo nobre 
Deputado por :Sergipe. E ainda: si o fim da escola não é simplesmente 
ensinar a ler e escrever, mas incutir conhecimentos ute.is, e si se começa por 
ensinar a ler porque a leitura é, de facto, o meio mais proprio para se 
conseguir esses conhecin1entos, é claro que o cinematographo, sendo um 
instrumento admiravel para a diffusão dessas lições tão uteis e tão neces
sarias, não pôde ser condemnado nem des·prezado . 

Naturalmente os professores alllbulantes estariam munidos de todos esses 
apparelhos com os quaes iriam incutindo no espírito das populações as no· 
.cões essenciaes e com elles iriam completando este ideal elo desbravamento 
à,a mentalidade lJrasileira. 

Nós tivemos, Sr . . Presidente, ha dous seculos, e ainda, vámos tendo, em 
alguns logares, o desbravamento das selvas, o desbravamento do meio phy• 
.sico. Não esqueçamos, porém, o desbravamento da mentalidade que é u m 
complemento essencial do desbravamento do meio physico, para que o Bra. 
sil sE.ja 1·ea!mente o que deve ser, e queremos que elle seja. 

E ' certo, porém, que não podemos consic1era1· o ensino minisc~·'l .1o con· 
·v.~nientemente si delle não re-9ultou ficar aquelle que 1 recelJ :m apto para 
se:· uma u.ergia nac<o11a:, ~. ::t(l rrE=(. tempo, uma fol"C:'l productcra, JlOr 
conseguinte, um homem util ao m.eio em que vive. 

Ao iailo, pois, dessa ~'lldio nacional que deve ter o ensino, feição que 
será dad·a pelo ensino scientifiico, peJ,o conhecimento quando não aprofundado, 
pelo . ~enos suofficiente, das necessidades nacionae!!S, toda escola deve, mesmó 
as que não são propriamente profissionaes, dar ao seu ensino ·u m certo 
cunho profi·ssiona.I, de modo a hablitar o alumno a escolher e adoptar uma 
profissão. 

oO SR. BASILio om MAoALHj'Ã:l;ls : - Per:mitt.a-me que lhe diga que a essas 
escola,.s se 'dá 'hoje na America do Norte o nome de vocacionaes. 
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0 SR. 'l'AVARES CAVALCANTI: - El' a denOJ.ntnação •tyr.<Jpria. Agt"a!deço a 
"\é . Ex. o apaa·te •com ctue me honra . 

o SR.1 BASILIO DEl l\1AGALH.Ã.:Es: - E a lém disso, cada escola deve ser u m 
centro de as i!milação, oob11€1tudo em um paiz onde estão entranoo a ca.da 
pa,sso correntes immigratorias de toda parte. 

o SR. TAVAREJS CAVALCANTI: - V. Ex. diz isso com muita precisão e acer
to. Realm€<11.te, a escola deve ser um centro de as imilação. Dahi é que re
i:mlta a gara;ntia, a d éfesa nacionaJ, parqwd, de outro modo, das correntes 
immigratorias nunca i:x>dêriaJI11.<Js formar, no lrubara<torio da nacio.naJida>clie, 
cidl!Jdãos de nossa patria. 

0 SR. BASILIO DEl l\1.AGALHjMJ5: - Ainda peço licença para um nO<V<> 3Ipar
te: si a União não 'tOmar 'cuidado com a solução desse .problema, do ensino, 
realizarr-se-ha a prophecia de Sylvio Romero: haw.rrá o brasileiro do norte 
radicalmente d istincto do bra!Sileü·o do sul. 

0 SH . TAYAREJS CAVALCANTI : - Perfeirtarrnentte. ·Eu, sem ter citrudo 1)3}'1hrtl.o 
Romero, no principio das minhas considerações externei esse mesmo pensa
mento: que os laços de cohesão :nacionaJ vão •se aJfrouxando sensiveilnlente, ~ 
affinidrud s da raça e as trl!Jdições vão se diluindo, e é neoes=io ·que a .es
cola venha como um cor•rectiV•Q, .sem o qual poderemos ter, muito J:>revre, as 
lutas de secessã.o nos ·proprios Estados . Mas, sem CB:rto cunho profissio
nal, n e nhuma escola, hoje, será completa. 

O ensino do desenho, o sin<> das artes manuaes, nas escolas nu·aes, o 
ensino de rudimentos de agricultura e ·c1e pecuaria; n as escolas. urbanas as 
noções essen.ciaes üe artes e officio , tudo ·sso, constitue elreine11ttos indispen
saveis a um prograrnm.a de escola moderna. !Por isso mes.mo, a oerscola mo
derna tern que ser forçosamente mais dispendiosa. do que a antiga, o que 
demonstra ainda a necessida&St de convergencia, <le união de todos os recursos 
e illorças para a solução do problema. 

Como S'inlto, Sr. Preslidelllte, qwe a hora se vae a.c1eamtando, vou passar 
desde já a •OUtra ordem ~e con S'ideraçÕ\2' . Além do curuho naoionaJ e cívico 
~ do cunho profissional, o ensino ministrado na escola deve t er ta!Inbem o 
cunho moral, porque, com·o disse, a escola deve formar bon.s cidadão&, re1 no 
qua,lificativtl "bons" está demOOJstrada a n-ecessidade do cunho m·oral que 
_deve ter todo o en smo. 

Chego á questão tra.z:ida a •d!elbrute a proposito das emendas de~norn.iJn.adas 
"rel·igiosas" . 

Uma declaração ·pt·eliminar devo fazer: ninguem mais do que eu tem 
Binoera veneração e a.prreço peJas conquistas Hbel'aJes da <Cons>tituiçã:o <le 24 
de F evereiro. Si 'houv r a idéa de VQltrur atraz e m qualquer dessas con
quistas, de certo, não só o m e1u voto, corno. o m eu esforoo e a min-ha energia, 
-36 encontrarão no crumpo adveroo. Portan to, vamos consiüerrur essa questão 
do ensino taJ corno se encontra '11& Constituição vigente . 

Em primeiro Jogar, já .pate'l1teei, n a se!ssão passada, que a nossa consti
tuill!t!e r epublicana, segunü•o, aliás, uma tradiçã.o daJs mais r espeitaveis, por
que é a tradiçã.o federalista demonstra.da até no acto addicional, andou, a 
:zneu ver, com me nos acE!L·to deixand-o implicitamente a questão do ensino pri
mario quasi que exclusivaJ!llJemte a cargo dos Estad.as. E' uma restricção rque 
nã o 'POSSO dei:x:ar de ter, a r espeito, embora folgue em refconhecer que a 
Consti.tui ç;ã.a de 24 de FeveQ·eir-o foi tão sabia e .previd.ente quel, de alguma 
sorte, deixou no <Seu a.rt. 35, um1 a,poio a qualquer acção do Governo FederaJ 
no tocante a esse pt·oblema. T~-atemos, <porém, sob {)'Utro ·ponto de vista, qu al 
o da liberdade espir itual . Tenho para mLm que. a Con tituiçiÍ.o de 24 de Feve
rei ro resolveu definitivameniê o assumpto para o Brasil. Qualquer red'o~·ma 
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que attentasse ou viiSas e att.emtrur contra essa liberdade, ou contra a liber
dade de ensino ou contra outros princípios, seria verdadeinurr.ente criminosa. 
(MuUo bmn.) 

Consideremos, porém, a questão sob uma outra face : a 11'1ossa lei funda
mental declarou leigo o ensino mi'IliJStrado nos estabelecimentos publicos, o 
que julgo mais UJIDa conquirta, na. qual se não d Elve tocar. T.Qdo· o ensino 
official não dleve ser smão leigo, e não se comprehende rubsolutamerute que a 
União, ou os Estados ou os municípios, se convertam em ministro de quaes
quer religiões -para impôl-as no seu te.rr:Lt.Ql':ÍO . 

O .SR. A. AUS'l'REGESn.o: -V. Ex. tem muita razão. 
O SR. TAVARES CAVA~'ITI: - Por conseguinte, a verdade é esta: o ensino 

official não 1)óde nem deve ser r eligioso. 
O SR. A . AUSTllElGEJSILo: - Perfeitame)1te, não deve ser tendencioso a 

uma religião. 

O SR. TAvA11EJS CAVALCANTI : - Mals, o ensino official pôde prescinrur da 
moral? De certo que não, porque a moralidade é o d'im supremo, pôde-se 
dizer, das nossas acções. 

O 6'R. ,A . Au.STRElGEJSn.o: - Da ci'Vi.lização. 

O SR. TAVARES CAVALCAITI: - Lembrando, e essa recordação deve ser 
grata ao meu noJ:>re oollega, Sr . BasiJ.io de Ma~lliães, que Augusto Oomte 
considerruva como coroamento de t.Qda.g as sciencias a 'll'lJOra:l ... 

O SR. BASILI.O DEl MAGALHÃES: - Era a sciencia po·r excellencia: as de
mais são de grãos. 

O .SR. TA'V.o\RES CA.-.,'ALCANTI: - ... e porta.nto, como a ultima na. escala 
das sciencias, mostra que nenhum pensa<1or pôde deixar de ter a moral como 
indispensavel na e!duca.ção. 

' Assim, na escola não se pólde deh ... ar de ensinar a moo:al. 

c!hegamos agora, .Sr. Presidente, a uma. outra questão. Sli a moral tem 
de ser ensinada, pôde st O-{) sem o auxilio das religiQes? 

Tambem respondo affimn.ativamente, porque a. moraJJ é scientifica, obe
dece a bases e preceitos da sciEincia, e, por conseguinte, nós ·podemos buscar 
as suas fontes fóra. das idéas re.hlgiosas. IMJas, esta é a mo.ral para os espíritos 
elevados, para aquelles que já chegaraan a UJill certo gráo d el desenvolvi• 
mento scientifico. 

Será a moral ;propria ·para e.s massas, pan.·a a generalidade dos habitan
tes principalmente em um paiz como o nosso? Penso que não. Temos uma 
mentalidade em formação, ainda 'Dão reaJ.izamos o ideal <la. pratica do bem, 
sim.plesmenrte pelo amor' do bem. 

1Si nós tea:nos o e·nsino leigo, s e reconhece;mos a moral scie.n.tifica, nem 
por isto pode-mos chega.r a ponto de ensinar a moral ·sem o auxilio, sem o 
apoio da religião. 

Estamos muito longe deste ponto. A ve-rdade é que temos, não a moral 
scie'lltifica, mas a moral do n<JGSO meio que é a moral oh.i.stã, a mo~'a! ca
tbolica, a que [·ecebemos de nossos paes e dos ;nossos primeiros educadores. 

O SR. BASILIO DE MAGALB\Ã.Es: - Qual é a morrul que ensinam as admira
vais prod'essoras cat.holicas do Brasil nas suas escolas? Não é essa moral 
universal €i! evada, emamada, em grande pat'l:e, do catlholicismo? 

Agora, a moraJ nascida directamente do catho.lioismo 'deve ser ensinada 
rpelo padre nas sacristias. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - V. Ex. ba de vêr que nós, fundamental
mente, não estamos €on desa.ccõrõo. 
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0 SR. BASILI.O DEl MAGALH.Ãm: - Folgo m uito . 
0 ,SR. TAVARES CAVALCANTI: - 'M!lS, dizia. eu, t a lvez se pos.sa. ensinarr a 

moral sem a religião. AJ.nda i!lão chegamos, porém, a este ponto. 

Realmente, a moral erustina.da nas escolas é a moral chrLstã, como V. Ex. 
me•smo oiz, e é cerro que os p[·ofessores podem e nsÍi!lal-a nas tSuas escolas, 
sem ofazer propriiamente o ensiDJO do catholicismo: 

0 SR. iBASILIO DEl MAoALB!MJs: - Perfei<tamenlt"e. 
0 SR. T AVARES CAVALCANTI: - Neste ponto estou de accôrdo. 
Mas , o problema apresentaKLo po1• .occasião da 1·eforma :não foi · propria

mente este. 

Si se tratasse, francam.e.nte o digo, de fazer os professores ei1!Sinareo:11 nas 
escolas o cathecismo de...<=ta ou daqu€/lla r eligião de pTefãrencia a qualquer 
outra; si se tratasse de d'.atz;er <lo p1'of:lss0'1' u m mestre de catheciJSmo, eu 
teoria votado conttra a emenda que facultava o ensino religioso. Mas não foi 
assim que eu a mtEtrpretel. 

A verdade, .S1· . Presideillte, é ·que para nós que nos honramos das nossas 
traoições cathohcas; .para illóS que pr€1sarrno-s a unidade da nos.sa. fé e a 
unidade da nos.sa. =oraà, mão p61de ser reconhecido como digna de ser ensi
na:da em uma elscola, senão aJqueLla moral que emana da cultura que os 
nossos maiores receberam na occasião em que se fonrnou a nossa nacionali· 
dade. E é por iss.o, 61' . P,residrem.te\ que não m e repugnou acceita.r o ensino 
religioso facultativo. iPelo contrario, fiz leituras sobre esse assurnpto: vt 
manifestações de espíritos, os mais elevados, e nenhum delles era refractario 
ao ensino religioso. 

Ruy Barbosa, n o seu celebre 'Parecer de 82, já dava uma solução q u e ser
•:ia para aquella época de religião do Estado e serve para nossa época de re
llgião separada do Estado. Mandava no seu projecto que o ensino fosse dado 
fóra das horas das aulas, fóra do programrn.a. offidal, pelos ministros de 
qualquer religião. 

Ora, Sr. Presidente, adm.i.ttir o ensino religioso dessa maneira, im'];lorta 
nada m enos do que em facilitar o conhecimento dessa materia religiosa., que 
não póde vir em contrario a essa moral que devemos e precisamos ensinar 
nas escolas. Importa apenas em darmos o conhecimento da fon te de onde 
esses princípios de moral irradiaram, em. darmos uma sancção mais forte q ue 
póde ser acceita pelos espíritos, mas que uma vez acceita, concorrerá para 
que esses princípios sejam observados com maior energia e com maior vigor. 

0 SR. BASILIO DEl MAGALHÃRS: - 0 Sr. R uy Bar'bosa defendeu essas 
idéas desde o seu livro O Papa e o ConciUo, ma,s esqueceu-se de dizer que a 
igreja não d via acceitar isso, dispondo de seus templos. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Considerado sob este ponto de vista, accei
tei a emenda e dei-lhe o meu voto . 

Faço a minha proüssão de fé : declaro que sou sinceramente catholico. 
mas não sou daquelles catholicos que p.retendem .absolutamente o predorninio 
de urna cl-asse qualquer religiosa sobre os altos interesses nacionaes. 

O R. BERNARDEJS SoBRINHo: Mas V. Ex. tem o desejo da Pl'edominan-
cia da religião catholica. 

O SR . TAvAREs CAVALCANTI: - Certamente, desde que é a qu e sincer a 
mente aJbraço. 

O SR. PRESIDElNl'El: - Advirto ao orador que e:>tâ terminada a hora des
tinada ao expediente. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Sr . IPresidente, V. Ex. me adverte que a 
hora está terminada e eu vou term.i.nar tambern. 
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Devo dizer que aJlém de meus sentimentos r.atholicos foi o meu voto ins• 
pirado pelo meu sentimento patriotico. 

!Lembrei-me de que esta metr'opole deveu a sua fundacã,o a um moV1• 
manto contra os protestantes. O nordeste, onde nasci, Pernambuco, Para
.ayba do Norte. Rio Gramde do Norte e Ceará se agigantaram nas lutas con
tra os herejes hollamdezes. 

Dando assim o meu voto, ~·endi tambem um tributo, uma .homenagem, 
um culto aos princípios da unidade moral e religiosa do Brasil. (Muito bem; 
O orador é vilvam~e-nte CW/nprime-ntaao) • 
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LIVROS DESTINADPS AS ESCOLA.S PRil\lf.A.RI.AS 

Nc~ sessão de 2E de Dezembro de 1921 o Srr.. José Bwrre
to ottereceu á Oama1·a projecto de lei qwe 'I'IULnda aln-i1· con
mwso para PTepm·o de li-vros destinados ás escolas pri?narias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1•. O Governo chamará concunentes ao preparo de livros, em ver
llaculo, para o ensino graduado e pelo methodo rigorosame<nte -intuitivo, se~ 
gundo os processos da pedagogia moderna, de todas as materias constantes 
do progremma da Escola Primaria. 

Art. 2•. Serão conferidos premios aos tres melhores trabalh~ apresen
tados, em relação a cada materia; e, dentre os classificados em primeiro Jogar, 
poderá o Governo, entrando em accôrdo com os respectivos autores, fazer 
imprimk e distribuir gratuitamente Pelas escolas do paJz, aquelles cuja divul
gação julgar conveniente ao ensino publico. 

Art. 3° . Para o effeito do artigo anterior, os trabalho~ apresentados serã.v 
submettidos a uma commissão, de livre nomeação do Governo, composta db 
"Jessoas competentes e praticas em assumptos de instrucção primaria. 

Art. 4°. O Governo fará baixar o necessario regulamento para a exe-
cução da presente !(3i, correndo as respectivas despezas por conta do creditú 
consignado ma lei n. 4.317, de 31 de Agosto de 1921, que estabelece recurso:; 
para a Commemoração do Centenario da Independencia do Brasil. 

Art. 5•. Revogam-se as disposições em contrario. 

!Sala das sessões da Camara dos Deputados, 20 de Dezembeo de 1921 . -
José Barreto. 

Lei n. 4. 317, de 31 de Agosto de 1921, a que se refere o projecto acima: 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do !Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a segalnta 
resolução: . 

Art. 1•. E' o P oder Executivo autorJzado, por intermedio do MinisteriQ 
da Justiça e Negocias Interiores: 



366 -

a) a ot·ganizar um plano financeiro po-r sorteio de premios. com o fim d~ 
<::reat· fontes de renda para auxilio ás despezas com a Exposição Cornmem o
rativa do Centena'rio da Independenoia do Brasil; 

b) a emittir para esse fim, até dous milhões de bonus numerado:;, do V!<• 

Jor de 20$000 cada um, dando direito- a pre.m.kls ·e a vinte· entl'adas no redntu 
da Exposição; 

c) empregar para o 
os recursos pelo mesmo 
posição; 

d) a fazer operações 
{]essas receitas, _podendo 
réis. 

dito fim, e da maneira que julgar ma,is convenientf~, 
plano obtidos, assim como quaesquer rendas da Ex~ 

I 
de credito para obtenção de recursos por antecipaçãc. 
abrir creditos especiaes ao limite de mil conto,; d<'l 

l lj ~- ~ .,.~ 
Art. zo. Revogam-se a.~ disposições em contrariu. 

Sala das sessões. - José Ban·eto. 

J ·ustitioativa 

Afigura-se-me de grande alcance, porventunt o ma1s vahuso serviço que, 
de prompto, se pôde prestar á efficiencia da instruc10ão primarJa, o preparo 
e divulgação dos livros de que cogita o projecto. 

O a nno passado, cedendo á 'honrosa solicitação de o Jornal, tive occasião 
de alvitrar que. entre os grandiosos piamos com que p.reten.diamos commemo
r·ar a nossa Independencia, se incluísse o d•e promover a elaboraÇ;ão de livros 
destinados á escola primaria. 

"Seriam livros para as crianças, mas não o seria.m menos, senão mais, 
para os mestres, porque serveriam a este& de seguro roteiro e os ensinariam 
a "fazer o ensino" ... lessons and how to teach thêm - é accrescimo com
mum aos titulos dos livros escolares not'te-americanos". 

Quem uma vez viu a collecção dos livros destinados ás escolas primarias 
da America do Norte, é que com.prehende ·bem como estamos atrazados neste 
particular. 

Tendo, pois, deante dos olhos os livros das escolas primarias de paizes 
em que este serviço já se realizou magnificrumente, lembraria a preparacão, 
em puro vernaculo, e em estylo ao alca11ce das intelligencias infantis, de livros 
convenientemente graduados, para o ensino da lingua materna, de calculo, de 
noções de sciencias e histeria naturaes, de geographia, de historia patria, etc. 

O methodo é tudo na confecção desses livros. 
O modelo está nos livros do~ Estados Unidos. per exemplo, muitos já 

traduzidos em hespanhol, para uso das escolas de Cuba e das Republicas pla
tinas. E é para notar que os povos de origem hespanhola teem sobre nós e. 
grande vantagem de possuir, aléan das traducções acima t·eferidas, varias ver
sões de livros allemães, inglezes e norte-americanos, feitas em Barcelona. 

Bem se co-mprehende, entretanto, quanto carinho e comp:etencia é preciso 
pôr nesse trabalho; e como são requisitos de exito para tal emprehendimento 
conhecimentos seguros da nossa lingua, das cousas da nossa terra, dos ho
mens, sem fallar do estudo especializado das divet·sas materias a ministrar. 

E todo esse cabedal ao serviço da inflexivel orientação pedagogica". 
Com o tempo, se me não enfraqueceram a convicção e o enthusiasmo. 

Antes se fortificaram. 
Aguardei, porém, debalde, que palavra mais autori21ada que a minha trou· 

xesse a idéa para o !Parlamento. Por isso, e só por isso, é que um tanto tar-
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diamente venho agora solicitar a. attenção da Camara, cuja boa vontade pat·a 
os assumptos referentes á instrucção popular é sobejamente conhecida. 

Acaba de encerrar-se. sob o patrocínio dn Governo. a Conferencia. Inter
estadual do Ensino Prlmarlo, onde foram debaticlas as mrus pal1Jltantes tbeses 
relativas áquelle ensino. 

Não basta, porém, fiquemos no terreno dos princrp\os, dos programmas, 
consubstanciados, embora, em leis e regulamentos magnificamente elaborados. 

Mistér !>e faz tambem que cuidemos da sua applicação, de reali~ções 
praticas; que armemos as •escolas dos meios aprop1·iados á effectiva execução 
dos programrnas regulamentares, 8-Ssegurando-lhes, quanto possível, a effi
cien cia do ensino . 

E para p~·ovar que não basta durmamos sobre os louros desses .gran
diosos programmas; que precisamos descer á terra, á pratica, á >execução das 
idéas que elles c onsignam; bastará, de relanc , revêr os fructos que havemos 
colhido do monu.m ental projecto que Rny Barbosa apresentou em 1882 á Ca
mara dos Deputados da Monarchia. <' que uma corporaç.'io scientifica da 
França proclamou - o mais notavel trabalho que já se apresentou, em qual
quer parlamento do mundo sobrp Q,s questões referentes á instruccão. 

De facto, nada conhecemos que se -equipare a esse rrabalno, escnpto ba 
40 annos atraz, em que as modernas theorlas peda~ogicas esti:.o admiravel
mente consagradas! 

Mas, achnoiravel t aunbe111 - ·- e t<'istisslmo - é não houvessemos sabido co
lher de t ão farto mana ncial os sazonados fructos que elle nos offerecia . 

Extraordinario e tristíssimo ê verificar que, meio seoulo depois da divul
gação desse surto genia l, tenhamos de, na maioria do 1paiz, encontrar quasl os 
mesmos er:os e crimes no ensino, que elle e'ntão apontava. indicando preci
sam ente o caminho por ond"' devociamo.s seguir_ 

Era, sobretudo, uma questão <la methodo a ser app!icado no ensino. E 
àe tudo cuidrunos - de programmas, de regulamentos - , mas, na execução, 
na realizaç-ão pratica ~lo methodo preconizado, bem pouco fizemos. 

Na maioria das nossas actuaes escolas, differentemente do que se via na
quelle tempo, é comm.um encontr~Lr-se hoje o quadro negro, mappas, variadas 
c•Jllecções de quadros muraes, u!io rllL''l ga~inetes rle -o!Jysica. e chimica, mu
seus de histeria natural. e~c _ 

Mas como é aproveitado, pelo commum dos professones, to<i'o esse mate
rial, por vezes luxuoso e quasi sempre complicado? 

Não quero aventurar uma resposta cathegorka a essa interrOogativa. 
Mais seguro, para o julgamento dle tão importante questão, é reproduzir 

aqui alguns dos lapidares conceitos ére Ruy Barbosa, emittidos iha quasi meio 
seculo atraz! E que cada um compare o que temos e o :nobre ideal que elle 
prêgava. e julgue, por si, o caminho \que temos feito nesse terreno. 

"Muitos professores m.rulbaratam um tempo precioso, dictando 
lições e fazendo-as aprender machinalmente de cór. Outros. pelo 
contrario, deleitam-se, discorrendo em bello phraseado, sem d'ar fê 
de que não os acompanha a attenção dos alumnos . Muitos prodiga
lizam os princípios geraes, as definições, as distincções, em que o 
espírito se perde e que enfastiam da sciencia, como de causa que 
não tem relação com a vida . 

No meio ére tudo, raros exercícios, para olbrigar o dliscipulo a 
refllectir e abrir caminho a si mesmo. Não se sabe partir dos factos 
simples, vulgaJres, que tanto ma.is excitam a curiosidade e o esplrlto 
de observação, quanto mais ifamiliares são a todos; prefere-se impor ao 
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entendimento wna sciencia de algibeira, pedantesca, dogmatica, como 
no tempo em que o que acima de tudo imiJOrtava, era forrnar homens 
:i!ncapazes de pensaa·" . 

"Cumpre renovar o mehodo, orgamico, substancial, absoluta
mente, nas nossas escolas. Ou antes, cumpre cre01r o method:o; ]Jor
quamto 0 que exJste entre nós, usurpou o norrre, que só IJOr antiphrase 
lhe assentaria: Não é o methodo de ensinar; é, pelo contrario, o me
t hodo de inhabili tar para aprender. 

A creança esse beJQo or•ganismo, animado, inquieto, assimilativo, 
feliz, com seus sentidos dilatados pela viveza das impressões, como 
amplas janellas abertas pa.ra a •natureza, com a sua insaciavel curio
sidadle interior a attrahil-a para a observação dos phenomenos que a 
a·od:eiam, com o seu instinct0 mvestigativo, com a sua irreprimível 
sympathia Dela realidade, com a sua espontaneidade poderosa, fecunda, 
cr'eadora, com a sua capacidade incomparavel de sentir e amar "o 
divino prarer de conhecer•· - a crea.nça nascida assim, sustentada 
assim pela ind'ependencia õ.!os Drimeiros a.nnos, entra para o regiinen 
da escola como flor que retirassem do ambiente energico e luminoso 
ó'o céo tropical, para experimentar na vida. vegetativa da planta os 
effeitos da privação do sol, do ar livre, de todas as condicões essen
ciaes á natureza õ.'a pobre creaturinha c ondemnada". 

• o, , , , • , • , o , o, o , o o o. o . , • o o o o o o • • • o o o • • o • • o • •,• • " I" • •lo o e;;• l • o1 o , o • • • o o o o 0 0 . \ 

"O primeiro caracter dessa Dedagogia desnaturada e homicida é 
a cultura exclusiva, mas inintelligente, brutal, à'a memoria. Despertar 
a curiosidade innata ao homem e vivassissima no menino, eis o pri
meiro empenho do professor, num methodo racional. Da curiosidade 
nasce a attenção; da attenção a percepção e a memoria intelligente" ., 

• ••••• • •••• • •••••• • • • • ••••••• • ••••• • •••• • ••••• • ••• , ••••• •• o •• • •• •• ••• 

"Contenta-se o professor inhabil ãte apresentar aos discípulos á. 
lição, e verificar mais tarde se a não esqueceram . Assim, aquelles 
cuja memoria é prompta e tenaz conservam o espírito num estado 
meramente passivo, como o individuo que, andando muito temp0 ex
clusivamente de palanquim, acabasse por perder quasi todo o uso 
das pernas" . 
··· ·· ... . ··· ····· ············· · ....... .. .... .. ...... . ········ ······· 

"Esse methodo é o que cumprs errad~car'. Elle automatisa, a ·,1m 
tempo. c rnPJ:.tre e o aluiD!Ilo, reduziõ.'os a duas ma~hinail de repetição 
material . Por elle o ensino, em vez de ser uma força. viva, incaa·nada. 
no pro.fessor, consiste apenas num grosseiro processo de moldar 
rigo;rosam~~mte a lição do mestre pelo texto do livro, e industriar nos 
ihabitos de uma reproducção esteril pela phrase inflexível do compen
dio e :pela palavra servil do preceptor, o espirito õ.'o alumno. o menino 
não é uma alma; é uma taboa onde se embute. O cerebro não se trata 
como um composto organico, vivente. mas como tara ve:r'cbc~;ra 
massa inertemente plastica, amolgavel aos mais absurdos capri,chos. 
A educação não se considera como um facto physiologico e moral, mas 
como uma especie d-, trabaLho de marcheta.ria. O me:1lno que maior 
numero de paginas grava1· textualmente na cabeça, que por mais tem
po as retiver n1a. mente, que mais prompta e exactamente as desdobrrur 
a uma 7 · P:rgun~a do· queF.tionario adop-'-.::..clc, E. f se a m;.~:s ::tpplaur.lida, a 
mais prem.iada e a mais esperançosa f igura c"ra classe" . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••• ••• •••• • •••• • •• • • '(~• •• • •••••••••• 

"Deste enorme peccado contra a patria e contra a humanidade. 
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a re ponsabi!idade robe quasi toda á pessima dlrecção do ensino po
pular, aos methodos, aos livros adoptados". 

"A natureza do menino resente-se d:o mais vivo appetite de rea
lidade; e dão-lhe por pabulo creações de uma phraseologia vã. 

Tem sêde <te Wéas concretas; e alimentam-n'a de abstracções 
impalpaveis. Carece energicamente de ·Conhecer; e todo o ensino que 
lhe ministram gyra num circulo em que o entendimento infantil não 
penetra e as mais das vezes não põd:e penetrar, o espirito das lições 
que lhe recitam. 'Plwases, e idéas inveri<ficadas ou inveriificaveis: eis 
toda a nutrição intellectual que essa tradicional pedanteria proJ)orcio
na á puerícia, sequiosa Ci'e saber positivo, de conhecimento pratico das 
col~as". 

"A escola actual prescinde absolutamente do corpo e do e-<pirito; 
desconhece as leis lfataes d:o desenvolvimento physiologi<'o da rreança; 
" em vez de contribuir, por meio de cuidados intelligentes, para a 
evolução na~ural da viela organica <turante a primeira idade do ho
mem, não actua sobre ella senão como uma das :influencias maiS 
perniciosas, uma das mais activas agencias da depauperação da es
pecie. Cuida espiritualizar a educação, desconhecendo o papel pri
maria deste elemento na educação moral e na eàlucação i!ntellectual. 

A natureza, porém,, não abre mão dos seus direitos" 

"A escola actual oppõe-se, nos seus methodos e nos seus pro
grammas, áiS indicações da natureza. Entretanto, a eàucação, seja 
qual for a !mportancla da sua tarefa, seja qual for a audacia, com 
que se haja no õ.'e pir-nos da condição e, até das prerogativas da ani
malidade, nem por isso é menos incapaz de accrescentar um atamo 
á essencia do processo, meàiante o qual a nossa especie se elevou 
de intuições confusas e noções precisas. Não o põde, nem o .deve". 
······ ........ ...... .. . .... ··············. ············ ............. . 

"Todo o program.ma de ensino irracionalmente concebió'o e ir
racionalmente praticado, não educa, não instrue, não esclarece; debi
lita, vicia, sobrecarrega o enten?Jmento". 
··· ···· ······ ......... ...... ........ ....... ...... ··················· 

"Haveis de educar o menino como a natureza educou o ge.nero 
humano. lEis o principio, a lei, a sciencia de toda a pedagogia ra
cional. 

As faculdan"les desenvolvem-se no individuo infante como se des
envolveram ma especie nascente. A differença entre 0 processo his
torico da civilização e o processo escolar da educação está unicamen
te na vantagem que o adiantado grão do desenvolvimento humano 
lhe proporciona ho:ie, de reunir e condensar as acquisições accumu
ladas pelos seculos, facilitando á primeira expansão d'a intelligencia 
individual no ensino as condições ã:e experiencia e observação, tão 
difficeis á humanidade, nos primeiros estados do seu desenvolvi
mento". 
··· · ··· ···· ............................... ············· ······ ·· ····· 

"Uma das condições car<deaes da reforma escolar, portanto, estâ. 
em fazer d'a imtuição a base de todo o methodo de todo o ensino, de 
toda a educação humana . 

O verbalismo, esse vicio universal da nossa instrucção, que o 



- 370-

sa.bio philologo e pedagogista francez, d pois da guerra de 1871, de
nunciava como a chaga da educação nacional no seu paiz, substitu e 
na areança, o pensamento individual por simulacros d:e proceden cia 
alheia, introduzidos como corpos inassimila-veis no cerebro do alum
no. Na escola acturu o ensáno começa Q)ela syntaxe, pelas definições, 
pelas generalizações, pelas regras abstractas. Será este o processo d'a 
natureza na form~B..o ü•as poucas idêas •de or1gem pessoal que este 
maled'ico systema de educação permitte germinar em nós? 

•E' analyUcamente, ~ d:iscernindo as paridades e as diversidades, 
é a.ssocia;ndo as semelhanças e op.pondo os cornt.rarios que a intelli
gencia do individuo entregue a si propvia, como a da huma nidade 
na sua infancia, arrisca, e acerta os primeiros passos na vida". 
····· . . . .. ········ .. . .................. ... ·· ··· ········· ············ 

··o ponto de apoio da educação creve, portanto, mudar; õ.'eixar 
de assentat-se exclusivamente no espírito do· mestre para se fixar' 
principalmente na energia individuaL nas faculdades produc.toras d'o 
ammno. Ctm1pre fazer do õ.'iscipulo o coo-perador do mestre, alargar 
o Seu trrubalho pessoa,!, solicitar, ;fecundar a expansão das forças in
teriores, estimular o esforço irntimo, as ·aptidões inst:inctivas, e, 
si nos permittem, _ a inventividade natural do alumno". 

"InSlnuar, pelos m.ethodos objeotivos, no esplrito da creança as 
noções rudimentares da sciencia da realicrade, inocular-lhe na intel
ligencia o habito de observar e experin1.entar é infinitamente menos 
arduo que martelar-lhe na cabeça, por meio de noções abstractas e 
verbaes, o cathecismo, a grammatica e a taboada. num caso, trata-se 
apenas de encan1.inhar sua-vemente a natureza; no outro, d'e contra
riai-a, systematica e brutalmente". 

"Pelos sentidos ha de principiar a insh'ucção. O que penetra na 
intelligencia humana pela intuição sensível, imprime-se pelos senti
dos na memoria, para nunca mais d'es1embrar. 

Começa o homem por se utilizar dos sentidos; emprega depois a 
m.emoria; em seguida o entem.dimento; por ultimo o juizo. Não en
sinemos mérarnente a entender, senão tambem a ennunciar o que se 
entend!e. A palavra e o cGnhecimento das cousas devem andar pari
passu O ensino ã'as cousas e o da palavra devem caminhar mão por 
mão. Palavras, sem o coruhecimento .das cousas, são ,palavras vãs". 
····· ·· ···o . . ······ · ··· .. . .......... . .......... . ...... . ............. . 

"Os nomes das cousas que se não ·viram, diz a Liga do Ensino 
~elga, 111as suas instrucções aos prO'fessores da escola modelo, for
mam uma bagagem pesada em excesso para a craança demasiado 
leve como sciencia, nulJa e:rnquanto meio de cu1tura" . 
.. .. ....... ······· . ·· · ······ ·· ········· o ... . .. . . . ............ . . . ..... . 

"Teem, por fim, pois, CQmo se está vendo, as lições d'e cousas 
cultivar no menino as faculdades per·ceptivas, assirnilarr--lhe ao es
pírito a arte de observar; adestra1- o em encontra.r. diante de cau"'a 
objecto, a :pala·vra apropriada, em achar diante de caã'a palavra, na 
intel1igencia, a concepção da realidade correspondente" . 

o •• o • •• o o ••••• o ••• • • • •••• • •• • •• - ••• o • ••• • • •••••••••••• • ••••••••••• o • 

"Uma nação, oru:l!e as lições de cousas constituiTem a base do 
ensino primaria, pouco susceptível será de deixar-se embair por 
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palavras e fallacias, quanà'o se trate de resoluções graves a respeito 
do seu interesse e da sua honra". 

"Crear, pratica ·realmente, - pelas investigações elementa.Tes 
(!a sciencia natural, os primeiros habitas de observar, - pelas da 
physica, os de experimentar e demonstrar, - pelas da mathematica, 
os fi'e precisar e deduzir; prcduzk no espírito eras creamças o conhe
cimeJltO· não dos nomes eras cot'ISas, não do que se diz dellas, mas dos 
phenomenos e obras da natureza, taes quaes se revelam immediata
men te aos odhos à'o al umno; desenvolver as fa-culdades <t•e observa
ção, de assimilação, Çie ilflvenção, de producção; formar o juizo, a 
independencia de espírito; proscr.ever o methodo àlidactico, que reune 
informações, estabelecendo o ensino ex;perimental que fecunda os 
orgãos ào pensamento; educar, emfim, organizar fortemente as in
telligencias, e não mobiliar memmlas, não industriar titeres, - eis 
o plano, a acgão, o alvo da instrucção scientifica, tal qual a enten
demos na escola lJOpular" . 

" ... em sciencia, saber real, que<r dizer COIIlhecimento pessoal ~!!l 
factos , poucos ou muitos que possuir~es". 

'·Os que leem sem adquirir, mediante os seus proprios sentidos, 
uma concepção d'istincta das cousas, não chegam ao saber real, não 
concebem sinão [an tasmas. 

Entendido e praticado assim o ensino da sciencia elementar, é 
de tc<t•os os assumptos, o mais naturalmente adaptavell á infancia. 
Di:!'ficil se ria si o encerrassemos na rigidez impenetravel do verba.
lismo". 

"Uma lição jo1·mal dada á ct'6amça ~cerca da força magmettica 
do iman e sua polaridade, não 1_Jrenó'ená um instante a atttenção dos 
alumnos, não lhes suscitariit uma idê.a, não lhes dleixará o minimo 
vestígio no entendimento . Apresente, porém, o professC>tr aos seus 
discipulos um magnete, natural ou artificial, dê-l!ho a examinar. 
ponha-o em contacto com fragmentos de ferro , aço ou nicJcel, um 
-pouco de limalha, uma agulha; approxüne successi'vamente dos po
los essas substancias; afaste-as, trazendo-as pouco a pouco até ã. 
parte media, a linha neutra; mostre-lhes varias hastes imanizadas, 

suspen.,.a,s livremente; faça-as di tinguir na orientação em que t odas 
se fixam ó'epois de oscillarem algum tempo; varie repetidamente as 
experiencias; encaminhe com descrirpção as perguntas; e, no correr 
desse exercicio, os meninos, attentos, satisfeitos, avidos, terão des
coberto - lles mesmos t-- a propriedaxie .attra.ctiva do iman, a sua 
polO;ridaere, a sua tend61Ilcia fatal para o norte. 

Adquiridos assim, esses conhecimentos serão inàleleveis no espíri
to do menino, e contri'buirão com a mais prodigiosa efficacia para a 
evolução e ducativa das suas faculdades. 
,o , • • •• • • • •••• • ••••••••• • • • • • •• o o •• ••• o • •• '••' '' • ••••• • • •' ''' •••• • • O 

" Para 0 s profes:;ores educados sob o regimen d'as antigas tra
dições escolares, é extremamente {llifficil a pratica deste gen ero de 
ensino; porquanto, além da boa vontade do mestre, "elle requer 
muita experiencia, f!e1.-i.bilidade de espírito e granà'e senso pedagogico. 
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Não se trata mais de ensinar, e fazer' recitar uma lição; trata-se, 
6::rl relação a cada professor, de combinar elle mesmo o seu pt·ogram
m , segund'o as necessidades dos seus al.umnos, e, depois de executal-oo 
por um continuo dispendio da sua propria pessoa, po·r uma justa se
lecção de meios variados, appellando alternativamente para a imagi
nação. para o raciocinio, para o juizo, para a memoria, para os sen
tidos, prura a reflexão" . 

"E' copioso hoje o numero de trabalhos especiaes que il'aci!itam 
ao mestre € sa missão e o hrubilitam a dirigir, por meio das collecções 
1·udimentares de specin<ens biologicos. ó'e singelissinws apparelhos 
chimicos e physiologicos, ou, até, sem apparel>hos, recorrendo a obje
tos do uso mais trivial, o cultivo inicial dessas disciplinas". 

Chegados. a este ponto, saturados dos ensinamentos do grand'e mestre, 
força é convir com elle que a S<llução de tão momentoS{) problema está na 
inteira dependencia de professores capazes, e de um grande numero à'elles, 
para s.erem espalhados pelo Bra;sil inteiro. 

Mas, emquanto não ven'Cemos esta enorme difficuldaà'e que só o tempo 
pôde resolver por uma preparação mais forte e melhor orientaà'a nas escolas 
nonnaes - assumpto que acaba de ser. patrioticamente encarado pela Con
ferencia •lntei"Tlacio,nal do Ensino - nada se poderá dizer no sentido de au
xiliar os mestres actuaes, na actuação dos rnethodos object'Í/Vos? 

A mim se me afigura possível um esforço efficiente nesse sentido, :pela. 
confecção <l'os livros escola:res de que cogita o projecto. 

•Está bem visto, não é '1 ensino livresco que se pretende. Serão livros 
menos para os d'isc.ipulos do que para os mestres, repito; não para serexn 
reproduzidos machinalmente, pa~·a lhes ministrar uma copia servil, eenão 
para lhes dar um estalão, um modelo, tão vivo quanto possível, ao mesmo 
tempo que um roteiro seguro do que devem ensinar e, principalmente. de 
como devem ens!Jn~·. 

Os livros estrangeiros ahi estão "e é copioso o n1Lme1·o de trabalhos es• 
peciaes q1be tac-ilitMn ao 1nestre essa misão" p<JJra mostrar o que se ensina e 
como se ensina actualmente nas escolas primarias. 

Assim pensava qua'Ildo alvitr·ei que entre os meios de commemorar a 
nossa Independencia, se abrisse concurrencia para o preparo desses livro.lil •. 
Hoje, entretanto, relendo o extraordinario varecer de Ruy Barbosa, a cuja 
superior autor'idade me venho apoiando, verifico que and'ava bem retardado, 
porque, já elle pleiteava no seu monumental trabalho, a versão pa1·a a lingua 
patria, co111veniente1nente adaptados cLs nossas condições especiaes, dos the· 
sot/ffos de experiencia pedagogica encerrados nos livros escolares no1'te-ame· 
rica-nos". 

Sem isso "nada, esta?nos convencidos, se te1'<i feito, escrevia elle. E o 
que dizia acerca da geographia - resalta evidente do espirito geral que ani
ma as suas sabid'as lições e até dos termos genericos de que, depois, se 
serve, é intekamente applicavel ás demais matarias do ensino primarlo. 

Que a justificação <l'o projecto fique, pois, sob o alto patrocinio de Ruy 
Barbosa, que ,ha 40 annos assim escrevia: 

"Tambem, quaesquer que sejam os passos que dermos '11\este 
sentido, nada, estanws co111Ven.oi.àos, se terá, feito, emquanto não ac• 
co1nrnoda.rmos ás cond!Lções do nosso pai.z os thesotwos t1e expmiencia 
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peàagogica encen·aào nos U1m·os americamos de geographla escolar ; 
emqz~anto os não adapta1·mos ás nossas necessidades, vertendo em 
ling11a pat1·ia a pa1·te desses escriptos que interessam iY1talmente, em 
c01JMnt~, a todos os povos, e, no que peou,liarmente nos toque, àlalldO 
ao ensino geographi<:o, em relação ao Brasil, desenvolvimento cor
respondente e a,pplicações analogas ás que elle, a respeito dos Es
ta&os Unidos:, recebem nas obras classicas de Guyot, Harper, Mon
teith, Warre:n. 

Esta uma d'as razões porque nos parece essencial esta,belecer 
recursos pecuniarios em ampla escala, que habilitem um governo 
honesto e competente no assumpto a 01Jerar unw revolução proft~nda 
O< OS nossos livros de escolas". 

As Commissões àe Instrucção P1tblica e F ·inançcts aconSe
llta1·anL a sua approvação : 

o orojecto n. 744, do corrente anno, apresentado pelo Sr. Deput3Jdo José 
Barreto, é digno do maximo apreço e attenção da Camara. 

Visa elle a organização da nossa litteratura didactica. elemento essencial 
)·ara que se desenvolva e aprimore em nosso paiz o ensino primaria. 

De ha muito se comorehendeu a necessidade da elaboração de livros es
t•olares, inspirados nos ensinan1entos da moderna pedagogia, para o uso não 
só dos alumnos, como pri<ncipalmente dos professores. f.rorn<)U -se vulgar ou· 
·ir -se elos mais autorizados mestres que os compendic•s habitualmente empre 
gados são a maior di!ficuldade para a •efficacia do ensino, pois sobrecar.regou 
: intelllgencla aa crJ.ança de noções abstractas e confusas, de cujo valor não 
lle é dado aquilatar, e cuja assimilação não é devidamente feita. 

A lnstrucção moderna aeve ser dada por exercícios apropri3Jdos, servindo 
o livro apenas de guia e oriSIJ!.tação . Ha quarenta annos transluzia essa ver
·1ade fundamental nas paginas luminosas de Ruy B3Jrbosa. transcriptas na 
'ustificação do projecto. Até hoje, porém, a litteratura didactica não se enri
au eceu com os fructos desse altissimo pensamento e está bem longe de cor
"esponder âs necessidades mentaes da communhão brasileira. 

o projecto n. 744 é uma iniciativa benemerita, tendente a despertar o 
stlmulo e o gosto dos nossos didacticos sobre tão importante assumpto. Se 

cogitamos sériamente da educação nacional, não lhe podemos negar. o nosso 
<:nthus!astico apoio. 

Assim, a Commissã.o de Instrucção J?ub1ica é de parece.r· que elle seja 
approvado. 

Sala das Comnússões, a3 de DezemDro ae 1921 . - Antero Botelho, Pre
~ldente. -Tavares Cavalcanti, Relator. - Xavie1· Marques. -JoSé Accioly. 
- - Azev.eão Lima. 

A Commi!'são de Finanç,as, conforman<lo-se com o parecer da Commissão 
'IP I nstrucção, é de parecer que o projecto n. 744, de 1921, que manda abrir 
·~ncur.e;o para o preparo de livros destln3idos ás escolas primar·ias, seja ap

n ovado. 

Sala das Commissões, 23 de Dezembro de 1921. - Estcw!o Coimbra, Pre
sidente . - Ca1·los ele Campos, Relator. -- Oscar Soares. - Rocl1·igues Alves 
F:lho. -Bento Mirancla. - Paoheuo Menàes. -João ~tinwrães. - Celso 
Ram na. -L. Co1-rêa ele Brito. - B1teno Brandão. - Octavio Rocha. 

Appro1·aclo 1Jelct Cama,·a nos turnos regimlmtaes é o p1·o
jecto envittdo ao Se1taào. P'lnàe cZf.' soluç{ío. 
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ESCOLAS DE .APERFEIÇOAME~TO 

Na sessão ele 14 lle Outubro de 1921 o S'l'. Ga?T!tlho 
N etto J1tstiftca, 1tnt 1Jrojecto ele lei sab1·e escolas de apeT!et
çoa?nen.to para a infancia anonna.l . 

O Sr. Carvalho Netto - r. Presidente, tão brilhante::. teem .,ido no 
Congresso Nac!onal as reiteradas manifestações a respeito da Instrucção Pu
blica; taes ·e tantas foram, até hoje, as demonstrações ele saber e erudição, 
aqui e no Senado, postas em evidencia pelos muitos representantes q u " ver
saram supeniot=ente o asswnpto, que hesito quasi - amparado, apenas, na 
desvalia dos meus Jimittados conhecimentos .. . 

O SR. TAVARES CAYALCA.NTl Os conh ecimentos de V. Ex. são os mais 
amplos. 

O SR. CARYALHD NETTo - em trazer a modesta collaboração do meu 
esforço para o proseguimento da obra gigantesca, vae por longos annos pla
l,eada, em majestosa estructut·a, ma:s ainda se.m. a ex~:cução requerida, se1n a 
conslstencia almejada, paca um dos edifícios fundamentaJes na instituição re 
publicama. 

'Tão farta, ademais, é a messe doutrinaria de quantos, pela imprensa ou 
pelo livro, estp.daram com la rgueza esta questão, illuminando-a em varios a s
pectos, que me arr ec;eio, tratando-a agora, de percorrer o~ n1P.smos caYn.\nhos 
que outros trilharam com vantagem, de reprod>. loill' vs mesmos conceitos que 
jii. foram ditos, com certe= de modo mais precrso e elegante, de baber, em
fim, as mesmas idéas com que mais fortes espíritos se armaram em cavalleiro· 
dessa nobre cruzada c1a Educação Brasilf'ira. 

0 SR. AUSTREGESILO - Não é O ca~o de V. Ex. 
O SR. CARVALHo NETTo -E' bondade ds V . Ex., que allia a um formoso 

espírito um coração dadiv-oso. 
Esta hesitação, pot·ém, Sr . Presidente, preste,. desapparece quando con

sidero que em obra de tamanho vulto todo trabalho é profícuo, e ao lado do 
melhor architecto, que trac"!j&. e combina nrtistlcam,ente o plano da <:lxecução, 
tambem põc1e cumprir apreciava! tarefa o menor dos operarias, ePtregue, ape
nas, ao preparo rudimentar de ajustar ús alicocces. 

Aliás, sem desmerecer no reconhecido valor aas producções e ensinamen
tos expandidos, entre nõs, sobre este velho e actual problema, d-a convicçãv 
ponderada me animo a diZJer q_ue, em meio a essa luxuria'Ilte flora intellectual. 
que viceja no trabalho terreno ela I11strucção, sõ ha vet·c1ac1eiramente um n u
cl eo, um centro, u.m caule r esistente, de onde se me afigura vir nascendo ·.• 
frondejando toda a sorte de e ngenhosas theor!as, toda a complicação de pro
jectos e parecere;;, de sobejo conhecic1on desta Casa. 

São, em verdade, bellissimas ramificações elas idéas func1amentaes. flr 
memente lançadas no celebre parecer do eminente Sr. Conselheko Ruy Bar
bosa, em 1882, quando esboçara, no vivo relevo das mais vivas cõres, o quadrv 
real e impressionante do ensino publico em nossa Patria. 

Quem quer, pois: que haja assentaclo um ·conceito, architectado -um plano, 
debuxado um projecto sobre este vastíssimo thema, certo bebeu in piração 
na fonte inexhaurivel de verdade e illustração, que é o formoso e exhau stivo 
pat ecer do egregio brasileiro. 

~st'arte poderei, con1o os dema is, entrar no estudo da qu estão, sem que 
me pese a conscien cia de não fazer revelações em tão debatida causa, cor
::-endo, apenas, á conta de minha responsabilidade a pobresa de minhas pa
lavras. 



-375-

Não obstante, Sr. Presid€nte, o que trago, neste moment!l, á considera
·iio da Camara se me desenha ao espírito como novo no velho thema, pois 
verdade é que ainda se não discutiu no Congresso Nacional, na precisão de 
r,eus devidos termos, o que :;P.ja e como soluci nar a E&ucação dos .A.narmaes. 

Implicando 1:al educação, por força compreh€I11Siva, ensino elem€ntar, ru
dimentares c0111hecimentos de escola primaria, ha tarnbem uma preliminar a 
,'iscu tir e resolver. 

Refiro-me á these constituciona l d>.t competencia da União, varias vezes 
trazida a d•ebate, orientada hcje por urni.L corrente vencedora, mas 11ão de 
,odo serenadas as dive1·gencias em fa,ce da interpretação da Magna Carta. 

Como, porém, prete11do impdmir certo clesenvo.lvimento ao estudo dessa 
these, mostrando com a opinião de muitos de nossos distinctos col!egas a 
orientação segura em que vae rumando o problema para uma solução c ampa
' 'vel com a natureza do nosso regimen. prefiro, retardando-a um pouco. abol·
iar desde já o objectivo do projecto, 

A EDUCAÇÃO DOS ANORMAES 

., Sr . Presidente, um i!nportante e vastíssimo thema social de inteira actua
,:dade . 

Inscripto na legislação dos povos cultos, constitue, de presente, frondoso 
r:1mo da pedagogia moderna, orienlada pela sciencia, visando um elevado es
copc; social e economico. 

R estituir ã sociedade, como elementos de economia e trabalho, algumas 
parcellas abandonadas á inercia, sinão ao caminho da loucura ou do crime, 
t·is a sua finalidade. 

Na cathedra ou no livro, em conferencias ou congre:;sos, na palavra dos 
,,Rbios ou nas elaborações parlamentares, t em sido essa materia, sob feições 
varias, objecto de cuidosas indagações. De simpJ.es especulação doutrinaria, 
r1e inicio, chegou actua1mente á cr-ystalização do direito positivo . Assim é que 
;:;e vae encontrai-a na lei escripta das nações, que se postam á vanguarda 
,:a evolução em processos pedagogicos. 

A Belgica, a França, A!leman.l:Ja, Inglatm-ra, Noruega, Hollanda, Italia, 
· Suissa e sobretudo os Estados r;nidos são os doonteiros dessa nova marcha 
<1Scendente da assistencia á infan.cia desprotegida, sendo que em alguns d esses 
1>aizes, desde muito tempo, se >l.dopta e applica em beneficio dos anormaes 
,,ma legislação compl.leta e dos mais fecundos resultados . 

O SR. GRAOCHo CARDoso- V. Ex. dá licença para um aparte? Aqui mes
roto o assumpto já foi p-:;.· mim lembrado, por occasião de serem organizados 
~·s patrCJnatos agrícolas. 

O SR. CARVALHo NETTo -Cada vez mais me felicito por ver· ao meu lado 
um brilhante espirito que tem dadc. mostras de tanta grandeza no recinto 
desta Casa . 

Dahi o affir-mac com segurança o professor Fernand Narquebreucq, de 
Bruxellas, que essa questão se acha na ordem do dia em todos os paize3 ci
,·!Jizados, que a vão resolvendo lenta, mas seguramffilt&: 

La ques-tion àes enfants mentalement ano1"'1?1,(1.ua: est á proésent á 
l'orclre à~t j01tr dans tous les 11ays civilisés . (}1-ace á l'a.ctivité àe pe?·
sonnalités ?néàicales et àe nomb1·eux péclagogues, le problérne eles 
enjants ano1·maux se résout lfmtement, ??tais S'lt1"~M1Wnt. (obr. cit . . 
pag. 5) . 

O SR. AUSTREGESILO - O f3r. Euthico Leal :fez um inquerito entre os psy, 
hiatt·as brasileiros, no qual falara.m Juliano Moreira e outros, entre os quaes 
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o apartista, que deram entrevistas publicadas na Noite e outros jornaes bra.
s!leiros, o que vem provar o interesse do seu projecto. 

O SR. CARVALHo N'ET'l'O - Regosijo-me, então, por trazer um assumpto tão 
iPalpitante, lamento, apenas, que seja a mirnha humilde pessoa a portadora d~ 
idéa nesta Casa. 

O SR. GRAccHo CARDoso - Não apoiado. Muito bem amparada a idéa 
11elo 'brilhante talento de V. Ex. (Apoiados). 

O SR. ~ARvALHo NETTo - !Bondade de VV. Exas. 
E' que, Sr. Presidente, esta é uma questão fundamental, que vem parti· 

cipando do mais largo apoio não só da generosidade dos .gover~os, por um 
sentimento de simples humanidade, mas de todos quantos se preoccupam com 
as refonnas que importem na propria segurança da sociedade. 

E, por isto, legisladores, medicos, •pedagogistas, magistrados teem vol· 
tadas as suas vistas para o problema, que hoje apresento á Camarf> dos Srs 
Deputados. 

Em uma oor1a harmonia de senumentos e idéas, como (lUe sopesando to
das as inclinações egoísticas, resurge entre os povos civilizados um ardente 
anhelo de solidariedade humana, abraçando no set>. abandono e infortunio mi· 
:Jhares de crianças, JJ&.ra quem :;. natureza não abriu os horizontes ela intelli
gencia e a sociedade recusa fra.nquear &..S portas da escola. 

O SR. .ALVARo BAPTISTA - Quando director da Instrucção, criei uma ca
deira de psychologia infantil. 

O SR. CARVALHcr NETTo - A declan·ação de V. Ex muito me bonra e 
ainda mais vem provar que o assUJmpto de que me occupo neste momento é 
sobremaneio:a palpitante 

Dlr-se-1a u despontai" de uma ê.ra nGva,. como ~,c,;rtad::tmente escreveu 
Bu..lsson· 

O'est une ere nouvell6 qut s'ot,vre pour la rétorme ou ZJlJLtôt paul' 
la C'réation méthodtque dlun ensebgnement nationa~ en tavetw des en• 
tants q'lti ont le 1J1tiLS de tit1·es á la sollioittLde de la ?WJtion. (;Nonveu 
Dlctionnaire de Pédagogie, pag. 79) . 

E' esta pha.se avam.ça.da oe experimentação e madureza, como uma con
qulsta já da lei escripta, de.sdobra.ndo lindas verspectivas aos sentimentos de 
solidariedade, que vou ru'ldu2lir ás SIUggestões que ao meu espírito se afigu
raram convinhaveis e opportunas, consubstanciando-as num projecto de lei. 

Faço-o, porém, preoéderndo-as de abreviruda noticia oa evolução dessa:; 
!déas, e consequente reahlza.ção, em outros paizes de serviços bem. organizados. 

Póde bem 'dizer-se, ISr. ?resLdentl€•, que foi 

EM FRANÇA 

que despontou esse florescente ra.mo da pedagogia scientifica, tendo ali ger 
minado a ~oéa do tratan:n€<nto' dos idiotrus, Idos imbecis, dos aJtl'li\JZad.os, emfim 
( ar1·ie1·és) . 

Ita1·d, Vais-in, Esquirol e outros haviam esflorado ap enas o assumpto 
sendo que o primeiTo lhe dera orientação mais firme ,com o celebre caso do 
selvagem de Aveyron. 

Coube, porém, a Séguin <focalisrur mais precisan:nente esses estudos, quan
do, em 1837, tratou em especial Ida educação oe uma cria.n,;;a idiota. 

Conhecido! o seru mel:ihodq, olle.maJram-no a Bioêtre, ond!e as suas ~u vle.S... 
tigações encontraram campo lrurgo e apro'!lriado, no amno de 1842. Dessas 
investigações, pol'é>m., só em 184•6 o mundo scientifico teve cabal conhecimen
to pela preciosa obra que Séguin dera á pubJ.icidJade - 7.1,•ait·ernent mlora.l, 
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J1y giéne et é<'bucation dl".$1 idtl.ots et autres e1•fants an·iérés --1 tra.l::l.aJ.ho d.'ulnf-· 
J a.mental que logr.ou, posteriorm.ente., ser olhado como a base dos estudos 
que, de então em di•ante, co=eçoLram a ap:rHm·ecer. Assim <é que um escri
ptor relatando esses factos dJe red'erencia a essa obra, diz: 

.. . que peut êt1·e régw·aé comn~e étant la p)rre??ôiere pierre de em 
écUfice qui de'IJO/it plrtM ta1·d cuttirf3:T l'atte10ViOn, non seulerm.ent des 
médecins, 1nais éga;[mnemt de tous ceua; qui s'intéressent = deshé-
1"ités ele l'intelligence. ((Fernand Marquebreuq, obr. cit. pag. 6). 

Succeder.am-se provideawias, IIliUlTI\ m-escen'd!o, oontaJDJdo-se em Fran.ça-, 
rctualme.nte ovarios centros de assistencia e de ed'llcação aos anormaes. a. 
"·[U· de uma rica litteratura scienti'fica, .com .os dados mais preciosos e as ob
,crvações de rrnelh.or proveito sobre a m~eria. 

Deveu-se, porrém, esse auspicioso momento a ::Sournevtille, owtro distincto 
medico da Bi•c(i;tre, •que d€1pois de ha.ver orgamJZl!Jdl() •O mais imlportaJilte ser
;-iço destinado ao tr.atamea1to dos idiobas, pediu repetidannente aos poderes 
publicos a cre.BJÇâ.o, nas escolas publicas, 'de olasses .espe.ciaes para a in-· 
:trucção das crianças arrwrmaes. E, segundo rE\ferem Binet et •Simon (Les 
F1ntants An01·maua;, pa.g. •53), esse appello foi continuado por grande 11u-
1ero de m edioos e philantn·.o.pos, a conselhos municipaes, co·nsethos geraes. 
vciedades sci e1ntificas, emlfim a todos os Congressos de enstno e de assis

' ncia, que desde os ultimos ;vfltte em.nos se rerulizaram na FranÇa ou 111() 

strangeiro. 
Na leiislação é de notar que foram, por igual, tomadas algmnas me

!iidas que as liÇões da sck mcia iam aconselhando. 
Além de disposições regulamen.ta.t·es, conhece-se o trabalho da C.ommis

sio especial nomeada em 1904 pelo· 'Ministro da Instrucção :Publica, com o 
_ 'm de saber >em que condições se J.Jodia tonnar e::ctensiva a.os amor:maes d,le 
,,mbos os sexos a obrigatoriedade> do ensino pl'imario, exigida pela lei tle 
2S de Marco de 1882: 

à V'etfet d'ét1uLier les cond:itions dalns lesq1beLles la ~oi d1b 28 m(lh"S 

1882 S1bt" ~'obligation de l'enseignmnent prÍJ1?Ul.ire po1w1·a·ient être ap'pU
qu.ée a1tx (!lnjcvnts cvn,o1•1!'WJ!I,X des d.eu,a; sexes. 

Mais tarde, <por uma disposição da .lei 'de fi-nanças, e sob proposta tlos 
D"Jmtados Ferdiinand :Buisson et TourneJde, IQS serviços conc!')rmerutes a al
r-un anoPmaes, no que Lhes fucava ·parte educativa, ficaram, em 1906, a 
r·~rgo do Estrudo, observarl·as ras condições ,estalbe~Lecidas pelas le!s de ·19 de 
.'.ulho de 1889 e 24 de Julho d:e 1893 . 

E, finalrrnente, a 29 de Junho d e• 1908, com a largueza com que a assis
toncia escolar se foüi distendendo, approvou a oam.ara franceza um proj&
do de lei, cujo objectivo foi a creação de classes e '€LScolas de a})erfleiç,ba
mento pa.ra as aroo.mças mentJal>me11te atraza.das - a1·r ·ié1·és. 

Já a esse tempo, como se vê, Sr. ·Preside'rllte, rnã.o eram sõmente. os 
:-normaes comple.tos - aquelles cujas taras <le degenerescencia ou vicios de 
eonformação os in>habili tam para o mew social - os que prendiam as atten
~ões dos sabios e deteTmimavam, no Parlamento, medidas de assistencla e 
Jll'O tecção; mas, iguatmente, e taivez com desvelo maior, ,ea·aan os simples 
<',normaes pedagogicos, uma nova e numerosa classe de atrazados mentaes. 
snsceptiveis de educaçã.o e reaclaptação ao meio ·social. 

Sobre estes, que &'l.o os que importam ao meu projeCJto, como terei 
occasião ele disc-ernir e classifice;r no curso desta justifica:ção,. n.o mais ces
·sou de estar, vigi,la nte e previdente, a acção auspiciosa da assistencia fran
ceza assim pelos poderes pub1icos, como .pelo zelo de associações particulares. 
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A BELGICA 

com a nítida comprehensão da im]JOrtancia de · es serviços, ella que pri~ 

mara sempre p ê·la organização de um ensino modelar, a B<>lgica não hesitou 
em tomar a seu cargo a solução do problema, em. que s.e em1penhavam os 
paizes visinhos. 

As palavras de S. M. o Rei Alberta definem 'PE•rfeitamente o iruter:e.sse 
do seu povo por essas grandes cau sas . Fallanda aos representantes da Na
ção, el•le di:Ma c.o"Ltegorica:rmmte·: "Vo~t.s a~erez à 1Jertecti01~ner l>ewseigne-rnen~ 

àes anorrma1ta:~ . 
E alli não são lançadas em terreno safara estas nobres idéas; germi~ 

nam, desahrochando nas mais sadios fructos. 
Sem desejar alongar-me nesse historico, - que é ali1\ls precioso para 

uma justa compre-hensão da oppontmnidade do meu projecta, - sem pre· 
tende r leyar muito por deante a farliga, a que tenho submeitido os meus 
bondosos collegas, .clarei, ape<nas, a breves traços, pel"functorio conhecimen
to do que occorre nesse adeantado paiz. 

Pr~nc~palmente a Demoor (Jean) - L'E"cole ã!ensl3ignentent spécuLl; 
Année Psychologique, VII. Demoor et Da.n1er: Les Entants wnonnaua: d 
Bnw;elles - á sua corajos'a iniciativa, estão ligados os serviços da infancia 
anormal, = Belgica. 

A questão, que elJe agoitara com tanta prdficiencia, repercutiu com sym
pathia nos meios scien.tificos, inter<ossamio a grande .numero de competentes. 

Diversas tentativas pa.ra logo se coroaram de exitu, estendendo seu ga
salhoso amparo a esses desgraçados imbell€s , sem defesa e sem alegri~t, e a 
quem a natureza desdotara dos raios da intellige:ncia, ou apagara, no seu 
coração, e. chamma dos melhores sentimen;tas. 

Ensaiou-se. de principio, CO'llocaJ-os á sombra de uma classe inferior , 
cujo programma fosse mais fadl e reduzido. A ex:periencia. não tardou, po
rén1, em evidenciar a neocesEid!llCle- inelutavel de se instituírem classes espe
ciaes, em que os ensinamentos estivessem em justa relação á m e ntalidadE', 
atrazarla dos menores anormaes. O prograanma de ensino devia ser estricta.
m e.nte bitolado pelo horizonte estreito da mente retardada, ou em desrupru~ 

mo. Considerou-se, emtão, um gramde passo para o élesiéle1·at1tm o acto do 
Conselho da cidade de Bruxellas, em sessão de 12 de Abril de 1897, detelr
minan(!o a creação de uma escola especial IJ.')ara os anoTinaes p eldagogicos 
- po1w les enifants désignés sous 'te non d.'(IIJ7,o1''11tau,a; péda.gogiques (obr. cit. , 
pagina .1). 

A acceito.ção geral dessa louvavel resolução e o r e•sultado obtido com o 
funcciopame.nto da escola se traduziram, em seguida, na instituição de ou
tros departamentos iguaes, em varias cidades do paiz. 

Inspirada por Desgum, Antuerpia teve tambem escola semelhante, em 
Outubro de 1889. Mais tarde. Ge.nd, ean. 1904; Liége, em 1913; seguindo-st~

lhes outl!'as em diversos rpontos do territorio belga.. 
Prevakce , nos dias que correm, como o melhor meio de attend€1!' M 

solicitações, cada vez maiores, dos serviços a creação de secções especiaes. 
para a educação dessa infancia, :na,s proprias escO'las ordinarias. 

Nesse sentido deu Bruxellas o exemplo, org.anlizando nas suas scola.s 
CD'mmuns as classes dos anormaes. 

Importa conlbecer tambem, s~·. Presidente, emqora na li !;'eir ee;a ctest 
informes, o que, a respeito, tem praticarlo a 
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ALLEMA.NHA 

Paiz essencialroent2. organiza!dor, curando mui de perto da educação de 
oc•u.s fHhos como• a base m.ais solida do se u granuli.oso p.rogramma econo
mico, de sua incoercível força. expansionista, da sonhada heg monia. sobre 
todos os povos, certo lhe não 1podia ser indiffer-ente eiSSe aspecto do impor
tante problema . 

Assim é que, já em 1821, alli se erguera a voz de um medico, iF'&ing,; 
mostrando a necessidade do ensino esp ecial par:a a. infancia m.ental!nente 
-,tramda . Não soara em vão• o seu appel!o, tanto que, em 1828, Jugenmoos 
funda va a p1imeira escola . 

Especialistas se dedicaram a esses estudos, restrictos, porém, a topicos 
·1a série numerosa. R leva nomear a Guggenbii•hl, que tratou esp cialmente 
(los cretinos, apparece'Ildo, em 1840, a sua e:x;posição - Hilfe1'1lf a1vs den Alpen 
:-<1w Belúi'I'YtfPf1vng cler schnekUchen k1·etinism1~s. Dous annos depois, em Ber
'im, a.bria .Saegaert uma escola para a educação dos idiotas . 

Como se vê, não ruvançava , a es e teiP"fl, além dos a.normaes com.pletos, 
'egffil.erados Profundos, a acção dos institutos fundados. A numerosa legião 
"s deficientes mentaes, dos atrazaclos, - perdida entre as classificações ex-

as dos completos anormae s e dos sãos, assim reputados - essa legião 
""' mais tarde mereceu os cuidados offi'ciaes, mer~ dos esforços de K.e.rn €! 
de Ernest Stotzner. Vieram a seu encontro as communa.s. Em 1867 creava
~A em Dresde a. v rim eira classe especirul; o exemplo ifructificou em <Gera, em 
1874, e depois em Elherfeld, no anno de 1879. 

O movimento generalizado e de cunho rigorosamente peàagogico, esse. 
porém, só se operou em 1890. De !feito, foi a esse tempo que as admJnistra
~ões toma'I"am em ponto de honra a creaç.ão e desenvolvimento das classes 
cspeciaes (Hilfsschulen) para os deficientes mentaes, para as intelligencias 
apoucadas. 

A Allemamha tem, presentemente, um.a organização modelar, occupanao, 
sem favor, posto do maior destaque entre os paizes, que venho d'e relembrar. 

Não nos deve desinteressar, Sr. Presidente, em se tratando de educação. 
o que haja occorrido 

NA INOl.ATERRA 

Apezar da sua feiqao paJrticularista, paiz onae logram accentuado ind'i
'~dualiSII1110 a.s iniciativas mais promissoras, a,lli se não descurou de marchar 
com a sciencia o espilito do grande povo. 

O publico inglês foi attrahiclo para esse problema da infancia anormal, 
depois do trabalho do •Dt·. Wiilliam Twining sobre o Instituto ele Guggenbiinl. 

Datando cl'e 18-!6, estabeleceram-se varias escolas para os meninos, idio
tas, escolas-asylos, mercê da iniciativa de llfiss White, de Bath. 

Crê-se. comtudo, que o desdobra.Jnento d'o caminho para o estabeleci
mento final das medidas em favor dos anorma!ls pecl'agogicos, tem seu passo 
inicial no ayslo para idiotas e imbecis, ;fundado em 1S48, em Eanlswood, Recl' 
Hill . 

Velifica-se, de presente, no Reino Unido uma systematização interessan
t3 desses serviços. salientand'o-se o typo da escola, ao mesmo tempo asylo, 
ao lado de pensionatos com o mesmo fim. 

Destacam-se entr esses asylos, particularmente destinados á idiotia e 
imbecilidade, os seguintes: RO')fal AlbeTt Asyl1~m, LanoateT Eastern aoun
ties Asylmn. Colch ester; Earls-tvoocL Asulunn, Recl Hill, St~n·ey; JJ.fid.lan 
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Oounties A.sylwm_, Knowle. perto de Birm.ingham; Western Counties A.sylum, 
Star Gross perto d'e Essex. 

Quanto aos pro-priamente atrazados, l'etardados de intellig-emcia (anié· 
rés), é à'e salientar o acto do !Parlamento Britannico, pelas duas Camaras. e 
com a approvação real em 1889, determinando ás autoridades escolares, nos 
seus districtos o mister de arrolarem, com especificação ~ causa mental 
ou physica, as crianças incapazes de expe:t'imtmtar proveito da instrucção 
com.mum ministrada nas escolas ;publicas elementares. 

Registraram-se, daJhi por diante, melhoramentos notaveis nesse ramo do 
ensino. 

Basta dizer que em 1905, havia 149 escolas especiaes, para educação 
elementar da infancia anorma;l, e este numero foi, de continuo, avultando 
mercê d'os excellentes resultados, que não são ali um simples rotulo para 
effeito, mas a comprovação segura de que os gastos publicos teem uma com
pensação real, digna do sacrifício õ.'o povo !nglez. 

NA SUISSA 

não menos avançada se encontra a assistencia á infamcla anormal. Em Aben
dberg, em 1842, surgiu a primeit"a es·c~la, de que foi fundador Gegenbull. 
Algum tempo mruis e o camtão de Zurich inaugurava classes especiaes p::tJra 
os retardados t>SYchicol3. Nesse mesmo departamento da confederação, cele
brava-se, e m 1!989, o primeLro Congresso prura o estudo dos amormaes de :in
iJe,Jiigencia (Konfe'renz fiil}· das Iàiotenwesen). Lucerna, S. Gall, Basiléa, 
Berna, Genebra, Friburgo, Neuchatel e Lausanne deram mãos ao encaminha
mento do problema, fundando igualmente r:lasse;s espec!ae~. 

Em Vaud, uma provideThCia legislativa do mais alto alcance se adoptava 
em 1912, pela lei regulando a educação das creançaa anorma.es. Em 1900, po 
rém, dado o elasterio que iam tomando esses serviços, já existia - "toda 
uma série de preceitos para a classif-icação das creanças mentecaptas e atra
zadas" -. completando-se em 1905 pelo recenseamento dessa população. E. 
Sr. Presidente, com uma vista célere a revêr o que se tem feito noutros 
:paizes, é imperativa a co•nclusão de que só os :r>ovos que .se retardam na mar·
cha. civilisadora ainda se não alistaran1 nessa campanha nobilitante e pa
triotica. 

PAIZES OUTROS 

como a I ta.lia, 1niciando os seus serviços com o estabelecimento da Vllla To
m.azzini e, em 1889, fundando o "aJSylo-escola", de Roma, plasmado segundo 
os preceitos pedagogicos e scientificos e entregue á direcção superior de De 
Sa,nctis, a It8!lia, tem actualmeonte dado o maior il11lPUlso a esses ins
titutos. 

A Russia convulsionada, mas que se não havia desligado do movimento 
geral em favor da infancLa anol'mal, fl.il!ldando em S. Petersburgo o InstitutG 
Medico-Pedagogico, e em 1906 c Instituto Psychopedologico. 

A Austt·ia, tambe.rn na corrente evoluciO'Ilista do ensino, estabelecendo 
:primeiramente na Instituição Stéphanie e, depois, em S. Ruprech, Bohemia, 
internatos para os anoma!os ·p;rofundos, e, por •Ultimo, classes esveciaes, vi· 
samdo a educação dos atrasados mentaes. Emfim, .Sr. Presidente, aí<D.da na 
Eu!10l}a . a Hollamda, Suecia e Noruega merecem ser mencicm.adas como par
ticip<"ntes dessa evolução medico-pedagogica, de resultados tão est!mruveis e 
promisRores. 
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Fót·a desse continente, não fô ra para esquece•· o exemplo edi.Licante do 
Japão, resurgim.do Pur uma edu cação integral, a cujo complexo não é alheia 
.a que se mini-stra aos n ocmaes. 

M~'>. um modelo dJos me>hones se encontra, precisamente na America . 

OS ESTADOS UNIDOS 

.que fornecem ao miUndo um systema perfeito de educação, p.reparamdo as 
:leus f ilhos para a s•1·enHotts life, para os emba,tes mais rijos da !ucta pela 
vida, pru:a a grandeza, ei!Ilf.Un, da sua poosante nacionalidad>e, adoprt.aram- e 
desenvoJveram as idéas levadas por .Séguin, expatrlado. 

Já -em 118415, QS Drs . 'Wiood!wards e Brigham haviam levantado, na grande 
nacão, .::. idéa da educação das criamças idiotas. 

E em 18117 o S enado abtia. um inquerito sCYblle o assumpto . ''I'anto influiu 
no animo oE:ss >~ c,)< L acrdinario povo •emprehendedo, a inte'! i,s:ercia anonnal.. 
que a Repwb<Hca não m•ais a d•escm·ou . Insmrtutos, so•ciedades, laJborato:rios 
especiaes ali se consagram ao pre.henchimento desse reclamo da Educação. 

Em Washington ha uma clínica dest1nada á ed11cação <e tratamento dos 
degenerados mentaes, "clinica psyohologica". Registra-se annexo á Escola 
)!Iodelo de Brooldyn um ensino especial para esses anormaes. 

E' de importamcia menciona.r-&e a ·• GTosmann School to1· ner·vous and 
atypical chilàrmJ" , 

Entre as sociedades pr.otectoras da infancia anoinata releva a,pontar a 
:le Plainfield - "National associaUan to1· t•he stttày anà ed~tcCLtion ot e:cce
pt ional child1·en", 

Mas, &r. P•·eside'll:te, uma feição• á pMile ainda se vae encontrar no& Es
tad os Unidos no desenvolver6!IU esse magno pro•blema. 

A população negra orça, ;nos Esta;dos do .Sul, 'POr uma cifra conside<re,vel, 
onde, talvez, constitua o terço dos hab:tantes dessa região. E por isso mesmo 
se pôde asseverar que .a educação moral e instrucção dos pretos, ·oomo atra
zados ethnicos, é UJm dos pToblemas que mais preocCU[Jam os Estados Unidos. 

O.a..er Buyse, em um capitulo de ncas i<nfornnações - L'él~wation rJ.'une 
r ace, escreve: "L'édw::ation tnoralc.. et l'in·~tnwtio'" des negres, co'»vme àes 
arriérés ethniques en général, est ~t.n des tJroblMnes sooia/lt:c les pl1ts arcLtts 
dont se préocmtpent les Etats-Unis. (Méthodes Américaines d'Education, 
pa g , 585). 

Neste esforço o que se opera illa g;r·ande Republica Americana, em b!l
neficio desses •entes infelizes, a CUJO aJmpa.ro a iniciativa particul&· s~ mul
:iplica em obras me~toria,s de assistencia e educação,. lembro, afinal, as es
'-&lab .para. os estrt>piados, p~r-a o~ alelJaUl>~, evidtncia.ndv, dest'arte, o prin
cipio verdadeiro de que todo harnem deve .trabalhar, aprender 'l1m officio que 
r, habilite na sociedade a viver a expensas pro.p.rias. bastando--se a si mesmo. 

Eis, Sr . Pceside.nte, em synthe e, o qu f• os paizes civilizados nos dão a 
ve!' como uma lição ec'lificam>te e graq1diosa, 

E O BRASIL ? 

Fôra preferível, talvez, não escrever esta pagina, deixai-a .mudamente em 
bt·anco, a Tião copiar as cot:es escuras que veem sombrear o quadro .. . 

Custa a c11er que um palz que alcança uiD.at posição de saliencia no mais 
rlevado Tribunal do mtmdo, subindo até 1:); pelo pt·estigio da mentalidade in
comparavel de Ruy Barbosa; ·custa a crer que uma nação que vae pontificar 
}Jelu espírito, chegando á a ugusta Assemb1êa das Nações pelos artributos da 
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intelligencia illuminada, esteja tão distante dessa esphera superior, em que
gravitam os r> ovos civilizado-s, na proeminencia da sua educação. 

Dir-se-hia, com ef.feito, escripta pa ra o Brasil esta apostrophe amarga 
que Giner De Los Rios pr01Tlunciá1·a de refe<rencia á sua terra: "De la vida 
conte-~nporanea 

"apenas conocemos aqui sino la B~lpe·rficie, no s~~ tondo 1·eal: una 
como clecoracion de teatro, doncle lOs árbales, el -n~a1·, las n~~bes, ros 
1nontes, casí todo es figw-c~do; ó á lo su11no. una es1JeDie el-e p/a!rodia, 
õtwda y nwl ,·ep1·esentacla. Por lo 1nenas, en su pro-ntedA.o genm·al, las 
cosas ele sustancia, el pan, el ídecü, la Cttltura, todo elle es pr·ilmAtiq;o 
y poco más que apa1·iencia . .. " (Ensayos sobre Educacicm, pa.g. 324). 

Poderá o nosso zelo patriotico sensibilizar -se com a projecçii.o, na som
bria tela, de verdaéLes tão causticas; e correr inflammado a me verberar a 
dureza da linguagem . Até certo ponto acho natural esse revide; e é bello 
que in·ompam essas manifestaç;ões de civismo festeiro, entoadas em canticos 
de enthusiasmo pela grandeza de nossa amada terra! 

Tudo isso nos confortará porque é optimista, signal de vitalidade e con
fiança. no futuro! 

Mas, forço•so é convi!: com o realismo De Los Rios que 
"las cosas de st~stanoia, el 1JCLn, c! icleal, la cultura. toclo elle es 1Jrl

<ntitivo y JJoco ?nás que aparienoia . . ·" 
Em verdade, pergunto: qual o ideal de um povo sem cultura? 
Eis o recanto da realidade, velad o nas sombras da nossa inco nsciencia. 

Entre a co~-agem de desnudar esse quadro, alnda que nos entristeçam as suas. 
nevo·as : e a tibieza que o occulta nos disfarces costun>eiros com que cobrimos 
a nossa realidad-e , eu prefiro, segundo Ruy Barbosa, '· cor1·esponder :í vossa 
confiança, evitando antes 

a me11tira que aiaga, do que a verdade que punge ., . (Pare::er cit., 
pag. 23). 

E a verdade é que somos a respeito, desenganadamente, quasi uma pa
gina inédita. 

A não ser o sopro inicial da intelligencia de Carlos Eiras, de -fl-aldando a 
baJ1deira de redempção para essas wbres victimas da menbe enferma; a não
ser o progressista Estado de S . Paulo - bandeirante ele idéas e formosas 
r ealizações - não m e consk1. em outra qualquer parte do paiz s2 haja ten
tado um pequeno passo na senda de tal c onquistn.. '' Tudo alnda está pol' fa
zer, nesta impl'otelavel pocfia altruistica ... ,. , disse com muito ac,rto Basilio 
de Magalhães. ('I'ratan1ento e Educação das Creru1ças Anormaes de Intel
lis-encia, pag. 25) . 

O facto é que os poderes publicos não desbravam caminhos novos; esta
cionamos, em geral, no estadio primitivo de processos pedagogkos condemna
dos pela sciencia. 

Aquelles mesmos dos Estados que vão fazendo da instrucçii.o publica pro
gramma capital de suas administrações, realizando incontestaveis m elhora
m~ntos, não lanç;aram, excepçii.o de S. Paulo, e alguns retalhos imperfeitos 
na ol'ganização do ensino de outros Estados, as bases desS'El 110V'> edifício, em 
cujo apet:feiçoamento se esmeram os povos cultos. 

O Brasil está, de tal sorte, fôra do movimento universflll da pedagogia 
dos anormaes. 

Tenho noticias, apenas, ele qure no Hospicio Nacional se insk'l.llou, mercê 
à<' instantes solicitações do Dr. Carlos Eiras e da linguagem assás verdadeira' 
e nacla acariciadora ela illustrada corrnmissii.o, que postulou junto ao •Ministro 
da Ju tiça, se installou, dizia, o "Pavilhão BournC'Ville", c011fiado á direcção· 
clP. summiclades medicas, entre as quaes me occorrern no momento os nomes: 
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a.ureolados de .Juliano Moreira e Fernandes Figueira. Esta 'auspiciosa con
Quista marca, em 1903, a primeira e incipiente organização do inestimavel 
~rviço de assisbencia ás crianças amormaes, - "Cltjo estado mental muito 
pocle1·ia melhoTa1·, si e•m out•·o meio 1·ecebesse1n cuidados adequaclos". 

O "Pavilhão Bourneville", porém, só n1e parece attender a anoTIIl}.t,es 
ompletos, nas fron!Jeiras da loucura, ou outt·os psyehopathas profundos. 

Outro tanto se poderá dizer do Instituto de Cegos, nesta ,Capita:; dos
Institutos de Surdos-Mudos, aqui e em S. Paulo, curando, como se vê, de uma 
anormalidade, de fundo· grave . 

E mais não consta. 
As contribuições elo espírito brasileiro, porém, attraido, afinal, para a 

a.bençoada campanha, não têm rareado em magni.d'icas publicações. E, neste 
m omento, fallando á Camara, me a:praz, em um dever de jll.Jtiça e consciencia, 
render homenagem sincera aos illustrados pioneiros, que: tão abnegadamente, 
por :1mor ao .estudo e li, Patria, veem pelejando ess~ altruístico e generoso 
r ombate . 

Releva citar ffiltre os seus nomes, á frente do:; quaes se dstaca, em l.>ello 
relevo, a personalidade de !Basilio de Magalhãoo, todos esses alistados do bem 
c: ue se chamam Clemente Quag!io, Miguel Carneiro, Oscar 'l'homps-om, Alfredo 
f' . Vieit'a, Mendes Vianna, Mariano de OJ:veira, Vieira de M-ello, Sampaio 
lJoria e Thomás dos .Santos, sendo ainda ue honrosa menção o autor das co
;.>iosas - Notas I edagogicas - (Instru~ção Publica), estampadas no Jm·nal 
do Oo7rll!nerc1.o. 'E afóra os nomes desses estudiosos, ,Sr. Pres:dente, muito 
rne apraz registrar o movimento !':Cientifico dos psychiatras brasileiros. em 
entrevistas nos jornaes d-esta Capital, como ba pouco nol'o· affirmou o notavel 
homem de l-etras e neurologista eminente, St·. Antonio Austreges-ilo. meu il
lustre amigo e bellissimo ornamento do Parlamento Brasileiro. 

Em um ligeiro apanhao:!o é o que temos, e felizmente, do esforço intelle
et ual de brasileiros illustres. 

Em se passando, p\Jrém, para os factos, para as cooncretizações, para a 
"ida da lei escripta, t udo é, em geral , a indifferença, a negação, Q nada! 
Detit'ru·te, pesa-me dize l-o, a ot·bita em que circums-crevemos a nossa missão 
educativa não é a das naçõ-es cultas, mas a dos povos indifferentes, tardos, 
no criminoso desinteress-e do seu futuro! A .esse desinteresse, todavia, r-epito, 
0ppõe decidida resislencia, marcando victorias no seu apparelho educativo, 
o Estado de S. Paulo. 

No relatorio oCficial de 1912, d·o Sr. Director Geral da I'!lstruc.ção Pu
blica, .João tOhrysostomo Bueno dos Reis Junior, ao Dr. Altino Arantes, então 
Secretario do Interior, em um capitulo sobre - Institutos para Anormaes -
veem escriptas estas palavras: 

"A criação de institutos, destinados ao tratamento e a educação 
de crianças anormaes, bem occupado, nestes ultimos annos, a atten
ção dos govemos dos pa.izes a diantados e de pessoas que se interes
sam pela vida e pelo futuro elas mesmas . 

~!'rata-se certamen te de um acto meritorio desses governos e de 
um bello movim-ento de solidariedade humana, que não podem deixar 
de merecer o apoio e as sympa.thias de todos aquellles que s-e em.pe
nham pelo aperfeiçoamento moral e material da sociedade. Com ef
feito, si todas a·s crianças, qualquer que seja a sua condição socia l, 
precisam de instrucção, como instrumento indispensavel de trabalhtl 
e de a perfeiçoamento moral, CMn •muito mais razão aqt~el1as, Q1~e, por 
n m cZefeito congenito ou por mn desenvolvimento desitrttal do se1t or
ganismo, se to1"1l·a?"am 'ÍincCLpazes '[JaTa a acquisição dos meios q'lle '[J1·e-
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ciswm pa1·a a l1Lta pela '!fida e pa?·a o desenvolviflnento do seu. papel na 
sociedade e1n que vüve?n . 

O Estado de S. Paulo, conscio dos seus altos destinos, tem feito 
da instrucção de seus filhos m:na das ma.is constantes preoccupações. 
Procura diffundil-a ean todos os seus grãos e em todas as direcções 
de modo que nenhum delLes escape á sua acção benefica e criadara. 

Parece que seria oppot·tuno o seu benemerito Governo voltar 
ta..."llbem sua.s v istas generosas para essas C?'ia?tças infelizes que, em 
o seu aJl)oio ·e boa vontade, f-iccLrão conilemmadas inevitcwelnnem-te a 
u?na v ·ida de tortu1·as e ?niserias, q1tando, a?n]Ja?·ada.s pelo Gove1·no, 
pode?·ão garantir o setL futuro, tornando-se, em vez ele U?n tardo inutil 
e pesado para a família e a sociedade, Wln elem.ento util e p1·oveitoso , 
capaz de concoi"TC1', na ?nedida das suas fo?·ças, e das suas condlições, 
ent beneficio elos ??tesmos." (Annuario do Estado de S. Paulo, 
1911-1912; pags. 26-27 ) . 

Ao intelligente appello do illustt:ado director do Departamento do IDn
.sino não se fez desattento o Governo do grande Estado. A sua acçiio bane
fica estreiou-se pTomissora, recebendo, creia, em afuninistrações successivas 
consagração definitiva. 

Ora, taes palavras, qual •exemplo, são de perfeita actualidade para todo 
o pa.iz. Dir-se-hia um suggestivo espelho, cujas imagens devemos copiax sem 
tardança, meditando nestes conceitos, centelhas do espirito e do coração de 
Léon Bou1·geois: 

"Q~telle tritesse de penser, 1Jar ea;emple, que les enfan·ts à qui 
une infirmité, o?·iginelle mt acquise, 1·endait l'inst?'uction pl1LS pré
ciettse, étaient précisement ceua: qtLi se voyaient ea:cl1t.s du béné[-ice 
des lois scolai?·es!" (iBinet et Simon, obr. cit. ; Lett1·e - pré{aae, 
pag. VI) . 

Sim, Srs. Deputados, que tristeza pensam que, no apogeu das conquistas 
eontemporaneas, o Bmsil, tão votado, aliás, ás oibras santas da solidariedade 
humana, não tem leis escolares que abriguem, do seu infortunio, as crianças 
infelizes, a quem a natureza, ou mesmo a sociedade, rouba desapiedada
mente a possibilidade de participarem dos ineffaveis beneficios da educação! 

O SR. Gouvll:A DE BARRos -Em 1909, apresentei memoria ao 1° Congresso 
Medico que se reuniu em Pernambuco, sobre a prophyla..xia do crime e trata .. 
mento dos criminosos, e na qual reclamava insistentemente, como base deste 
objecti v o, a instrucção e o tratamento das crianças anot·maes. 

O SR. CARVALHo NE'l'To - Registre-se o aparte do nobre D putado, por 
isso que elle mostra como S. Ex. abordou intelligentemente o assumpto por 
uma de suas faces interessantes, qual aquella que diz repseito á criminologia. 

Colhidos, assim, Sr. Presidente, neste atrazo, presos na muralha chineza 
d,, analphabetismo, razão não é, comtudo, para nos paralysarmos diante da 
ingente tarefa que nos impõe o instincto de consenra.ção nacionaJ; sinão para 
gue estu guemos a marcha, ardentes em vencer a distancia que nos separa do 
~ensamento contemporaneo. 

Dessa perspectiva para o alcance, vou traçar, rws limites do meu pro
jecto ,a estrada a percorrer. 

Antes de o fazer, porém, devo em 

BREVE PARENTHESIS 

acttdir, ·pressuroso, a uma objooção que, it'l'eflectidamente, se me possa le· 
vantar por quem não haja' penetrado fundo no amago d'a questão . 

. Dir-se-á, talvez d•emasiado cedo que a encáremós, no Brasil, em um pro-
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jecto de lei, quando não p assa ainda de mera aspiração patriotica, em uns 
longes indecisos de esperança, a aiphabetização de todos que se presumem dB 
normaoes. 

Ao primeiro aspecto, a vistas inexpedas pôde im·p:ressionar o argumento. 
O SR. DioNISio BEN'l'ES - Cêdo, não; é mais qUI' tempo. 
O SR. CARVALHo NETTo - V .Ex . assim se pronuncia, e eu agradeço tão 

valiosa collaboração, ;porque é uma autoridade acatada, bem sciente e cons
uientoe de que o progresso scientifico precisa ser uma realidade; mas, infeliz
mente, ante esses idea.es a levantados, sempre se ergue o espírito negaüvista, 
que entende devemos ficar pa!ralysados na s i tu ação terrível creada pelos an
tigos pt·ocessos pedagogicos. 

De feito, senhores, não fôra licito que cuidassemos de preparar para a 
·dda intensa as e.nergiag mais debilitadas, suppri~do-lhes pela scienCJia a min
gua da. natureza, e abandonassemos as energias sãs, as forças estuantes, os 
organismos fortes, em que mais confiantemente estejam os destinos da Patria. 

Tal impressão, comtudo, rapido se desfaz a um exame attento da ma
teria. 

Primeiramente, não importam as medidas do projecto em abandono, ou 
pt·eterição, do empenho maximo em que todos est!llmos de ~er realizada a s u 
prema aspiração do momento brasileiro. Muito ao contrario, são até um com
;Jiemento logico, indispensavel, da educação que se deve dar aos normaes . 

Quem quer que haja con\·ivido com os meios escolares; estabelecido con
acto com o ambiente das classes elementares; desempenhado uma qualquer 
•nissão junto á infancia das es. ;olas, terá a nítida certeza do que venho d e 

utfirmar. · 
Em meio á matricula numerosa um phenomeno assalteia, prestes, a at~ 

0nção do observador : - a percentagem diminuta, ás V'ezes ridícula, da fre-
quencia. Ahi está um í-ndice de fructúosas indagações, que o egregio Sr . 
• uy Barbosa e outros tão detalhada.mente estudaram, sob uma feição geral, 
nas que muito vale ponderar sob o ponto de vista das escolas para anor
naes. Não me detenho, todavia, nesse trecho, deixando apenas accentuado que 
" um elemento de real importancia para se aferir do grande numero de anor
maes pedagogicos, indevida e desaproveitadamente inscriptos nas escolas 
communs. 

Observam-se ,entre os escolares da mesma idade, ·matriculados na mesma 
!asse, guiados pelo mestre commum, orientados por methodo igual, dispari 

(lades evidentes. Uns avançam a ra-pidos vôos, desatando a intelligencia em 
.. onquistas diarias de áproveik'UIJ.ento; outros, de nivel intellectual menos ele

ado, ficam a meio caminho; ainda outt·os, não obstante forcejarem em pe
nosa applicação, estacionam quasi nos rudimentos, que lhes petrificam o ce
rebro; emfim, um certo nume1·o não se abre decididamem.te ás explicações do 
n·ofessor. 

Indifferentes, ás vezes; distraídos, quasi sempre; não raro impulsivos. 
:lé30bedientes, malcreados - consoa:nte uma expressão que lhes disfarça, em 
•nuitos casos, os desvios mentaes, ou as perversões do sentimento, - esses 
üRda e nada lucram na escola, impoenneaveis que são ás bondosas suggestões 
ao professor, ou ao aprendiz!lido conveniente e ministrado aos alumnos nor
n~aes . 

Registra-se, p ois, com clesprazer, que na escola não adiantam jámais da 
primeira serie. O aproveita=ento dos outros collegas ainda mais os distancia, 
parecendo que retrogradan1. 

E ao f im de alguns an'llos, não tendo na convivenci'l. escólar passado elo 
tPJ-reno estreito em que sen1pre Inarcha.ram, conw automatos, regressam á 
~cciedacle, que os solicita para misteres differentes, sem que lhes haja pro -
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porclonado a escola os primeiros elementos para uma entrBJda triurrt~hal, vi
ctoriosa, ou velo menos confiante, ou mesmo n1ediocre, na fa,mosa lucta pela 
vida . 

Ora, taes são a:;; observações triviaes, quot.:dianas, apontadas em flagrante, 
por quem já tenha penetrarlo a exisbencia dBJS escolas, ou ao &.u oi'ficio se 
haja dedicado, ou ai~ hoje se lhe entregue affeiçoaila.memte. 

Pois bem: será justo, humano, criterioso, racional, economioo, mant0~, 

com pl,emedita!;ão, entl·e as claJSses co~m:uns, esses elementos de reconhecida 
inferioridade? 

A que proposito sujeitar esSBJs crianças a um r egimen, que lhes não 
a-proveita, a um m.etlw-do que as não educa, a um rumbiente que lhe.<; nãu 
cornvem? 

As respostas, e<stou c-erto, reponta.m, logtcas, peremptori<a.s, em formal 
'llegativa. 

Está.-se a ver, de conseguirnte, que só em escolas pan:allela.;, ou em classes 
especiaes nas escolas communs, lhes poderá ser util a educagiio. E , a,ssim, 
como 1ha pouco aífir~nei, nas esoolas ou classes para an-ol'Illaes reside um 
complemento 1ogico, ind·ispensavel do problema ãa. educação. 

E se cuidamos dest<e, desejosos de resolvei-o, de modo a leva.ntar o nivel 
moval da sociedade bra.sileira, de 3JSS'egurar uma das condições vita.es dt~ 

nn~a nacionalidade, não o conseguiremo.s, rnu:nca. com .o abandono da irr..
mensa legião desses in!elizes p3Jtrici.o.sinhos, que soffrem a desdita de uma 
intelli,gencia definhada, muitas vezes expiamdo, na treva, os vicias e desbra
gamento de ancestraes culpados! 

Dep.ois, circumstancia de vulto responde, por outro lado, a objecção (!ue 
ora desJiaço. 

Acto de philantropia, mercê da generosi{}aJde j)atdcla, ou r eclamo impe
rioso da BJSsistencia _publdca, o facto é que e ntre nós, como apontei, já se 
registram institutos de anor.maes ·com•pletos, exactamer.be para aquelles de 
quem a socie dade pouco e t.aJvoo nada possa esperar ou cons'3guir. 

Ora, si nos desvelamo~ rp·or estes ultimes, si os agasalhamos e.rn recvlhi
mentos e a.sylos, sem que j;>Ossamos a.ufel'ir r eSI1Jl ta:dos posltivos, pois, r.a ver
dade, constituem, em geral, fardos sob:remaneira pesados para o Governo e 
as instituições de caridade; si abrirmos W> w:isso.s corações par;;, esses dege
nerados profundos, que agl'ilhoados ás taras que os tocturam incessante
:mente, são verdadeiros ·inadaptavets ao meio social; camo negar aos educa
'Veis, a-os oorrigiveis, mos readaptaveis, as lições que reclama a sua mente 
fragil, o sustent-o moral que pede a. in~tabilid&.d·e de seus senti:mentos, a assis
tencia educativa, que sómente a escola ou classe especial lhes pôde f-ornecer 
como ã.uxilio indis,pensavel, essencial , a que se tornem Ilà soci·edade parcellas 
de activid~CLe eoo·noa:nica e ~1ão um peso morto, ou, pei-or ainda, cand1datas 
certos ás hastes crescentes da vagabundagem e delinquencia ju.venil? 

Estas co1JJSid€'rações, que retra.tarrn, a meu ver, a realidade mais real, a 
;flagrancia m.ais flagrante· do que observamos de olhos attonitos, cles3Jrvoram 
de todo a objecçã.o que, em adeatando um juiz critico, aventei como poss·ivel 
de me ser arguida pelo commodismo do.s que, no estudo desta,; questões, não 
descem aos fundamentus, mas avenas se arpegam á fragHidade das cimalhas . 

1st-o posto, encerra-do o paranthes1s, urge entrar dir.ecta.mente no obje
ctivo do projecto, começando por delionitar o campo de acção , Logo ahi, po
rém, para que se 11ão torça 'O rlllYlo traçado, é prec1so discernir, cautelosp, o 

LABYRINTHo DAS CLASSIFICAÇÕES 

oCO'Ilstituiram senq:rre o definir e o .classificar difficeis operações mentaes. 
Espiritos do ma.is amplo horizOiiLte, tntelligencias do rnaJs seguro equilíbrio 
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não raro se d sno>rteiam, sossobrando nos escollos das definições. A sabedoria 
o·omana poucl-e crystalizat· em uma form.ul a do seu diJ:·eito i.mmortal um prin
<'ipio que os seculos não de~·mentiram : OmnJis i/,efinitio pe1·ioulosa est . .. 

Cingindo-me a este preceito, não me aventuro em ;mergulhar no dedalo 
elas definições, tanto mais quanto, neste ponto, o asSUJIDJPto assume uma fei
ção technica, e!ltranth:t ao estreito drculo da minoha oom.pet.emcia. Dirão a 
respeito, com prazer para todos nós e inestimavel beneficio para o paiz, as 
summiclades medicas que illustra.m a Ca,mara. 

Não seo.·e i, de minha parte, o pt·ofano irreverente que lhes vá, em des
rn arcado ousio, invadir a seara <1e sJUa, brilhante especialidade . E antes que 
me apOJltem a mim a demarcação da minha minguada jurisdicçâo intelle
ctual, adeanto-me em· lhes dizer que professo este salutarissirno conselho do 
grande Francisco de CaJStro: "Quer servir á ·Sci•encia? Quer honral-a? Incllne
:,:e deante de sua soberania e passe de largo pelos seus dominios". (Discur
~os, pag. 9). 

Inclino-me, pois, deante da .sciencia medica, aqu i rep.~.,esenta,da na pessoa 
de conspícuos membros do Parlamento brasileir-o, e vou pa;s ando de la,rgo . .. 

De bom aviso creio assim amdar, porque, alé:iú disso, acceito pela palavra 
dos mestres o aphorismo de M. Oha,slin: 

"La, psychi·ât,·ir est ~mP Zangue m.al foMe" . (Revue Neur, 1914; 
Georges .Heuye1·: Enfants A.nor'lnaux et Délinql~ents Juvéniles. pa
gina 23) . 

Prova-o a balburdia rei1J.ante entr os esoci:ptores no adjectivarem a ln
ra.ncia anormal. Nota Marquebre.uc: 

"Nons avons constaté qz~'à. bien des ,·é~miO?ts 01l· la qztestion des 
entants anormaux état aqitée, il régnait beat~co~~P àe confusion par 
le tait que cha01m c~ssignait au mot anormal mt sens àitférent". 
(Ohr. cit., pa,g. 18) . 

Igual observação faz-nos ~cq·ges Heuyer,dizendo da a:bunda,nte varl<: 
dade terminologica que os autores e.mpregam na designação dos anOt·maes 

"c'est l'extrêrne 1:ariété temnino~ogiq1w qu'emzJloient les aute1ws pour 
clésigne1· les clifférents types cl'enjants ano?'?rt.a~LX". (Obr. cit . , pa
gina 23). 

E consoante apre<'ia·ram I>emoor e Decroly (Classit. des Enf. AnoTmattXJ 
essa disparidade de termos avulta si se <tiver €m vista que cada paiz, como 
cada escola, mantem uma classificação especial: 

"Chaq?t.e poys . chaqtw école a sa classijication pa?-ticz~lieTe et i! 
n'est 7JCLB possible cl'établir une synonyntie 1m pe1t sé1·ieuse entre les 
te7'1n in ologies acloptés . " 

Pondo á rnat·gem ,0onsequentemente. este aspecto de pura especulaçiw 
doutrinaria, sinão de sim.ples elegancia no ·vestir uma noção, que é commum 
'1. todas as classificações, baste-me um modelo, que acredito vasado em cri
teriosa observação dos factos. Seja o que nos f<Jq·nece a commissiio franceza 
nomeada em 1!},14 pelo Ministro ela linstrucção Publica, M . Chaumiê, espe
·cialmente para o flm de, sob o ponto de vista escola.t·, proceder {L cla,ssifica
ção dos anormaes physicos, intellectuaes e moraes. 

Por esta classificação se tem: 

1". Os oegos -
ãans ães p1·oportíons 
•voyan ts n onnau x) . 

(~zjets pTivés ele la vuc. soit totalement, soit 
qui l etw .-endent i?npossible la lectttre des clai1·-

2°. Os surdos -mudos - (snjets 1J?·ivés de l'ouie; soit 
soit clcms àes prOJJOrtions qwi. ne le~w pm"?nettent 1Jas 
l'a~tãiton, le langage spontané des entendants - pc~Ylants 

totatentent , 
d.'acq~Lé'l-ir, 

nonnatU!l j . 
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go. Os anorma.es de medico - (les iàiots, c1·étins, ilrnbéciles, ép i
le1'tú]ttes, hystériq·u,es, cho1·éiq11es, 1Ja1·a lytiq1~es, hén~iplégiqt~s, etc., 
ainS'i qne les i?nbéciles nw•·atuv, sujets atteimts de p~M·version des 
instincts; ces ~Mtfants qui ne penvent être soignés et éil1~q1~és colle
c-tivement q1te sons la •·esponsabilité cltt 1nedicin . .. ) . 

4°. Os atrazados - (snjets qni sans 1Jouvoitr être ciassés dans la 
catégorie des ano?"'maux méclicaux, sont en état de débillité 1nental e, 
ne possNlent qu)·nne inteUigence 01L q1t'une •·esponsabilité attén1tées, 
ne lenr pennettant pas d'acqné1·i?- à l'école con~nwne et par les ?né
thodcs onl:imaircs d'enseigne-;nent, la nvoyenne d'instruction p1·imciw·e 
q11.e 1·eçoivent les attt?·es éleves) . 

G". Os instaveis - (enjCPnis ajfectés cl'1tne i1wohéranoe àe ca1·a
cte1·e, il'1m manqne d'éqttilib•·e mantal qwi leu1· 1·enãent insttpportable 
la discipl·ine génémle et nécessita11t absolumeni leur éloignement de 
l'école publique). ·Buisson, obr. cit., pag. 79); AJLfred Bimet et Si
n~on: Les enfants anm"?naux, pag. 6. 

Desta classificação, que tomo ·pru:a base do meu estudo, não se afa.stalll. 
as ouh·as sinâo em pormenores, e quiçá mera escolha de palavras, pois fun
damentalmente é um só o pensamenrt.o que as domina. 

Conhecido o .meu ob.iecti v o, que é re ·U"icto aos ns. 4° e 5° da systematl
zação franceza, consoante acabei de referir, qualquer outra seriação tem, 
apenms, ef,reito documental para il1ustração da these. 

A' feição do sentido principal que visaram, estabeleceraJ!ll os autores ta
xinomias differentes; assim do ponto de vista medico, psychiatrico, como do. 
ponto de Vista escolar ,peda.gogi-co. 

Ao VI Congresso Internacional de PsychoJogia, celebrado em Geneve, ern. 
Agosto de 1909, Decroly p.ropoz: 

l. Irregulares por causas lntrinsecas . 
Comprehendem: a) os irregulanes das funcç;ões vegetativas; b) os irre

gulares das funcções de relações. 
II. Irregulares po1; causas extrin,secas. 
Comprchendem: a) os anormaes do~ sentidos; b) os anot·ma.es da lln

guagem; c) os anormaes do movimento; il) os anormaes da intelligencia~ 
e) os anorn1ae1:. do sent1mem.o. 

(Glnssificaiion des e11jants anonnaux - B1tlletin de la Soeiété de JYié
dicine Mentct~e, 1906; Lr>s ~acunes mcmtales (commmunicação feita é. Socie
dade cl•e NeurolO<g!a, em sessão de 21 de Fevere'iro de 1909j. Dentro da série 
que acabo de apontar, em resumo, estilo os mesmos typos da classificação 
f.rancez" E', conseguintemente. simples questão de teohnica no delimitar 
fronteiras psychologic.as, no excogitar nuanças entne os traço-s que assigna
l.aJTI uns e outros desses anot·maes. O 1nesmo se verificará, por exemplo, na 
taxinomia da Inglatel'ra com a infancia ac=ettida de in1becility e idiocy 
ITistincta das teeble-ntincleil, ou de accõrdo com Shuttleworth - n~enta.ZZy de
f1dent children. - n:.. .A!llemanha a preoccupação pBdagogica sobresaiu, re
:;ultando os educaveis (bilcl•ttngsfa.hige} e os ineclucaveis (bildtmsgs-tmjahige), 
nomenclaturn acceiUt. na S1.lissa allemã, conforrrue se vê em uma .synthese 
docum~ntada, em Basilio de MagaJ.hães (obr. cit., pag. 37 usq1te 47). Re
leYa, por ultimo, mencionar os Estados Unidos com os atypi.cal child1·en e 
exceptional chilcl~"en, IOr clcteotive p1tp1.Zs. E tudo mais impork'l., a.penas, em 
variantes na.s palavras, sem aHe1·ação profunda nos conceitos que exrx·essaJ!ll. 

O autor que acabo de cita.r apresenta um apanhado geral de taes class!-
1'!-::a<:ões, que :facil será se consultarem mesmo nas suas fontes legitimas . 

Esca.pa aos fins elo meu trwbaJho essa curioAA irrvestigação, que bem po
derá caber no regulamento que der corpo, em serviço m·ganizado, às idé>t3 
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que tbnho mamifesta.do . Não me illudo, quamto ao .fastio que o a.ssumpto tã<J.. 
malversado por mim tenha t.raz.i&:> aos rs. ·Deputados . InfeU:t.mente, essa::; 
ques•tões que tresandam a bafio de scienclli. não se acalirrna.m dle prompto a 
e.s te ambiente, qwe se acha .aquecido oo calor das di-scussões pulitica~. cres
tando outras quaesquer iniciativas. E tanto isto é mais verdadeiro quanto 
maior for a 1nhabilidad:e, é o nneu caso, de quem as il:ro'llxer a este recinto. 
De ·mim oommig-o, todavia, exclamo satisfeito, pe:n!iilh{Lndo a palavr·a de um 
ompete'IJ.te: 

"~ara nt>s, cuja mir:.. é ver quanto a.ntes r esolvido o gt"ave pro
blema da educação nacional e do porvir da nossa raça, uma e outro 
sériamente coimjpromettidos com o total descaso düs .podJeres publicas 
em materia de tanta relevancia, - descaso sõ desculpavel pela fa.lta 
de estímulos e esclarecimentos, que os nossos pedagogos, psycho
Jogos e sociologos não se dignaram, sinão em doses muito homreo
pa.thka-s, em dynamiza.ções muito s ubtis, de tn.Dundir-lhe.s e propor
cionrur-lhes, - toda a questão se Teduz a uma cia.ra •e incom.fundivel 
simplicidade, po•rque tão sõmeJ1te cogitamos da creança, cujo atrazo 
intellectual tem por causa uma e11fennida.de qualquer, perananente ou 
tra.n.sltoria, •q•ue •lhe affecta directa. ou indirectamente o cerebro." 
(A.uto.r e obr. cit., .p·ags. 46-47). 

Deixando, assim , o meandro daB alassificações sem que: me houvesse ar-
.acado a uma invasão no cmnpo, que n1e é ded'eso, qual o que incumbe pro 
··iamffilte ã medicina, tenho apenas, com.o profissional do Direito ou dedicadu 
'J problema do ensino, aventaéLo algumas idéas, que oxalá. não feneÇMn na 
ridez da nos·sa despreoccupação ,parlamentar. Dado que mãos carinhosas 
' C?.anl germinar a .semente de tão puro ideal, 1\.ailvez de r.ai.nnas pobres idéa.s, 

· ,1 tão, nada mais restem· de que o resquici!i ele sua imprestabilidade . Com
.t!do, isto me bastz.., c01no certeze. dé que,, em d•espertan;do o animo dos com
)Jetentes para uma campa'llil<. tão nobremente humana ~ altmüstica, não só 
·•rPstei grand& serviçu ao paiz, corno aos reclamos de minha consciencia não 
.~ neg-ue i a parcella do meu esforço . 

Como já disse. 

O MEU PROJEC'l'O 

t m o lin1ite nos anormaee capitulados nas séries 4" e õ" da classificação 
· ·a.nceza isto é: os atraza.dos (arrié?·és) e os insta v eis (instal>le.s). Para esta.;; 
s•, ries provõem os au-tores nomes dii'J'e.rentes, resultando tal divoergencia da 

·.! ta de uni<foirlilidade nas classificac;.ã<es . O certo é que entre os extremos 
, os tYr>os ahi classificados medeia toda uma numerosa gale1ia · ele infortu
' ·dos, para quem a escola com.mum, sobre não ter attra.mivos nem sugges
tões, é de todo em todo contraproducente . 

AnorJnae.s pedagogicos, atrazados mentaes, anorrnaes escolares, am.ó1=aes 
c~ medico, a-etardados, insufl'tcientes, inegulares, atypicos, ou expressões 
1quivalentes, são Nnpregaclas para a definição dessas entidades . 

Em a recente terceira edição do seu precioso trabal ho - Les Anonw.lies 
Jientales chez les Écoles - os Drs . . Jean Philippe e Paul Boncurt falam da 
c :asse dos sub-normaes, que destacam por traços differenciae . De um modo 
geral, porém, lembrrun a convenien.cia de se alli.ar sempre á expressão in
iancia anormal o adverbio ntm1tavmente, evitando-se, de ta.J sorte, repetidas 
confusões em :materia de si mesma já doentasiado complexa. ~ ll est do·nc 

<P.1'éfé?"Ci.blp d/®JuJ>iove?' regul,iJe?·em-ent l'pa:p?·ession C!YI>tplMe entan't 
1nentale1nent ano1<rnal. ,. (Obr. ciL.. pag. 15). 
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Alfred Binet e Th. SimoJJ usann da locução anormaes escolar s (cm01·-
711aux d.'école), reca!llindo nos mesmos typos. (Obr cit., pag. 53). Heuyer, 
_:por mim invocado em mais de uma passagem, está sempre a servir-se dos 
designativos retarda1:arios (enjan ts retanlc<tai1·es) e anonnaes escolares, re
unindo-os em uma significação conurnutn . Marquebreucq prefere dizer atra
.zados peda.gogicos (a1·rierés 7Jéclagogiq~<es); Basilio de Magalhães, propondo 
uma classificação, os taxa ele anormaes campletos e anonnaes incompletos . 
.E em tal bat·afunda de rotulos, ao sabor dos escr:iptores, accentua-se uma 
difftculdacle sem par na adopção 'Cle um termo, que expri-ma com maior jus
teza a iclêa em apreço. 

Como quer que seja, o nome importará pouco, desde que se tenha errt 
vista a cJassificaçã.o, que tomei CO!Ino base do ]J>rojecto. iPorjq'lle, effectiva 
mente, o que importa ê, con ·oante a cott clusão do illusirado Sr . Basilio d'' 
Magalhães, em a the.os apt'esC'nftada ao 1" Cong11es o Aúner:icano da Creança, 
TeaJllizado em 6 de Julho ele 1917, em Buenos Aires, .o que importa é qua 

" ... os ,poderes publicos e a iniciativa particular congreguem esfoc
ços, aíin1 de serem convenientemente tratadas e educadas as crean
ças anormaes de inteliigencia, 4 wer a:> de asylo (anonnaea propria
mente clita;s), quer as de escola (atrazaidas propr:i.am.ente ditas) 
(Comité Nacional Brasileiro - 4° boletim - Primeil'O volume, pa
gina 373). 

Assente esta concepção, - passa'ndo- celere sobce a etiologia da anorma.· 
liclade, pois não mtefessa pe.squizar aqui as ca.usas de·terminantes do phenu 
meno - faren~-!Se precisas algumas linhas de~\nidoras, completando, em ra· 
pido de buxo, o conhecimento- desses anormaes e dando uma feição mais con · 
ereta o o 'Pensamento•, que amima o meu pnojecto. 

De um modo ge-ral se J16de :.tifirmar que um laço comntum prende a todo.; 
esses r tardartar:ios: - é a sua ina.da'Ptação ao meio escolar ordinarlo. 

J. Phi!Lppe e P. Boncour compt·ovam-T10 : 
" ... que ccs ano?nC<lies, soas to utes lew-.~ to1·mes, se rés1<1nent e1 
quelquc sorte ckms une constante imtJossibili.té ele s'aà.apte1· au régin~ 
scolai1·e." (OlJr . cit., pag1. 8). 

Desde que, ntodei'lnamen te, a e cola tem uma n1issão socia 1 a cumpri , 
qual a de propurl!lona:r á creanc;;a educanda o meio physico, intellectual t 

moral, integran'éLo-a de cara.cter, armando-a de elernentos p-c-sitivos pao:a ' 
vida activa, missão ·tão a.uspiciosa "e não r alizará sempre que ás condições 
organica.s ou psychoJogicas do alUJnno não corresponderern o ·regi1nen, os m t.
tbcJdos, o programma da escola . 

.Dahi, a primeira necessidade, que reclamam todos esses a!trazados rner
taes e que é de tornai-os adaptave('> a um re~imen educativo quo os pn 
pare para a vida socia.l. 

. Na fa;m:ilia, pat•ticipantes da doçur~;t. do lar, com a benevolencia dos pal'J, 
~empre inclinados a uma apt'eciação favorável, ]')assam esses anomalos, vezeo 
senn c onta, em um julgamento verdadeiro·. Os a.ctos de t imidez, in.differ&nçu 
mansidão, preguiça, sequentemecnte observados, tem-nos os pais C()mO de· 
monstraç.o'i.D de cordura e bon~ sentimentos; é wm ?Mnino bem eclucaào, ex· 
pressão com que os distinguem frequentemen te . 

Os actus de rebeJrdia, inquietação, estouvamento, cea·ta perspica.cia, Jrr1-

ta'bilidade, colera, tambem a bondalde protectora dos genitores denomina d•' 
n~wvosos; é um- menino nervoso, di:?Jem . 

Eis que, porém, transpo-sto o !a.r, vae a creança á escola. 
Outro é o ambiente; no•vas são as re-lações do meio . .Dir-se-á a passager" 

do me~o fa.millar ao meio ~ocial - "Pour lwi., c'est le passage à1~ mBlie-u. t a
n~ilial au miliel< social". (PhiliP'Pe e Boncou:r, obr . cit. , pag. 30). 
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'1\ern-s<.:, então, a pedra de tottue, revelando qualidades que du.ntes s., 

ul ~enuavam em uma apparencia engan osa . 
A t·esistencia ao ambiente escolar se manifesta em um crescendo, e as 

taras, apenas sopitadas, .assumen1 prepouderancia manifesta.. DonCLe a cn
ter iosa observação, oonttnmad.a todos os dias: 

"Et l'on co?npre-nà facilement. q1~'1tn systbrne nerveux, éq1~ilib1·é 

to!Lt bien q1,e ma.l JJO·ur l'eftoTt ?ninint~< de s'ad<Lpter at~ milieu fu
Lictl, 1·évele bni.Sq1~e?n-ent et des l'en,trée à Z'éoole son insuttisance à 
s'adaptm· à nn milieu plus àifficíle et plus complexe q1~e Ut familie. 

L'école se-rt ainsi de Téeac-tif et ele 1·évélateur a?~X anontalied 
?nentules: les tares nwnLles de l'en-Jant y p,-ennet spontanément ]Jvi~S 
de 1·eU.ef, elles se '"tiULnifestent àavcmtage: on les voit ctussi mie1~x 

pCL-rce q·ne le ma'i:t?·e, mo·in..ç índ?ügent e"t plus JJerspioace q1~e les pa.-
1"ents décot~m·e 11lus facüe?nent et signale pl?~ volon.tiers ces tan;s". 
(P,bJi.ltppe e Bon0ow·, obr. cit., paginas 30 - 31). 

Ora, vem, deSJt'a11Le, o meio tescolar ap-ontar lá sociedade os typos sobn .. 
" \JBm deve carinh-osamente velàr, dando-lhes uma edu=ç:ão -oompativel CO'Ill 

:<s suas fraquezas mentaes, preparando-os, emfim, con1o elementos de ordem 
de trabalho e nunca os abanclona'l1do para as estradas do mauicotn"l<.• ou 

, tas prisões. 
A quem não for estranho o mei<- 0scolax·, di!fic11 não f, de certo, esboçar 

u retrato psychologico desses art:razados . Mas a quem quer que não tosse 
lado co·nviver nesse ambiente, seguir os alumno , vigiar as classes, superin
~nder escolas, não faltaTá ab u•nda.nte fonte de infomnações, não só no-s au
.ores, a que me tenho r eferido, como em toda a vasta litterart:ura pedagogica 
tOS uJtimos tempos, mesmo s em tm1 caracter especial como a consagrada 
·mrtlculal'mente ao,s an=maes. 

E verá. repontando aqui e alli um traço indicart:ivo, um indice de inroT
• ação, nma parcena de julgaznento, por onde se ctwgue a prec1sar nas suas 
in has mais incisivas os caracteres desses desventurados. Alfced Binet " 
f h . ·Simon, sob os títulos - Pm-t1·ait psycholog-iq~oe de l'an·iéré; Port1·a.t-,; 
,sychologique de l'instCLble e capítulos subsequentes, (obr. cit., pags. 30, 33 

segs.). Jean Philippe e PauJ Boncour - Caracteres de l'EcoUe-r nwntale
, 1ent anormal, L'écolier a?·riéaé - I./i·nsta.ble - L' A.sthénA.q1~e e capitllllos 
•'g uintes (obr . cit . , pags . 21, 37 e se-gs.); F. a3t.tisson, verb. - A1-rierés
E . Bellot., obr. cit., pags . 10-! e 105)) para \'SÓ referir os que mais de perto 
·~ tão ela classificação franceza, traZJem en1 descr ipções minuciosas, que são 
.-erdadciras photogra,phias, os flagramtes apanhados nas escolas, ou errn asy
'~ste momento solicito as vistas do !Poder Publioo. Escuso-me, conseguinte

·1ente, de refazer o trabalho já por mão de me tres executado á maravilha. 
Não fõra para desestimar. 

UM POUCO DEl ESTATISTICA 

Por faces tantas pôde ser visto o compJexo IH"o-blema, que :ütendo ainda 
~ este ponto. mesmo perfunctoriamente. Constituiria, para nós brasileiro3, 

·ve lacão surprehendente uma estatística que, em vultosa r) fra, alinh'is·se a 
nerc0not!llgem de anormaes . Contra nós, neste particular, co•n.iura a circnms
t.J .. n cia do elemento ethnico, da il'usão de raças, em defro •1tacão de ?utros 
povc- ~ extremes desse ma..t. 

Tal circumstancia, muito peculiar ao no so paiz, não t em sido , aliás, 
,Jll'gligendada pelos escriptores, em outras nações. 

Tão ómente, em todo de simples reparo contigno aqui esse facto. Por
que em materia ele estatística, tambem me é forçoso averiguar, estamos en-
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saia;ndo os primeiros passos mais firmes, depois de uma longa e desculpada 
iniciação. Mercê da operosidade infatigavel e constancia nas idéas, - a des
peito da indifferença geral do tpaiz -, é que Bu1hões Carvalho vem prestan
do, á i'rente da repartição que tão proficientemente dirige, os serviços pre
ciosos de informações e estatistica, de que tanto carece o Brasil para se 
conl1ecer a si proprio. 

Mas, si .no aJCtual momento precaria é a informação sobre a situação 
geral da:;; classes analphabetas no •pa.iz, estimando-se calculos mais ou menos 
arbitrarias, maior ou totalmente é o desconhecimento da anormalidade da 
infancia escolar, dessa infancia que vive miseravelmente arrastada pelas ruas 
das grandes cidades, ou pelo ermo dos sertões, tendo deante si as estradas 
invias da vagabundagem ou do .c.•rime, s inão as grades do hospicio ou os 

troncos e algemas, que lhes dá a sociedade em vez de edu cação e assistencia . 
Em S. Paulo se iniciaram cuxios:;t.s pesquizas '[)ara a avaliação do nu

mero de anormaes entre as ·classes escolares. Clemente Quaglio chegou a re
sultados espantosos, apurando que o grande· Estado tem em sua população 
escola.r· 13 % de anormaes . 

Sõ na capital conseguiu r egistrar em 21. 883 a lumnos o crescido coeffi
ciente de 2 . 884 anormaes de intelligencia! 

Não quero recebed· cOom<O rigorosamente ex.acta a observação do illustre 
professor. Creio mesmo que, á falta de um apparelhamento completo ou de 
mais demorada apreciação dos typos a exanlinar, fosse um tanto exaggerada 
aquella quantidade. A elle, comtudo, se lhe não pode~·á negar a grande vir 
tude de lmver, descerrado um véo, além c1o qual nada se distinguia de ver

dadeiro sobre a gravidade do problema. 
E' preciso ponderar ademais que dois factores de subida importancia 

se conjugam no Brasil, não permittindo que a estatistica nos possa guiar a un' 
juizo definitivo sobre a proporção da anormalidade. 

Em primeiro Jogar figura a espantosa somma dos que não frequentam 
a escola, a pesada avalanche dos analphabetos, arrastando a nação a destino, 
desconhe'Cidos. . . . Em segundo lagar, a obrigatoriedade do ensino, tornanau 
ainda mais tmprovavel o computo desses retardados, de que a escola é uma 
reveladora int:'ontestavel. 

Ora, na deficiencia, ou com mais propriedade, na falta de dados esta.tl~

ticos colhidos no Brasil, não será despropositado, que para o alcance de .uma 
média, se tenha em mira o que foi observado em nações estrangeu·as . 

[)evo dizer que se resentem de alguns senões as estatist!cas levantada , 
a este proposito, senõ·es decorrentes assim da dissemelhança de classificações, 
como da nomenclação differente para os mesmos typos aJ:lomalos. 

"Les 1mes p•·ocedent par Ohiffres bnt-ts. D'a1t-tres, em1Jloyamt une 
?néthoele meille1L1·e, <rapportent le nom.bre eles ent=ts mentalment dé, 
tecttUJ'UX au n011'bb1·e total ele la population •. 

n y a a1iSSi bea·two•t·P d!inclécision sw· la -rnaniére de savoi•· com
·>nent les statisticiens ont entenàu le terme "anor?nCLl" . (Binet, obr, 
cit., pag . 10). 

E' bem de ver, porém, que taes deslises não infirmam as con clusões, 
mais ou me111os assentes, convergindo nas medidas geraJmente acceitas para 
a solução do probletna. 

Segundo Kalhmaman, (refere-se aos casos graves), eis uma Qigeira amos
tra com a percentagem de anormaes por numero ele habitantes : (1901): 



-393-

.J,."' a G:Su,ecia , um por ..... . ... . ...... .. .. . . ... . . .. . .......... . .. . . . 
IJm Oldenbourg, .um por . . ............... . . .. ..... . ....... . ..... . 
"'la Bavie~·a, um por .... . ... .. ....... . . . . . ...... . •................ 
c::im Wurtenberg, um por ..... . ... . . . .. .. . . .... . . .... ........... . 
i:Jm Saxe, um por ..... . ... . .............. . ... . .... . ... . ... . ..... . 
Nos Estat.los Unidos, um por . . ... ..... . ........ . .. . .... .... .. . . . 
Na Belgica, un1 por ....................... . ................ . .... . 

Habitanteo 

64(} 
U45 

649 
482 
?VZ 

700 
1.890 

Quanto á LBelgica, com uma relação nimia;rrrente liso:ngeira, nã<., durou 
muito essa agradavel illusão . Em pesquizas sucressivas .a Sociedade P?·ote
ctora da I nfa?Wi<L A.nonnal, foi obtendo cifras mais seguras, comquanto menos 
favoraveis. Ajudada de uma collaborac;:ão preMosa, qual a de medicos illus
;-es e dire-ctores de estabelecimentos de ensino, poude observar, em vinte e 
einC'O cOmmunas, em uma população de 333.700 habitantes, a Telação de UI.t> 

anormal por 950. Todavia, '3ste resultado nã o satisfez inteir&nente, dado que 
s pesquizas não haviam ·compreh endido as cidades de mais densa popu. 

mção. E, por isso, a mesma sociedade, com o a uxilio dos juizes de paz, enca
minhando mais tarde novas buscas, •concluiu, afinal, haver na LBelgica, um 
~normal r.or 850 habitantes. (Société pq·o·teotrice de l'Enjanoe anorm!Lle . 
rtappoTt d1~ D1·. De?noor, 15 ntai 1915). 

De referencia á França anelaram os numeres, tambem, em oscillaçoc~ 

rapeticlas. Até 1915 sensivel era a falta ele dados, com certo criterio de cre
,1 bilidade. Vieram, então, •commissões incumbidag especialmentE. de uma a:vc
~iguação mais preMsa, e de cunho official . A denominada commissão mi 
,, sterial encontrou (an?nnCIIUx ??téiicwux, a1-riéré1 '.1 instables um por ~ 00 
'>ar a o Eexo masculino e para o outro sexo 0.90 pnr lO O. l\1c'J cê dos <?stu lo ti 
;e B :11t>t tal proporção foi deslocada. Di:,; elle · 

"Ges p?·opo?·tions sont éviclem??Wnt bea!~CMl!J trov tai'bles, et 11.01~11 

avons constatés no1~ ?nêmes, paT 1~n.e petite cont?·e-enq·!tête en pro
v·ince, que bien des écoles ont écTit néant àans les questionnaires di:;
t?·ioúes, alo1·s q~~e les ãvrecte~~1·s nous on.t avo•ué q1~'ils posséda1ont 
plu.s·ie1w·s ano1·ntaux a11then"ti'ques". (Obr. c\t., pag . 11). 

Quanto a M. Vaney a proporção será de dons por 100 para os atraza
r:os, elevando-se approximadamente a quatro por 100 si se tiver em vista os 
instave:is. Pelo rec€!l1Jseame nbo Jevaclo a teum1o em Bordeaux, com es e fim 
;-special, em cuidadosa investigação, a cargo de medicos alienistas e de inspe
ctores medicos, sob a élirecção de Thamin, a cifra obtida, para o sexo mas
culino montava a 1,1ma média de 5,17, que. já representava uma elevação con
sideravel. 

Como qUier que sej-a, repita-se omn 'l'h. Simon. 
"Il est JJ?'Obable q~u~ la vén'té ne doit pas s'éloigner sensibleme?tt 

de 5 110?' 100". (Obr. ·cit., pag. 12). 
Mas, o que ele tudo isto vale concluir ê o conheMmento àa relação entre 

o hll!nero d<3 anormaes e o C'Orrespondente em escolas ou classes especiaes . 
Esse n1upe ro, acce1tas a;s prev1i.sões est.abeleDidas em França, deve ser de 
duas classes a11nexas ás esco-Jas 'COn1ll11-UUl S, para an1,bos -os sexos, na ra-zão de 
~!) .O OO ·b.abita;ntes . E B.uisson (E . J3e1ot), informa: 
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"D'apTi!s les 111"6Vl.StO'I'LS les mieua; étcLblies, ·une clc<sse pOtLr chaque 
sexe, annexée à d.es é coles bi n ré1Ja1·ties s·tw les te•·r itoires ~L r bains 
s·nffi?"CLit la>·gmn Cnt CLUX besoi ns dem ont1·és d'wne population de 150. 000 
habitalltts. Dans zes v-illes moinàTes, la oréat·ion à'ttne classe 1nixte 
potwrait tiTer d!e?nb<Lr1"as". (Oba·. cit., pa;g. 104). 

Que ~.e dirá, agora, do Brasil? Si para as n ecessidades da infancia normal 
não dão os poderes publicos as escolas exigidas, que seria para os anor 
maes? Não deve ser este, todavia, o ponto de vista brasileiro, no momento . 
Na impossibilidade .:!e proporcionar ao maior numero as escolas rue l•he bas
tem, não se segue que se não faça desde já alguma cousa, iniciando u m 
serviço que n rcesssariamente se de envolverá â medida que mais appro"·ima
dos logremo· est8JI" dOs povos cultos. 

o que é essencial, no presente, é que saiamos da inercta para a activi
d«de, comprehendendo c-laramente que não ha ·problema ele maior urgenc::a 
para a segurança ela nossa nacionalidade do qu e a Instrucção Publica, ou 
em t ermos que melhOr digam, a Educação Brasileira! E, !t::t amplu. sigiJiflca
ção desses termos, o problema da educação elos anormé!0s, a que se te:rr.. 
alheiado, como uma excepção ingloria entre as naç;oos civilizadas, o nosso 
caro, o nosso amado Brasil. 

OUTRA ORDiilM mJ CONSIDERAÇÕES 

acompanha parallelamente o ·problema da infancia anormal. Nãr_, <; s ao 
medico, ao alienista, ao pedagogo, aos inspectores escola.t·e s que elle inte ressa 
nas suas multiplas formas de manifestação . Ao sociologo prende, por igual, 
a attenção; ao criminalista vivamente impressiona; e indifferente não passa 
aos olhos do economista. 

Direi, apenas, de leve sobre este curioso aspecto, que forma en1 seus mui
tos desdobramentos importante capitulo da criminologia. 

E' sabido quanto vem preoccupando os crimf.nologos o crescimemto sensível 
da delinquencia juvenil. Segundo as c,onclusões de Colombier e A. Marie, fun
dadas no relatorio ele Barthou, ministro da Justiça, em França. (Jornal Offi 
ciel d.e la R. P. 1910), a criminalidade infantil ascemdeu cm1sideravelmente de 
1905 a 1909 , notadamente no que diz respeito ao crime C"ontra as pessoas . 

M . Loubat, procurador geral em Lyon, acha que a r eincidencia de me
nores subiu a 400 %, no espaço de setenta annos (Enja:nce a.nor?nale, sept . 
1912) . J.\iartin estabelece ·para o periodo ele doze annos a seguinte progressão, 
entre os menores de 16 annos, segundo poude observar na prisão de Saint-Pa·ui 
(Lyon): Enfanc~ r11ncrmale, 1913). 

Em 1900 
Em 1912 

58 crianças 
104 criança!! 

I 

Conforme ·M . Honorat, em Paris (Rev . des T 7--Lb. potw entants, 1913), 
dm-ante os annos de 1911 a 1912 e-ste foi o nun1ero verificado: 

Em 1911, 5 . 462 rapazes e 72.8 raparigas. 
Em 1923, 5 . 777 rapazes e 848 ~raparigas . 
Vê-se, conseguintem nte, que quaesqu€1r" que forem as estatísticas to 

m adas para estudo, não haverá meios ele f ugir a essas conclusões . 
!Releva, alé<:m disso, consider ar que cer tas cau~as con correm para lJ.Ue 

esses num ros se apresentem ainda abaixo da realic13-:le - ele t<m l\ldo a ten-
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den cía para substituir por outraG m ecl ldas a penalidade da ínro.,ci.:l, (ffi de
li(;tos de menor monta, € do outro a cifra sempre augmenta:Jn, de proce~sos 
que não -c"h€gam a termo . Vem a talho a observação :;eg-umt.e: Mai3, étant 

àon;nés, cl'ttne pa1·t, le nombre cr·oissant àes attai1·es 1·e.çtées, sans swite 
(225. 680 pendant l'exercice 1881-1885 et 231. 015 en 190~), et, à'aut.rc 

1JCM"t, la tenclance aot1M'flle c1 ne 11as 1JOnrsui·v;·e Zes ctclolescents cou
pa,bles d.e JJCtits clélits, CN> JJe1Lt conallu·e. avec Golom)>ie,-, qu.e les 
chiff,·es des slntistiqu es sont cu~-cless01Ls eles ,·ea7Ués". 

(Georges H€uyer. JJJnfants Ant,.n1.aux et Délin:"J.IW.1t.s .fwl;énil;,,s, 
pags. 8). 

E o que se exanuna de ref,e-reolcia á França não é m.en s exacto para 
outros paizes. Por con~tituir tal materir.. hnportan lc departarn•'nD da cri

;l'inologia, não me est€ndeTei aqui no seu estudo, como já disse. 
Assignalo, apenas, a traços ligeiros, a conelação da c-riminalidade infan

t"l co'm o problema ela infancía. anormal, reCorç:anclo as minhas conclus~s. 
T"' natural a coínr:idencia ele muitos eE.criptores, dados ft investigação da etlo
l>gia da delinquencia juvenil, "Ol1CIUJnclo qu os nnr,rmaPs, foTnecem o maior 

,, mero d~sses delinqu<"ntes. 
Basta-me, de entre as numerosas publicações a respeito, clizer com L"lY 

Charpentier, no relataria que apresentaram no Congresso ele Bruxellns -
f i(•g<: :' "Les u.norma'LX furraent Za grande majnrité cl'f!s rléli<nqtt.ctnts et àe8 cri
' • 1nPlsJJ. 

E quem cleletrear a vasta e prov itosa bibliotheca, a.ccrescida todos os 
, nos, visando e~peciolmonte o estudo desse Droblema, ~m todas as nações, 

• ·,contr::trá as provas mais sobejas do que venho de aff!rmar. 
Ora, dahi deC'Orreram todas as medidas levadas a effeito para a prote

t• 'io dessa infancia, já estabelecendo tribunaes especiaes para seu julgam-ento, 
na. criação de patronatos e muitas outras obras de pr~servação e repressãú, 

r te fõra longo e rJescabido enumerar n -,ste mom nto . 
1\fas, se assim é, se as hastes ela vagabundagem e del1nquencla juven11 

r€orutam em maior numero no seio desses infelizes, é preciso que se lhes 
preventivamente. uma assistenc•ia. 11ue lhes annulle ou diminua as incll

trões deiictuosa.:, sobr, a qual já temos trabalnos notaveis elabc.rados pelo 
" sso digno coll ga, !Sr . Gouvêa de Banas, que tanto me honra com a sua 
r ' ciosa attenção. 

O SR. AMElRTCANO no BnASIL: J>óde acorescentar uunb!<m algumas pa-
' •nas do nosso illUSLrb patríciO Dr. Evariste d-e Moraes. 

O .SR. CARVALHo NETTO: - Von faz r referenc!a a ellas. t·estrictas. em-
1 0t"t, a uma face <lo pJ•oblema. 

Em recente e admiravel trabalho de ~;riminologia., n Sr . Evaristo ue Mo
,a~s a caba de fornecer ás nossas meditações um quadro de "Patho!ogia Social", 
s ·hre o !Brasil. notat'famente das observações colhirla.s no Districto Federal. O 
HPinente c-rimmo1ngo. com a mestria e segurança corr qué vorsa galharda
mPnte esses assumo to.,, afff~<·mou: "1l1a~ o. ta.>·eta ào nossv tfJ'TI>.po não pôde 
1'' l"ll r ahi; não bastct a.ssist-ir e ·reprimi?·; é p1·eciso pTevenir". (Ensaios de 
P thologJa ,sacia,, pagma 43}. 

E ste aphorismo, em que assenta morlernamente. a sciencia penologica., 
expr ime com tecla a precisão o m~u ponto üe vista. E' preciso .prevenir, 
Sr~ . Deputados, dunrlo escolas aos anormaes que, forem educ-aveis, tornando-os"· 
Ut.,is a o meio soc.ial, ele-Vallido-os, €mfim, a.o nível da sociedad-e . Esse o p.ro
C0~eo d~ adaptação dE' que & escola de aperfeiçoamento, ou as ·classes espe
eiaos são o primeiro factor. 
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A criança a11orma! será .enc-aminhada tendo &m 'Vista 'lm d uplo fim· 
1 '. nâ·J s.e tornar 110civa ao meio social, contrariadas as suas tendencias de 
temibilidade, soffreadas as suas inclinações hostis ; 2°, tornai-a cG~Jpaz de tra
balho, edu.cal-a para um officio, para saber decidir-se por uma profissão, que 
.a inte&"re na sociedade como elemento d.e economia e jámais com a funcção 
de parasita, pesando sobre o Estado ou sobre os individuas . 

Do que venho ele dize r, claro se vê que o problema da infancia anormal 
tem estr eita eonnnexão com a dEJlinquencia juvenil. E pn,ra conter o surtr, 
assombroso desta ultima, fo1·ça é tratar cuidad<tmente ela primeira, por meio~ 

de i 11Sta prevenção, por medidas intel!igentes que devem ter começ:o na es-
. cola. Assim, em concluindo, mais um podereJso motivo ven'l mostrar que é 

urgônte a solução pedida no meu projecto. 
Ultimada esta noticin. de conjunto sobre a infancia anormal, aponta,lo::; oti 

m eios ele tornar viavel a acção elo Brasil na luta contra o atrazo c m que se 
acha, a tal respeito, vem de molde tratar, agora. 

DA THEJSEJ CONSTITUCIONAL 

da competencia da União par-1. intervir na elisseminação do E'nsino rrimario 
tantas veres tr·azida a debate, conSJtituindo hoje, á luz da melhor interpre
tação, ponto pacifico em nosso direito. 

Assim ê que, rompendo a. cadeia da estreita comprehensão lada ao texto 
da Magna Carta por alguns eminentes constitucionalistas, a Camara d·, vista 
J:tnçadas para mais la rgos hlori:wntes já enveredou pelo ·bom caminho no sem
tido de reconhecer á União competencia para cooperar na rliffusão do ei ~'ino 
primarig por todas as camadas populares .e em todas as regiões deste im
n'lenso paiz. 

Dahi o dizer com muita propriedade e acerto o Sr. Deputado José Au· 
gusto uma da.'3 mais bellas inte!ligencius votGlJdas ao a-postolado desta grande 
causa nacional:· "E' materia vencida, assumJ)to pacifico. 

Não ha nenhum attentado contra os principias clescentralizadores; a Fe
deração não !fica arranhada. O ptiJncipio republticano este sim tem vanta
gens mil a auferir da intervenção federal que já agora todos consider:un 
imprescindivel e inacliavel '' . 

Resumem estas palavras o exacto assento da materia, a lidima interprpto.
ção do preceito constitucional. 

Accorde nesse pensamento agora mesmo Sr . Presidente funcciona a Con
ferencia Interestadual do Ensino Primaria, com o fim altamente patriotico 
de c-ontornar todas as difficulda:des, que ainda sustam o amplo progredir C!u 
ensino primaria em 110ssa Patria . 

E' , de feito, a corrente vencedora e mais consentanea aos legitinlOl:! in
teresses brasileiros. 

Obra <le patriotismo e fundamentalmente republicana, ella se tem im
posto e se impõe como uma solução inadiavel no regimen democratico, 

Em que pese ao doutrinamento valioso ele João Barbalho (Oo~nmentar-ios 

á Oonst ., pag. 135) e as considerações magistraes de Carlos Maximiliano 
(00'rMnenta1·ios, pag. 436), cujo nome declino como um trihuto de respeito 
e até na prestação de uma homenagem s incera aos seus meritos assignalados 
de ac-atado constitucionalista, os "innovador.es " , como lhe aprouve chrismar os 
?:\ovos interpretes, ê que enca1·aram o problema <le um ponto de vista su
-p-erior, sem preoccupações regiomlJ!istas, visando antes e acima ele t udo o su
:premo interesse da nossa Patrla . 
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Com effeito, sem me assistir agora o dever de proceder a uma exeges<o 
completa, dissecando em uma interpretação rigorosa a lettra do Pacto Fun
damental - pois missão de tanta relevancia já se cumpriu nesta Casa de 
modo mais erudito e concludente - assignalo, a.pemas, que me não parece 
razoavel, no presente, trancar-se o interprete em um exame ao pé da lettra, 
lendo a Constituição tão sómente na desnudez de sua.s palavras, despida do 
seu espírito evolutivo. 

Codigo politico, essencialmente destinado a dar segurança á exlstencla 
da Republica, o que vale dizer a garantia dos princípios democraticos, é 
tendo em mira esse.s princípios que deve ser comprehendido, interpretado, 
executado. 

Não é cocligo de direito privado, de normas sujeitas ao canon da intet
p retação ordinaria, em um ambienl e de tr.elaç.ões e interesses maJs r.,;,s .. 
trictos. 

E neste ponto, fio convictamente da palavra de Carlos MJaximiliano, qua.n· 
do doutrina: 

"Por outro ladiO, se muitas das regras dOIITIID.uns, l)a.ra a herme
neutica dos decretos ot·dinarios, se applicam á Constituição, por ser 
ella tambem uma lei, que tem apenas mais força do que as outras 
ás quaes sobreleva em caso de con1iicto: não é menos verdaae:ro 
que, exactamente por abranger as umptos mais va~tos e wr redi
gida em 1 ·h rase ampla e termos géraes, n err. semp1:e se lhe a<ioptam 
os l}receitos e methodos de vulgar exegese jurídica (obr . cit . pags. 100 
ú 101). 

Lição eloquente e verdadeira, Uctando, em phrase limpida e concisa, e 
q ub a scie·ncia do direito crystalisou na h ermen

1
eutica dos textos C'onstitu

c!ona~s. 

Qtlem quer que deletr~ie a copiosa lltteratura juridico-constituc1onal do 
B rasil ou do extrangeiro, nessa passagem, ha de encontrar o m esmo com
mento. 

,sen1 espaço para ta:nto nestas breves considerações e me5n1o sen1 ca
n mcia de o fazer para uma assembléa illustre, como a que tenho a honra de 
dirigir-me, basta a indicação, das autoridades em que o nosso distincto col
J.ega c notavel publiclsta Sr . Carlos Maximiliano fillou os seus jusws con
ceitos . E sã.o rEndlick - A. OO'num nta1·y on the Interpretation ot Statutes, 
B·S8, § 50,6; Degni - L'I?>/;<e?'JJr etazione cT•erlla L egge, 190•9, pag. 9; OO'YI'ti'nten
taries to t;h,e Oonstitt~tion o! the Uniled States, 5• ed., 1891, § 456). 

Mas, ha aind a <.'Onceito melhor e mais a talho por elle mesmo ÍOl'llc
cido, em .seguida ao que referi; e é que "O codigo funuam-ental tanto provê 
no presente c.omo prepara o <futuro. Po[· isso é mi.stér ser cOJmprehe.ndido de 
modo que converta em realidade os grandes pr!ncipios de governo, e, para. 
a ttingir esse objectivo, sómente com a maior C'ircumspecção, parcimonia e 
criterio se pode fazer uso das regras c-ouentes de Hermeneutica, necessa
t las para in tet·pretar leis miquciosas e de fins mais ou menos ephP.mero.s. 
(Obr . cit. pag. 100). 

Sim, ma Carta, constituci-onal -se co!Ilsubstancia.m as condições existen
ciaes uo regimen, que adopta no presente para a vida longeva {lo futuro. 

Ora, nim·guem negará que em. uma democracia a instrucçãJo do .povo seja 
uma r.ondição existencial. 

Si nelle reside, como se dlz em doutrina, a soberania, que ::,e exerce ]JeJv 
vo to, não pode evidentemen t€ ser sobrano o povo qu não sabo ler. E, dahi, o 
fa lseameneo d·o regimen, ment1ndo á sua ·instituiÇão; esie o quadro sombria de 
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dolorosa realidade brasileira - povo embrutecido e ignorante, em um euobe
mismo de \R.epublic.a. 

Um outro .aspecto não menos interessante no estudo interpretativo da 
Lei Magna está en,'l que, vezes sem conta, necessidades novas teem de pro
curar solução ·nos prirnci,pios legaes que as nfuo haviam com.prebemdido. 

iDá-se, então, elasticidade de interpretação, acommodando os principio:;, 
aos factos, modernamente revelados. Isto é, no repositorio da doutrina mo
d&rna, norma assente e inc-ontroversa. 

O douto constitucionalista, a quem de m!udo venho pedindo o precw"u 
subsidio desta argumentação, emitte o seu parecer nestes termos ineqUlvot:o:s: 
"A GonstitUJição apJ.J'lic.a-se aos casos modernos, mã.o !previstos pelos que a 
elobararam". (Obr. cit., pag. 104) . 

Eis, como ainda, sob esta feição não fõra licito tempecer o surto em que 
vão as idéas, de, de mais em mais, oo:nsiderrur um. prob1ema eminentemente 
naciçmal a educação .bJ;asileira, conferido ao Poder Central o mister de agir, 
quanto antes, tem collaboração com os Estados. 

Não me esC'Uso de, c6mpletando o sentido destas palavras trazer a detlate o 
sabio ensinamento de Willougbby, verdadeira bussola nesse nuwe-magnum 
doutrinario. 

Faço-o de segunda mão, nestes termos : - Faz-se mlstér suppor qul3 os 
homens incumbidos da "nobre tarefa" de distribuir os poderes emanados da 
soberania popular e de estabelecer preceitos para a perpetua segurança úos 
direitos da pessoa e ·da propriedade, tiveram a sabedoria de adaptar a sua 
linguagem ás emergencias futuras, tanto como as resentes; de sorte que as 
palavras ap·ropriadas ao estadr. então existentes da communidade e ao mesmo 
tempo capazes de ser ampliadas de modo que abranjam outras relações m ais 
extensas, não devem afinal ser restringidas ao seu mais obvio e immediato 
sentido, si, de acc-õrdo com1 o objectivo geral dos autores e os verdadeiros 
princípios do contexto, podem ellas ser extendidas a differentes relações e 
circum.stanci;l.s creadas por um estado aperfeiçoado da soC'iedade". (Willou
ghby, The Oonstitutional Law o f the Uniteà States, 1910, § 25 e nota 47: 
de Carlos Maximiliano, obr . dt., pag . 104. 

Dentro desta synthese, adroiravel de concisão e clareza, se ajusta, a meu 
ver, a solução impreterivel do grande .problema, ·para sa,hirmos dessa inaturavel 
situação, que Ruy Barbosa, ha tanto tem.po, já definia como "deploravel eb
tado mental, que nos assi13nala, pelo triste caracteristico <le uma nação que 
não sabe ler". (Parecer sO"\Jre a reforma do Ensino Primarlo, pag. 21) . 

.E é de notar que esse deploravel estado mental, tão â justa c-aracterisado, 
ainda mais se aggravou com o transcorrer do tempo, si attemtarroos em qua 
a nossa lentidão >em melhorar tem sido quasi um estacionamento diante da 
progressão, sempre crescente, de outros povos, dentre os quaes se operaram, 
até, vigorosos rm;urgiroerutos, como, a exemplo, o J apão. 

Foi pulsando essa realidade flagrante e deprimente que a Camara enteH
deu emfim, e muito bem, que á União assistia ô dever de collaborar na tarefa 
ingente do ensino primario nacional, sem quebra, aliás, como aprouve dizer. 
em erudita dissertaçãà, o illustre c-ollega Deputado Raul Alves, "do direito 
prima,cial que, respectivamente, todos sabem, assiste á auton omia dos Esta
dos federativos q.ué a compõem" . 

N em outra fõra a linguagem ~entenciosa de Arari.pe Junior, accentuando 
que "a União não estâ inhibida de exercitar actos legislativos concernentes 
á instrucção primaria nos Estados, comtanto qu.e esses actcn; respeitem a 
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::u tonomia estadual e não contrav~nham ao que as legislaturas respectivas 
ten ham "),sta;belecido". 

E iterativamente, em uma sequenc-ia cada vez mais significativa, tudos 
uue se demoraram na analyse dessa questão concluem pela interf<?rencia 
~umulativa do Governo Federal, sem que isto importe em violação ou res
tricção dos direitos e deveres incumbentes ás jurisdicções estaduaes. 

Colhem-se, a esmo, na provida seára respeitante ao assumpto, opiniões à,o 
maior peso. Para referir algumas, José .Bonifacio, intelligencia de largo des
.:or tino nutrida de opulento cabedal de illustração, se pronunciou em termos 
claros, incisivos: - "E' certo, porém, que dando interpretação acertada a 
outros textos, interpretação que bem se coaduna com a natureza do regimen 
., 0 pensamento da Constituição, ficamos autorizados a sustentar que á União, 
ao poder nacional corre o dever de se interessar pelo ensino elementar pri
r a rio, cabendo-lhe, sem embaraçar a acção dos Estados, a tarefa fle promo
•·pr a sua diffusão a mais completa, educando o povo e melhorando por essa. 
.orma as suas condições de vida pelo cultivo de sua intelligencia e do seu 

racter". 

Octavio Mangabeira, o formoso talento que todos admiramos, tamoera 
ssil'!:l se expressa, em convergencia de vistas: "Haja e1nbora quen1 procla·• 

u e que o Governo li'ederal é incompetente para intervir no assumpto, não :.W. 
, 111o escurecer que a ~rande maioria, sinão a quasi totalidad(' das opin iões 

, respeito, converge para a doutrina de que a nossa Magna Carta, se <-on-
1 1riu aos Estados a attribuição para prover a o serviço do ensino ~lementar, 

, io vedou á União que o fizesse collaborando, si porventura o entendesse, 
rallelamen te com aquelles, em prol da educação fundam2ntal das popula

<;ii€~ brasileiras" . 
E quantos outros seja;m consultados, assim nos annaes do Parlamento, 

como nas columnas da imprensa, cliv rso lhes não será o parecer. 
Victor Vianna, por exemplo, - para só mencionar um dos mais Extre

nuos e cultos advogados dessa grande causa, nos prelios jornalisticos - tem, 
no relevo inconfundível de suas exhaustivas demonstrações, ~videnC'lado de 
L mtinuo que "a Constituição p.ão é absolutamente obstaculo para <1 l'<aliza
<; cO de um programma de verdadeira salvação nacional". E Carneiro Leão, 
I·'nt.o Serva e tantos outros formosos espíritos, que dia a dia mai~ se afer-

•ram nesse prélio grandioso. 

Do que venho de expender, (ex-cedendo-as na confiança da generosidade 
c: .. ,s meus distinctos collegas) uma verdade transpare&, accentua-8'- ctefir..itiva
mente : a de que já se formo u um vibÍ·ante estado de consciencia, exigirido o 
dt:Jatar do problema, sem maiores ex<cogitações doul:rinarias, sem mais aproeç:o 
u esses escrupulos de m<il parado constitucionalismo. ' 

Razão sob~ja, pois, acompanha a Felix Pacheco, quando, na precisão ãe 
s. u limpido estylo e na firme convicção do seu dizer, re<-orda em dnas phr'l.ses 
lapidares o fecho da discussão: "Pa~Ssou de todo o ensejo para a repetição de 
lugares - communs ao redor da magna questão. Podemos e devemos <'O·n.-
liiderar findo o debate". · 

E por felicidade nossa, Sr. Presidente, a palavra offficial do Governo da 
Ilepublica, nas xpressões com que o Exmo. .Sr. Ministro da Justiça, Dr: 
Ferreira Ohaves, inaugurou ha tr2s dias a Conferencia Intern::l·:wnal i!o Ên
sino Primaria, empre~ta a sua alta responsabilidade a esses co·nc~itos verídi
cos e da actualidade mais palpitante. 

Tão 'POUco <prevaleceu o exemplo de outros paizes, adrede in 'lO ?ado :roara 



- 4.00-

obstar a marcha victoriosa da corrente vencE?dora . Tal r ecurso não logrou 
melhor partido do que o da simples exegese em face dos in0isoo; consti~ucio 

naes. Muito ao contrario! Esquivo-me a um relato sobre a materia, que 
pela abundancia d e documentação, e do mais subido quilate, já está accdta. 
irrevogavelmente. 

Nos paires em que encontramos maiores aff.inidades constitucionaes com 
o nosso; nos paizes em que mais estreitas com o Brasil si0 as tradições po
liticas, o poder central intervem larga e proveitosamente na organização do 
ensino elementaT. E assim é nos Estados Un idos, na. Argentina, na Su!ssa, n,, 
Inglaterra, na Allemanha. 

Jioje, notadamente, depois de ferido o maior conflicto mundial, de cujas 
dolorosas provações nasc-eram par a todos os povos eoificanti~simas lições, nir.
guem, em sã consciencia, poderá levantar-se para negar ou combater a cen
tralização, dia a dia refoTçada desses serviços consinerados viseera~s 

para a vida das nações. Os fa.ctos ahi estão; de hoje, vigentes . Não h' 
mister, pois, trazel-os enumeradamente numa superabundancia de provas. 

Ainda, porém, que assim não fosse; que nos não escuda.sse o exemplo 
do~ povos cultos; que não tivessemos a illuminar-nos o caminho a lição elo· 
quente das nações civilizadas, bastava-nos a. tremenda realidade brasileira 
que nos vem de revelar, numa depoimento sobremaneira •pejorativo, a estatis
tica vultuosa do analphabetismo . 

Vem a talho l'eferir, neste momento, Sr . Presidente, que em boa hora 
todos os Estados do Brasil, ;pela voz dos se us Governos, teean manifestado 
mais franco e decidido apoio á nova corrente de idéas que se encaminha par 
a >Conquista da nossa emancipação intellectual e moral, r edimindo-nos dess" 
escravidão que tanto nos deprime e inutiliza para a concurrencia activa d:• 
civilização contemporanea . E valha-nos como precioso augurio esse magnl 
fico documento qu e é a Mensãgem do .Sr . Arthur Bernardes, a nteci.pando-no> 
um programma de resurreição nacional pela solução do problema da Edu
cação. 

Ao termo destas cons:derações chegado afinal, como que estou a ve•·, 
volvida para mim, cerrado o sobrecenho, num tom austero de reprimenda, o 
carranca dos financistas. tolhendo-me os passos. E advinho-lhes, para inut i
lizat· o meu safa,ro trabalho, a palavra sentericiado;ra, como pronunciada po 
j uizes severissimos, apontando-me 

O ESPANTALHo F I NANCEIRO 

E ste tem. sido o t errivel ce:ifador de todas as bellas iniciativas de ampa l'o 
á grandiosa ca.usa da Educação Nacional . 

Succumbem diante delle as idéas mais vivedoiras, quando não contrarin
das directamente ou espaçadas plh"a m.elho?·es te1npos, formula que tem sido 
um toxico em vez de ser uma. esperan ça ... Hoj e, então, é que mais se tem 
abusado do estribilho famoso, ;para matar á nascença qualquer medida ê 
inter esse geral ào paiz . Bem pensando, não fôra sem razão, Srs. Deputados, 

' que ha poucos dias o meu brilhante collega de bancada, Deputado Graccl'o 
Cardoso, dissera, em um sombrio pinturesco, que a Camara se acha "trans
formada, desde muito, em um triste e desolado cemiterio de idéas" . (Diar lo 
jdo Congresso de 24 de Setembro de 1924) . 

O SR. GRACCHo CARDoso - A.,"Tadeço a honrosa referencia de V . Ex . 
O SR· CARVALHo NETTo - E é de vêr que tal situação corre, em maioria 

das ·vezes, á conta da horrível parca qu e attende pelo nome de F im.anÇllS 
Brasilei1·as . .. 
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Mas não será tal estado de angustía nas fontes de receita nacional uma 
~0nsequencia mesma da nossa ineducaçã.o, da ineflficiencia do operaria bra
>:ileiro, da rudeza nos pro•cessos do trabal11o, da falta de compr hensão po.r 
opa rte do trabalhador nwal dos comesinhos preceitos de econemi.a; emfiln, da 
som bTa negTa ela ignoTancia que se projecta sobre 90 olo de patrícios illossos, 
E.Scurecendo-lhes as consciencias e alheiando-os da vida politica do paiz? 

Não está, de d'acto, a origem do nosso regimen deficitario permanente na 
±alta de trabalho systematizado e intel1igente, pois que a terra, desde a des
coberta, é toda e !la "chan e mui to1·mosa. . . àe mwito bons Mes. . . e1n rol 

•maneira é g1·aciosa, q1te, que1·endo-a a1JToveita1·, da~·-se-ha nella t111do . .. "7 
(Pero Vaz de Caminha). 

Não é verdade, que as raizes des~e mal chro.nico brotam do seio das '!los
.,a.s populações, que não conhecem os rudimentos da instrucção profissional, 
"· não vae longe , aqui o provaram á saciedade os illustr s co1legas Tavares 
Cavaicanti, que ha poucos dias enriqueceu as nossas lettras com uma be!la 
iJa,gina sobre a In trucc;:ão, e Eurico Valle, em eloquente discurso, c umprindo
na salientar o brilhante pa•·ecer do eminente Pl'Ofessor e nosso acatado col

lega Sr. Azevedo Sodr!', considerando a educação profissional "a mais pu-
1an t'?. ala:vanca de progresso e engrandecimento do Brasil" ? (Diario do C'on-
rcsso. 25 de Agosto de 1921) . 

E como sair dessa eterna penuria de recursos, vivendo a nac;:ão da des
r·.on tinuidade de dou s ou tres productos regionaes; emperrados os· nossos pa
:iicios no anachronismo criminoso das queimadas, das deva stações combu
ente.s, emquanto o codigo das florest<L?, redigido com o saber e o atticisrllO 

'·" Augu"<to ele Llma, vae dormindo no esquecimento dn-, nossos l<:gisladorcs? 
0 SR. AMERICANO DO BRAZIL: - V. Ex. está ferindo a materia funda

mental. 
O rSR. CARVALHO NET'.ro: - En1 verdade, como esperar um revigoramento 

nas orendas nacio!llaes si os nossos patrícios não sabem valorizar a natureza, 
:;i gastam mas não produzem, si em vez. de homens uteis, nobilitando o tra
balho, a ignorancia os arrasta na onda do proletariado das cidades, fugindo 
:~os campos, cuja riqueza não sabem aproveitar, render, multiplicar? (M1dto 
"em .) Eis ahi esta, como deante do exame imparcial dos factos precisa de ser 
,·isto o espantalho !financeiro. 

Elle é obra ua ineducação brasileira, producto da ignorancia elos nossos 
patrícios, sombra immensa dessa noite intellectual em que vivem apagadas as 
JOssas populações Iruraes. E, consequencia logica, a perdurarmos em fechar 
s portas do Theeouro aos reclamos da edu cação nacional, nunca nos liber-

tu remos do peso dia a dia maior de àefiaits amnuaes, a que vivemos ohum
bados, sem remissão. (M111ito bB111-.) 

Não enuncio estas verdades, com o sello exclb.sivo da minha desautori
dade . A tanto não montaoria a petulancia uo meu nada. Desconfiando que por 
si sós não valem as minhas idéas, procuro sempre amparai-as na autoridade 
lle alheias opiniões. AJiás, dos conceitos que emitti não me· parece divirja o 
pensar dos competentes, e estou bem certo outro não é o verdadeiro sentir 
da Camara dos ISrs. Deputados. , 

Em 1882 já Ruy Barbosa, depois de exhaustiva demonstração de que na 
educação reside a força propulsora da economia nacional, ensinava esta lição, 
que foi ininterruptamente seguida por quantos, de tal parte até nossos dias, 
ent raram a .versar o assumpto: 

"A extincção do cLefi,cit não póde resultar si não de um abalo p;o
fundamente renovador nas fontes espontaneas da producção . Ora, a 
J.)roducção, como já demonstramos, é um effeito da intelligencia; está 
por toda a superfície do globo, na razão dJrecta da educação popular: 
Todas as leis protectoras são inefficazes, para gerar a grandeza eco-
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nomica do paiz; todos os melhoramentos materia:_s são incapazes ~e 
determinar a riqueza, .si não partirem da educaçao popular, a malll 
creador a de todas as ;forças economicas, a m;aiJs tectl/IUkL c'Le toc'Las tH 
merUàa.s fin(Jfl'l ceitras . " Obr. cit., pag. 4!3) . 

Nem melhor e mais se ·poderá dizer além do que foi dito nestas palavra~o 
;pelo sabio 'brasileiro. 

De muito repetidas nesta Caca; de tal sorte propaga~ P_?r todo o paiz, 
jâ deviam ser não mais uma lição a segu ir, e. sim a cry:stalizaçao de ~ma rea 
lidade, trazendo com a nossa emancipação m tellectual a corr elata lndepen-
dencia economica . 

Felix Pacheco, quando foi do relatorio. que apresentou ã. Commissão de 
Finanças em dezembro de 1917 disse: "·A mater ia da despeza, em um as
sumpto dessa ordem e relevancia, é talvez o que menos importa" . 

.Devo accen.tuar que o parecer relatado pelo illustre homem de lettras 
;teve a assign.atura unanime de seus pares no seio da Commissão, sendo que 
alguns delles ainda continuam entre nós com as luzes de seu saber, illumi
nando os uebates legislativos . 

Não d'ôra o cansaço natural que advém á Calmara no repisar esse t er
reno, já sufficier{temente alhanado pela critica mais severa, e facil me seria 
'ensanchar de citações esta justificação, provando que nos .povos adiantados 
taes despezas são votadas com decidido apoio patriotico, certo que ellas apre
sentam um caracter de inconteste reproductividade. 

Entre nós, no seio da Camara, a corrente dos que as recebem com applau 
sos é form'ada de elementos de escol, •bellos talentos e capacidades provadM 
nessa pugna de tão alevantados id~aes. 

'Tenho, então, como acertado, o alvitre de não me estender a lém, de r e
ferencia a esta par.te. 

LMJas, ISr. Presidente, para a execução deste projecto entendo que se nã o 
precisa recor.rer, como fonte exclusiva, âs dotações orçamentarias, ou ao~ 
creditos ordinarios, vagamente autorizados. Suggiro u ma tributação perfei
tamente acceitavel que incide de um modo suave, sobre o contribuinte . 

Amparam-na valiosas autoridades, mest.res eminentes que já até a pro
;puzeram com o mesmo fito com que o faço rugora . 

Adoptou-a Ruy Barbosa no seu projecto de 1882, justificando-a com o:. 
mais solidos argumentos. Antes delle outros brasileiros illustres haviam pre
conisadq a sua adopção, como excellente meio de !formar o patrimonio da in
strucção. Posteriormente outras tentativas se fizeram e mallograram. 

Na Republica urge estabelecei-a para a formação do lastro financeiro 
necessario ao custeio do ensino publico . Não colhem especiosas reservas 
de constitucionalismo est11eito, que a suppõem attentatoria dos principias da 
Magna Carta. Sobre este ponto discorrerei nos turnos do projecto, evitando 
;fazel-o agora por não alongar demasiaJdo esta justificação. 

Eis-me, atinal. 

EM CONCLUSÃO 

ISr . Presidente, envio ã. Mesa o projecto. Impunha-me a consciencia que 
o justificasse. amplamente em se tratando de materia nova, que precisa ser 
bem esclarec1da por quem a coduz ás cogitações do Legislativo. 

O SR. DoMINGos MASCAR.ENHAS: ~ E o fez brilhamtemente,. (.A.poac'Los. ) 
O ·SR. CARVALHo NETro: -E' bondade de V. Ex. Entre o dilemma que S f: 

reserva ao D~putado, neste recinto, de ser acoimado de leviano por não fun
damentar deVldamente uma proposição ou projecto que submetta á considera
ção de seus illust.res pares; e de incidir por outro lado na pecha de nfadonho 
por se haver tornado exhaustlvo na sustentação das idéas e principias pro-

postos, estou em crer será mais acceitavel a ultima hypothese, que é, todavia, 
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a da certeza confortadora d'o dever cumprido. Foi assim que me submett! á. 
difficil missão de contribui•r com uma parcella do meu esforço pa),'a a so
lução do grande problema, que hoje mais do que nunca reclama do nosso pa
triotismo uma acção continuada, ininterrupta, decisiva, vencedora! 

Da estreiteza aV'ãira do meu cerebro não era dado, certamente, esperar 
scintillassem esclarecimentos novos, espancando as sombras que ainda moi
duram essa grave e momentosa questão. 

O SR. AUGUSTO DFJ LIMA: -V. Ex. está. dando provas brilhantes do con
tra rio. 

O SR. CARVALHo NETTo: -Obrigado a V. Ex., que tem cultura e intelll
gencia demais, e por isso concede em beneficio dos pequenos algumas par
cenas do seu grande espírito. 

Mas acreditem-.me os Srs Deputados, a tudo isso fiz sobrepairassem o~ 
votos de meu coração, para que o Bra.sil, em celebrando um centenario de 
sua Independencia política, .tenha iniciado a gloriosa tarefa, qu e o elevará. 
condignamente á. altura do pensamento contemporaneo, nas obras fecundas 
de solidariedade e justiça para com a desventurada infancia anormal. (ilfmio 
bem; muito bem. PaTtrn.as . O o1·ador é vivamente cwm;prÍ!Inentado . ) 

Autoriza a creação de escolas de aperteíçoantento e àá otttras proviàencia~ 

O Congresso Nacional resolve: 

A;rt. 1.• E' o Governo da União autoriz;;;.do: 

a) a crear escolas de aperfeiçoamento e classes especiaes, nas escolas 
r>rimamias commucrJ.s, para a infamcia mentalm'6nte atrazada, em cada uma das 
capltaes dos Estados e no Districto Federal; 

b) a entrar em accôrdo com os Estados sobre o melhor meio de tornar 
effectiva esta autorização, dando preferencia âquelles que para a abertura de 
::aes escolas forneçam os predios apropriados; 

c) a attender â solicitação de qualquer município que tenha preenchido a 
condição final do disposto na letra b . 

Art. 2.o Para a efficiencia dds serviços com a educação desses anormaes 
!)Oderá. o Governo instituir, no Districto Federal, um curso especial de pe
dagogia scientifica applicada aos atrazados. 

§ l.J.• Para esse fim contractarâ em França ou nos Estados Unidos pro
fessores idoneos, ou mandarâ a esses paizes uma cornmissão de medicos e 
professores brasileiros . , 

§ 2.• Na primeira hypothese cada Estado terá direito de ma,trlcular nesse 
curso a !Jê cinco 'Professo.res; na segunda, diaJrá a>penas um, paTa a comlrnissã.o. 

Art. 3.• Ficará. sem effeito o disposto nos para.graphos 1• e 2• do artigo 
antecedente, se dentro mesmo no paiz o Governo encontra>r professores ido
nos que preencham o objecto do projecto, e com os quaes contractarâ. 

Art. 4.• Verificada qualquer das hypotheses dos paragraphos 1 • e 2• do 
art . 2•, as despezas que com tal fim se realizarem serão, mediante accôrdo, 
satisfeitas conjunctamente pela União e os Estados, cabendo a estes um terço 
e dous terços á.quella. 

Art. 5.• Fica instituída como pa,rte do Patrimonio Escolar, que se fundar 
para a instrucção primaria, em geral uma Caixa Especial destinada á. edu
caçã o dos anormaes . 

rão: 
Art. 6.0 Para a formação dos recursos financeiros dessa caixa concorre-

1•, dadivas, legados, ou instituições particulares; 
2•, dotações orçamentarias da União, dos Estados e dos municipios; 
3o, o imposto de captação. 
Art. 7.• Esse imposto recahká. sobre todos os habitantes do Brasil na-
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cionaes ou estrangeiros, que exercerem ]?rofissão ou emprego, ou viverem dos 
seus bens QU renâas. 

Art. 8.0 Para a arrecadação do imposto, cujo lançamento se fará pelas 
Collectorias, Mesas de Rendas ou out··as agencias do Fisco Federal baixará. 
o Governo as instrucções necessarias, f endo em vista por contribuinte, annual
mente a seguinte ordem: a) 1$, para. os habitantes nos campos, povoações 
ou vilas; b) 2$, para os residentes nas cida,des; c) 3$, para os que vivem nas 
ca]?itaes dos Estados e no Dlstricto Federal . 

Ar.t. 9.0 Para a execução desta lei o Governo expedirá. regulamento, po
dendo, para as primeiras despezas com os serviços necessarios, effectuar ' ope. 
ragões e abrir creditas. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
camara dos Deputados, 14 de Outubro de 1921. - Oarvalho Net;to. Ta-

vares Oava~canti. - An1ericano do BraziL 

O p1·ojecto não logQ'CYU pa1·eceres das com· 
mbsÕe3, de I1tst'T'ucção e Finanças. 
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ESCOLA ORMAL MODELO 

Na sessão de 6 lle ]unho de 1928, o Sr. Pa.oheco at. 
Olivei1·a j1LStifico~' u?n projecto àe lei sob a escola no1-ma1 
modleoo, nos seg·LLin.tes te•·'I'Ms: 

O Sr. Pacheco de Oliveira: - ·Devemos ter em mente o que em nooso 
paiz se tem dado no que concerne á instrucção publica; tudo nos resta 
fazer, porque quasi nada se tem feito. Mas o que existe ê quasi sómente lia 
Executivo . O Legislativo, quando, em regra, se mette a tratar do e n sine, 
ê para 'PeoraJ-o, é para confundil-o e anarcbisal-o. 

O :SR. •FRANCisco MORATO: - Não a poiado; a anart'h!zação tem vinuu 
sempre dos regulamentos expedidos pelo Governo. 

O :SR. PAcHECo DEl OLIVEliRA: - Ainda bontem, era retirado da discus~áo, 
por emenda do illustre Deputado Sr. Henrique Dodswortb, um substitutivo 
que parecia, ou parece ter o proposito de completar a anarcbia do ensJne~ . 

E com a circumstancia de que tal projecto não ê de um Deputado, não ê. 
portanto, de um espirito unico que se poderia ter equivocado, ou praticado 
um acto de commum facilidade . Não; eÍle ê da Commissão de Instruoção 
Publica da Caanara, principal responsavel no tocante ao que deliberamos sobre 
tão grave assumpto . 

O SR. iHENRIQUE LDoDSWORTH: - Peço licença para esclarecer a V. Ex. 
que a Commissão de Instrucção só deu parecer favoravel ao projecto porqutt 

a.ttendia a detemnrimtaJdos d:ntel'esses, em voga o a:nno passado; este anno, p e.rdeu 
seu objectivo, porque cuidava de matriculas, e ,as matriculas já se ach<trr, 
encerradas . 

O SR . FRANCISco ·MORATO : Já passou a opportunidade do lJt ·ojectv 
O SR. HElNRIQUEl DoDSWORTH:I ~ J á passou a opportunidade do projecto. 

motivo unico que levou a Commissão a dar-lhe parecer favoravel naquella 
época . 

O SR. PAcH"ElCo DEl QLIVEJIRA: -V. Ex. tem mesmo a feição ao advogado ; 
nesse instante defende a Commissão - eu aliás, não a aC'cusel . 

Isto tudo, veiu a p1:oposito do regimen das delegações; mas, contradf 
t ado, V. Ex. me ba de permittir que explique por que enunciei o j uizo d& 
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que os males que nos vem para o ensino são, na mór parle, r esultantes da 
acção do Poder Legislativo . 

Disse que a commissão de Instrucção houvera mandado a ple nario sub
stitutivo que parece tinha o objectivo de acabar, concluir, completar a anar, 
chia do ensino secundaria. 

o .SR. F.RANCISOO MORATO: -v. Ex. acha q ue as excellencias do ensinc. 
superior são devidas ao Congresso e não ao Executivo? O regulamento do 
Sr. João Luiz Alves é obra do L egislativo ou do Governo? 

O SR. PACHECo DEl OLIVElfRA: - Não quero, nem me é possível natural
mente, fazer neste instante a analyse de todos os .r egulamentos e leis do 
ensino. 

O SR. :H'RANCISOO MPRATO: - V. Ex. censura o Congresso, quando o mru 
delle está em dar delegações . 

O SR. PACHECO DEl OLIVEIRA: - Eu falo em geral, e a generalidade do 
meu juizo, V. Ex. não pode negar. 

O SR. FRANcrsoo MORATO: - Esse regulamento, aliás, é um est afermo 
que abi está. 

o SR. PACHECO DEl OLIVEIIRA: - Q.uero explicar-me do juizo que eXJPendl 
a respeito da CommiEsão de Instrucção. 

Em dezembro do a.nno passado, mediando apenas cinco dias, deu a reft!
rida ICommissão dous pareceres. Pois bem, eram duas obras que se contradi
ziam, dous pareceres que se conãe'Illn ava.m . Foi, então, apresentado um E•UO
stitutivo para que alumnos que se houvessem matriculado em collegios ofJfi
ciaes o equiparados pudessem fazer exames ou seguir o curso de preparato
rios, desde que elles se tivessem subm,ettido á matricula no regimen 
de 1•925. 

Prestem bem attençã.o os mobres DeputadoR: não era o estudante que 
houvesse feito algum exame, não era aquelle a quem se pudesse attribuir 
algum direito - si é que tal se poueria chamar, - não era o alumno qu~; 

se houvesse simplesmente matriculado : nenhum curso, nenhum exame, na.aa 
disso se exigia. Ora, essa matricula seria de 1915, os seus livros de registro 
estariam não ~::ei por onde, não sei á guarda de quem e imagimem os nobres 
Deputados qual seria o criterio ãe fiScalização para se apurar a regularfda-
de ou a existencia dessa mesma matricula. ' 

Quando, entretanto, a Corrunissão de U:nstrucção dava esse parecer, ela
borava, por outro lado, com uma dif"ferença apenas de c}nco dias, outro 
inteiramente cOIDtrario, isto é acceitava o véto parcial do Sr. J?reE·idente da 
Republica ao projecto 359, ~ujo artigo 1 o S. Eç. san<:clonara, rejeitando 
o art. 2°. 

Do avulso que fõra distribuído constava esse véto com as suas razões. 
A Commissão o conhecêra, acceitando-o em todas as suas com::equemcias; 
mas, dias depoi, ou dias antes, pouco importa, o certo é que, com uma diJf. 
ferença apenas de cirnco dias, ella acceitava as duas proposições: uma para 
ccnsentir <lUe terminaEsem sob o r egimen de 1915 os alumnos que a p enas 
se houvessem matriculador. em gym:nasios equipa r ados aos off1ciaes; outrts. 
pa.ra apojar o véto do Sr. Presidente da IRepublic.a que negava a sua ap-
provação, ao referido art. 2°. ' 

O Sr. Presidente da Republica dividiu as suas con sideraçõeE· em auas 
orde1us: 

"O art. 2° da diia resolução, contere porém c omo um atre1tv 
aos estudantes "que prestarem exames na~ condiÇões presc"riptas no 
art. 1 o,. a prerogativa de proséguirem u curE-o na conformidade do 
allud!do decretó n. 11. 530, de 1'9·1-5. 
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Tal concessão feita ·com o caracter de úlrelto e ·nos t ermos res
tl·ictos >do decret~ mencionado, causaria graves prejuízo aos inte-
1·esses do ensino pelas raaões que se ~.eguem: 

1." O dereto n. 11.530, só se re.fere a exames parceuaaos notl 
~§ 1° e 2° do art . 84, determinando ... " 

" 2.• A resolução legislativa não fixa um prazo para o txerclclo 
do direito que confere aos estudantes, nem s-iquer exige qu.e estes 
sejam approvados este anno . 

.uastará que se Inscrevam e pres tem exame..->. l!lriLOora reprova .. 
do qualquer candidato, desde que prestou exam es, adquire a r egalia 
de' ir conclU'ÍIIldo pelos annos vindouros, até quendo lhe convier, os 
,:,e us exames parcelladoJ:J . . _ -· 

Dahi ~e conclue que sendo certamente conslderavel o nume~" 
àe inscnpções no anno ~orrente, ficará o Governo obrigado, p <Yr 
muitos an4tas ainda, a a dmlt tir a exaxnes os estudantes com direito 
a prestai-os, de accôrdo, estrictamente, com o decreto n . 11.530, 
multo embora o curso secU11dario no instit uto official modelo, que é 
o .Colleglo P edro II, e nos equipara dos, já tenha recebido e venha 
a r eceoer ain da, as alteraç5es que a experiencia aconseLha e que os 
intere~-ses do ensino exl~reru. 

}l'acilmente se pode prever a p erturoa.ça.o que resultar~. no pro
cesso dos exrumes, da coexist nci.a indefirúda de dous regimens di
ve•·so~ mn dos quaes absolutamente inaiteravel,. porquanto decorro
r!~ do' direito fundado n a presen te r esolução legislativa e IIlOll· dispo
sitivos lacunosos do decreto n. 11. 530, cuja revogação o proprlo 
L:ongressu autorizou em 1~25, naturalmente por entender que já não 
corr esponderia ás necessidades e a" c001ven!encias ao ensino 
no paiz". 

O SR. IDNruQUE DooswoRTH: - V. IDx . vae chegar, dentro em pouco, 
a um IPO\nto essencial das raims do véto do Sr. p ,resident.e da Republica: 
aquelle em que S. Ex. declara que consentil'á que os estudantes matricula
dos no ;regimen do decreto n . 11.1530, <Continuem seu curso sob as vantagens 
conferidas por ess mesmo dt!creto. 

0 SR . PACHEJCO Dlll OLIVEIRA.: -V. Ex. tem e não tem ra.zã.u. 
O SR. HElNRIQUlll DooswoR.'rH: :...... Ou tenho ou -ttu.o t enho. 
0 SR. PACHECO D.l!l OLIVEIRA.: - T em r azão, porque V. Ex. 1epet1U o 

juizo, o conceito do Sr. Presidente da :Republlcu.. 
O meu n obre collega equivocou-se em parte . 
ú .SR. !-]I;;NHJQUE DooswoRTH: - Não estou lendo; apenas r eproãuzo ae 

memoria uma cou a que, a liás, V. Ex. a.inda não aitou . Dá-'se, entr-etanto, 
o seguinte: () Governo colloca ao arbitrlo do .M.ln1stro da Justiça o direito 
de conceder o pro seguimento do curso pelo decreto n. 11.530. 

0 SR. PACHECo DE OLIVEIRA.: - N"'ao é isso .. P rdôe-me V. Ex.: o ar
tigo 1° preceitüa que " n os estabelecimentos de en sino secundaria, offic!aP.s 
ou a elles equiparados, são permltt!dos os exames JJareellaclos a qualquer· 
candiuato que requerer na época legal de exames de 1927 de accôrdo com 
o decreto n. 11 .530, de' 191() R. ' 

JSto S. Ex. sancclonou. 

Agora. o que S. Ex. vetou foi o art. :o• : 
"Aios estudantes que prestarem exames nas condições prescriptas 

no art. 1°, é assegu1·ado o direito de prosegulrem o curE-o, na cQ..l•· 
:tormidade do decreto numero 11.530, de l~.lu . 

t.!Uer dizer: S. Ex. acha que os est:uaa m:es que começassem o uurso em 
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1927 deviam, naturalmente, terminal-o; mas pensa que isso não podia ! tear 
indefinidamente devia ter um paradeiro, 1láo sendo possive} que o estudan te 
!J~es~-e. hoje, u~ exame e delxas9e para, daqut a multo tempo tn'oseguir no, 
cur-so do decreto n. 11.530, que é um regimen de ensmo condemnado velo 
pro prio Congresso. 

Agora, Sli S. Ex . vet<Ju uma disposição que per:máttia que os estUJd!aJntes 
completassem o curso regularmente, pelo decreto n. 11.530, uecerto não 
pode approvar um dl:;positivo que diz que a simples condição da matrlctLin, 
em 19l<í, deve dar ao estudwrute o direito de te.rmi..n.rur, quando quizer, o seu 
curso de preparatorios sob aquelle regimen. 

U ::lR. oi:t.ENRIQUE DoDSWORTH; - Aliás, O artigo que V. l!JX . leu e (!U'O 

!l'oi vetado pelo Sr. Presidente da Republica, apenas ampliava, ;pelo prazo 
ue um anno, um ravor que a lei vigente do ensino estabelecia . 

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA: - Não para começar o curso <le prepara.
torio. Si S. Elx. não qu1z, tanto que oppoz o seu véto a que se proroga'>!:lt> 
o prazo por um wnno, como é que a iQommissão acceitou o veto do Sr. Pr€
sidente e, ao meBrrl<J tempo, leva em .conta a questão de prazo? 

O SR. HE;NruQUE DonswoRTH: - O nolife orador lera. 111a5 razões do •veto 
os moL!vos pelos quaes a Commissão acceitou e deu parecer favoravel a<.~ 

me~;mo. Ha um treoho que V. Ex. ainda nao teve opportun!dade de J!!r. 
O SR. PACHECO DE OLIYEIRA: - Pela muita attençã0 que devo a V. Ex. 

interrompi a leitura que fa.zla.. 
O SR. HENRIQUE DooswoR':CH : - Muito obrigado ao meu nobre coueuu. 
0 SR. PACHECO DE ÜLIVE!!RA: - Pl·osigo ma leiutra, Sr . Presidente . 

.. :sem duvida, aos estudantes que Iniciaram agora os seus pre· 
paratorlos, mediante approvaçao em uma ou, mais disciplinas, o M1 
111isterio da JUStiça permittirá, de accord.o com o esplrito do art. 2>97 
do decreto n. 1•6.•7·82-A, que continuem ... " 

Certamenw o meu ndbre collega bem conhece este qecreto, justamern11 o 
que >l<> orlgmou do habeas-corpus concedido aos estudantes. 

" ... pelo prazo ae q'uatro ant1os, a prestar exames parcenaao.s, 
at:-:.p e.Hsada a prova de Philosophia para que se obedeça á "fOrma 
n.:gula.mentar" que vigorava em .1924". 

O B« . .!:1ElNRIQUI!l lJOJJi:lWOHTH: - u aecreto n . 1~. 78Z-A é a rerorma ao 
tns!nu, daborada o anno passado, e o artigo cita<lo nas r~zões d<J véto uo 
Sr. Presidente da Republica é, exactamente, o que assegura aos estudanlel' 
JHatriculados na ' vigenc!a do jiecreto passado, a continuação do curso por· 
e:j::le mesmo aecreto. 

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA: - Nest~ particular, IIlão ignora o meu pr&
zaüo collega, o governo passado guiou-se pela concessa.o ao habeas-oorpu~ 

qúe f<?ra requerido ao Supremo Tribunal e do qual se originou o decreto 
u. 17.016, estabelecendo que os alumnos Poderiam continuar o éursn aa 
mesma maneHa. 

Continuo a . leitura. 
"Será, assim, attendiao o justo !mteresse doa estuaantes aoe 

quaes s-e retere a r esolução do Congresso, em que dessa coucessúu 
resultem os inconvenientes adma. allud1dos". 

v .:::m. •H1!JNRIQUEl DooswoRTH: - lliste é o ponto mais lmpor.tant e aa s 
rwzOes do véto do Sr. Presidente da RepubJica, porque declara 'que 0 Ml 
nistro da Justiça permlttlrâ .. : 

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA: - Permittlrá por quatro annus. 
0 SR. HENRIQUE .DoosWORTH: - . .. ãos estudantes que lniclaram ~:~eu 

curso de prepara.tortios no regim61l di() decreto n. 'lJ. .11>20, ;proseguiTem no curso 
por esse reglmen. 
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O SR. PACHECO DE OLIVEIRA : - l"rmltte por quatro rumos e nn.o para 
tJ•le isso iique eternamente, e ã. di.spos1çiio do sUJbstitutivo a q ue me estou. 
n!:erindo não tem limite de prazo . 

O SR . HENRIQUE DonswoRTH: - AJiás, V. Ex . jã. terá verificado que à! 
r·•inha mtervenção se lfaz em defesa da attitu.de da Commls.são de InstrucÇão 
I ubli<!a., iP<JII'que, quam.to a,o rur:tig1o do IPa·o·jecto que V. Elx. ctta, tante não 
e~tou ele accordo com elle que, em emenda, pedi a ElUa suppressão . 

O SR. PAc:e:ECO DJL OLIVEIRA: - Agradeço as explicações de V. Ex., mas 
Mcentüo que meu pensamento nu.o e accusar nem conaemnar a eommlssào, 

O que se nota, ·ou o que noto, tambem observa V. Elx., é que esses as. 
~umptos de grande relevancia, não !ô:ei porque, ou ficam para depois ou não 
" .. o devidamerute estudados. 

0 SR. l-lEJNRIQUE DODSWORTH: - Apoiado. Neste ponto de vista, V, l!Jx . 
.. m toda a razão. 

O SR. !PACHECo DEl OLIVEJIRA: - E ninguem nnelhor do que V. Ex. sabe 
j!sso, que tanto tem comi.Jat;ó.o a l'eiorma. do ensino e estará. certamente 
urompto, decidido e aprestado para o:Cferecer uma corrtgenaa., uma revlSao. 
~u uma reforma. Entretanto, apezar de todo o seu esforço PO!õ:•Slvel, V. Eoc. .' 
'.,da conseguiu até hoje. 

O SR. HEh'IRIQUE DonswoRTH: - Neste ponto ta.mbem esclareço a V. Ex.: 
. ovocado por iniciativa da Commissão de Instrucção, o Governo já tem 
1.borado um proljecto de reorganização dJo ensino que, de accôrdo com a re
'são constitucional, nii.o pôde deixar àe ser submettido á apreciação do 

<:ongresso. As delegações de poderes sito, agora, expressamente vedadas,. dé 
t 1 modo que projetos dessa natureza teem de ser o'br1gator1am.en:fe exami
n:1 dos peio Congresso Federal. Esse ante-projecto répito, já est:ã. elaborado, 

isso se deve á iniciattiva da Oommissão de InsU:Ucção Publica. · 

AUTORI ZA A CREAÇÃO DE UMA ESCOLA NORMAL MODELO 

O Congresso 'acional decreta: · 

Art . 1. o Fioa. o Governo autorizado a <fundar, na Capital da Repu'b!ic'a, 
uma escola modelo •para o ensim.o normal, ou decretar para typo a mantida 
, >la Plrelfeitura do Districto Federal, ele accordo com esta lei. 

§ 1. 0 Annexa ao estabelecimento normal ty.po, será crea.da, O'J.)PO•rtuna
n:ente, pelo Governo Federal ou pelo Go"Verno Municipal deste Distrioto, no.S 
tsrmos desta lei e seu regulamento, uma escola ou curso ·de aperlfeiçooanen~ 
t,,, que se destinará á formação do corpo docente daquelle estabelecimentó 
normal e dos equiparados ao mesmo, res•peita.dos os direitos a.dquinclos. .. 

§ 2. 0 As escolas no·r.maes dos Estados poderãJo gozar, nos termos d:a 
lrl e seu IJ:'egulamen.to, das vantagens de equiparação, mediante o •·regimen 
d<> vigilancia ou inspecção. 

§ 3. o O Governo, no regulamento .qrue 'baixar, fará a respectiva organi
zação geral do ensino normal, creanclo para sua direcção um Oonselh<;> N'or
:mal do Ensino, com séde na Capital da Republica, anm.exo ao Departamento 
Nacional do Ensino e tambem subordinado ao Ministerio da Justiça e Ne
gocios ·Interiores . 

§ 4. o Serão em commissão e gratuitas as funcções de membros do Conse" 
lho NO!I'ma.l do Ensino, salvo, quanto á gratuidade, as de ,presidente e seL 
cret ario, qu não poderã.o ser exercidas cumulativamente com outra de qual
quc>r natureza. 
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§ 5. o Para inspectores, cargos esses de .commissão por um anno, o Go
verno nomerurá p!I"ofessores normaes de compr<JIVada e notoria com•petencia. 

§ 6. o Os graduados pela Esoo•la Normal Modelo <lU estabelecimentos a 
ella equiparados poderá{) exercer o cargo de professor primaria em qualquer 
!Pa;rte do territ<Jrio nacional, 1:1 cabendo..:lhes ain•da a vamtagem decorrente do 
§ 1° deste artigo, apôs o respectivo cuTSo de- aperfeiçoamento. 

§ 7. o Os graduaJdos desta lei e apws para. o sel'Viço. publico poderão, par a 
os effeitos do paragrapho anterior, prestrur exame de ,habilitaçiio perante a 
escola modelo ou alguma equip!erada., de accõrdo com o regularrnento, e bem 
assim fazer o cuçso de aproveitamento para o fim do § 1° deste artigo. 

Art. 2 . 0 ' Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara, 22 de maio de 1928·. - Pacheco de Oliveira. 

J ustifiaaçã,o 

De muito, desde os dias longínquos da monarchia, é a. propaganda, en::
bora sem maior repercussão, pela causa do ensino popular em nosso paiz. 

No proprio parlamento de então, dentlre mu1tos Ruy Barbosa., no s eu 
monumental pairecer daquella época, clamava: "A extincção do defiait não 
pôde resultar senão de um albalo prof:undamente reno!Vador '!las fontes es
pontaneas da ]JToducção. Ora, a 'Producçã<J, como já demonstJ:'ámos, é u m 
effeito da intel!igencia: está por toda a su.perficie do globo·, na razão direc
ta da ecluoa;çào popular. Todas as leis proteotoras são inefftca.zes para g e
rar a gramdeza econo-mica. do paiz; .todos os melhoQ·an:nentos materiaes são in
capazes de determinrur a riClJueza se não .partirem da edu cação po.pular, ru m a \s 
criadora de todas as !forças economica.s, a mais fecunda de todas as meclid s. 
financeiras" . 

Com a !Republica, não avan~ámos como era. de e sperar, mas a campan h.J. 
nã<J cedeu, surgindo a idéa. de interessar a. União, directa e immediatamenc 
te, no ensfuo 'Primar:io, ou fundando escolas nos Estados, ou subvencionar• 
do estes 'Pllll"'ll a_ maior diffusãJo. do ensino . 

Ha sido, neste particular, fo):lte e grande o empenho, mesmo no scena rio 
da Carnara. dos Deputados, onde muitos dos seus pares se teem batido peJa 
effectividade dessa p.rovidenJCia considerada eSsencial EIJOS altos interesses áu 
Brasil. 

Mas, qual um obice ~ntra,nsporuvel, veem se levantando os zelos do3 
consti.tUJCionalistas, por entenderem q ue a fundação nos E stados de escol r.:J 
primarias pela. União seria um desrespeito á aUJtonomia daquelles, com a 
violação dos •poderes discriminado-s da nossa Carta Magna. ·E, por o•utro lado, 
a subvenção mediante aocôrdo, para salvaguardar princípios institucionaes, 
im·porta.ria em uma Qbra de resultado duvidos.o, a lérr.. do seu grande dispe,,
dio, co o &n alguns Estados occ,orrera- com o auxilio por estes prest-ado a \>9 

municípios. O certo é que, por motivos diversos, principalmente os de o~
dem constLtucional e financeira, continúa. •tudo coono era, sem que se possa 
ter maior esperança <le uma proxima solução satisfactoria. 

Ainda de referenci>a~ ao ensino pro·priamen.te normal, cuja organizaçiio 
se reflecte em cheio wbre o primaria, algumas tentativas se t eem feito r,o 
senttildo de que a U111ião •o estabeleça nesta Capital e nos Estados, ch a-mando 
a si todos os ontrs, . mas as rufficuldades sur.gem como resultante da. nossa 
eternizada crise financeira e ainda .pela .consideração de qu e, não fallando a 
Constituição do ensino - no.rmal e sendo o ensino •Primarta. delle decon·ente, 
se afigura a muitos espíritos um espantalho o n. 3 elo a rt. 35 da nossa L ei 
Suprema. 
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Nenhum im.pec.ilho ao meu ver, creou a Constituição para que a União 
funde escolas primarias nos ES>tados, e muito menos para que institua me
didas que mrtformizem o ensino normaL 

Entende-se, q,uanto ás escolas primariaJS, que do princLPlO, que se con
;tém no n. 3 do art. 35 emana, com uma especie de prohibição implic.ita <para 
a U;nião, a a'lltoridade ,para os Estados de sómente elles p roverem ao ensino 
primario. 

Mas, aquelles zelos ou escrupul os dos nossos <:onstitucianalistas, no to
cante ao ensino primario ·para a União houvesse de ministrar nos Estados, 
não se poderia•m appi.LcaJr, mesmo u tilizados com a mais rigorosa analyse, ao 
ensino normal, no pensamento da su~ nacionalização por meio de uma ca
.deia de escolas correlatas ãs unidades !federativas que as entendesse-m de 
manter ou fundar . 

As objecções existentes, quaesquer que sejaLn os matizes de que se possam 
revestir, equivaleriam, em synthese, á confusão de algmns no considerar o ensi
no normal como ensino primaria, o que é, innegruvelmente, um descurado 
e ngano. 

A Pedagogia adm.inistrativa ou a organizaÇão escolar ha classificado o 
ensino secundalrio e ensino superior ou universitario, e a pratica tradicional 
da rotina tem comprehendido o ensino normal como um ramo do ensino pri
maria. 

·Si considerarmos factos concretos, taes oeomo a organização dos .pro
grammas do ensino normal, e as idéas e opiniões d.e espir~tos competentes em 
qUestões pedagogicas, chegaremos ã apuração de q,ue , só pelo uso inveterado 
da tradição, é q,ue ainda se considera o ensino normal como ensino primaria. 

Não é preciso repetir aqui o que é o ensino primario, a escola que nos 
dã os primeiros ensinamentos, que a ninguem é permittido ignorar o que vae 
do Jardim da Infancia ã Escolá Elementar e ã Complementar ou do 2• 
grão; tambem, o ensino secundaria QU'.das humanidades ~ por demais co
llhecido, como o -ingresso para o ensino s uperior. 

O ensino normal moderno, a 19SOO•la que ensina a educar e a ensinar, 
onde se aprendem, além de varias disc.iplinas espeoiaes, sciencias experimen
taes, como a iPedagogia, a Psychologia, et<:., , com seus exercícios theoricos 
e praticas nos gabinetes, nas classes escolares, nas applicações praticas da 
Pedometriw, h abihtando o professor ·primM'io nos conhecimootos da Psycho
Pedagogia, para educar e instruir sc.ien.tificãmente a criança, conhecendo-a 
phYsica e psycllicamente -- dizemos, não póde ser um ensino primario. 

Deante do seu fim e dos programmas a que hoje obedece o ensino nor
mal, não póde absolutamente ser tida> a Esoo.Ja Normal como uma institui
ção ou um ramo do ensino primario . 

Reprovando esta classificação, q<Ue a tradição ha mantido, do ensino 
normal, espíritos dos mais provectos no assumpto se teem manifestado, não 
s6 aqui como no estrangeiro, com opiniões escrip.tas, que confirmrun a nos
.!'a asserção :-0 Ensino Normal não é Ensino Primario. 

F. Buisson, em seu Dicclonario de Pedagog;ia, diz: "As Escolas Nor
maes teem um duplo caracter : são ao mesmo tempo estabelecimentos de in
~ tru c<;ão p.ropriamen te dita e casas de educação pro!fissiona.l" . 

R ein. em seu livro - "Ciencia y ·Educación", assim se expressa: "O 
caracter mixto .q,u e tem revestido as Escolas Normaes deve ser suppresso, em 
favor da cul•tura <profissional. Os seininarios de mestres devem ser elevados 
ã condição de escolaS profissionaes" . · 

Bunge, professor d'a U11iversidade de Buenos Ayres, em sua obra -- "La 
Educacion", sobre o 1:nesmo a.ssumpto, discorre: "A theoria e as praticas edu-
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cativas da idade moderna legaram ãl idade contemporanea a classificação da 
Instrucção nas seguintes categorias: primaria, secundaria e superior ou uni
versitaria. Alé:m destas tres ·categocia>S, cumpre observar que ha a instrucção 
especial, que constitue o ensino technico e o ensino· pedagogico; o p'l'imario 
que compl'ehende a engenharia, a architectura, a pintura, a musica, o com
mercio, etc . e o ensino pedagogico qne comprehende a especial preparação 
dos mestres e prolfessores". 

M. Bomlfim, ;pro.fessor da Escola Normal desta Capital, em sua obra -
"Lições de Pedagogia", esclarece a mateTia: "As Escolas Normaes são escolas 
ao mesm.o tempo de instrucção geral e d'e educação ou formação profissional, 
pois que nellas se preparam - aprendem a ensinar - os que se destinam â. 
profissão de 'I'I'U3stres prinuwios. O seu pr'ogramma cD'In.prehende duas ordens 
de disciplinas: as que !formam o programma primario e que representam, por 
conseguinte, uma instrucção geral, e as que compõem a ;parte propriam.ente 
profissional. Estas u ltimas são conhecimentos especialmente pedagogicos ou 
que servem para éi'ilatar o horizonte intellectual do futuro professor, em vista 
da sua funcção. 

Em verdade, as Escolas Normaes são escolas rigorosamente profissionaes. 
Ha, no seu programma, as disciplinas necessarias á instrucção geral, mas não 
é com esse intuito que ellas ahi estão incluídas, porque essa instrucção o 
alumno já a possue ao entrar para a Escola Normal. Nessas escolas, as dis
ciplinas do programma primaria servem de themas de educação profissional. 

O que o alumno-mestre aprende e rurquire, no tirocínio a que ellas se 
referem, é o methodo de as ensinar . Por' isso mesmo, o ensino normal é or
ganizado â. parte" . 

Dr. A. Carneiro ,Leão, uma das mais valiosas competencias em materia de 
instrucção publica, em' suas obras: O Enúno na Capital do B1·asil e Pmblemas 
rle Ed1wação, fortalece a nossa opinião, quanto â. classificação do Ensino Nor
mal, quando diz - "Exige-se hoje para o professor primaria uma cultura 
scientifica caéi'a vez maior. A Allemanha vae ao ponto de equiparar o curso 
normal ao universitario. 

A Escola Normal tem de ser uma escola profissional. 
Ora, diante destas considerações e attendendo ao grá·o e desenvolvimento 

do ensino normal, este é, sem receio de contestação, um ensino secundaria e 
profissional. 

O nosso projecto de uniformisação d'o ensino normal não vae, consequen
temente, se chocar sobre o n. 3 do art. 35 da Constituição F ederal, e, pelo 
caracter profissional do mesmo ensino, tem ainda a seu favor, indiscutivel
mente, o n. 2 do refrido artigo: ".Animar, no paiz, o dsenvolvimento das let-
tr'as, artes e sciencias". · 

Si, á viSta ó'o exposto> não é possiv 1, em respeito á Constituição ou por 
força da crise !financeira, solver o problema da diffusão do ensino primario 
com o estabelecer a União escolas desse genero nos Estaã'os, façamos, todavia, 
o que o momento permitte, isto ê, a federação das escolas normaes, óu a na
cionalização do seu ensino. 

Das vantagens da unidade do ensino normal, não ê mistêr falar muito. 
Ellas se impõem a todos os espíritos, tamto pelo interesse do proprio ensino 
primario, ou seja da instrucção do nosso povo como dos altos intuitos pa
trioticos que a mesma unidade preseTVa e defende. 

O Congresso Inter-estadual do Ensino Prlmario convocado pelo minis
tro Alfredo Pinto, objectivou essa elevada e patriotica realização, e, dentre 
varias theses, votou a terceira creando o ensino normal federal . Mas asse
melha-se a uma fatalidade - quando os embaraços '11ão vêm do zelo de 
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que se apegam á lettra da nossa Constituição, a impossibilidade se ostenta no 
mal financeiro. 

Isto é, quando parece que domina todos os espritos a certeza de que a 
U nião tem a fac-uldade de crear escolas norm.aes federaes nos Estados, não 

0 permittem, como na actualidade, os seus recursos, e dessa maneira vae a 
solução desse problema sendo atirado prura um futuro verd.a:deiramente 
distante . 

Dahi, desse conj111ncto de ciJ.·DUJIDstamcias, a idéa do projecto· ora o!ff~
cido á Camara, com o qual, si victorioso se iniciará a actuação da União 
~obre o ensino prinWlrio na Republica, por meio das esc-olas normaes nos 
E stados, devidamente fiscaliza;das; preparand!o-se, d<;!ssa fôrma, um Pl'D
fessorado que não o seja de cada circumscripção federativa e sim de tOdo 

0 paiz; naMonalizando-se o proprio ensino primario atravez da organiza
cão fedl':ral do ensino normal e p.ela identidade de programmas, de orientação 
didactica, d a um criterio unico e uniforme, fortalecendo-se o proprio senti
mento da consciencia nacional. 

Basta um ligeiro olhar retrospectivo sobre as organizações 'Parciaes, 
no Brasil, do ensino normal, c-ada Estado com a sua, si é que todos pôuem 
J a r esse nome ao que têm; organizações, emfim, que se alteram e substi
tuem cada anno, ou, pelo menos, em cada governo, para que se tenha a 
ma is desoladora das impressões. 

E, como exemplo, é o caso de apontar a diversidade entre os Estados 
qua nto ao numero de annos para que seja ministrado o ensino. Cada qual 
Jas nossas antigas ;províncias, como se fossem patrias differentes, faz o que 
melhor lhe pwrece, e, verdadeira fatalidade, dentre todas não faltam imi
tações bôas e más do estrangeiro, de envolta com as novidades d11. propria 
iniciativa indígena. 

Quando ha Estados que marcam o estagio escolar em quatru e >:'incu 
:1nnos, tambem existe o de dous, e nada impede que amanhã, a qualquer pre
texto haja algum que o diminua para m;n anno. 

Todos esses inconvenientes e prejuízos visou o projecto em apreçt>, pro
cm,ando conciliar os elementos pró e contra, para concretizar, urna formula 
pra tica, a solução acc-eltavel ante os escrupulos dos constituiconnlistas e a 
du reza dos embaraços financeiros da actualidade; solução que importa na 
n a is funda e efficaz das situações da União sobre o ensino prim[brio, tor
nando-o, sem eneaJrgo ou despaza •de vulto uniforme e harmonico atravez de 
uma organização de ensino normal federal, ten.du por typo a Dst'olu. Nor
mal deste Districto, o que não contraria o n. 30 do art. 34 da Constitu!ção 
rla R epublica, e para remate um C'Urso d,e aperfeiço<~.mento, a ser oppo1 tu
namente instituído, do qual haja de sahir o futuro corpo doc~me das Es
colas Normaes do Brasil. 

E' o mesmo regime.n dos gymnasios e estabelecimentos do -ansino se
cundaria, tendo o controle da União por effeito da respectiva vigi!anoia ou 
'iscalização. !Regimen sem onus, quasi se pôde dizer, desde que a~ escolas e 
J. N>rrespondente inspecção serão mantidas pelos Estados que pretenderem 
a. equiparação. N-esta, portanto, para os cofres da União o ga.sto com um 
llln !tado pessoal da secção departamental que, nestá cidade, supet·Intenda o 
serviço, e mais o que comrmumente se chama verba de expedient-3. 

Quando, para os mais exigentes, não satisfizessem os provantos imme
diato~ a advir de uniformidade no ensino prirnario por força d?. f<;!deracão 
110 en sino normal ha um ideal que deve ser de todos, um sentimento que 
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pr~isa estar radicado no intimo de todos os coracões bra,;ileJros - d». 
un\é!nde nacional. 

E, conw vt·vemos a amblc1onar, 11. par da unidade na lingu&. e nas cren
ça.s, a unlaade do direito para o revigoramento dos élos fed~orativos, não ha 
como negar a influencia extraordinarla, que necessariamente, terâ. sobre toda 
a alma nacional - um mesmo ensino primaria a ser ministrado por um 
professorado que se forme ao influxo de um 1nesmo progran:ima, sob uma 
fraternal directriz technica, e tudo isso para a obra sacrosanta da rJropria 
unidade de todos os sentimentos .; ideaes pela Republica e. pela patria. 

Ji)m est1tdr- nc Oarr,ntlssãc do l7>stntcção Pnublica. 

REPRESENTAÇÃO 

Na sessão ele 3 ele outubro ele 1922 é requerida por 
wm dos nte?nbros da aanw1·a dos J)eputados a inSerção na 
acta de se11.s t1·abalhos eLa TClJrese?~tação abaixo, dir·igida aos 
Governos dos Ji)stados, sob o ensino P01J1tlar·, peLa Liga Na
cionalista de fi. Paulo: 

Na ultima. sessão de seu conselho deliberativo, a Liga Naclonallsta appro
vou a seguinte representação, proposta pelo Dr. Mario Pinto Serva e que de
verâ. ser digida a os Srs. Presidentes e Governadores dos Estados: 

"Todas as questões que teem agitado e agitam a vida dos povos, em 
todas os epocas da historia, com caracter perigoso, não nos ,:perturbam a 
existencia nacional nem nos ameaça.Jn o presente ou o porvir. 
· Não temos no Brasil a luta de classes, não temos a escravatura a com
J:;atet·, nãt> temos tampouco a luta de raças, não temos dissídios religiosos, 
não temos odios seculares que separam as nações do Velho Mundo, não te
mos a Mm· dizer a questão social; não temos inimizades intern!I!Cionaes. So
bra-nos um territorio immenso em que podemos expandir a mais desbor
dante das energias activas. 

Feita ha um seculo a nossa independencia, abolida a escravidão, procla
mada a mals adiantada das formas democraticas de governo, só resta um 
grande problema a resolver na nossa existencia: a educação do povo brasi
leiro. E esse tem sido inteiramente descurado. 

O problema da formação da nossa nacionalidade estâ. inteiramente cor
relacionado com o da educação da nossa população, com o qual se confunde, 
constituindo quasi uma só cousa. 

Recentemente, no anno de 1921, levou-se a effeito o recenseamento da 
nossa população. Como na Argentina e nos Estados Unidos, sendo o Brasil 
um paiz novo, de crescimento demographico rapido, a sua população em 
idade escolar ha de ser mais ou menos igual â. daquelles dois paizes, isto é, 
ha de orça..· por vinte por cento da população total. Feito, pois, o recensea
mento da população total do paiz, calculada a sua população escolar em 20 
por cento da .população total, conhecido o numero de alumnos matriL;ulados 
em cada um dos nossos Estados, verifica-se pelo quadro adiante, Estado por 
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E stado, o nume1·o conslderavel de menores que não se acham mrutriculados 
em escola alguma: 

Am azonas 
P ará 

Estados 

.......... .. 
Ma r anhão ............ . 
P lauhy .............. . 
Ceará •................ 
R . G. do Norte .......... . 
P acahyba ............ . 
P ernambuco ......... . 
A lagôa s 
Sergipe 
Bahia 
E . Santo 
D . Federal 
R io de Janeiro .......... . . 
S. P a ulo 
P araná 
S. Catharina ...... . .... . 
R . G. do Sul ............ . . 
.Minas Geraes .......... . 
::ua tto Grosso .......... . 
Goyaz ............... . 
Acre ................. . 

363.166 
983.507 
874.337 
609.003 

1. 319.228 
·537 .135 
961.106 

2.154.835 
978 .748 
477.064 

3.334.465 
457.328 

1.157.873 
1. 559. 371 
4.592.188 

685,711 
668 .743 

2.182.713 
5.888.174 

246.612 
511. 9'19 
92.370 

72.000 
196.000 
174.000 
121.000 
2,63. 000 
106 .•000 
192.000 
420.000 
194.000 
94 . 000 

666.000 
90.000 

220 . 000 
310.000 
900.000 
136.000 
132.000 
436.000 

1.176.000 
48.000 

102.·000 
13.000 

4.772 
17.542 

9.779 
3.068 

19.360 
9.460 

45.300 
61.500 

8.496 
jl0.200· 
48.813 
12.828 
82.703 
30.871 

187.314 
23.462 
41.753 

127.350 
230.105 

8. 000 
3.149 
3 . 000 

I 
167.228 
178.458 
164.221 
164.221 
243.640 
.S6.540 

176.700 
358.500 
185.504 

83.800 
619.187 

77.172 
137.207 
379.129 
7Jl2.686 
112.539 

90.247 
308.650 
945.895 
40.000 
.S8.851 
15.000 

I 
Esse problema é, pois, o maior dos que se apresentam, exigindo· solução 

r.o Brasil. E :para elle, conhecidos, como relação a esse Estado, os dados 
constantes do quadro acima, ousa a Liga Nacicmalista .solicitar o maximo da 
atten ção dos -poderes publicos dessa unidade admmls1lrativa. 

Não é possíve l que, diante de s ituação tão grave, pecroaneçamos de bra
ços cruzados e nada tenhamos a fazer no sentido de dar solução a ella. 

A L iga Nacionalista de São !Paulo ousa vir á sua presença ilembar-lhe 
as seguintes iniclativas: 

a) decretação pelo governo estaãoal da. obrigatoriedade do ensino; 
b) estudo da coope ração n ecessa ria com o governo nacional e dos mu

nicípios; 
c) estudo de uma tributação especial , a empregar-se exclusivamente ao 

Gnsino; 

d) o elevar-se a 20 o/o das receitas estadoaes, todo o a.nno, o dispendlo 
com a educação do ,povo; 

e ) a creação de escolas nocturnas para adultos, providas pelo professo
rado publico, com pequeno accrescimo de vencimentos; 

f) a. nomeação de uma. commissão especial do Congresso estadoal para o 
estudo das providencias a se adaptarem; 
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g) estudo de quaesquer outras providencias cabiv.eis .para a solução do 
problema. 

A Liga Nacionalista de São Paulo agradece, de antemão, a attenção que 
V. Ex. se dignar prestar ao assumpto em questão e lhe pede seja .comrrnuni
cada qualquêr delil>eração que o governo de V. Ex. venha a tomar sobre o 
a.ssumpto. 

Reitero a V. Ex. a segurança de meu elevado apreço e distinqta -consi
deração . - (a) .O Presidente." 

MATRIC ULA GRATUITA AOS J!1]LHOS DtiD J!1AJ.\ULIA NUMEROSA 

Na s,essão de 19 de Setembro foi offerecido ao estudo do 
Senado 11elo Sr. P erei?·a de Oliveira 11rojecto de lei sob a 
nw:t?·iaul!IJ gratuita aos filhos de familias de mais de oito 
filhos. 

O Congresso Nacional re-solve: 

Art. 1.• Todo o casal de brasileiros ou estrangeiros que tiver oito O'l 

mais fiLhos nascidos no te rritorio nacional terá direito: 
I, a matricular todos esses filhos gratuitamente nos estabelecimentoR 

de ensino officiaes ou subvencionados pela União, desde os prelimina res a·t ê 
,os cursos superiores, com isenção de todas as taxas, inclusive sellos; 

JI, as matriculas podem .ser requisitadas pelos paes ou pelos canllidatos 
a ella; 

U:II, os pretendentes ao goso dos favores desta lei instruirão suas petições 
rom os seguintes documentos: 

a) certidão de casamento dos paes e iregistro de n~scimento dos filhos; 
b) attestado de vaccina e de que não soffr am molestia con•tagiosa: 
c) attestado de bôa conducta; 
d) aJttestado de vida de todos os filhos, o qual póde ser fornecido por 

autoridade judiciaria ou policial local. 

Art. 2.• Uma vez effec-tuada a matricula no curso preliminar, os <ln
cumentos de .que tratam as <Clausulas a, b e d, serão r estitUIÍdos á parte, 1n
dependentemente de requisição, os quaes servirão para as demais matricula!! 
.q.t~ o curso superior. 

Art. 3.• Revogam-~e as disposições em contrario. 
Sala das sessões do .Senado, 19 de setembro de 1928 . - Pereira OlitJ"tra. 

- A imprimir . 
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E?n novembro a Convmissão àe Inst1·ucção Publicu- citss~ 

a respeito; 

A' Commissão de Instrucção Publica foi presente o projecto n. 33, de 
1928. offerecido á consideração do Senado pelo Sr. Pereira e Oliveira. Es
tudando-o, esta Commissão verificou: 

Que ·pelo aJrt. 1°, visa seu autor <!orrer em auxilio de casaes, nacionaes 
e estrangeiros, com prole superior a sete filhos, nascidos em nosso terri
torio; 

Que pelo n. I do mesmo aptigo determina que sejam matriculados, li O~ 

estabelecimentos de ensino, officiaes e subvencionados, de C"Urso secundaria 
e superior, gratuita.m.ente, esses des<!endentes; 

Que pelo n. II estabelece que essas matriculas poderão ser requeridas por 
seus paes ou directamente pelos candidatos; 

Que pelo n. III A, B, C e D, dispõe quanto ao modo por que devem ~er 
instruidos esses requerimentos; 

Que, pelo art. 2• estatue a restituição ás paPtes, independente de reque
rimento, dos documentos que instruirem o de pedido de matriculo, documen
tos que servirão para a admissão no c-urso superior, revogando o art. 3° rut 
disposições em contrario. 

Vê-se, por este resumo, que o autor tlo projecto procura difundll· a !u
strucção entre as classes pobres, quando no n. I estabelece isenção de taxas, 
indo, ao encontro das difficuldades, diminuindo-as, com que luta.u1 todo! 
quantos, dispondo de parca renda, desejam instruir seus filhos. 

Si é certo que a riqueza de 'Um paiz não reside unic-amente no s~u dé:S· 
envolvimento material e economico, ·mas tambem e com dobrada razão, no 
preparo intellectual de seus filhos, .não lha como negar o fim alevantado e 
altruístico que encerra o projecto em apreço, 

Por todas estas razões, a Commissão de 1Instrucção Publica, de pleno 
accõrdo com a idéa proposta pelo illustre represental'l!te de .Santa Catbarina, 
não tem duvida em aconselhar ao ·Senado que dê seu assentimento ao pro
jecto n. 33, de 1928. 

Este o seu parecer. 
JSala das Commissões, em 7 de novembro de 1928. - José 111.urtttHt~>, 

Presidente . ·- Olegario Pinto, Relator . -Paulo àe Frontin. -Miguel Cal, 
·mon. - José Augusto. 

I 

Em 16 de novembro a Commissão de Finanças opinCJ1t 
tavoravel?nente. 

O projecto n. 33, deste anno e da autoria do eminente Senador pem 
Estado de Santa •Catharina, Sr. Pereira Oliveira, oonferindo "a todo o 
casal de brasileiros ou estrangeiros que tiver oito ou mais filhos na&cidos no 
territorio nacional, o direito de matriculai-os nos . estabelecimentos de ensino 
officiaes ou subvencionados pela União, desde os preliminares até os cursai! 
superiores, com isenção de todas as taxas, inclusive sellos", foi devidamen te 
estud3Jd'o pelas Comanissões de Constituição e Justiça e de .:rnstrucção Pu
blica, as quaes lhes deram o mads completo apoio . 
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A Commissão de F'inanças nada tem a additar a esses brilhantes pá.
receres e, pois, aconselha a approvação do projecto . 

Sala das Commissões ele Finanças, 26 de novembro de 1928 . - .Ll.1·nolfti 
.Azevedo, Presidente. - Godofredo Vianna, Relator. - João Lyra. - Ves~ 

1mcio ele .Abreu. -L. Oorrêa de Brito. -Bueno Brandão. - Oelso Bayma. 
-João Thomé. -Pedro Lago. 

Em estudo na Oamara dos Dep~ttados . 
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CONFERENCIA INTERESTADOAL DE ENSINO 
PRIMARIO 

A sessão inaugural - Os discursos pronunciados 

Revestiu-se de toda a E·Olemnidade a sessão inaugural da ConJferencia In
t~restadoal de Ensino Primaria, realizada hontem1 conJforme noticiamos, na 
3ibliotheca Nacional. 

Presídio a sessão o Sr. Dr. Ferreira Chaves, :M:inistro da .Justiça, que 
convidou para fazer parte da mesa os Srs . Capitão Mrurcolino Fagundes, re
preEentante do Sr. Presidtnte da Republica; Henrique Romangueira, repre
~Jnta:nte do Sr. Ministro da Viação; ;nr. Alfredo Pinto e André Cavalcanti, 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Barão de Ramlz Galvão, Presi
(icn te do Conselho Superior de Ensino. 

Ao inaugurar os tra'balhos da Conferencia, o Sr. Dr. Ferreira Chaves, 
1 :inistro da .Justiça, pronunciou o seguinte discurso: 

A conferencia. que tenho a honra de inaugurar, é convidada a examinar 
111na das questões mais serias de quantas emtendem com o progresso da 
nação. 1! 

Não dissimulemos as difí'iculdades que envolvem a solução do ensino pri
rnario no Brasil. Ellas são evidentes e multiplas e por isso mesmo cumpre 
enfrentai-as. com decisão e coragem. 

A conectividade reclama proficiencias efficientes para vencer na · cOIIl
t~:rrencia desta hora UJliversal E'm que o valor humano se ha de a.fflirmar 
cada vez mais por uma maior capacidade de trabalho e de producção . 

Não é este, bem sabemos, um lfactor n ovo; mas ninguem lhe poderá con
testar o caracter mais accentuado q u e lhe deu a emulação entre os povos, 
chamados todos elles depois da gramde guerra a contribuírem para o provi
m nto de nE.cessida.àes reciprocas, destinadas a restaJbelecer o equilibrio de 
cooperação .material e moral interrompido pela eventualidade. cruenta . 

A política do Governo com tamanha sabedoria e previdencia orientada 
para essa finalidade, pro.}Jorcionando ás classes laborioE.as do ilnterior, ele
mentos e condições que lhes permittam maior rendimento de trabalho, será, 
entretanto, sensivelmente prejudicada, senão de todo imp;roficua, senão cui
darmos já e já de reduzir ao miJnjmo o numero de analphabetos, entrave aos 
beneficiOE· dessa iniciativa de construcção e regeneração. 
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Quem quer que medite sobre as avultadas despezas da União, dest:i!nadas 
ao saneamento ru!'al, aos melhoramentos das terras semi-aridas do nordeste, 
ao fomento a.gricola extensivo ás :mais remotas regiões do paiz, não poderá 
em boa fê recusar ao Govermo Federal o direito de intervdr e collruborar na 
djjjfusão do ensino primaria. Da sua boa organização depende o proveito de 
tudo que está fazendo e do muito que se terá ainda de fazer; e nada estará 
feito agora e nada se fará no 'futuro sem população com a precisa capacidade 
para um trabal'ho em que não é bastante por si só a funcção mecanica do 
braço. Sem instrucção primaria generalizada e tanto quanto possível unifor
me, a política economica do Governo não attingirá e fim collimado; e, dia 
mads dia menos, perdida a confiança em nós mesmos, ficarão sem seguimento 
esforços tão salutares ao grangeio de uma prosperidade que já se vae tor
nando tardi9.. 

Felizmente essa comprehem:.ão constitue por assim .,(lizer ponto pacifico 
entre os legisladores que por varias vezes têm alvitrado providencias no sen
tido de harmonizar o teJd;o constitucional especifico com as reconhecidas ne
cessidades de cooperar o Governo da União com o Governo dos Estados para, 
dotar o ensino primaria dos elementos indispensaveis ao desenvolvimento das 
forças 'ViVR.~ da nação. Não é de outro modo que teremos de garantir o pleno 
funccionamento do regimen representativo na amplitude da multiplicidade dos 
~eus aspectos. E:ote e um ponto Srs. da Conferencia quando outros 111ão 
epdstissem de igual relevo, para 'desafiar por si só a 'nossa attenção tal o 
dever que a todos nós incumbe de tornar effectiva a maioria dos que tenham 
de eleger nos municípios, nos Estados e ma Republica os legi~·ladores e os 
governantes. Para ser eleitor é preciso saber ler e escrever, condição que as 
leis eleitoraes na sua succesE.ão apura cada vez mais por meio de provas que 
nem por serem legitimas deixam de concorrer para reduzir o eleitorado, e, 
desta sorte, chegarmos afinal a §Ubstdtuir a maioria effectiva de votantes em 
todo paiz por um regimen de minoria restricto ao privilegio dos ce111tros urba
nos, onde é muito superior o coefficiente da população letrada. Mas não é 
somente nessa restricção de escolha para os cargos electivos que o analpha
betismo atrophia o organismo nacional. A extensáo do malefício attinge A 
justiça pela. inaptidão dos que exercem pelo paiz a dentro a funcção de juizes 
no Tribunal do Jury e de outros que, em espheraE. differentes, nos municí
pios, nos Estados e na" União, têm o encargo de decidir e julgar os mais 
sagrados direitos dos concidadãos. 

Parece opportuno assignalar esses factos, graves no presente e m ais 
graves no futuro, se o remedio não vier a tempo, quando em contraste com 
os dias de hoje, graças ao ensino da língua portugueza e do latim, em i'll.nume
ras cida des e villas das antigas províncias, não rareavam no interior peEsoas 
idoneas para o exercício de taes funcções. 

(Reflictamos, Srs. da Conferencia, para melhor medirmos a extensão per
turbadora desses phenomenos ~ociMs, que ao accrescimo da população não 
tem correspondido um numero proporcional de escolas, sendo antes para affir
mar-se com verda de que as existentes não seriam siquer slllfificientes para 
attender áE· necessidades dos habitantes inscriptos nos !llossos registros ha 
quarenta annos passado. 

Certo o ensino primaria tem, em quasi todos os Estados, melhorado sen
sivelmente nos seus methodos e preparo dos profesE.ores com evide!llte pro
veto para as respectivas .populações. Acontece, porém, que na sua generali
dade esse bener"icio attinge de preferencia as cidades e villas mais habitadas, 
e ahi m-:!smo, por isso que o ensino é melhor, a maior prurtilha dos lugares 
nas escolas cabe aos filhos dos mai:;:. abastados ou mais influentes, fica!lldo 
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uma grande parte dos desfavorecidos da fortuna sem instrucção elementar. 
Ha ainda a assignalar a circumstancia dolorosa de se encontrarem no 

interior do paiz, não muito longe das &·colas publicas gratuitas por aquella 
forma .frequentadas, escolas pa.rt:dculares, onde a tanto .por cabeça os filhos 
dos mais pobres aprendem a ler e a escrever o quasi nada que lhes pode 
ensinar o mestre-escola contemporaneo dos nossos ;remotos antepassados. 

Esse desequilibrio de 'beneficios, entre brasileiros subordinados aos mes
mos on us e deveres e~·tatuidos na Constituição e nas leis, reclama dos po
d.·res competentes medJidas que o proscrevam no intuito de tornar effectivo 
e principio de igualdade de que tfaz o nosso regimen uma de suas bases fun
d::..mentaes . 

Não vos tenho referido factos estranhos á vossa observação; e ainda bem 
que assim é para maior acerto das deliberações a que sois convida,dos. 

A par da cultura especializada traJZeis á elÚcdda,ção do a.ssumpto o coeffi
C!ente de expexiencia ilnRrescdndivel ao modo pratico de resolver as questões 
cvncretizadas nas theses da Conferencia. 

Representantes dos Estados, conhecedores das virtudes e dos .aefeit.od da 
ocganização do ensino prünarig em cada 11m. delles, tudo faz crer que de um 
entendimemio reciproco resulte para o Governo da União a norma que o 
h..c'billte por sua vez a deliberar proveitosamente. 

Problema nacional, Interessando nas suas fontes mais vitaes a existencia 
consciente da conectividade, de sua solução depende a solução de todos os 
outros problemas, até mesmo porque da condição de saber ler e escrever 
resultará o espírito de iniciativa tão preca.rio entre nós e sem o qual ne
nlmm povo logrou ainda e.,."llancipar-se da tutela do Estado, sempre morosa 
e nem sempre feliz. 

Podemos e devemos enveredar por essa caminho na certeza de que não 
vamos semear em terreno safaro, arriscados ao desperdício de esforços e 
gastos ünproductivos. · 

Quem quer que tenha procurado conhecer a capacidade e as aptidões da 
nossa gente terá verificado qualidades nativas de intelligencia e assimi.Iacão 
que se não temem de confronto com as de qualquer outro povo. Não é maior 
a mentalidade do estrangeiro, victorlosa na competencda com o nacio!llal nas 
v"rias prO!fi~sões a que uns e outros concorrem. No preparo que falta á massa 
pop ular no Brasil e não fa1ta ás populaç:ões operarias dos paizes que nos 
fornecem m<>Jor numero de trabalhadores, se encO!Iltra a explicação apparente 
de uma superioridade que precisamos reivindicar. 

Te-nhamos fé nos nosso:;-. destinos, confiança no nosso futuro, e trabalhe
mos como nos cumpre, pela gra'lldeza e pela prosperidade do Brasil. 

Em nome do Sr. Presidente da Republica declaro inaugurada a Confe
rencia Interestadoal de Elnsino Primario. 

Após se-u discurso, que ifoi vivamente applaudido o Sr. Ministro na 
f6rma do art. 4. 0 da:;:, I'llstrucções que regem a Confe~encia, convidou para 
l.o Vice-Presidente o Senador Felix :Pacheco, para 2° Vice-Presidente o Depu
tado ,Tosé Augusto e para Secretarias os Srs. Orestes Guimarães e Mello 
e Souza. 

Em seguida o Sr. Dr. Tavares Cavalcanti, [Delegado da Parabyba, em 
nome dos represtntantes dos Estados, pronunciou o seguinte discurso: 

"Exmo. Sr. Presidente da Republica- Exmos. Srs. Ministros- Exmas. 
senhoras e meus senhores - Como as agu~. que confluem de diversas origens 
para a formação de um estuario magnífico, ora convergem nesta grandiosa 
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solemnidade as energias e as volições de todos os ,pontos da Federação para 
que se constitua o grande systema educacional que deve consum.mar a r e-
dempção da nacio~dade. . 

E não foi. senhores, por uma estafada :Ligura de rhetorica, que eu lem
brei, nas primeiras ,palavras, esta repetida e gasta compa1·ação . E' que ella., 
l'eproduzindo no pens!IJIIlento a riqueza onomatopaica das lettras santas quan
do faliam na. "vor multarum aquarum", é sempre a mais propria para ex
primir as grandes aspirações huma'llas na manifestação dos imperiosos senti
mentos collectiv<>s. 

E na realidade a conectividade brasileira é que aqUi se acha attenta 
e decidida, rumorosa e forte, pa.ra encarar de frente a solução do m a.ximo 
problema, do problema f undamental, sem a qual será sempre uma dolorosa 
illusão a nossa miragem de progres·so. Graças sejam da.das ao Governo da 
Republica, pela d'eliz iniciativa, de retiral-o do campo das aspi.rações theoricas 
e das abstrações para o Jançar na are'lla das realizações praticas. 

Se alguma causa. a,qui me surprehende é apenas. a minha designação para 
ser o interprete dos representantes dos Esta.dos nesta sessão inaugural. Por
que se procurou a palavra mais fria e menos eloquente, embora não a menos 
convencida? Sem duvida pa;ra que fallasse, não o a.rti>ficio da oratoria, mas 
a verdade palpitante da causa que nos congrega. 

Assim, meus senhores, seja este discurso feito de singeleza e de humil
dade, como singela e humilde é a voz dessas populações esquecidas na vasti
dão do nosso terrltorlo, ás quaes ,queremos enviar agora, com o baptismo da 
luz, a :bemaventurança do saber. Não esqueçamos que nos reune nesta hora 
e neste recinto um de:::.tino historico .para que attingir possamos a maiO!!:' e 
mais importante aspiração dos nossos tempos. Assim a <lif-fusão ~ 21Pel'lfeiçoa
mento do e'llSino é >hoje 

UMA GRANDB QUJ;JSTA;o NACIONAL 

Estudando com amor a nossa hiBtoria, encontramos o:;:. feitos memoravei.S 
que ase,Jgnalam as satisfações das grandes :necessidades conectivas. Foi a 
primeira de todas a constituição definitiva da nacionalidade pela unificação 
dos elemellltos ethnicos e pela integração do tel'Titorio . Este, o alto interesse 
da nossa vida colonial, em que culmina a epopéa da repulsa aos invasores 
estranhos , a dilatação do nossc "hinterlancl" através da:::· pla ga.s occidentaes, 
obra do bandeirante- afoito, e a fixação das nossa,s raias meridionaes. 

Vencida essa etapa, sobreveio com o amadurecimento da nossa conscien· 
cia 11acionaJ a conqui:::ta da nossa emancipação política. 

Inicia-se o regimen imperial e veem ao terreno dos debates as intensas 
questões da organização jurídica de um povo livre. Como algumas foram 
resolvidas é de todos sabido, mas a terceira gra11de questão social eó no 
seu penultirno anno, encontrou ç fecho de decisão fiJIJ.ai. O territorio inte
·grado na independencia .politica, só então viu os seus filhos integra.dos na. 
liberdade civil, e extincta a nodoa ela escravidão . 

Estava satisfeito o sentimento da conectividade? Si o estivesse, as insti
tuições m~lllarchicas não teriam então, como tiveram, os dias contados e o 15 
de novembro de 1889 ;não -houvera succedido tão de perto ao 13 de maio de 
1888. E' que; outros problemas ahi estavam desafiando a argucia dos esta
distas e entre' elles culminava o que um luminar elo episcopado brasileiro 
desenhava em uma synthese perfeita: "Abolimos o ca.ptiveiro material. F ol 
muito, mas isto foi a,pe.nas um cumeço ... Cwmpre resgatar as almas e tudo 
que é baixo, vergonhoE<> e degradante". 
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Eis. senhores, esboçada a questão da educação naJCional, enigma que o 
Imperio 11ão soube resolver e por isto deu com o Imperio em ttrra. Eis a 

axi ma questão nacional que üt;mbem os trinta e dous annos de vida r epu
blicama deixaram de pé, mas que por isto mesmo vae sendo a geratriz de todas 
as crises que nos vão torturando e aaneaçando o nosso futuro. 

S1wsu1n corfla, senhores, e voltemos as nossas V·istas cuidadosas para' ella, 
porq ue, a11tes de iudo, não esqueçamos que 

ESTAJI>IOS CONDEll\IINADOS AO PROGRESSO 

Esta phrase tão eloquente é de Euclydes da Cu,nha esse esc:riptor j;ii.o 
brasileiro e tão grande. Ella emparelha: oom essa outra que foi o fecho da$ 
s uas considerações: "ou progredimos ou desapparecemoa". 

Para os outros povo , progredir é c01ndiç;ão de, crescer e subir. 
Para nós, progredir é condição de subsistir e viver. Os outros poderão 

\'i ver sem progredir. Nós teremos de prog.redir, sob pena de não viver! 
Desde que para nós o p r ogre&so é uma condição vital, é mister reunu·mos 

as qu a lidades ele que e lle depende. A todas E·obrelevam os reqruisitos da men
'alidade e que se não d'órma sinão rJela cultura. 

Povo sem mentalidade é 'POVo a!DJlutado das facu1cla{!es mais nob.res, da~ 
unicas que são creadoras e conservadoras das cO'llquistas e dos idéaes. O pro
:;resso material, sem a educação da gente, sem a formaçã9 do caracter naciO· 
nal, é um mitho. !Si derivar da exuberancia do sólo, de u.m C01tcurso feUz 
de factores cosmicos, e não encontrar os seus propulsores e os seus esteios 
"1a cerebração humana, será ephemero e servirá apenas para dsafiar a cu1biça 
xtramha . E' nas qualidades de trabalho e civismo que repousam os alicerces 
las nações viri~. elas que nã.o t em em a concurrencia nem o embate das raças 
cu das c i viliza.ções . 

Sob este ponto, doe-nos dize1-o, mas não nos fique o remorso do silencio 
"ae ?niki quia tacui, somos talvez o menos a];Jparelhado elos povos que aspi
fam á vanguarda. A enorme porcentagem de analphabetos nO$ eXJhibe essa. 
utassa innumeravel que seda um valiosíssimo capital humano si o valor.!
"1sse o brilho da lnstrucção elementar c technica. 

Temos assim o paiz dividido em muitos matizes humanos, did'ferenciado~, 
~'i.o pelas raças ou su:b-raças, não pe:J.as fortunas, mas pelos grãos de saber. 
:m n otae bem, sen horeE·, ·essas gradações estão apenas em 20 % da nossa ]JO
pulação total, porque os demais ·30 % se confundem na mancha escura da 
ausencia rl e quaesquer lettras . Dolorosa S'ituação esta, em que resalta a !falta 
(]E\ homogeneidade espiritual, ou antes em que a tendencia para a homogene·i
(i:lde está principalmente no !11egror do a:na1phabetismo. 

Isto, ~enhores, nos avilta e devrime mais do que a quatro decadas ~O:! 

df'pt•imia e aviltava a tisna da instituição negra. 

Resulta da:l1i que as populações do 'Brasil Central e, por que não dizerJ 
de todo o Bras.i1? encontram, isola'Ildo-a da minoria que nos rege, esse valo 
insuperavel. E1las são, é ainda Euclydes da Cunha quem o diz, mais e~tran
gniras dentro da patria {lo que o immigrante de a lém-mar. E a t•azão é que 
nos não separa dellas um mar; separam-nos seculos! 

"Fiat lux", foi a primeira obra da organização do Genesis. Para a evo
lução de um mumclo, antes de tudo se fez a luz. Tambem para a formação de 
um povo, eleve ser a luz o primeiro elemento. Que ella se derrame a flua: 
P"ra que a sentença que n os condemna ao progresso, não seja uma sentença 
ãa morte. mas 
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O GERMElN DA VIDA 

1 
Si é certo que o problema do ensino J:rimario é a nossa questão funda ... 

mental, não é menos verdade que, ha quarenta annos, temos a sua solução 
em germen . 

Tem quas·i essa idade o traba~ho que até hoje ficou com o mais solido 
monumento do saJber pedagogico, entre mós. 

Refiro-me ào assombroso parecer que em 1882 o genio ineclipsavel de 
Ruy Barbosa apresentava á ICamara dos Deputados. 

E ' neste ponto me seja permittido intercalar uma saudação ao que com 
esse documento ficou sendo, e ainda o é, o nosso maior pedagogo, exprimindo-a 
no classico e insubstitutivel verso de Dante: 

"Tu duca, tu maestro e tu slgnore ' " 
Nessas grandiosas paginas nada envelheceu; é condão do ge!Ilio dizer 

verÇ!ades eternas. Mas o que é extraordinarjo é que muitas verdades vão 
alli a cada passo germànando e reflorindo. Ruy antecipava-se de tal mansira 
ao ft,Jturo qué daqui a um scoulo o seu rtrabalho será joven e 'semPJ.1e terá 
actualidade. 

Por que de então até hoje :nada se fez no desenvolvimento dessas idéas? 
Ath, senhores, si 'hoje o que elle propõe é obra cyclopdca, o que não seria aos 
olhos da geração de 1&8·2? Mas, como que-r que seja, a reconstituição do 
ensino publico nacional te.lh de se fazer a custa de todas as difficuldades e de 
todos os sacrificios, por que é 

UMA OBRA NECESSARIA 

Com a grandeza característica do seu luminoso estylo, Ruy Barbosa 
apontava, no seu citado parecer, o analpha:betismo como a summula dos 
nossos males e a causa de todos os nossos infortunios: SI alguma causa 
ha a accrescenta.r -é apenas que o mal é sempre mais asgudo e torna cada 
dia mais pllJlgente o contraste Entre a mentalidade do nosso povo e as con
quistas cada vez mais céleres do espírito 'humano. 

Entorpece!Ildo as energias da nossa gente, €-llCacleando os surtos. do nosso 
desenvolvimento, an.nullado as aspirações éLo nosso Escol intellectual e moral, 
eil-o o dÇJloroso flagelo, o mais pungente estigma da maciona.lidade. 

A. elle se ligam as nossas difficuldades finamcelras como os nossos fra. .. 
cas~os economicos. JJelle decorrem os abortos, tantas vezes. senticls das mais 
noo1·es e elevadas aspirações sociaes. A elle se if'Hiam as manifestações do 
fanatismo, agitando hastes rebelladas em Canudos ou Contestado obrigando 
o Governo a despender· com a mobilização de tropas e o traJbalho !;arrendo d" 
destruição quantias avultadas que bem melhor se 'houveram applicado na for
mação da mentalidade nacional, dc1 accôrdo com as luzes do seculo. 

Mas esta verdade ibateu as portas do poder. Esse benemerito quatriennio 
ae tão fecundas e gloriosas ini-ciativas não podia deixar que o problema do 
ensino prima.rio fugisse á tona das realizações pratica.s. Ouviram-se as vaze~ 
generosas que tantas vez,es se ergueram e:m bem dos nossos irmãos captivc!; 
dessas espessas trevas e podemos esperar que para elles vae chegar a vez 
ele se rediminrein . O que aqui temos de procurar e acertar é apenas 

A FORMULA DA RElDEMPÇlíl.a 

Senhores. O Divino Mestre, Aquelle que veio salvar o ge11ero humano e 
tirar os peccados do mundo, nos rr.ostrou o caminho da bemavemturança. P ara 
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en trar no 'reino ele Deus é pr-ec.iso ao homem renascer ela agua e do Es
p!rito. 

A agua redime, porque lava e purifica, (1n1vndo cor m:ewrn ae labia 
m.e.a) ! O Espirito redime, por que é luz ' {'Llhtmínat o11vnent hOTitine?n venien
>.cm in h1~nc ?n1vnd11//')'V/ 

Ser ;redempto, portanto, não é mais do que ser depurado e ser allumiado. 
r!ão pôde ser outra a formula da redempção social. :Redimir é educar! E 
éducru· é redimir, p.orque é transformar o ser, convertel-o em valor. Depois de 
~<n.trar na vida, todos paE·SaJ.n por uma nova gestação para a viela moral. 
(• que se não instruiu fica1<á em embryão ou serâ. um monstro. Só o educado 
·erâ uma ntidacle moral. I-Ia muitos santos que sem a educação seriam 

t Jvez monstros, ~tlnbum santo que com a educação se houvesse convertido 
monEtro . Em r elação ao .individuo, isto é uma verdade ore.duzicla: em re

iação á !"oc.ie.dade, é uma verdade ampliada. Portanto, qualquer localidade 
oom escola é terra sem vida moral, é agrupamen,to sem alma collectiva, é 
chaos, sem a luz da redempção. 

Porque na escola é que as almas se lavam e se illuminam., portanto, na 
· cola é que ellas renascem ela agua e do E sphito. 

Chegamos asE-im ao ponto c~rtral desta clesataviada oração . •E' em torll{) 
·'l escola qe se alinharão as considerações que vão seguir, Acert.J.uemo-nos do 
ogsumpto com a mais religiosa impressão e desculpae-me as reiteradas in
cursões ás cripturas. E' , que pru·a tratar de cq)lsas santas só as letras 
~:.> lJtaS - A ESCOLA, OFPICJNA E TEMPLO. . 

JJ.izer que a escola é um. templo é sublimal-a, mas· aí'firmar que é uma 
P 'ficina não (! deE-luzil-a nem depreciai-a. 

Na r ealida de ha mais analog.ia entre a offic.ina e o templo do que á pri
.Jeira vista parece . A officina é a séde do trabalho contemplativo. Ainda 
ais o A officina é o templo do trabalho; o te mplo é a o.fficina da adoração. 

A escola é uma officina para as hlçõ s, os exercicios, o aprendizado do 
ber; é um templo para a patria, para a virtude,_ para o bem . 

.Christo falou a linguagem da escola a escola recebe a linguagem de 
J·~sus. Sinite 1Jar'll"'!tlos venire ad ?ne, se devera ler nos frontões de todas 
c ; casas de ensino. 

Atravez dos seculos, a escola ouve o preceito de Messias - dJocete om'nes 
n,t>es - e adopta a mfE.são de o cumprir. 

Onde se ouve e se escuta a palavra de Deus, abii. é um templo o 
Mas J esus ch::um.ou tamb&m opera,rios aos seus '<iiscipulos: - dign~tso est 

r•erMi lLS ele me1ocede S1!ao 
Elle os cnrr.;para a,o semeador: - exiit crui seminat, se?nina?·eo Impõe

lLes o trabalho - la,borate! 
Onde está o trabal-ho, n.bi é a officinao Eis, pois, a c1upla santificação 

ri escola . 
Para attingirmos ::tgora a uma divinização social , analysemo, 

A FINALIDADE DA ESCOLA 

A escola prçpara o homem, e oo o faz para a humrunidade tambem e ante!'! 
d? t udo a clôa á patria o Na formação d:o ser humano é, pois, indispensavel 
que t&nhamos em vista o aspecto moral que o t01mao bom para o mundo e o 
a"pecto nacional que o integra na corru:nunhão dos factorés do bem da sua 
t<n·a. 

Assim o fim mais alto das nossas escolas não póde ser outro inão -
formar bons cidadãos brasileiros. 
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'- O cultivo da intelligencia, a perfeição do cara.cter, a pratica do ClVlsmo. 
ei~ o triplice destino que se integra 'l1a teologia de um estabelecimento de 
erfsino, digno deste nome e benemerito da Patria. 

Sob qualquer dessas d'eições a missão de em;inar é um sacerdomo e llll1 
apostolado. A alma juvenil é um chão que o lavrador deVia amanhar d ~ 
joeJho:o•: (Ruy Barbosa). 

Mas senhores, não ha creamça cuja educação não tenna principiado ante.;; 
della nascer. E' uma verdade inconcussa que se não in&truem simplesmente 
indiViduas. ModelamJse séries e séries de geraçõe~-. Estas no seu conjunto 
for<m'a.rn a naciOillalida de. Em cada uma das no sas escolas dispersas por esse,·. 
oito milhões e meio de ldlometros quadrados, ha, portanto, sempre um disci
pulo que não muda: é o nosw amado Brasil. 

Elle está em cada uma deló:-Sas almas infantis das classes diurnas e em 
cada um dos seres idosos das aulas nocturna. E cada um desses seres, n a 
primavera no out01nno ou no irnverno da vida deve ser um n'lic.rocosmo 
resumil-o .' Não ha logar 10ntl.e a patrla esteja mais b em Tepresentada que 'nr. 
escola. Portanto, no sentido mais elevado, a finalidade da escola é ser 0 
santuario dA patria. E' ahi que e~·ta r ecebe o seu amanho e o seu culto. 
E' ailli que ella tem o reservatorio das suas forças e o resturador das sua5 
energias. E' ahi a fOillte inexhaurive] da sua vitalidade. 

Foi na escola que todas as patrias se afizerarrn, após as catastropheR 
desde a Allemanha, su'Bjuga~. por Napoleão até a França abatida por 
Moltke. 

Só ha um paiz dtlsorganizado e periclitante nos seus destinos. E' aquell~ 
que não tem organização escolar. 

Agora, .Senhores. me seja permittido {}Onsiderar eló:Se sacro mstituto, so•· 
cada uma das feições apOill ta das e assim vejamos . 

" 
A ESCOLA CEJNTRO Dlil CULTURA 

fll 

Hoje, mais do que nunca, do progrel5so e da vulgarização das scienciP> 
depende o ·bom exito do bomEml em todas as carreiras desde a mais modesta r, 
mais elevada. J á não ha profissão mecanica, no sentido de dispensar out1o 
agente que não a força dos musculos. A intelligencia e o sa;ber intervê'' ' 
cada vez mais nos actos mais comesinhos da vida humana. O typo da pr c,. 
fis$ão singela, dos destitu~dos de toda instruO'Ção, era outr'ora a de lavrad~r 
dos campos. Hoje, já se não }Jóde cult ivar a terra sem noções de genologia e 
de chimica além de outras que estas já presuppõem. Si no mais simple 
de todos os n'listeres se impõe a..."Sim a necessidade dos r ud imentos, que diz•~ 
daquelle em que sempre se tem de procurar uma prparação apropriado? 

Todo oho.mem é um valor economico. A população é um capital, tanto m a's 
solido e valioso, quanto maior e a sua preparação intellectual e tecbnica. P a ra 
o engrandecimento do todo, cada par.te deve concorrer. Si não se abrem ' -~ 
par em par as portas das escolas, onde irão os desherdados da fortuna buscJr 
os conhecimentos essenciaes á sua missão na vida? 

fSi quedam na ignorancia, na inconscienéia e no abandono maior é ainda 
a perda da colectividMle que a sua pTopria, ·pois é um factor da prosperida~e 
geral que se annulla. 

A instrucção intellectual precisa revestir 1.1m caracter cada vez mais ac
centuada•mente pratico. Deve moldar-se pelo methodo da intuição e do exe -
clcio e cahir sobre os aspectos reaes e necessarios da vida. O seu fi m pr · 
cipulo será habilitar para a,s carreiras que não exigem estudo superiores. 

Assim formará um primeiro gráo para o ensino profissional, pelo estudo 
consciencioso do desenho e dos tra;balhos manuaes, precedidos das lições de 
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ou:>as, es-se processo preciosQ de educa.l'. os sentidos e desenvolver a inte!li
~jencia . 

Que vale a intelligencia sem as qualidades moraes? Não a.ttingirá a .in
.:trucção o seu objectivo, si não fõr ministrada na 

EJSCOLA FORMADORA DE CARACTFJR • r 
Porque o caracter é a mais alta expansão da gra~deza ...moral. Concel 

'ua-se pela firmeza n os princípios superiores que norteiam a vida. Tem a 
ua formu la pratica no cumpri.m ento do dever. 

A noção dos deveres é, pois, a mais aJlta quei a escoaa !Póde infundir na 
!ma e no coração. Na alma, para ser comprehendida, no coração para que 
eja sentida; para que seja ao mesmo tempo idéa e sentimento, conhecimento 
~ amor. 

Tanto se falla nas crises contemporaneas que quasi perdemos de vista 
·ue a maiot· de todas a que a todas domina, é a do caracter. Onde o meio de 
esolvel-a? E' claro que não 1JOdemos deixai-a aos lares descuidados. Onde 
, intelligencia se esclarece, deve tambem moralizar-se . 

Quantas questões dispensaveis su rgeb á. tona, quando alJordamos esse 
•roblema . -86 ha uma verdadeiramente essencial. E' que o ensino ela moral 
eja antes de tudo pratico, is to é, que a vida do,s docentes se mostre sobre
Ido um codigo de moralidade, que as suas acções sejam luminosos exem-

1. os por onde os discentes aquilatem a belleza dos, 1./3\lUS conselhos. 
Não 1ne repugnaria indicar o ensino religioso como funda:mento da moral 

a té eu diria de accôrdo com o saudoso Pedro L ssa, que proscrevel-o das 
' Colas é acto de refinado cretinismo . ·· 

Mas o r espeito devido á nossa Constituição que 1:Írescreve o ensino leigo 
éda -me enveredar por este caminho . 

O crue não ha é incompatibilidade éntre o ensino da moral e a liberdade 
'e con sciencia. P ara que esta seja livre é preciso que ella se for.m e e sem 
aber formal-a não é a escola digna deste nome. 

]) para que de todo o seja ella t em de ser tambem 

A ESCOLA SÉDEJ DO PATRIOTISMO 

Dos deveres humanos pertencem a uma região mais elevada os que se 
• quadram nas normas do civismo. JDstes se cumprem desinteressadamente, 

•nes que se cumpram sem constrangimento, afastando a impressão de que elles 
jam onus ou sacrifícios impostos. Por penosos que •se mostr em, sejam 

bservados com satisfação intima, com a sensação do devotamento de todo o 
r á sociedade e á Patria. 

Porque o civismo é abenagação e desprendimento para que o ser individual 
' absorva ao ser collectivo. 

:i.\Ias, de encontro á noção elo patriotismo surgem correntes que, prégandu 
'11.1 cosmopoliti mo dissolvente e anl<iquilaclor, chegam a considerar a noção 

., patria estreita e antipathica . Que esse netas to p(',nsamento não possa ja. • 
.Jais avassalar os nossos centros de estudos . 

• \fada mais sublime que o patriotis1no quando não se afasta do espírito 
lte justiça e da solidariedade humana e assim não tenlde a divorciar a patria 
d,, humanidade, quando se circumscreve na formula elo amor ao que ê nosso, 
~ ·m misturar a isto o odio ao estrangeiro. 

Amemos o nosso territorio que é o scenario da nossa actividade e nos 
transmitte os esfo.rços dos nossos antecessores que o descobrjram e demarqa
r .m . Amem.os a no sa 1\ngua, que refi cte os pensamentos dos nos os mai.o
rt>s . Amemos a religião que coordenou os seus sentimentos. Cultivemos a 
nos:sa hi-s toria que repete os seus feitos e as suas conquistas~ perpetuando 
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as nossas tradições. Zelemos e <'l.lferfeiçoemos o patrimonio que nos elle~ 

lea-aram. 
Para isto acceitemos a cooperação e o influ:x:o de estrangeiros, de modo, 

porêm , a não dissipar as· nossas virtudes nacionaes . 
A escola ê o centro do p3Jtriotismo pratico, ensinando a pureza da língua. 

fazendo conhecer a nossa terra e amai na sua unidade no espaço ao mesmo 
tempo que pelo cull.ivo da historia nos mostra e faz amar a sua unidads 
no tempo . 

.Assim ella corôa o edifício da nos·sa constructividade social e póde ser 
chamada 

ALMA SCI!OLA 

Do m€Smo modo que a deusa do rumor era saudada pela ll\'l:lllsa 'J.)agã co J. 

o formoso hemistichio 

ALMA VElNUS 

Porque o amor ê o eterno creador e a escola ê hoje a mansão do amor. 
Mas o amor pagão era sensual e egoísta, ao passo qu e o amor christão ê tod• 
feito de espiritualidade e abnegação. ·' Dilige proximum tu um •sicut te ipsum " 
Deste ultimo ê que deriva o amor que na escola se PJ'ofe~a e na escola s> 
doutrina, ao mesmo tempo que se pratica, um sentimento tão puro que nelle 
vemos como que uma differenciação do amor maternal. 

Chegamos ao resultado pratico de que a educação ê a necessidade funda· 
mental da collectividade porque a sua solução se relaciona com a de toao. 
'os outros pr.oblemas sem a termos não teremos a de nenhum outro. Uruf: 
rapida demonstração vai deixar isso patente. Assim vejamos 

A ESCOLA E A DEICESA NACIONAL 

Sparta, a a ltiva e pug:naz cidade dos heróes, era unica de seu tempo qu. 
jámais fõra circumdada de muralhws. Os seus baluartes exclusivos eram o 
braços e os corações dos seus filhos. Nem de outros precisava a terra que po 
uma educação apropriada lhes soubera incu'tir a grandeza do animo, a dex
·treza sem par e o civismo e:l>.'traordJ.nario que fazia afrontar a morte em obe 
diencia ás leis sagradas da patria. 

"Hospes, die ISpartae n.os te hic vidisse jacentes . " 
"Dum sanctus patriae legibus obsequi.mum". Eis a lição da historia de 

monstrando que a educação ê o primeiro elemento da defesa nacional. 
Mas, si isto era uma verdade hontem, hoje assumiu taes tóros de ev'.· 

dencia que se impõe aos mais irreductiveis. Falliram as praças fortes deant 
dos canhões monstr.os e d'alliram os grandes co'uraçados, deante dos P" 
quenos appare1hos de destruição. O que não falliu, nem fallirá jamais é ~ 

intelligencia humana, ajudada dos ensinamentos da sciencia a engenhar seir
pre novas n1achinas e novos factores da victoria. Na guerra moderna povc 
13em saber e sen-. lndustria estã. de antemão vencido. Gente forte e a peta inl· 
IProvlsa exercitas, restaura com facilidade as suas perdas e ganha batalhas, 
porque h<Y.ie para o soldado cada movimento dos musculos obedece por assim 
dizer á solu ção de um problema tecbnico. 
_,, As grandes massas incul tas não são mais do que a pobre chair á canvn ,. 
fadada a sacrifício inglorio. Cuidemos com carinho de nossa defesa militar, 
mas ·não esqueçamos que ella se apparelha mais nas escolas do que nos quar
teis e nos arsenaes. E' sediço dizer com Bismark que o mestre-escola venceu 
em Sedan, mas ê bom relembrar que o nos o hymno da indepenclencia repete 
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em uma das suas esbrophes a lição de Sparta e que cada brasileiro diz, re
petindo-a: ·'nossos •braços, nosso peitos são muralhas do Brasil". 

Mas a guerra 1noderna não }Jerdeu sómente o aspecto heroico . Murou-se 
tambem a sua razão de ser. Hoje por detraz de cada movimentação militar 
está um tproblema economico e n1ais, talvez, do que nos embates das armas 
defende-se a patria nas fabricas e nas officinas. E' opportuno, pois, encara1• 
em suas relações . 

A EDUCAÇÃO E AS QUESTÕES ECONOMICAS 

Esta,.s é que são as questões vitaes de cuja solução depende o nosso porvir. 
E ' ahi que se accentua hoje o prestigio das nações. 

O futuro destas se acha em produzir muito e produzir •bom, para que os 
seus productos não sejam recusados e vencidos na concurrencia mundial. 
Cada dia que passa a industria se torna mais scientifiCa. Ou oa povos pro
ductores acompanharr, este movimento, ou fican1 para traz e são inexoravel
mente eliminados. 

Gente analphabeta não póde ser, portanto, gente que vença. A, riqueza 
em materia prima, para quem não sabe usar della e affeiãoal-a é apenas um 
desafio ú gula do estranho. 

Se encararmos Q assumpto pela faC'e financeira veremos então que a si
t uação, neste ponto ele vista, se prende ãs condições economicas, do mesmo 
modo que estas depenéiem ela educação. E' a •graríE!d verdade que Ruy Bar-
bosa patenteava no se uprecio o parecer. " 

Não basta trabalhar: é m~ster saber tra:balhar, e já que os nossos traba-
lhadores não o sabem, erisinemol ?os. "'" 

Com este problema se relaciona o ela capacidade productora, dependente 
das condições hygiclas. Este assumpto merece tambem ser encarado, pelo que 
veja mos: 

1 
EDUCAÇÃQ El O PROBLEJM.A DO SANElAMIDNTO 

Não ser ei eu que regatêe applau.sos ás in~iativas benemerit3JS. Todos 
os encomios são de \"idos aos esforços do Governo rrela •hygienização do paiz. 
Mas o que eu não posso crer é que ella se realize,. sem se resolver concomi
tantemente o problema da "lducação. 

Os que repetem que o Brasil é um vasto hospital, esquecem que a mo
lestia hospitalizada é a que e acompanh a da miseria, inseparavel da igno
~ancia. 

Neste caso a solução seria uma vasta obra de assistencia, em que os 
elementos validos seriam sangrados em bem dos elementos moTbidos . 

.Se o trabalho é de saneamento, então deve recahir, não sobre a terra 
que é dadivosa e boa, nem sobre o clima em geral ameno, mas sobre o homem 
que se degradou, qual outro anju decahido. 

Neste caso, senhore , a obra de caridade é diffundir os precettos da hy
giene, mas estes, theorica e praticamente, só podem ser ministrados na es
cola ou nos que estiveram na escola.. 

Não acredito em regeneração physica sem a regeneração intellectual e 
moral. 

Senhores, dizem que a phrase - abrir escolas e fechar cadeias - fez 
banca rôta . Mas esta outra - abrir escolas para não precisar de hospitaes -
ha de ter o -seu curso e o seu tempo . 

A hygiene cuida do bem estat· p h ysico. A escola do bem integral. Em
quanto aquella se occupa da saude, es a c1uer a lguma causa mais, quer a bem
aventurança ·na terra. Com a sa'llde, esta se póde perder, mas sem a saude 
não se póde conquistar. A hygiene está, pois, para a escola, como a saude 
para a felicidade, isto é, como a parte para o todo. Haverá escolas sem hy-
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giene, embora isto seja uma aberração, mas d·e fórma a lguma haverá hygiene 
sem escolas. 

Portanto, sem a instrucção que extirpa as larvas da ignorancia, não se 
exterminarão dámais as larvas das verminoses que com estas se nutrem. No 
dia em que o problema do ensino publico estiver resolvido, o do saneamento 
será tambem uma reminiscencia a attestar até que ponto o analphabetismo 
degradou o nosso homem e degenerou a nossa raça. 

Chegados a este ponto senhores parece que 

PODEMOS CONCLUffi 

A pratica do regimen representativo exige cidadãos probos e illustrados 
Possuil-os é questão vj,tal para as democracias pois é a sua falta que pôde 
eliminar a noção do Governo dos seus destinos, substituindo-a por uma mi
noria nem s:empre consciente das suas obrigações e das sua.s responsabilidades 
políticas. Republica sem escolas é uma extravagancia sem nome . Pois ha 
quem apadrinhe esse !l!bsurdo, chamando em seu apoio uma disposição da 
Constituição Federal em que se faz referencia ao ensino superior e secundaria, 
omittindo o ensino primeiro. 

E' em vão que se demonstra com outro texto que a União não ficou des
apparelhada de meios para influir em o nosso progresso cultural. 

~e alguma ra.zão houve para o legislador constituinte cercear as attrl
buições do Governo Federal neste assumpto foi apenas o respeito á autono
mia dos Estados a quem se quiz deixar tambem uma soroma importante O.e 
prerogativas e direitos. 

Pois bem, senhores eu fallo em nome dos representantes dos Estados 
& penso poder affirmar com a sancção de to<los elles, que se tanto fosse ne
cessario para a solução do ma."timo problema da nacionalidade, os departa 
mentos da federação abririam mão até dessas J)rerogativas, sacrificando-as 
pelo bem do Brasil. 

Mas tanto não se faz mistér. Os Estados salvaguardam o ·seu direito de 
interferir na questão do ensino e influir decisivamente para que se dissipe a 
vergonha d'O analpbabetismo. l\1as, querem a cooperação de todas as almas 
bem formadas, estimulam a iniciativa particular e não podem repellir o bem
fazejo influxo da União para ser um factor decisivo, um coordenador das 
vontades orientadas neste sentido. 

Elles aqui concorrem, cheios de enthusiasmos e de esperanças. 
Que a data de hoje, memoravel nos destinos do mundo, excelsa nos da 

Arnerica, seja por um motivo particular um dia fasto da evolução do Brasil. 
Que elle se assignale como aquelle em que se deu o grande passo para a 

abolição do captiveiro moral, para a redempção da nossa Patria, e, assim, fi
que perpetuado nos amplos e illuminados horizontes da historia." 

O apparelho administrativo do ensino primario e 
normal federal 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Justificação 

Para a organização efficiente do ensino elementar e .normal federal, cujas 
bases procuramos assentar. uma das questõe fundamentaes é a creação do 
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,,rgão director. Ha ele ser ela maneira como for constituiclo esse appa.relho db 
~rientação e &irecçã0 e da comvetencia dos seus membros c.omponentes que 
L:l. ele vir o rapido, ou tardo, exito da educação popular brasileira. Para que 
.; orgão que for crear, organizar e dirigir a educação nacional, tenha uma e!
iciencia segura, em um paiz, no qual nesses assumptos, tudo está por fazer , 

indispensavel que, ao laào de uma competencia reconhecida, possa elle ter 
'11a inteira inó'ependencia de acção . Desde que sejam os seus directores, •bra

,,Jeiros, ele capacidade notorio, em questões de oJ·ganização de ensino, a 11-
·,e rdade de movimentos a independen cia ele a-cção, para cre·ar, sem injunc
·ões e sem pêas políticas, ou burocratica.s, uma educação á altw·a d'as nossas 
•Pcessidades e da cultura dos demais povos civilizados. e indispensavel que o 
· pparelho de clir·ec.ção possa, com rapi{!ez, autonomia e autoridaàe, resolver 
odos os casos attinentes ás suas fmicções. Deve ser não um apparelho con-· 
ultor ou orientador, m as creaclor e director. elle deve '.'car affe-cto, sempre, 
invariavelmente, não s6 para a affinmação do seu pod r creador, ma.s ainà'a 

ara a imposição da sua autoridade moral e discipU.nadora, tudo quanto disser 
espeito f J instrucção puhlica f {!eral. Que 0 Governo não tenha outra inge
·ncia além de exigir que elle sati-sfaça os fins para que foi creaào. A acçãt> 

•;overnam enta] deve limitar-se á nomeação do pessoal, o qual, sempre que for 
echnioeo, será indicado pelo Conselho. E' ·de sa liqJerdade de mQvimentos que 

• :.1. de depender, si a fund'ação do appa.relho director for constituída de ele
mentos icloneos "' capazes, iodo o successo ela educação naciona.l. J!Thcil é 
·ompre·hender a necessidade u.rgente de que esse apparelho dir'ector i·nàependa 
;as injuncções pollticas, já por se ter de crear methodos novos e urgentes de 
:scalização e moralização oprofissionaes, já pela necessida:ue {!e uma esccla 
OYa, um e&pirito .:lducativo que n ão existe sinão excepcionalmente, em raros 

·Dntos do paiz e no cerebro de poucos m estres, abnegados e capazes . 
1Iodelos não nos il'altam, hoje, para criarmos o ensino primaria I' normal 

'>dera!. com o maximo d economia , d tempo e e:f\ficiencia. A experiencia de 
"ar ias nações, n as quaes a e du cação tem siào ha tanto tempo, a preoccupação 
''e todos os instantes, ahi está para della.s tirarmos a lição e as conclusões 

ue a nossa situação e as nossas necessidades e possibilWades requerem. 
Uma das questões primordia.es ê adaptar ao nosso paiz o apparelho de 

tcirecção que, mais de accorü'o com a nossa situação política e social possa 
,.,. elhor resolver o problema do ensino primaria e n ormal brasileiro. Não pre
'isamos sahir ela America. onde alguns paize , mesmo .na pa.rte sul do conti
' ente , começam a resolYer o prc,blema do. ensino, com grande clarivid ncia e 

·crto . 
Comecemos, no emta.nto, pelos Estados Unidos, onde a educação popular, 

- exeepção talvez apenas da Sca.ndinavia e da Allemanha) a ttingiu uan des
nvo'vimento não ccnhec.iào, em parte alguma do mundo. 

O Governo e a direcção da eà'ucação popular nos 'Estado Uniàos é, porém. 
um facto typico, decorrente do seu proprio modo de ser político e social. 

Os Estados Unidos, que marcharam ela confederação para a federação, e 
'.l.ios Estados portanto. já tinham a ntes éi'a União, o seu regimen, a sua or

g:ccn:zação politica e aclministratiYa, teEIJTI ido sempre muito ciosos do seu 
pirita local, e o proprio apparelha mento director ela sua educação isso tem 

demon~trado . Ali i exi~te para a direcÇc'io da edu cação papular, um departa
mento nacional; um departamen to estadual, para cada Estado, "Juntas mu
r.loipaes" (Boards of ECÍ·ucation) e ju:ntas seccionaes (Local Boards). Em 
nualquer outro rJaiz do continente essa pluralid'aàe de orgãos redundaria pro~ 
nlvemE!'Dte em uma grande anarchia. ' os E s tados Unidos. entretanto, essa 
complicação e multiplicidade de direcção t eem provado excellentemente . Aliás 
as funcções são differentes em cacla desses orgãos, d'e maneira que a reunião 
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de todos elles se 'harmoniza perfeitamente para o governo e a direcção da ins
trucção norte-americana. 

O departamento nacional, cl'iado em 1867 e subordinado ao Ministerio do 
Interior, ê um orgão d'e orientação technica, que -se preoccupa de propagar a 
instrucção, defender os •bcms methodos, formar professores, elaborar estat!s 
ticas, publicar revistas e boletins, de propaganda educativa, manteii' a campa
nha de nacionalização dos estrangeiros e dos progressos da educação . E' um 
orgão orientador à'a educação para todo o paiz. Segue-se-lhe éntão os depar
tamentos dos Estados, encarr gados de subvencionarem e auxiliarem a 1ns
trucção, mas cuja autoridade é ainda principalmente doutrinaria, não tendo 
prop.riamente ingerencia administrativa, embora, para a distribuiç;ão à'as .sub
venções, requereram certaE obr!gaçõ~s que redundam em uma fisca'.izar;ii.o e 
nm cont·•élc , ,t'eal â. capa.o::idade e <:o~ Do deres dos "Bo 3 - ~·ls c f Educatlc.a .. . 
Este>~ ·.Boarcls of Eà:ucrLtion ' ' j:.nrumePte com os "local boarjs" (Juntas sec
cionaes) são os verdadeiros e irnanediatos directores e administradores da edu
cação aunericana. A par da obediencia technica, que ellles devem t er ao de
partamento do ]l}stado, a sua obrigação administrativa cifra-se, quas1, na 
apresentação áquelle de um relataria circumstanr·iado da; occurrencias n a,. 
instituições de ensino, que.r subvencionadas, quer não. As~im si a orientação 
doutrinaria compete ao Departamento à'e Educação do Estado, a administt·a
ção propriamente dita constitue monopolio da Junta Municipal (Board o! 
~ducation) . Aqui me ·reporto aos appontamentos que o illustre professor pau
lista J oão Lourenço Rodrigues, apresentou ao •seu Estado, quando de volta de 
uma viagem á America do Norte. Os seu s appontamentos se treferem ao E s
taào de Nova York, mas esse ®stad0 representa perfeitamente o modelo ame
ricano : "Os membr os do Board, em numero d ::l 46, diz o 1Sr. João Lourenç:o, 
são nmneados pelo Mayor de Nova York: ·o mand·ato, embora tenha para todo~ 
a mesma duração, expira em épocas diffet'ente·s . .A renovação do J.)~ssoal d' 
junta faz-se parcialmente: cada anno d·~-se a substituição de um quinto aos 
seu s membros: os membros da junta não são remunerados". 

As juntas seccionaes (1Local Boards) que são uma organização identic" 
ás Juntas Municipaes (IBoaràs of Education) teem, n as circumscripções. " 
mesma funcção que essas teem nos 'Estados, e são constituüias pelo mesmo 
modo. 

Por ahi vemos o pr·ocesso de subdivisões de poderes e variedade de attrl· 
-buições que os Estados Unià:os criaram para a orientaçã0 e direcção da edu
cação do seu povo. Em um paiz, no qual o espirito individualista, é tão apu
rado, onde a tnedia da cultura ê m.uito desenvolvida e a convicç:ão unive r&"l 
do valor à:a educação popular é inabalavel, se comprehende que, apeza.r a' 
todas essas subdivisões, o ensino seja magnífico. 

Entretanto, como admittir uma tal politica educativa, no Brasil, que sur
giu como um todo uno, no qual as capitanias e depois as pr'ovincias erarr. 
paxtes integrantes àe um só corpo. onde poucos são os Estados ainda •hoje e 
raríssimos os municipios que se preoccupam com o ensino publico 

Que seria àa educação nacional si entregassemos a sua direccão a junta:l 
mumclpaes não remunerados, por esse grande Brasil a n alphabeto? 

No nosso paiz, onde tudo se espera do poder publico e onde é sempre pari!. 
a União qu e se voltam, em ultima instancia, as espera.nças dos brasileiros. 
sômente uma instituição federal terá a capacidade, a autoridade e a fo1·ça. 
:t:-ara crear e orientar, na melhor directriz, a educação do povo. 

Vejamos, porém, um outro exemplo. Ainda o anno passado o Ch ile ela
borou uma reforma interessante . .1 essa occasião creou-se, alli, o orgão dire
ctor da educação primaria, suboràinado ao Ministeri0 da Instrucção Publlca 
e denominado "Consel·ho de Educação Primaria". Este Conselho ficou orga-
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nizado da maneira seguinte<: ministro da Instrucção Publica, presidente: dous 
membros, designados pelo <Senado, em <Vo•to cumulativo, dous outros pela Ca
mara da mesma fôrma, um outro indicado 1pelo Presidente da 'Republica e mais 
o director geral de Educação Primai·ia. Os membr;os e lectivos do Conselho per
,n anecerão nas suas funcções tres annos e poderão ser reeleitos. O Conselho 
. erá um secretario nomeado pelo Presi<tente da IR publica. O cargo de conse
'heiro de educação, é •gratuito e incompatível com o de membro do Congresso, 
) de secretario será. remunerado. Além disso, a lei diz: "A educação prlmarla 
es tará a cargo do Ministerio da Instru·cção P·Ublica e a suà vigüancia e di
··ecção immediatas serão exercidas pelo Conselho de Educação !Primaria" . 
Como se vê, o ChHõ•, u1ão obstante . seu .Mj!:nisterio de· I •nstrucção Publica, jul
e:ou acertacto Íundar um orgão que, mais de perto e exclusivamente, pudesse 
~rientar e dirigir o ensino primaria. O moàelo chileno não se póde, cwntuao, 
adaptar ao Brasil, porque o processo da sua organização, .feito dentro dos 
moldes da sua politica parlamentar, em um a preoccupação de colla.boração e 
subordinação de poderes não tem razão àe ser no 'llOSSO paiz. Depois não me 
~arece que seja essa a maneira de melhor se seleccionarem •as competenc1as 
directoras de uma repartição technica e necessitada de inc1ependencia e auto
··ldaàe, como deve ser um apparelho <fundador, orientador e dh·ector da edu
·ação popular. 

O exemplo da Republica Are;-entina é o que mais nos convem. Neste pa1z. 
•lesde Sarmiento, que o Governo Federal influiu na criaçãG do ensino prima
rio, et·iando, emfim, em 1884, o Consel-ho Nacional de Educação, que tão bon,;; 
fr uctos tem trazido para o desenvolvimento cultural àG povo argentino . O 
JUe ha, alli, é um Conselho acionai, sob a dependencia do Ministerio do I·n
terior, com inspectores e conselhos escolares de districto, subordinados dire
., tamente ao Governo Fed'eral. Deste modo a União, além das subvenções 
mantem. nas IProvincias, cerca de tres mil escolas federaes. JD esse systema 
•em sido tão salutar que ainda o ann 0 passado o '[)residente do COil1selho de
' larava que, na capital da Republica, não Ih avia mais anaJphabetos. 

Para o nosso paiz, pois a situação actual argentina vale como um e:x:emp1o 
e a organização elo appare1ho director da ua instrucção muito nos poderá 
')ffere-cet· de util e aproveitavel. Al1ás, como será facil clvidenciar, o appa
··elham.ento argentino j[t é, por sua vez, uo.na simplificação into3llig·enta e ·hab!l
mente adaptada ás necessidades e índole desse paiz, àe com~;lexo processo 
·mericano . O modelo argenti·no é o que mais convem ao typo d.e civiliza<;ão 
dos ·paizes s•ul-aJrrlericanos, pouco diftunclicla. Tiremos, portanto, do modelo 
:udo quanto elle nos possa offerecer de utilizavel e bom. O projeco que junto 
tpresento é calcado na lei argentin a, da qual traduzo varios a.t:tigos, varlos 
uutros transformo e adapto ás •nossas necessidades, s uggerind:o ainda e aprt!
~entando causa nova 1nas que, não estando no modelo, julg0 conveníente e 
tJroprio ao Brasil. O que suggiro, em. summa, é a cri!l.Ç.ão do Conselho Naç,io
nai de Educação, com toda a sua apparelhagem para orientar. administrar e 
f iscalizar o ensino fed'eral primario e normal no paiz. Julgo acertado rriar, 
~ubordinado ao "Conselho Nacional", conselhos ou juntas districtaes não 
"emuneradas, m as que, compostas, de tndividualidacles dedicadn.s ao bem pu
:,llco e de certo relevo social, possam, sob a presidencia do in>pector ifetreral, 
fazer muito nos Estados e municípios, em pr6l elo desenvolvim·;'lto e melhora
mento .::ontinuo da instrucção. 

Quanto ao orgam central de d:Lrecção opino por um Consolho Na cional, 
antes de que por uma subsecretaria, ou um departamento . como no nosso caso 
do departamento de saude; prianeiro po!·qu a orderr. de o.::c.u.paç;ões, deman
dando varias pessoas de categoria mais ou menos identi:-.a. não ficam hPn'i -mde 
um fosae o clirector e os demais com as mesmas attribuições e capacidades f!-
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cassem ma situação de burocratas ou funccionarios publicas e depois e. prin
cipalmente, porque um Conselho póã:e se1' organização com uma a utonomia 
muito mais lata do que uma. simples revartição ·pu!Jlica, sob fLs O•rdens imme
ditas do Ministerio. O proprio departamento de sauc~ tem varias sub-divisões, 
em cada uma das q uaes h a um .ch efe, coon pod'eres especiaes. O genero dos 
problemas de hygiene e saude permJtte essas sub-divisões, estes postos que 
não ficariam bem, de modo algum, em se tratando de orgam director de ensimo 
publico. 

Assim. e tendo em vista o exemplo de outros povos e, sobretudo, da Ar
gentina, concluo, como já aifirmei, pela criação elo apparelho director e admi
nistrativo da educação popular fed ral, do modo que segue : 

.. CONSTI1l'UIÇÃO DO APPAREIMO ADMINISTRATIVO 

Art. 1° A organização. a direcção e a administração de ensino primario e 
IIlormal fed'eral estarão a cargo de um ·Con ellio Tacional ele Educação func
cionando na jCa;pital do J?aiz e sob a dependencia do Ministerio ela Justiça e 
Negocies Interiores. 

Art. 2" O Conselho Nacional de Educação compõr-se-ha d~· cinco mem
bros: um Presidente e quatro conselheiros. Haverá ai·ncla um secretario geral, 
funcclonario publico e um !nspector geral. As nomeações serão feitas pelo 
Presid'ente da .Republica. 

Art. 3" Os membros do Conselho devem ser brasileiros natos, maiores de 
trinta annos, de s rv1ços reaes prestados ao ensino e á causa da educação na
cional. 

Art . 4" O cargo de memb~·o elo Conselho é considerado. d'e commissão, por 
espaço de cinco annos e podendo se1· renovado. 

Art. 5" O Conselho terá a seu cargo a organização, a clirecção technica, a 
inspecção, a fiscalização e a administração das escolas primarias e normaes 
federaes d'a capital da Republica, t erritorios e Esta.clos, bem como dos QStabe
lecimentos subvencionados pela União, existentes e a existir. 

Art. s• O Presidente do Conselho Nacional de Educação é o representante 
do ConseJ.ho em todos os actos publicos e relações of'ficiaes da direcção e ad
mJnistração das escolas. 

Art. 7" Toà'a a a utoridade nacional, esta.clual e municipal, tem o devex· de 
cooperar, na sua esphera, para o desempenho elas funcções do Conselho, ou 
dos seus r presentantes seja para a execução ele medidas escolru·es, seja para 
o fornecimento de da.dos e informações. 

Art. s• O Consel-ho Nacio~1al de Educação apresentará n 0 começo d'e cada 
a.nno uma memoria de to·dos o - seus traba.lhos, fuunclo pru·te da situação do 
ensino, numero de escolas, etc., ,ao Ministerio do Interior. Justiça e Instruc
ção Publica. que seri'< impressa em num.ero sufficiente de exemplares para 
distribuição no paiz e no estrangeiro. Nella indicará ,a situação do ensino nu-
mero de escolas, estatística escolar, etc., etc. ' 

Art. 9" A nomeação de todos os empregados ela direcção e administraçao 
das escolas primarias e norma.es federaes será feita pelo governo com a ir.dl· 
cação do Consel1ho Nacional d'e Educação. 

ATTRIBUIÇÕEJS DO PRESIDENTE 

Art. 10 Serão attribuições e deveres do presidente elo Conselho Naciona1 
de Educação: 

1• Presidir as sessões do Conselho e decidir com o seu voto as delibera· 
ções em caso ele empate. 
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zo Executar as resoluções do Conselho. 
3° Dirigir os escriptorios de SU!l- dependencia. provêr as suas necessidades 

e attender em casos urgentes, não estando reuniào o Conselho, tudo quanto 
disser r speito ao governo e adJ.n.i.nistração geral das escolas. 

DO CON&ElLHO 

Art. 11. São attdbuições e deveres do Conselho acional: 
a) dirigir a instrucção nas escolas primarias e normaes da sua competen

cta; 
b) organi?iar a inspecção da escolas, regulamentar as suas funcções e 

dirigir-lhes os actos; 
c) contractar professores dentro e fóra ào paiz para o ensino normal b 

profissional; 
à) executar pontualmente as leis e os decr'etos sobre educação, podenao 

Invocar para tal o auxilio da autoridade respectiva; 
e) reunir duas vezes por anno. na Capital Federal, os inspectores de en

sino, afim àe ouvil -0~ quanto ao serviço das suas circumscripções; 
f) dictar o ~·egulamento geral das escolas: 
g) preparar' e clictar o seu regimento interno, distribuindo entre os seu ::. 

•nembros IJCmo for mais conveniente, as funcções a seu cargo; 
h) Dictar os programmas escolares, rivalidar diplomas de professores es

t l•a.ngeiros, julgar e adoptar os Iivros didacticos, promover a creação de bi
bliothecas para cr·eanças e professor es, crear uma revista bimensal é!e edu ca
·;ão, publicar regularmente um annuario dando conta do occorrido no ensino 
J urant o anno, e dictar boletins in<f'ormativos, etc., promover a ifundação de 
r ecursos post-escolares, para professores e fazer tr'(3s sessões sernanaes pelo 
menos; 

i) fiscalizar o ensino primario, exigindo entre outras cousas que os tre!:! 
primeiros annos de escola primaria sejam obrigatoriamente m inistrados na 
1ingua 11aciona.1; 

j) as subvenções só serão conferidas aos Estaa:os mediante proposta do 
Conselho ao Governo 'Federal; 

IG) julgar os pia,nos e autorizar a construcção de edific!os escolares; :razer 
n o começo de cada anno um orçamento das despezas com o ensino primario e 
normal da sua competencia. 

Art . 12. Fica o Conselho, desde já, autorizado a subvencionar até 2 . 500 
escolas, i·ncluinà'o as 404 das regiões de Santa Cathat·ina, Rio Grande do Sul e 
Paraná, pa,r'3. o effeito da nacionalização dos municípios de odgem e uropéas, 
a. crear €i!n catla capital {[e Estado uma escola normal e a fundar 500 escolas 
pr imarias modelos ifederaes. onde julgar necessario e possivel, podendo á 
med'ida que os recursos permittirem ir augmentando o numero de escolas sub
vencionadas como de escolas federaes. 

INSPECÇÃO 

Art. 13. O governo elas escolas será feito por inspectores teohnicos sob 
as ordens do ConselhQ Nacional. O Conseliho poder~, sempre que julgar con
veniente, designar o inspector geral ou mes1no um dos seus rnembros para ir 
em inspecção especial a qualquer ponto do paiz. 

Para ser inspecto1· federal é necessario ser professor normal de compe
tencia comprovada sobre os modernos proce sos de educação: 

Art. 14. Os inspectores serão em numero à e 22, um para cada Estado, 
um para o Districto Federal e outro para o Acre . 
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A.rt. 15. Haverá um inspector geral que, neste caso, será uma compe
tencia reconhecida em assumptos de orgm1ização ducativa e pedagogica, ser
vindo junto ao Conselho. com as attribuições seguintes : 

a) fiscalizar e orientar o trabalho dos inspectores estaduaes; 
b) propõr ao Conselho as medidas conducentes á m elhor organização das 

escolas e ao regimen dü ensino, preparando annualmente para o Conselho um 
memorial dos acontecimentos sob a . ua jurisdicção. 

Art. 16. Os inspectores estaduaes terão na respectiva sé de a sua inspecto
ria: ·composta de casa, que poderá ser no edi.ficio de uma das escolas federaes, 
com espaço para o archivo, um secretario para a sua correspondencia e con
tinuo, que set"'Virão ambos no Conselho Districtal de cada Estado. 

Art. 17. Cabe aos inspectores estaduaes: 
P, inspeccionar pessoalmente as escolas, corrigir os erros, propôr medi

das, e exigir o cumprimento de todas as exigencias legaes e technicas; 
2°, informar ao Conselho, por intermedio do inspector geral, sobre tudo 

quanto observou, indicando as correcções a fazer, as falhas a supprir ou as 
innovações a crear. 

3°, os inspectores poderão visitar as escolas em qualquer momento, durante 
âJs horas de aula examinando pessoalmente os differentes cursos do ensino. 

Ar.t. 18. Os inspectores irão sendo nomeados para os Jogares e na occa
sião em que o Conselho aciona! for julgando necessario. 

CONSELHOS DE DTSTRICTOS 

Art. 19. Em cada distrioto escolar, que será orga.nisado conforme indica
ção do Conselho Nacional, se constituirá um ConseLho escolar composto de 
cinco membros e tirado dentre os paes ou professores e sob a presidencia do 
inspector federal. 

Art. 20. O cargo de conselheiro do clistricto nãq será remunerado, m as 
será considerado como um cru:·go publico. valendo como recommendação para 
qualquer pretenção na viõa publica . 

Art. 21. Os conselhos de districto dependerão directamen.te do Conselho 
Nacional, e serão presiilldos pelo inspector federal respectivo e servido pelo 
secretario das inspectorias federae.s e reunidos .na sua séde. 

Art. 22. Os conselhos de districto cuidarão de tudo quanto diga respeito 
á bygiene e mais interesses do ensino, como matricula e frequencia de toda. 
a população escolar, etc. 

Art. 23. Procurar·á promover a creação de bibliothecas escola!'es e coope
rativas de educação para o auxilio ás crianças pobres, etc., etc. 

Art. 24. Os con elhos districtaes trabalharão sempre sob as ordens do Con
selno acionai de Educação e com a assistencia do inspector federal. 

ENSINO PARTICULAR 

A~·t. 25. Nenhum particular poderá, nas zonas de jurisdicção federal, 
exercer o magisterio primaria sem prova ele capacidade legal que o habilit~ 

a fazel-o. 
Art. 26, Na sua falta todo o candi®to a professor primaria particular 

se submetterá a exame, que poderá ser de , tituloe, perante o Conselho Nacio
nal. Ninguem poderá fundar escolas primarias cu collegios nos quaes se mi· 
nistre o ensino elementar sem prévia autorização do conselho. 

Art. 27. Todo o estabelecimento particular onde se dê instrucção primaria 
se submetterá ao regulamento expendido para as escolas primarias publicas, 
inclusive a obrigação de ministrar os tres primeiros annos de curso exclusi· 
vamente na Jingua nacional. 
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Art. 28. A falta de obsen·ancia, por parte dos directores das escolas e 
collegios particulares , das prescripções anteriores, acarretará multa e, em 
casos de relncidencia, o Conselho poderá cassar a licença expedida para o seu 
.:unccionamento. 

ORÇAl\IElNTO 

Será observada a tabella seguinte de vencimentos annuaes para o pre
<!dente e cada um dos membros do Conselho .). -acionai, 18:000 000. Quando em 
··iagem de inspecção ou a serviço do Conselho, qualquer membro do Conselho 
perceberá mais uma diaria de 20 ; o secretario terá 12:000 ; o inspector geral, 
12:000$, e os inspectores federaes, 8:400., e mais uma diaria de 15 quando 
m ;i agem de serviço; os sect·etarios das inspectorias est:!duaes terão 3:000$ 

:m nuaes, e os contínuos, 1: 00$000. 
Rio, 2-IX-921. - .d.. C(/jrnevro Leão. 

Esc-olas ruraes e urbanas 

Levar a instrucção ao campo deve ser uma das maiores preoccupações 
dos poderes publicas do Bra,sil. 

A immensida de do nosso territorio e as difficuldades do transporte e com
municação, al~m de outras causas de menor relevancia, concorrem para au
~mentar consideravelmente a neces idade de escolas ruraes devidamente appa
relbadas para a diffusão do ensino no seio da população disseminada por 
todos os cantos do interior. 

Incalculaveis os benefióos que devem resultar de uma organização cri
·eriosa., convenientemente orientada, de accórdo com as verdadeiras condições 
'm que se encontram os habitantes das zonas ruraes do paiz. 

Offerecem-nos fdsante exemplo, nesse particular, os Estados Unidos, a 
Argentina, o Uruguay e outros paizes americanos, cuja experiencia nos pôde 
ser util e cujas instituições deYeriamos não adoptar mas adaptar ao nosso 

eio e ás condições peculiares a nosso povo. 
Na grande republica norte-americana, as escolas ruraes reunidas, ou as 

" Union Rural ·Schools ", especialmente no Estado elo Colorano, têm instal
lação condigna, são dotadas de material escolar sufficiente, em nada 
nfe rior ao das nossas escolas urbanas. No Estado da Cal.i.fornia cedeu-se a 

ca da escola uma terreno adjacente, de dimensões razoaveis, onde os alumnos 
~ podem consagrar a trabalhos de agricultura, o que se tem conseguido com 

<-xcellentes resultados. 
1No Uuruguay, a Direcção Geral da Instrucção Primaria cogita ha alguns 

,\nnos de melhorar o seu já excellente ensino rural, !proporcionando-lhe am
plos edifícios bygienicoR e dotados de boa agua potavel e de mobiliarias 
) utensílios escolares em optimas condições. Os programmas de ensino, prin
cipalmente, são objecto de cuidadoso estudo, tratando-se de interessar as 
creanças nos mi téres prop1·ios da vida das fazendas, despertar-lhes o amor 
á Natureza, e adestrar as classes mais adeantadas em trabalhos praticas de 
agricultura. 

Entre n6s, infelizmente, as escolas urbanas e as ruraes carecem, umas e 
ouh·as, na maior parte das cil·cumscripções politicas do paiz, dé radical trans
formação, quer quanto as condições matet·iaes, quer no que diz respeito aos 
programmas de ensino e ao professorado. 
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rSão em numero inaYaliavel as villas, povoações e nucleos de população 
do interior, onde ou não ha escola alguma (e este é o caso mais frequente) ou, 
si existe alguma, não preenche seus fins, dadas as deploraveis condições em 
que funcciona. 

Não é 1·aro verem-se escolas installadas em salas acanhadissimas, sem ar 
e sem luz suffioientes, desprovidas do material imprescindível, e o que ainda 
é peior - entregues a um professor que, mal remunerado, sem estimulo, 
sem orientação e fiscalização superior ou permanece adli, como um proscripto 
em seu desterro, o tempo estrictamente necessario para se transferir para ou
tro local, ou se deixa cair em lamentavel desanimo, em uma "G-1bstera-, a-pa
gCLé/.a e vil t?·isteza» que o torna absolutamente incapaz de exercer suas 
funcções. 

As escolas localizadas nas cidades levam, por via de regra, alguma van
tagem: mas as differenças, no tocante á 1nstalla,ção e demais condições n ão 
se me afiguram dignas de nota. 

O exame das estatísticas mais recentes, e do estado actual do ensino pri
maria em quasi toda a Republica, mesmo onde esse problema tem merecido 
a attenção dos Governos, causa dolorosa e desanimadora impressão, e não 
permitte a menor duvida quanto ito que se possa esperar de tão precario appa
relhammlto pedagogico. 

Urge, pois, sahir desse estado de causas - e outro não é o fim da Con
ferencia Interestadual de Ensino, devida á iniciativa patriotica e esclarecida 
do eminente ex-Ministro da Justiça, Dr . .Aafredo Pinto. Vieira de Mello. 

Resolvida, pois, na medida, do possivel, a disseminação de escolas prima
rias por toda a extensão do vastíssimo territorio patrio, estabelecida a orien
tação superior de um orgão official cuja m·eação se reconl1ece inadiavel, do
tados os poderes publicas de recursos finan ceiros que lhes permittam prover 
as escolas de material condigno e de professorado -'Capaz, o que tudo r e· 
sultará brilhantemente demonstrado nas theses r elatadas pelos meus illustr es 
c0llegas de commissão, resta ainda cogitar de dous problemas -de grande 
importancia: o que se refere ao estagio nas escolas a crear, e o da organiza
ção dos programmas do ensino . 

EJS~'AGIO ESCOLAR 

A duração dos cursos escolares tem sido objecto de cuidadoso estu do em 
todos os paizes cujo adeantamento pedagogico se reconhece e admira. 

A razão é obvia. [l)e que valem sacrif ícios ingentes em prol do ensino, se 
a creança, reth·ando-se da escola vai necessariamente esquecer a maior par te: 
do que aprendeu, abandonar, na pratica, os melhores preceitos educativos que 
adquiriu? · 

O estagio escolar demasiaqamente curto apresenta esse gravíssimo e lrrc· 
mediavel inconveniente. A escola ensina pouco, e ás pressas; e edu ca ainda 
menos, mal tendo tempo para disciplinar a creança e eliminar qu aesquer ha
bitas nocivos trazidos de fóra. 

A creança, ·].)ar seu lado, recebe essa dose hom<reopathica de ensino e edu
cação, em regra, em uma idade em que suas faculdades não se acham suffi
cientemente desenvolvidas para coml(rehender e assim ilar. Da:hi a quasi inutl

. !idade do esforço que se despendeu, e do qual mesquinho resultado ella poden .. 
auferir. 

Mesmo em paizes onde a média c1a cultura popular é assãs vantajosa 
(refiro-me á Belgica, á Allemanha, á rS-candinavia), a preoccupação dos Go
vernos nesse particular consiste em reter o m ais possível a creança na es
cola, não só quanto ao curso (de seis a nove annos), mas tambem quanto ã 
duração dos trabalhos diarios, e isso para evitar que, fóra do ambiente es-
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colar, permaneça o a lumno sob influencias damninha.s á educação que estâ. 
r ecebendo. 

Essa preoccupação devera ser consideravelmente maior em se tratando 
de um meio como o no~so, que sob o ponto de vista da cultura ge-ral, deLxa 
muito a desejar. 

Ao deixar a escola, onde ouve e adquire noções de disciplina, de asseio 
e de amor ao trabalho, á creança das classes pobres ou vai para casa - onde 
infelizmente assiste, na grande maioria dos casos a scena.s diametralmente 
oppostas áquellas louvaveis virtudes - ou fica· vagueando pelas ruas, on<ie 
passa a fazer a aprendizagem. dos peores vícios, por isso que as nossa ruas 
por fa lta absoluta de policia de costumes, não podem ter a influencia edu
cativa das ruas londrinas, de que trata t&tephen Paget em um interessante 
a r tigo da Parent's Re'View. 

Napoleão dizia que "uma boa mãe vale ·cem mestras". Tal asserção. não 
deixa de ser, hoje e sempre, uma pro.funda verdade. Mas, entre nós, dadas as 
condições precarias de nosso meio, será mistér muitas vezes que uma boa 
m estra procure supprir com o seu esforço o que em •beneficio da edueação das 
creanças deveria resultar do esforço de cem mães . 

Como, porém, conseguir esse resultado •se a ·creança wbandona a escola, 
ou se a escola abandona a creança precisamente quando esta começa a se 
r esentir da influencia bemfazeja da educação que recebe? 

•Se a escola pu1Jlica se limita a "alpha'betisar" as creanças, longe estará 
de exer cer a lfuncção que lhe çabe na formação do caracter verdadeiramente 
nacional, na educação cívica do futuro cidadão . 

Passando a outra ordem de icl:éas, devo ponderar que, se o curso excessi
vamente diminuto é prejudicial, o esta,gio prolongado, de seis ou mais annos, 
nã o consulta, igualmente, as necessidades e as conveniencia.s do nosso meio 
pelas razões essenciaes seguintes: 

1°, dado o grande numero de creanças privadas de escolas, é razoavel que 
os alumnos que tenham adquirido os conhecimentos sufficientes se retirem, 
para dar Jogar á admissão de novas turmas de a nalphabetos; 

2°, as cla,sses mais adeantadas nas escolas terão numero insignificante 
de alumnos, devido á necessidade que obriga os paes pobres a retirar da escola 
os seu s filhos quando estes 

Para as escolas ruraes conterão os programma.s o estrictamente necessa- · 
r io á populaç.ão do cam],}o, consagrando-se o ultimo anno do curso aos estudos 
e t rabalhos de caracter profissional, ao par da re·visão methodica das disci
plinas anteriormente ensinadas. 

O oprogramma das escolas urbanas será mais desenvolvido, como per
mitte a dura.;ã.o do respectivo curso, destinwos os dous ultimas annos ao 
ensino profissional. 

O ensino da leitw·a deve ser feito de accôrdo com os mais a,deantados 
processos pedagogicos e terá por fito principal conseguir não só que a crean çà 
leia rr.-a.s tambem que o faça com expressão verdadeira de modo a: compre
b.ender o que lê e a ser comprehendido pelos que a ouvirem ler. 

Graduar-se-hão os temas da leitura Seii)pre de accôrdo com a idaüe e 
o a deantamentQ dos alumnos. 

Quer no ensino da leitura, quer no das demais disciplinas, a apren.dizagem 
será sensivelmente facilitwa e amenizada por tudo o que auxiliar directa
mente os actos de associação com as idéas respectivas . O essencial é que 
nunca se deixe a creança enunciar um pensamento antes de o haver 
bem ent enüiüo . 

Os processos rotineiros da soletração ou syllabação devem ser abandona
dos por i!lo.gicos e contrarias á marcha, natural da acquisição das idéas p ela 
creança. 

O ensino da escripta deve ser feito pari pasm& com o da leitura, e sob ó 
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mesmo criterio, evitando-se a monotonia qu e desperta na creança o desamor 
ao estudo. 

Na composição é mistér, antes de tudo, conservar a originalidade natural 
do lumno; exercitai-o IIla observação das •co usas, a estabelecer seme·lhanças 
ou differenças, relações de causa e efJ;eito, de quantidade e qualidade; a 
emittir conceitos proprios, com a sua propria linguagem. 

Quanto á arithmetica, convém iba nir o ensino meramente theorico, que 
exhaure a memoria infantil. Inclinemo-nos pelo methodo de Parker para os 
:primeiros passos nessa disciplina. 

Um criterio pratico deve reger a organização dos problemas e exercícios, 
de modo que os respectivos dados se refiram, sem,pre, systematicamente, a 
cousas concretas, usuaes, perceptiveis, evitando-se o quanto possivel as abstra 
cções, que a ima ginação infantil não pôde conceber, e os numeros demasiada-
mente grandes . · 

!Para elementos na elaboração de problemas ou exemplos devem ser to
mados os · preços de objectos de uso quotidiano, pesos e medida,s, os trabalhos 
de agricultura e de industria, dados .geographicos, datas historicas, a estatis
tica do paiz, etc. Será preferível que o alumno illustre cada problema com o 
desenho adequado, sempre que as circumstancias a permittam. 

A geographia será ensinada pelo methodo racional, que d·eve partir das 
cousas immediatamente accessiveis á observação do ·a1umno, e augmentar 
pouco a pouco o seu raio de acçã.o até abranger o continente e o globo. 

<Convirá, nos estudos das cousas, tem em vi•sta a repercussão que exercem 
sobre a vida do lhomem, a satisfação de suas necessidades, o seu conforto, 
o seu progresso material e moral. 1 

Na geographia, bem como na htstoria e sciencia physico-naturaes, releva 
notar a vantagem: da parte anecdotica do ensino que não deve ser olvidada. 
Quando não possam ser exibido os objectos, a gravura suggestiva e colorida 
deve supprir essa !falta. 

No ensino do historia é aconselhavel o abandono de generalização in
uteis, que o alumno, nos primeiros annos do curso, não poderá assimilar. 
Convém, pela narrativa vibrante dos episodios que glorificaram os grandes 
homens ou justificam as datas nacionaes, augmentar o poder da imaginação 
e preparar a educação civica da infancia. 

No que diz respeito ás sciencias physico-naturaes é da maxima impor
tancia salientar que não se tem por !f!Ulj accumular na memoria da creança, 
conhecimentos concretos e nomenclatura ou termos technicos, mas tão sõ

..mente estudar as cousas e phenomenos que nos rod·eiarn, as respectivas éau· 
sas e consequenciéliS no que interessa á saude e ao bem estar . 

Quanto ao desenho, bem como em relação aos trabalhos manuaes e par
ticularmente ao s~oyd já não é necessario encarecer o relevante papel que 
desempenham na escola primaria, pela consideravel influencia educativa que 
exercem. 

A essas disciplinas cumpre accrescentar duas outras que, pela sua impor
tancia devem constituir abjecto de permanente preoccupação dos professo1·es . 

Refiro-me á educação mm·al e cimca e á hygiene. 
podem auxiliar, com seu trabalho, a subsistencia <la fa:m.ilia. Tal facto se 
c•bserva, em maior escala, nas z001as Turaes, onde o trabalho dos menores é 
requisitado para a lavoura. 

Nessas condições, sou de paTecer que o estagio deve ficar , por agora, 
em uma media razoavel até que as circumstancias permittam que o a u
gmentemos. 

Quatro annos, no miiiLimo, para as escolas ruraes; e para as urbanae·, 
cinco ou mais, ca,.so a organização. especial o faculte isto é, segundo as possi
biÚdades da freque ncia 'e da formação das clas~::es.' 
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No ,ultimo anno do curso naquella.s, e nos dous ultimas destas escolas, o 
ensino terá o cumho acce:ntuadamente pratico, e pro!fissdonal, o quanto possí
vel, medida cuja alta conve.niencia não é p~·eciEo encarecer. 

Em quatro annos de curso já mu.ito poderão conseguir as escolas r'uraes, 
1n<1xi1ne si :!)orem devidamente apparelhadas de materi:al didactico e regida 
por professores que saibam empregar os methodos modernos de 'ensi!no -
principalmente no que concei'Ille á eE·cripta, á lcitura !?J ás noções primo<rdiaes 
de arjthmetica pratica. 

Aliás, não se vedará ao alurrmo a repetição do anno ·lectivo, o que fará. 
com que os ensi'l1al1lentos adquiridos nessé período se consolidem em sua 
lembrança e em seus habitas com evidente vantagem para sua educação. 

PROGRAM.MA DEJ ENSINO DAS ElSOOLAS URBANAS El RURAElS 

Intimamente relacionada ·com a questão do estagio escolar, a organ:l.zação 
dos programm.a.s de ensino CD'llstitue outro problema não menos ~mportante, 
pelo muito que póde affectar a efficacia da instrucção ministrada pelas 
escolas. 

O simples enunciado da theE,e que me cou'be revela o intuito desta Com
;n.issão de suggerir á Conferencia a nec&sidade de siin!Plificar, na medida do 
possivel, os programmas de ensino .a a doptar nas escolas urbanas .e rU<raes 
a cargo do Governo Federal. 

Tal simplificação consistirá, a meu ver, em se b.a.ni<r dos Ptogrammas 
udo o que represente imuti! sobrecarga para as creanças . Ficará o• que fOr 

l'ealmente aproveitavel o que corresponder effectivamente ãs necessidades da 
vida diaria, e aos e levados fins da edUJcação . 

Não C'I'eio, porém, que esEe olbjectivo possa ser attingido sem que o Con
~r,lho Nacional procure orientar convenientemen•te em t a l sentido a acção do 
pl'ofess o<ra do, medi'ante sua prévia e cuidadosa preparação, e, tambem pela 
constante fiscalização superiJor, que, como é obvio, convem seja exerci~ com 
rigGrosa exacção. 

A orientação pedagoglca, com o fito essencial de su'bstituk ·os met~odoa 
atrazados da rotina pelos que a pratica revelar mais acceitaveis e e.fficientes 
deve, preceder, portanto, a or.ga:nização dos rprogrammas a adaptar. 

Com effeito, uma vez · que as escolas creadas ou subvencionadas pela 
União se destinam, pelo prestigio que decorre de sua prove:niencia e da orga
n.(zação systematka que se lhes deve dar, a ser o mQdelo para as congeneres 
dos EEitados, ou municipios, é for oso instituir desde logo os preceitos geraes, 
que devem presidir á elaboeação e á símplid'icação dos <respectivos program
mas . Conseguir-se-ha, dest'arte, um criterio seguro, uma base solida, de que 
possa resultar uma obra apreciavel e duradoura. 

Não é proposito noE•so, evidemtemente, sUJbmetter á Oonferenc!a um pro
gramma completo e porm.eniOrizado, tarefa cuja realização competirá, sem 
duvida, a o ConselhQ Na;cional de Edru.cação. 

Cumpre-me, 'Jortanto, delinear tão sómente aquellas bases, ~ob um ponto 
de vista amplo e ger<lil, de ill1lOÇ-o q u e dellas resalte o esplrito orientador de 
todo o trabalho educativo. 

Não carecem os prece~tos a seguir de longa tunda:rnentação. 
Meramente imtuitivos, em Erua ma:ioria, representam em oultros casos o 

resultado da experie:ncia adquirida alhures e tambem em nosso paiz, onde níi.o 
teem faltado esforço e tentativas intelligentes no que se relfere aos methodos 
e processos de ensino. 
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BASF.S D.E EJNSINO , 
os prograrnmas de ensino para todas as escolas devem abranger as se

gumtes disciplinas: Linguagem, Arithmetica pratica, Geogr;.,phia, H:istorta 
patria, Noções e lementares da.s sciencias physicas e naturaes, desenho, 
.gymnastic'a, e troaba.l!hos manuaes. 

A educação <!ivica, de que resulta a formação do caracter nacional, é o 
magno objectivo da escola · pubiica primaria. Deve constitUir, pois, não o 
assumpto de determinadas lÍç;ões com <preceitos theoricos e abstr~ões escusa 
uas, mas sim abranger todas as ·horas e presidir a o ensino de todas M disci
plinas, orientando-se a permanente attenção do educador no semtido ele não 
peruer uma unica opportunidade se.m incutir no espirito da. classe alentado 
a,mor á Patria, aclmJração pelos feito5 dos nossos m.a1ores, pelas gramdezas e 
riquezas de noS\So paiz, e tambem a eo:nsciencia dos grandiosos destinos da 
nacionalida de. 

"O ensino patriotico", disse o professor Koplm, paraphraseando eloquen
te pagina de (]3igot, 'Ilão está em parte alguma e ee;tã. em toda a parte; deve 
ser o guia, o inspirador de toda a educação; deve animar a todo o ensino, 
qualquer que seja ell~. 

E prosegue o eminente educador, dirigindo-se aos educadores·: 
"Toda. a vez que referlrdes um bello exemPlo de heroismo m.ilitar de 

dedicação á pati·ia, de virtude de família, de immolação de si proprio ' a os 
outros homens ou a alguma idéa nobre, seja esee exemplo tomado á nossa 
historia, á da amtiguidade ou á estrangei·ra, tereis mS[)irado á criança um 
bello enthusiaS'lllo, excitado ne!ia a gen erosidade dos sentimentos - ter eis 
traba lhado para della fazer wn bom brasileiro. 

Todas a,e. vezes que houverdes conseguido despertar nella o sentimento 
da honra mostrar-lhe que ;toda a mentira é 1uma covardia, inspirar-Lhe asco 
a tudo q'ue é desprezível e vil, tereis trabalhado para della · fazer um bom 
.brasileiro. 

Tbd.as as vezes que houverdes volvido para wn objectivo nobre a sun 
ambição e a tiverdes c urado de alguma vaidoade p~quenina, ;tereis reito della 
um bom brasileiro. 

Todas as ve.zeE· que tiverdes logrado fazer penetrar na sua intelligencia 
uma verdade nova; todas as vezes que a !houverdes trazido a ousar u ro 
usforço de espírito, a não registra~r na memorJa uma palavra cujo sentido 
não comprehemda, a não accettar uma idéa sem ter perfeitamente aprehen 
dido o que vale, a adquirir o •habito do e:-::ame sêrio, a IJlão julgar leViana· 
mente, a não se deixar embair pelas phrases feita,e, nem pelas palavras sono
ras, tereis, em v erdade, eu vo.l-o digo, trabalhado para fazer de!la um bo1 • 
'brasileiro. 

Esta educação está em toda a parte; em todas as lições; nas palestras, 
nas menores relaçõee. entre mesbre e disclpuJo, nos menores incidentes oue 
se dão na escola, e comprehende tanto o ensino moral, como o cívico" . 

Não haja receio de incutir no espírito das crianças um sentimento que, 
levado ao ex~gero, v enha a descampar para um estreito chauvti!ismo. 

Uma vez implantado para sell11Pre nos coraçãosinhos o culto da patrla, 
o t empo, e os enEdnamemtos da vida real, a sensatez produzida pela idade. 
contribuição para que o brasi.leiro assim educado adquira o con ceito preciso 
do patriotismo esclareido e são, que não consiste no odio ao estrang.eiro, n em 
na lnutil declaração de archaicas meta.phoras. 

N'O que interessa á educação civ.ica, mutto ha ainda a fazer em 111ossa.s 
escolas primarias. 
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·Devo, porém, salientar algumas praticas cuja adaptação :fôra con'Ve.nlente 
realizar desde logo, e que contribuem poderosamente para secundar o esforco 
dos professores. 

Em cada. saJa de a ula deve haver uma pequena bandeira nacional, pre
sidimdo permanentemente ao trabalho da classe. A hora de hasteai-a ou de 
collocaJ-a no respectivo Jogar, e a de guardai-a com carinho e zel~, finda 
a aula, pó de ser conferida ao aJum:no m.alS distincto, . a juizo do professor. 

Deve haver igualmente, pelo menos um quadro historico, um retrato de 
um dos procere:;:. da nacionalidade e o oo chefe da Naçã.o. 

Uma vez por semana - ao swbbado de preferencia, e nos dias de festa. 
nacional, comparecerá a classe, e um d·os alunmos trar-á a bandeira, cantando. 
então, o H ymno Nacional e o da Bandeira. 

Considero .preferível essa pratica a se fazer cantar o Hymno Nacional, 
todos os dia.s. O mais vibrante hymno camtado, diariamente, perde muito em 
seu valor s uggestivo, e, deixando de desp·ertar emthrusiasmo, passa a causar 
.édio. 

Os cantos escolares, cuja vantagem educativa todos conheCem, devem 
>er variados. inter.essantes, a lternando-se as C3<n.ÇÕes patrioticas coo:n os 
llymnos serenos de loucv>Dr á natureza, a. f:;~.mUia, e até com as ,pequenimas 
··ondas infantis saltitantes e graciosas. 

Outra pratica ext1·emamente louvacvel é a institntição do juramento juve
nil á Bandeira. No dia consagrado ao Pavilhão Nacional, os meninos de re
cente ingresso na e:;:cola prometterão amar e honrar a Patria e pugnar por 
seu engrandecimento. com lealdade e perseverança, segundo uma fórmula 
adequada ã comprehensão infantil, e cuja significação, aliás, lhes deve ser 
previamente explicada . 

Cerca.da de toda a solemnidade, a cerimonia resrulta commoventissima. e 
deixa profunda impressão na lembra:nça dos jovene·. 

Essa pratica foi adaptada jâ na Ing.Jaterra, 111os Estados Unidos, na Ar
gentina e em outros paizes cuias vi~·tucles cívicas e cujos progresso~ pedago
gicos são universalmente r econhecidos. 

Adaptou-se, ha algu:ns a:n:nos, em Cuba, o M<inisterio da ·Lnstr!llcção, t!'urn
damentando o acto com QS precedentes de outros pai~es e concluindo por affir
mar que "do enthusiasmo e sympathia que esta pratica desperta é exemplo 
P]oquente o facto de que, desde 1909, prestaram juramernto de fidelidad<> é. 
"Ra.ndeira, só na Grã Bretanha, 3. 7'29. 800 cdanças. 

Na Argentina, por occasião das festas do Centenario, prestaram o jura
mento no P orque de los Patrícios rnruis de dez mil menirno:;:. das escolas 
·1rimarias. 

Serviu de p aranympho a essa multidão de patriotas o então vice-presi
dente do Conselho Nacional de Educação, Sr . Jorge Rojero, que pronunciou 
hellissimo disC!Urso. 

Mesmo nesta Capital já se realizaram taes ceremoniM civico-escolares, 
com excellente resultado; e peço venia para relembrar que em uma d ella.!' 
foi paranympho o Sr. coronel Raymundo Seidl, membro i!Justre desta Com
missão. 

Julgo aproveitavel, igualmente, que se proceda na escola a ensaios do 
regimen democratico, ha~bituando os meninos á obediencia ao voto da maioria 
e ao cumprimento dos devere:;:. politicos que exercerão mais tarde, proceder
se-á semamaimente, em cada classe, á eleição de um alum.no, para auxiliar 
o mestre nos pequenos mistéres ela distribuição do trabalho .e do material 
escola r. A escolha deverá ser t!'eita entre os que preencham certas condi
ções relativas ao procedimento e ao rumor ao trabaJ'ho. 
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O professor prestigial'á o eleito com a consideração devida. e conceder
lhe-á as possíveis regalias. 

Ao par da educação moral e cívica, os !Preceitos de hygiene individual 
e collectiva devem constituir objecto de contilruua preoccupação do professor. 

E' s6 o equilíbrio dos nervos e dos musculos que pôde assegurar á int~l

ligencia o completo domínio do ser humano. 
A gymnastica methodica, os exercícios ao ar livre, as .eJOOursões quando 

possível, tudo o que concorre para o desen volvimento physico e a c0111servacão 
dos edu cadOTes. 

Não basta formar o caracter •e ilJUE.trar o espir.ito; é mistér dar á crean
ça a saude physica, realizando o ideal "Mens sano in co1·poTe sano". 

CONCLUSÕES 

~~-~~ 

1. As escolas primarias, que devem ser creadas ou subvencionadas pelo 
Governo l<~ederal :nos Estados, dividir-~e-ão em duas categorias: escolas ur
banas e escolas ruraes. 

2. Em <Urnas e outras, além da feição moderna de que se deve revestir 
todo o ensino, como ·esboço da cultura. integrai do espirito, no período final 
dos cursos o me~mo ensino assurruirã um cunho accentuadamemte nroflssio
nal, consoante as conveniencias da população escolar. 

3. O estagio nas escolas urbanas, e.x:cluido o C<Urso rnd'antil ou de j ardim 
d ·l ir.fancia, será de cinco annos, no mínimo. 

4.0 estagk• nas &colas ruraes não será inferior a qua"tro aronos. exclui
do, na forma da <lisposição anterior, o curso infantil ou de jardim de 
infancia. 

5. Os progr!lmmas de ensino devem ser o quanto possível simples, evi
tando-se a :nclu.sã<: de tudo o q<Ue represente inutil sobrecarga inteliectual 
para a..s creanças e conservando-se apenas o que fôr realme·nte aproveitavel 
e que corresponda âs necessidades da ''ida, afim de que o aprendizado se faça 
com a devida efficiencia. 

6. Ao Conselho NaJCiomal caberá fixar o estagio nas escolas urbanas e 
ruraes e bem assim elaborar os programrnas, tendo em ~-ta a formação do 
caracter naçional , e evitando -a Influencia do espírito ~·egionalista . 

(Approvadas pela Comrnissãó Preparatoria, em 5 de setemibro de 1921. 
- J. B. Mello e So7.LZ(L. 

}' Ens'ino nor.mal 

No B!rasil não temos o ensino no=al de que precisamos. Precisamos de 
um ensino relativamente untfo=e, com professorado recrutado por processos 
differentes, mas - attingjndo o mesmo fim. 

A União necessitará por certo de cuidar das falhas e defici.eniCias. o pro
blema da formação do pro-fessorado tem dous aspectos, como 0 do proprio 
ensino: o de qualidade •e o da quanltidadeo . Ensinar e melhorar, eleva;r a cultu
ra. Si começ:am-os Por querer tornar tão pratico o ensino 1qllle reduz doUB 
annos a expressão mais simpleE. a instrucç;ão normal, cahimos em contra
dicção. Si tanto menos o ensino, melhor, ellltão pelo mesmo raciocínio che
garemos a excluir a propria necessidade deJle . A verdade é que tanto mais 
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instruimos mel·hor . Mas é preciso reconhecer que como accentu ou Léon Say
a exist encia dos serviços não depemde sómente de sua u tilidade. 

Necessitamos propôr uma obra realizavel, um projecto exequivel. O pro
g>ramma maximo, já o deixamos esboçado nos capítulos anteriores, nas con
clusões que antecedem a essa exposição. 

Mas o programma .mínimo, o de realização immediata, o que o Governo 
não pôde deixar de -promover desde já é o que deYe intere.::sar o Congresso 
l!nterestadual de Ensino Primaria. Nesta questão, devemos começar com 
methodo - tudo que convem discutir para resolver e app!icar com effi
c!er.cia. 

Sob o ponto de vista da quantidade, temos de estudar: 
1°, a proporção entr~ os habitantes e os I]Jrofessores; 
2°, a proporção entre as escoJas e os professores; 
3°, a proporção entre os professores e as classes; 
4°, a fixação dos professores. 
Vim os o que devemos aspirar, o qu e convem ter em mira, para onde 

devemos convergir todos os nossos esforços . Mas não se póde começar fa
zendo tudo. 

Mesmo si tivessemos todos os recursos financeiros indispensaveis teria
m os de ü· progredil1do por etapas; si não podemos contar com recursos assim 
illlmitados não é possível pensar em exe1eutar tudo uma vez. Tudo aliás -
dep ende dos fundos financeiro. O que temos de fazer depende das dotações 
orçamentarias. Por isso será inutil e.:;.tabelecer um plano com detalhes. 

O primeiro passo da intervenção da União no ensino primaria e normal 
deve ser o da formação do Conselho Fed-eral do Ensino Primaria e Normal; 
·~te co.nselho então é que poderá ir resolvendo e indicando de accôrdo com 
os recursos recebidos pelas resoluções do Congresso Nacional e pelos con
venios com os Estados . Mas podemos indicar e demarcar desde já as directri
zes dessa acção. No problema de extemsão, tudo depende dos ·recur.::os finan
ceiros. Vimos como nos faliam professores. A fixação dehles entretanto é 
um caso a estudar . Por todos dos paizes ha rempre difficmldade em recrutar 
o magisterio rural. Na Europa as pensões, os premias, a procuram garantir 
a.s vocações nas zonas ruraes para que se possam educar nas escolas normaes 
e regressando depois como professores para a sua terra natal. No Urug:uay, 
o mesmo regimen foi ·estabelecido, imcumbindo-se .em muitos casos os muni
cípios da manutenção das pensões. Na França as communas offerecem 
o Jogar de Secretario da municipalidade aos professores de erusino primaria. 

No Brasil, o problema da fixação do profes.::orado é tambem muito dif
ficil . Vimos como ha difficuldade para prover escolas no proprio Districto 
F ed!eral . A soJ.ução, portanto, !Para levar e fixar: os no.rmali.sta,s di·plomados 
par a o imterior é obter o Conselho Federal uma suJbvenção dos municípios 
para os quaes não oo encontrarem professores durante algum tempo. Negado 
esse auxilio. publicada essa negação, o que fará com que rara,s Camaras 
Municipaes se sugeitem a este escandalo, o Conselho destinará então verba 
especial para tornar posEivel a docencia nas escolas dista,ntes e de zoJlas 
pouco attrahentes para os diplomados. Para alliviar esse dispe.ndio é preciso 
prevenil-o - com a instituição de bolsas. As municipalidades distantes e o 
Conselho poderiam e.:;.tabelecer pensão para os estudantes filhos das zonas 
ser tal!lejas - que s6 terão depois de formados cadeiras nos municipios de 
procede.ncia ou, a pedido . em mtmiclpios de igual categor ia, 

Assim poderíamos resolver o problema da quantidade. Nesta parte esse 
problema Ee choca com o da qualidade. 

Nas wnas rur aes longinquas, on~e o propri{} trato da ter.ra é sobre
vivE>ncia do em:i.no dos jesuítas. o que convém é fazer do pro:fessor um ·ele-
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mento de progresso, uni agemte civilizador, e não só um ensinador limitado 
do alphabeto, da so}etração e das quatro operações. Assim o professor deve 
ir de fóra ou sahido da população local, deve passar na escola normal de 
outro meio um estagio educador, além do proprio ensino normal, sob o ponto 
de vista tec1mico. Assim, segundo penso, o Congresso deve concluir que: 

".Para fixar os profeE·sores diplomados mos municípios longínquos, o Con
selho Federal de Ensino deve proanover junto ás respectivas municipalidades 
ajudas de custo e gratif!caçi'les permanentE>s, cessão tle predios para resi
de.ncias, )}"...quenos empregOE· 11ão cansativos e suffi.cientemente r emu:neradonls 
e cuja accumulação não prejudique o e nsino; 

Crear escolas normaes modelos nos Jogares escolhidos peJo Conselho 
Federal de Emsino, de accôrdo com' as dotações pedidas ao CongreSE{) para 
esse fim; 

Subvencionar e fiscalizar escolas normaes eataduaes, municipaes ou par
ticulares que o solwitem e merecerem pela uniformização de seUE· programma$ 
os favores da União. 

Para assegurar o recrutamento penrnanente dos professores primarios. 
onde não se enccmtre diplomados municipaes ou particulares, o Conselho 
intercederá. junto &. Camara.s ·Municipaes para qu e estas concedam pensões 
e ·premios aos naturaes de seus municípios para que possam estudar Da$ 

escolas ncrmaP.s federaes, onde depois de diplwnados somente aproveitados 
nas suas tres primeiras nomeações nos municipios de procedencia ou nos de 
igual categoria. Os professores elas escolas primarias mamtidas pela :União 
só devem ser providos effec.tivamente pelos dip1omados pelas escolas federaes 
of-ficiaes ou das escolas juJgada.s idoneas por acto d o Conselho Federal. No 
caEQ de mecessi<iade de fol'IIDar prof-essores para determinadas zonas, o Con
seJho depois da recusa das municipalidades e depois de denunciar em publico 
essa recusa, providenciará. para que dOIS seUs proprios recursos se instituam 
a competente penEão para a constituição de um corpo de professores affeitoso 
á vida local. 

Isto quanto á quantidade; quanto á qualidade, convém fa$r pequenas 
considerações, resumir alguns pontos de vista, destacar outros aspectos ante& 
das conclusões finaes. 

Nas Escolas Normaes fundadas pelo Conselho F ederaJ pDecisamos obter 
o rnaximo de efficiemcia com o minin1o de tempo, e de dispendio. O minim<> 
de tempo, porque não podemos esper ar que formem em muitos annos os 
novos professores; de dis;pendio, poDque durante muito tempo as verba& 
serão deficientes em relação ás n ecese.idades. 

Elm todos os paizes a tendencia moderna é para a escola unioa ma;: 
ao mesmo tempo procura-se da.r a essa escola UIIlica uma efficiencia ;egura 
e completa. Antes da. propria escola profissional, já se dá n as escolas pri• 
marias o ensino technico indispensavel. A AtLStralia foi ao ponto de faoo~ 
de quasi todos os seus estabelecimentos de en sino primario do melhor ty-po. 
escolas profiESiOIIlaes. Por toda a pa:rte é até certo ponto esse cr!terio e no 
nosso interior, nas zonas ruraes, onde não é possível contar eom escolas tech 
nicas por toda a parte, as escolas pr1marias precisam dar as noções indis
pensaveis para a vida agrícola . E' o q,ue já se faz ma I nglaterra, Estados: 
Unidos, Alleman·ha, Hollanda, Dinamarca e iF'rança. 

No Brasil a questií.o é toda nova. O exemplo da •França deve nos ir ser
vindo de gula. A França acaba de crear o enE•i<no agrícola nos jardins e 
campos escolares. A novidad•e tem en contrado obstaculos. V elhos oamponE'
oos dizem que os filhos vão para as escolas apre.nde.r e não para cultiv~r 11 

terra dos professo.res! Cultivar terra, por cultivar terra, antes deviam cu !ti 
var a dos. paes! 
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No B rasil, o ensin o deve ser agrícola ou t echinico, conforme as zonas. 
H as não deve deixar tambem de preparar homens intelligentes. N esse cas<> 

0 p1·ofessor precisa reunir todos os predicados indis,pe.nsa.veis . T er a c ultura 
geral e c uidar um pouco dos exercícios e eiiiSino tecbnico . 

Mas, como é diffici! €1Ilcontrar homens com tão variadas aptidões, a ten~ 

dencia deve ser para agrupar as escolaE· tecbnicas, afim de distribuir fu> 
classes dos grupos escolares, de a.ccõrdo c= a competencia. dos prp
f(•ssores, 

Nós temos cursos muito sobrecan·egados, mas si ê excessivo um pro
l ramn1a, aloo1 elas forças dos alumnoiS, reduzil-o á expxessão mai.s simples no 
curso é ;JUerer extinguil-o. Então o melhor ê não tratar do assumpto . 

Ora , a difficulclaele está em reunir em urn curso o menor numero de 
· 1m os possível. Porque a i•ntervenção da União não pôde ser s6mente para 
:•reparar semi-lettrru:los. Essa interv nção deve ter por objecto elevar o 
aivel intellectual do paiz. Sendo assim, ê preciso que os professores estejam 
1 altura ele sua missão. E' inclis,pensavel, portanto, dar ao curso normal 
toda a efficiencia., abandonando tudo que fõr possível, mas não desprezando 
o necessa.rio só sob a allegação de que pôde pesar sobre o progra.mma e dEI
l>'lOr a r o estudo. O fim elas escolas mor·maes é "ensim.ar a ensinar». Mas. 

uem 11ão sabe não pôde ensinar . Só se ensima bem o que bem se sabe. 
:·ortanto, antes ele preparar o programma ela escola primaria, ê preciso pre
!'~rar o da escola normal; e antes de educar ·e instruir alumnos, ê prec\2.o 
instruir e educar os professores. Por isso mão podemos desprezar a parte 
relativa ao preparo intellectual do norma.lista . O normalista que não pôde 
n tencler a todas as necessidades de alumnos intelligentes, ê m'util. E' preciso 

ne os professores tenhan1 consciencia de ·ua missão. E' inclispensavel que 
l "cibam o que conv•em ensinar. Ha, entre nós, uma cDII'rente excessivam1ente 
[;tvoravel ao que chamam em:ino pratico. Não participo dessa corrente. 

Penso que o ensino tanto mais abundante melhor e que a sabedoria não
t~m limites, e que tanto :mais .se sabe, melhor . Mas o ensino ê que ê limitado 
r elos racursos financeiros e pela capacidade dos alumnos. 

Pot' iseo, penso, que, para attender á capacidade financeira e á necessidade 
ào formação de professores, poderíamos formar escolas mormaes com çuatro 
,, nos de curso permanente, admittin<lo-8€' para. as primeiras insiallações. 
!·ara os sítio~. em que não hajam normalistas, os exames de estado para a 
h~bilitação. 

As primeiras escolas normaes fundada!' pela União nas zomas mais neces
r-•tadas, precisam ele rum. programma. e.3pe cial. E' que, si carecemos andar 
C· pressa, não podemos perder, preoccupaclos só com a quantidade, cuidar da 
< ualidade . Para attender ás 11ossas necessidades, procurei organizar dentro 
~.• cnas de quatro annos ele curso, um programma que não foi copiado de 
nPnhum p:-..'istente e tentou !!.moldar os princípios mais modernos á.o; nossas 
contingencias. 

Assim, como conclusão: 
O Governo Federal, por intE'nnedio do ~onselho Primaria norma!, deve : 
Fund:u· escolas normae:;; modelo~. onde se tornem necessarias a j·~izo do 

Conselho. 
E ssas a~colas devem preparar pro·fessore,s que possam elevar o ni,-el 

lntelleotual das populações ruraes e n5.o conservai-o. 
O curso ãeve ser, no mimimo, quatro annos, ass.im discriminados: 
I. l" anno. francez; 2°, fra.ncez ou inglez; 3°, mathematica.e.; 4•, historia 

e h istoria do Brasil. 
II. 1° anno, geographia; 2°, histc>ria ~a:tura.l (lições de causas); s•, litte

ratura. e noções geraes ele jurisprudencia; 4°, psycbologia e pedagogia. 
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. IU. 1° an no, gymnastica; ·2•, mu:sica; a•, primcipios de mecanica e dese
nho; 4°, economia politlca, (agrilcu ltura, in du.stria e commer cio) ; 5°, tra
balhos manu~es . 

IV. 1• anno, e:x;ercicios de docencia; 2•, exer cícios de agricultura; 3• E. 
de industria; 4•, E. do commercio. 

O enlõ.:i!IlO civilco será dado em todas as cadeiras e pelo director, n as gran 
des datas . 

O espírito do professorado é reconhecido como principal força de s·ug
gestão e o Conselho deve mantel-o, se:n\.pre v.ivo e enthusiastico, organizando 
congressos de tec'hnicos e revistas e recom.Penlõan do os melhores . 

Os professores serão preparados para ministrar aos alumnos as n oções 
de utilidade do que lO€ ensina nas escolas, para todas as classes, p rofissões, 
indivíduos e cilrcumstancias. 

O ensino procurará mostrar á sua utilidade. Na historia natural, t ratará 
de hygiene e prophyla.xia; na ,geographia, das condições das ter ras; na eco
nomla, de contabilidade e dos meios de dirigir seus bens; na ju;risprudencla, 
das leis usua-es, para que serve á assistencia; na historia, destacar as con
quü;tas que hoje ainda gosamos e sua utilidade. 

E' o que posso propor. 

Rio, 24 de rSetembro de 1921. - Victor Vianna. 

Reeurs·os financeiros 

Cumprindo a incumbencia que me .foi confiada ~ de indicar os recurso~ 
tinanceiro.s indispensaveis á intensificação da instru cção popular em nossa, 
Patria - proponho a creação de um fund'O especial destinado exclusivamente 
a esse nobre objectivo, fundo constituído por alguns impostos novos e pelo 
estabelecimento de taxas addicionaes a cert'O-s impostos existentes, e ao qual 
se poderá denominar 'l'hesouro Brasileiro da Instrucção Popular. 

A idéa da creação desse instituto financeiro e do estabelecimento de taxas 
destinadas especialmente á diffusão da lnstrucção publica não é nova . 

No lumii:wsq parecer; apresentado em Setembro de 1882, pelo Sr. Ruy 
Barbosa, á Camara dos Deputados, a proposito da reforma da instru cção pu
blica, esse eminente brasileiro, cuja capacidade intellectual h onra o nosso 
paiz, propunha a creação do fundo escola r ; e, em 1874, outro v ulto ·notavel 
da política nacional, o Conselheiro João .Ailfredo, tentara introduzir o imposto 
de capitação, em favor da instrucção popular, lançado sobre todas as pessoa~ 
vivendo de suas rendas. Além desses nota v eis patriotas, dous outros brasf, 
leiros dignos da gratidão nacional, pelos serviços prestados ao Brasil, Rod:olpho 
Dantas e Tavares Bastos, procuraram estabelecer taxas especiaes em beneficio 
da instrucção popular. 

O grande Ruy Barbosa, no trabalho acima referido, dem'onstra que o.> 
paizes mais civilizados do m u ndo. têm ide buscar sempre em t r i•butos es · 
p eciaes grande parte dos recursos financeiros necessarios á diffu são da instr u
cção popular; .a adiantada Republica Argentin a, por exemplo institu iu , desde 
1875

1 
um imposto escolar e creou o fundo per petuo da instr ucção . 

A idêa da instituição de um fundo especial destinado á diffu são da instru· 
cção publica, é, pois, uma idéa vencedora. 

O Governo que em nossa Patria conseguir executai-a prestará o maior 
dos serviços á nossa Patria . 



- 455-

Penso que não haverá grandes difficuldades para a realização dessa idéa. 
Sómente os inimigos ào Brasil poderão tentar impedir a sua execução. 

Como disposição preliminar é preciso estabelecer, porém, o principio ba
sico de que os recursos o.btidos pelos impostos instituídos para o fundo da 
instrucção pormlar serão empregados só e ewcl~Miva~~nente na creação e ma
nutenção de jardins de infancia, de escolas primarias e normaes, ao Conselho 
F ederal da Instrucção Publica, em auxílios ás caixas •beneficentes escolares, 
para supprimento de roupas e calçados ás creanças necessitadas de tal soe
corro, na manutenção de um professorado ambulante, destinado a ministrar 
não só a instrucção preliminar em todos os nucleos de população esparsos 
em nosso vasto territorio, como tambem a instrucção profissional adequada ás 
condições de cada região e, bem assim, na dotação de professores primarias 
aos corpos de tropa lfederaes e esta.duaes, em que houver analphabetos. 

Os impostos creados para o fundo especial da instrucção_ popular deverão 
ser arrecadados pelas repartições competentes federaes, estaduaes ou muni
cipaes, segundo for mais conveniente, em dinheiro ou !pOr meio de sellos, e es
cripturados no Thesouro Nacional, sob rubrica especial. 

O Conselho Federal da Instrucção Publica, de accôrdo com os recursos 
obtidos, organisará o orçamento annual, procurando crear cada anno o maior 
numero de escolas. 

F ontes àe renàa pwra a c1·eação ào Theso~wo Brasilei?·o àa Insflloucçáo Popular 

M dicional de 50 % aos impostos sobre o fumo ........ . ..... . 
Idem de 100 % aos impostos sobre bebidas .............. .... . 
Idem de 20 % aos impostos sobre perfumarias ........... . ... . 
I dem de 20 % aos impostos sobre •bengalas ....... . ... ...... . 
Idem de 100 % aos impostos sobre vinhos estrangeiros ...... . 
Idem de 100 % aos impostos sobre cartas de jogar ........... . 
Idem de 100 o/o aos impostos sobre discos de gramophones .. 
Idem de 20 % aos impostos sobre obras de ouriveis . .... . .. . . 
Idem de 20 o/o aos impostos sobre obras d·e adorno .. ... ..... . 
Idem de 50 % aos impostos sobre arma de fogo ............. . 
Idem de 3 % aos impostos sobre dividendos ............... . 
Idem de 5 % aos impostos sobre lucros fortuitos, sobre os 

valores de mercadorias sorteadas, etc ..... . ............ D 
Idem de 100 % ao imposto sobre as quantias em gyro_ no 

jogo ............... .. ........ . ....... ... , ............... . 
Idem de 100 % aos impostos sobre loterias ...... . .......... . 
Idem de 10 o/o aos impostos sobre artefactos de tecidos (en-

feites, etc.) ............. ...... ... ....... .........• ..... 

16.000:000 $000 
46.500:000$000 

680:000$000 
8:000 000 

4.000:000$000 
600:000$000 
10: 000${)00 

600:000$000 
80:000$000 

150:000 $000 
300:000$000 

12:500$000 

1.200:000$0 00 
1.000:000$000 

390:000$000 

Além desses impostos, cuja arrecadação deverá produzir cerca de réis 
71.530:000$, proponho mais que revertam em favor do 'Dhesouro Brasileiro 
de Instrucção Popular as quantifts provindas: 

a) dos bens dos que fallece.rem sem herdeiros; 
b) de 10 % do l)reço da venda tanto das terras devo.Iutru:!, marinhas e 

accrescidos de marinhas como de quaesquer bens cedidos pela União, Estados 
ou Municípios a particulares; 

c) de 10 % sobre os bilhetes de ingresso em casas de diversões, no muni
cípio onde ainda não existir esse imposto; 

à) de 5 % sobre os quinhões m aiores de 70:000$ das heranças legadas por 
parentes; 
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e) d-e 10 % sobre os quinhões maiores -de 35:000$ das ·heranças legadas 
por estranhos; 

f) de 25 % sobre as h eranças legadas a instituições que não mantenham, 
no min[mo, cem leitos grat\ultos para os pobres ou asylos para velhos ou 
crianças, com a capacidade mínima supra, ou escolas primarias gratuitas, que 
disponham pelo menos de 300 Jogares; 

g) de 1 % sobre os vencimentos superiores a 500S mensaes, tanto dos 
militares e dos funcciona.rios publicas de qualquer dos ramos administrativos 
federaes, estadoaes e municipaes, como tambem dos empregados particulares; 

h) de 2 % sobre o aluguel mensal das casas pertencentes a pessoas pos
suidoras -de um ou mais predios de valor superior a 70: 000$000; 

i) do sello addicional de 25$ por diploma expedido pelas escolas superiores 
federaes ou estadoaes; 

j) da taxa de 2:000$ sobre os analphabetos maiores de 10 annos que en
trarem ou 1·eentrarem no paiz; 

k) de 1 •j• sobre o pr ço -das propriedades urbanas ou ruraes de valo r • 
superim· a 70:000$, que forem -doadas, permu<tadas ou vendidas; 

l) do .s!ello aàdici'onal de 3 O O réis sobre ])€1tl ções e memOiríwes diliigidQs 
a qualquer autoridade ; 

7n) do sello add'icicma:l de 1$ sobre procurações e sub-estabelecimentos, 
quer sejam passados em nota ·PU•blica, quer de proprio punho, não havendo 
clausula q,ue obrigue ao se!lo proporcional; 

n) de 10 •j• do foro cobrado soba"e •os ter~cenos e predios fed~raes ou es
taduaes -QJUe se acharem sob emphiteuse; 

o) da decima parte das terras federaes ou estaduaes que forem medi
das, para serem cedidas, sob qualquer titulo, a emprezas jndustriaes ou a 
particúlares; 

p) de 20 •J• de tJoda d'ooçoo. em beneficio de instituições de quallquer 
natureza, que não mantenham escolas ou hospitaes dotados: no mínimo, es
tes, de 100 Jogares gratuitos, aquellas, de 300; 

q) de 3 •j• sobre a renda dos bens das corporações de mão morta, que 
não custearem hospilaes ou escola s, nas condições acim a especificadas. 

Não se póde avaliar a renda que produzkão esses impostos em todo o 
Bra.sil, ma.s não me pa.rece exage!rado computal-o, no m i.nimo, em r éis 
30.000:000$000. 

Tomando essa q,uantla por base do nosso calculo e sommando-a ao pro
dueto dos impostos anteriormente >propostos, verificamos que o Thesouro Bra
sileiro da Instrucção iPopular poderá ditspôr annua!mffi'llte de mais de cem 
mil contos . 

ü reado o "l'hesouro (Brasi;Jeiro da Instrucção Popula.r e provido dos r e
cursos cuja lfonte tenho a horu·a de indicar, a União poderá fundar , já no 
primeiro anno, pelo menos 21 escolas no1'JDaes e 2 . 500 escolas primarias, 
com jardins de infancia annexos, subvencionar talvez lnil escolas, provêr de 
professoires os corpos de tropa federaes e estaduaes e crear um primeiro 
nucleo de professores ambulantes. 

Nos an:no:s su'bsequenrt.ets deverão ir sencl:o· c 1'e.a(Las novas oesoolas, a;té at
tingirmos, pelo menos, propo•rção egual á da Republica Argentina - UMA 

ESCOLA PARA MIL HABITANTEJS - para o que precisamos de 35.000 escolas. 

Que o 'Bra.sil veja em breve executado es.te programma, são os m eus 
votos. 

Rio de Jlam.eÍJ!j{), 16 d'e setembro de 1921. - Oo!ronel Ray?n,mlCLo P. FJeià.l. 
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Di.ffusão do ensino primario 

E' ponto incontr·overso a necessidade da diff.usão do ens~n·o primario. 
Alicerce sdb<re o qual l·epousa o engTandocimento dos •porvos, co.nstittue tal! 
ensino a primeira e indeclinavel condição de insistencia e .proga·esso. Pa.ra 
-~ espertar os surtos da aJCtividade ,humana , anniquilar a Totina e o atrazo, 
vencer as calamidades sociaes, a p~·imeira e indispensavel rr.edida é extirpa;r 
o mal e analpha;betismo, .que se antepõe ·Como um o<bice á <:onquista da !fe
licidade publica, por isso que inutiliza os valores humanos, reduzindo-os a 
fcrmulas n egativas. 

Ta•mbem nfuo pôde haver duvidas sobre .a intensidade com que tamanho 
f la;gello a;ctua sohre a nossa Patria. 

Quizessemos 1'echar os oJohos á evidencia, m esmo assim o grito e lamento 
dos estatisticos far-se-hia ouvir paTa nos despertar da apathia . 

O qu e resta a examinar é se é legitima a intervenção da União no as
sumpto e o modo pratico de se fazer sentir a sua acçfuo. 

T-heoricamente, a ·<lJUestão se ~·esponde por si mesma. 
Se o analpha:betismo é .um mal na;cional, se os seus effeitos n fuo sií.o par

ti-culares a determinadas regiões, mas se reflectem na integridade territorial 
e mm·al do paiz, se apenas pôde ser debellado pela converg{'nc.ia de todas a;s 
f orças vivas da n a;ciona lidade, sem esqu ecer a iniciativa }}articulwr, como 
negar a oppoTtunli<<'lal<fu da intervenção do mais efficient-e dJe;ssas 1'iorças, qu e 

éo Glover•no Fedie:J.<aJ . 
•E mistér, pO\Iiém, enca;ra,r a materia, á l•UZ do nosso direito constitucio

naJ , alfim de que as nossas suggestões nã;o reS'Ultem inuteis 'J.)Or incom.pati
veis com o pacto fundamenml. 

Para ·convencermos, é mistér q.ue cedamos e:Jn •começo. 
Não podemos negar q u e ao nosso legislado'!" constituinte, a instrucção 

p tima;ria se afigurou per·tinente ás prea:-ogativas dos Est3Jc1os. Aliás era essa 
a nossa tradição ~egisla.tiva, n ão obstante os máus resultados ass~gnalados 
com patriotismo e c larividencia por Li'berato Barroso, desde o a;cto a ddicio
nal. Era ainda a lição dos Estados Unidos e da Jl.epublica Argentina, em 
cujas Cons1itui\;}ões •buscámo;s os modelos da nossa, não obstan1e a r e=çfuo 
em sentido contr3Jrio operada na legislaçã;o da futurosa n ação do Prata. 

A nossa Oo'llStituição foí ·liberal e m pre1·ogativas e franquias para com 
os Estados f ederados . Pa,ra se inverterem, .porém,_ os termos da .q,uestfuo, bas
tava que a faJCuldade de minisu·ar as p·rimeiras lettras fosse oonsideTada não 
uma prerogativa e s im um dever. Como .prerogati'Va a União poderia cede·l-a: 
como dever, não poderia abrir mão della. 

O ~rimeiro texto a 'i·nvocar sobre o assumpto é o do artigo 35, n. 3°, 
da Constituição, assim .con cebido : 

"l!ncumibe, 'Outrosim, aJO Congresso, ma;s não privativamente: 
••••••••• • • q • ••••••••••• ~ ••••• • •• • •••••••• o •••••• • •••••• o ••••• o •• • •••••••• • 

m-eaT i]]]stitulições de. ens.hno s.uperio1· e slecUJldiario nos EstadOIS." 
Applicado o velho principio de hermeneu:tioca, ~mi1t-S inol11-Sio alterius est 

cx olucio, vê-se .que a enumeração do ensino super~o·: e do secundaria importa 
na exclusão do ensino primao:io. O argumento a oont?'Oirio sens1L confirma 
essa interpretaçã;o . Enuncia-!Se assim: o .Cong.resso Nlalci'OaJ ip.óde "•arear 
instituições de ensino superior e secundaria nos Estados, porque a Consti
tuição expressamente o ·permittiu. Logo não póde ·oreM· instituições de en
sino primario pür.q,ue a Constituição não o permittiu expressamente. 

Digamos de passagem, que essa in.terpretação assim raJdicaJ tem sido 
com bons fundamentos combatida por altos espíritos e foi a'bandonada pela 



Oalmara dos Delputru'IJos que rupproV'OU em uLtimo tmmo p.r10jecto em ISe'Ilti
do contrario. 

Adrnittamo·s, :Porém, para argumentar que elLa seja a mais lidima e con
so~nte aos prin.ci.pios nuridicos. 

Seguir-se-•ha dahi que a Uniã;o tenha :ficado desl!lpparelhaé!a de meios 
para interferir no problema e ser um fl!ICtor do desenvolVimento cultural'? 

De modo nenhum, pois, o n . 2• do mesmo artigo é assim redigido: 
"an1ma:r, no pa.iz, o (l~senvolvimento das letta·as, a;rtes e sciencias, bem 

como a imrnigração, a agricultura, a industria e o commerclo, sem privile
gies que tclham a acção {los governos lOcaes; portanto, na fórm:~ln. animar 
o desenvolvimento das lettras, l!lrtes e sciencia.s, está lmpl,.::ita a faculdade 
d~ (!ombater o analphnL'et;~.mo, q.ue é a propria negaçã'J das Jettras, artes 
e sciencias. 

Quaes oo ll"eeSt~icções que a l!ICÇâ,o lf'eder.al podeTia e1ll<Xlntrrur? Simplesmen
te a que se acha e.x pi.ril R. .! qll0 consiste em nã;o to•lher a ac~ão dos govN 
nos locaes. 

E' q•ue se l!ICbam :firente a frente a sobe~rania da Nação e a autonomia. 
<lo Estado. cumprindo a a•nlo~ o respeito r::pi·u.o. 

Qual o meio tle legiti:• ar a acção da mais elevada? ~::· ell'l.•:o qua o a c
cordo com a outra, cc-nfor:ne é autorizado e •ha sido praticado a respeito de 
outras materias. 

oMedliante ac~õrd•o, torna-se tranquil!a e inatl!ICavel a intervenç.ã,o da 
União na desanalpha:betisação do Brl!ISil. 

E' este, .portanto, o meio que a Commis.são aconselha, para a União a u
xilllllr a diflf·usão do ensino primario . 

O mais que o ze~o ferrenho dos constitucionalistas á o~ttrance, apega
dos mais â. le ttra que mata, do que ao espirito que Vivifica, póde xigir, é 
que a União não funde nos Estados instituições de ensino primario. Em ne
nhum prec eito, p:o·rém, acbaJrão apofu para a.ffirmrur q•ue ella não opóde sub. 
vencionar escolas creadas pelos Estados. 

E o primeiro effeito doo accõrdo seTâ. a subvenção. E sabido oomo os 
Esta dos Jutam com as mais sérias diflficuldades finan-ceiras para desenvol
ver o ensino em seu territorio. Bast!ll lembrar que o grande Estado de São 
Paulo se tVi-u na necessidade de modificar a sua modelar organisação pe ja
gogica, reduzindo o ·curso prirnario a dous annos, para que pudesse mi~is

trar as primei-rrus lettra.s a todos os seus d'i1Iws. 
A federação, q1uaesquer que sejam os seus apuros, dispõe sempre de 

recursqs mais amplos. 

Outra grande vantagem resultante do accõrdo serâ. a coordenação de 
todos os esforços congregados !Para a solução 9-o grande problema nl!ICiona' 
Haverá. unidade de ensilll,Q, o que é oond'içâ,o precipua pa.ra a unidlatle naJCio
nal, pois só assim se fomnan.--á em todo o Brasil a mentalidade uniforme. 
Isto se oonseguiorâ. com a unidade de -programmas e methodos, dent!'o da 
variedade que condiç'ões locaes diversas possam :impôr. 

E' claro que o Governo Federal, uma vez que subvenciona, p6de exi 
gir certas clausulas e reserva-se a-lguns direitos. Destes o de maior im· 
portancia é o de inspecção . !Claro estâ. que o inspector não serâ. simples
mente um fiscall da applicaçã;o dos dinheiros lpublicos. A inspecçâto é o 
elemento odynamico do ensino do mesmo modo que a escola é o elemento 
e staJtico. A..ss1im o inspedtor te.rn dle ser U!m proressor dos pror.Eessoores, u m 
technico a exercitar os novos ·methodos e a d'azel-os obegrur ao conbecimentJ 
e á pratica dos docentes, porque sem a inspecção toda escola tende a ex:tl>.·
par-se e a cl!lhir na rotina. A escola ape1'lfeiçôa as classes e o IP•rO'fessor aper-
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f~>icôa a escola , o inspector aperfeiçôa os .professores. E' Ibero de ver que a 
inspecção federal não exclue, antes suppõe a jnspecç:ão technica estadual. 

Qual o •criterio a que deve obedecer o quwntwm da subvenção? E' claro 
que isto não deve fi car ao a.ccaso. Tem-se entendido que o Esta,do, para 
gozar de tal favor, deve empregar uma certa porcentagem da sua re~e!ta. 
Isto é até certo ponto justo, mas faz lembrar qu& jUJStamente onde os Est'tdo~ 
gastam menos é que as populações mais necessitam do .pão do espírito e pri
mefro deveriam receber a assistencia e o oomorto. Além disto, com quC~.nt.c, 
{Ceve conco-rrer a União? Com uma quantia lfixa para cad:a escola? Oom tantos 
I•Or cento das despesa,s ? A este resa>eito não ha. unifor mid.aJde na Republica 
Argentina, variando a pcircentaigem da o()II)Jtribuição de metade 'iaté dow;. 
terços das despezas totaes. 

A Commissão adoptou o alvitre de aconselhar que a subvenção 0,.c1Iie 
dentro de um maxirno e de um mínimo, de accordo com a uensidade da po
r \Ilação e a situação financeira dos Estados. 

tEsta parece a solução mais em haemonia com a justiça e os ln ter.:;,::;c:~ 
w ionaes. Não sendo ella aodoptada, a Commissão opinaria .por uma quaJ.'· 

t!a fixa para cada escola, conforme se acha estatuído no decreto n. 13. 0'14, 
de 4 de mio de 1918. 

Ob?·iga.toriedooe do ensino - A pratica das nações modernas e cuJ tas 
···.~o convert endo em .postulado a o'beigação escoJar. Já se faz quasi desn0<.:e!L· 
"·.rio discutir o assumpto em !face da solução que ~he vão dando os povos . 

'I'odavia, .como a inda ha oiPini-ões respeitaveis que se levantam contt ·u. 
e· t.e principio, seJa permittido á Commissã;o explanar em poucas linhas o 
seu modo de ver. 

O ensin o p6de e deve ser obrigatorio. E' incO'lltestavel que ao ind1vid·ao, 
como !parte essencial do Estado, incumbem onus, verdadeiras obrigações a {}JUI.• 

elie não pó de fwgi·r. Quanto mais esclarecida é a consc.iencia individual, ma.i.~ 

elevada se torna a consciencia conectiva, 
O Estado, -como pessoa moral, tem o direito de instruir-se e o meio de o 

f~,zer, é compe'J.lk os seus filhos a formar a sua cultura. 
Accresce que, ralssim com.o o voder publico tem a taculdlade de ex:lgdr 

a contri'buiçã;o pecuniaria que constitue o imposto, assiste igua~ente a e11e . 
t•. de impor serviços ptrur<a a ~stação dos .q,uaes é condição esseniCi<al o 
srber ler e escrever, ta~ como o serviço eleitoral, o do jury, etc. Ora, quer" 
d~põe de 1'd.ns, Qiispõle de meios. .Si cada um, -solb pell1Ja dle p'assalr IPD>r uma 
COJ>itis cUnninutio, tem de ser eleitor ou jurado, é claro que, do mesmo modo 
tem de sa!l:>-::r ler e escrever. 

Não se negue, pois, esse principio é legitimidade da o]:}rigação esool!lil' . 
Invoca-se em .contr>trio o salutar e santo !Principio da liberuade esp1ri

tvol. .Mas, só por amor á dia,lectica se poderiá encontrar neste o apolo 4 
UJ~se em que se poderá ap~rinhar o ana1pha:betismo. 

Entendamo-nos. Liberdade espiritual é a liberdade da ccmsciencia ifor
mada e esclarecida, que só se conquista depois do tirocínio escolar. Invo .. 
cai-a para que alguem se po.ssa conservar analphabeto importa em n~· 

a este justamente o que S'e lhe quer dar. 
Assim, em nome da liberdade espiritual, na realidooe se supprime essn. 

iiberdade, pois se não deixa que e lla brote da victor.ia contra a ignorancia. 
que é na realidooe a mais 1pesada e ignominiosa escravidão da mente . 

. Além disso, a •liberdade espiri·ual tem a sua fórm U'la pratica na neutra.' 
!idade do Estado em quaesquer questões oo!entlficas, :religiosas· ou philoso 
phícas . Portanto, para que o liDstado não ·pudesse impor o serviço escolar, 
fôra miste r que a these oontraria fosse sustentada. por algUma -corrente de 
scientistas, por algum •credo ou alguma escola philosophica. Mas, o sclen .. 
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tista, o credo ou o philosopho qu affirmar a conveniencia do analphabetis
mo commette urn attcntado contnt. a ordem nioral e procura coru,prometter 
as condições 'Vota,es da sociedade. Oomo pretender que o Estado possa con 
suvar-sfl neutro diante de tal absurdo'? 

Diante <listo podemos ter a these da {)brigatoriedade ào e.uslno prima. 
rio como {JJU€stiio pa.cifi a no ponto de ""irista philosophico. 

E'llJcon'trar€mos em w nossa Constituição alguma co usa em contrario . 
De fôrma nenh1,nna. 

No pensar dos nossos constituintes o ensino devia ser am]J1o, geneJ ~ 

Uzado, -com uma unica restricção, seria ,Jeigo nos estabelecimentos publico;. 
O art. 72, onde S€ acham declarados os direitos concernentes á liberda

de, nada contem que ·obste a: obrigatoriedade escolar. § 1 o diz: "ninguem P• 
de ser obrigado a f azer ou deixar de fazer alguma cousa senão em virtu 
<.la lei". Logo todos poderão ser obrigados a frequell'tar a escola se a lei .. 
determinar. 

As liberdades espiritua.es estão garantidas nos par&.graplws 3°, 5° e 
(libea'dJalde de re!JigjãJo), 12° (liberdad€ <Le ccmsciencia e manilfestação do pct -
sam€nto), 24° ·(liberdade de profissão) . 

En1 nenhum destes se pód~ eillquadra:r a liberdad~ da ignorancia. F oi
tanto, não so diga que u direito de ficar analphalbeto ou de condemnar ao 
analphabetismlo os filho e o.s dependentes emcontn:a guaa"ida na Oomstituiçã• . 

A quem caberá, porém, em nosso regimen decretar a obrigatoríeda11' 
do ensino? A União ou aos Estad.os? 

Para nós é fóra de duvida que ll. União. 
Em primeiro logar, toda deolaração de O'brigatori€dade consiste em <1 .

finição ou em restricçâlo do conceito da liberdade, e esta materla oé incol.
tes.tavelmenme de direito SU!bstantivo, unioo que pô<l.e crear novas relaç - "s 
e dependencias. 

Em segundo logar, esta ma'teria se prende estl'Citamente :..o direito e
vil des<le que dliz respedito ao exe,rcicio do p-atrio poder e da tutela e at~• Co-:
gresso Nacional é que compete legislar sobre o direito civil da Republic • 
(Constituição, art. 34, .n. 23). 

Finalmente, a obrigatoriedade do ensino é protegida pel:.t. sa.n.c.;ão pen , 
e é ainda do Congresso Nacional a attl"ibuiç:ão de legislar sobre o direito cr.
m~nal. (Ibidem) . 

Assente €m these o principio, po<ler-se-á desd~ já instJtulr o ensino ob.-
gatorio? >Não, pONlJUe isto depende do apparelhamento escolar infelizmen•·' 
ausente ainúa do terrltorlo nacional. 

A população em idade escolar é cal-culada geralmente em 20 °] 0 da 1'''
pula.ção total. A frequ€nc:ia de cada estabelecimento não póde ser maior o:t~ 

20ú alumnos para um grupo escolar, nem de 60 para. uma escola i olad • 
Logo, para decretar a obrigatoriedade, precisaríamos ter um grupo esco•·•c 
para mil habitantes, ou uma escola isolada para tresentos. (Não esqueçamo• 
que ha paizes em que a população é de uma escola pa.a. cento e ciuco<>ni 1 

habitantes). 
Além disto, a obrigatoriedade daJ frequencia exige um serviÇo de as5'1,... 

tencia aos alumnos jndigentes, aos quaes teem de ser fornecidos livros t> 

material escolar como êm muitos casos até vestidos e a.limentaçã'O. Isto I"'" 
f;e obtem sem que, annexa a cada escola, lfunocione uma caixa escolar, ins,I 
tuiçoo 1'u'n.da:mental, mias que f>raca e difficilmente tem medlt"a<lo entre nós. 

Portanto, não .podemos ter desde já ensino obrigatorio, mas podemos a. 
sentar ·as •bases para rvir a tel-o. •Para isto diffusão de escolas e creação • n 
c::li.."\::as escalare Outra medida complementar que pôde ser tomada ago~·a ~ 
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imposiçã<J de ])enalidades a directores de emprezas, faibricas QU officinR?. 
<.tUe, tendo ern seu seJ'Viço menores analphabetos não empreg11em os mPi"-" 
:le desanalphabetizal-os . · ' 

Conclusões - Assim, a primeira Commissão, ·tendo considerado atrtm · 
amente o assumpto •CJJUe lhe coube em distribuição, submette ao esclarecid, 
,u izo da oruferencia, as oconclusões seguintes, em duas series, JY>lativas a twi

lleira [L diffu.são do ensin<J e a segunda á obrigatoriedade. 

PRIMEIRA SERlE 

1. • A União, em sua mis ão constitucional de animar no paiz o desen-
olvimento da;; lettras, a,rtes e sciencias, tem competencia para collaborRr 
om os Estados na di.ffusãJO do ensino -primaria e no combate ao an'\lpba· 

, otism<J. 
2. • A fórmula pa·efer1vel pwra que se -efifooti V'e sa colla.boraçãlo é a do 

"ccõrdo entre a União e os Estados, mediante as seguintes bases: 
a) A União cone derá aos Estados, a,os Municípios ou ã iniciativa p:n 

··· ular, s ubvenções e outros favores compatíveis com a sua acção conl'ti+u
onai, 

b) Os mstadoos manterão pro'Vfid:a stodas as escoilas actualmente e>.:isten
~s e as creadas até á data do accõrdo e se comprometterão a elevar grll, 
~ w.lmcntc a,s suas despeza:, com a instruc<]ão primaria aJté pelo menos 1 O •'• 
,a sua receita, assim como a des])ender com este serviço 20 •i• pelo menns. 
u :os seus saldos orçl3lmem,tar:i.OS; 

c) As su'bvanções da União applicru: - ·e-hão exclusivamente ãs escolas 
oladas ou agrupadas que se creatrem em virtude e posteriormente ao 3'" ' 
.·t·do e poderão variar entre 30 e 70 •i• da impa<rtancia correspondente HP 

, us teio do estabele<:imellto na razão directa da densidade da população p. na 
tversa dos recursos financeiros do Estado accordante; 

d) A União terá a ftmcção de coo.rdenar os esforç.os no combate ao anal 
1 :1atetismo e .de systematizar a educação nacional pelo que intervirá pelO"· 

·us orgãos C<Jmpetentes na elaboração dos prograrnmas e na applicação il<:s 
0thodos de ensino tendentes a f<Jrmar a mentalidade do ;~ovo brasileiro; 

e) A União exercei'á a irolpecção das esoolas subvenciQ;I'Iax:las, sem ex
c Lti r a inspecção dos Estaid-os nos mesmos 'lStabel~imentos. 

SEGUJ\'l>A SERIEJ 

1. 0 A Oomfea·encia U:nter-estadual do Ensin<J Primario 1reconhece a oom
pe•encia do Cong1·esso Nacional para decretar a obrigatoriedade do ensino; 

2. • A actual situação do paiz não comporta. a decretaç5,o desta met.lit'~ 

com caracter absoluto; 
3. • Declarar-se-á obrigatoria a instrucção primaria em qualquer local i · 

do.~de do paiz., desde que em um raio de dous kilometros haja estabelecimen .. 
tr • de ensino na proporção de um grupo escolar para mil ba:bitantes ou d" 
uma escola i!Solad!a p~ura treSiell1tos e -qtue, annexo ai C3ida estabelecimento, 
funceione uma caixa escolar; · 

4. • Os particulares ou em prezas que possui rem estabelecimentos fabri<l 
O•t industria,es que emp~·eguem menores de lo a 16 an.nos em seu serviço, fica
l'ã na obrigação de lhes ministrar o ensino das .primeiras lettras; 



5. • Serão punidos pelo modo q·ue a lei determinar os q.ue infringirem o 
disposto na conclusão anterior. 

Sala das sessões da Commissão, em 22 de o1utubro de 1~21 . - IIennene
gild.o àe ~Moraes, Pre;;idente. - Tat'a?·es Cavaloonti, Relator . - J. F. C a !L

na Brasil, Secretar·b . - João Lurleritz. - Eto·iao l'alle. 

Accôr do com Estado e Municip,io 

Pôde a Uniãt. Federal cona·oorar com os Estados e Municípios e com 
a iniciatJVa. priva.da na diffusão do em:·ino primaria? 

Os que re::JPO-:ldem negativamente estribam-se em tres ordens de argu-
J•LCnLo:o: 

a) a natureza do regimen federativo; 
b) a nossa Constituição; 
c) a nossa p1-eoaria situa.ção financeira. 
Vejamos a razão de ser de cada um dos argumentos. 
a.) O regi:men federativo. 
Federaç'ão para ta.es interprete.s do regimen quer dizer amplc'l. autonomia 

local, e onde quer que a acção do JJoder ge ral surja, mesmo para coilabomi 
com os poderee. estaduaes ou municipaes em obra de interesse commum, a 
pureza do systema terá desapparecido. 

Não creio que tenham razf.o os que assin1 argumentam. 
O que a historia do system a il'ederativo nos r evela é que os ·povos por elle 

regidos eslão cada vez mais tornando nacional a sua vida escolar. 
Basta considenw: os exemplos da Suissa e da A.Tgentina, dous modelo~ 

do melhoJ· e do mais lidimo federalismo. 
Na Suissa, o pnimilivo te.·to -constitucional, reflexo do pensamento do 

radicalismo federativo, estabelecia que aos Cantões caberia. prover ao enSl· 
110 primaria obrigatorfo e, nas escolas publicas, gratuito. 

A' Confedera<;ão assistiria apenas a faculdade d& estabelecer ou auxilial· 
além da .l!l~·t:Olá. J'olytechnica. já exiEten1.e, uma Universidade e outros esta 
belecimentos superiores de ensino. 

'Hlm face cles3e regimen constitucional, a democracia suissa começou a 
sentir se-r-lhe impossível dar solução á questão do ensino popular, a ba:::<> 
untca, solida e e:; ta v e!, do goven10 do povo pelo proprio povo. 

Os Cantões nü.o tinham recursos para manter escolas sufficientes á.~. ne
cessidades da população. 

Em 1902 o voto popular fez accrescentar á Constituição, sem que ferido 
floeasse o regimen f€d r.ati'vo, o artigo 27 bis, pelo qual, como apoio e no 
cumprimemtu doE deveres impostos aos Cantões 110 que se refere ao ensinu 
primaria, a Confederação ,lhes concEderia auxilias e subvenGões que lei ordl
narl a regulal'ia, como d<e facto ·regulou, com as maiores vantagens para :. 
-::ausa da democracia suissa. 

Na Argentina tambem. no inicio do rf'gimen, o ensino popular ficou :. 
c.:t.rgo exclusivo das Províncias. de fracos orçamentos, de m.inguados. re· 
cursos . 

Em bre·;e, -compr,.hend<>ram os dirigentes que era preciso ton1ar n ovo. 
rumo. A estatística escolar revelava cifras desola.doras . 

Sarmiento. e Avellan~da puzeram-se á frente de uma granrle ca.mpanl:. 
jJe1a na'Cionali~çãú da eE:cola. 
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Entre os argumentos com que eram combatidos figurava justame.nte o 
tJUC no Brasil ainda é invocado para impedir a ol:>ra salvadora . Mas, acima 
da leltra constitudonal, t>lles co!locaram o espírito que anima toda a vida 
política argentina. 

Mostraram que, ent<egue ás Províncias, .iámais poderia a escola popular 
realize-> r no paíz aq,uillo que della se esperava: o eeclarecímento geral do 
espírito publico para sobre esta base ser construi lo o edifiicio da verdadedra 
republica. 

A -açãc. começou então a subvencionar as Províncias, ,passou a fundar 
escolas normaes, crem.: escolas primarias na. ca]Jital e nos territorios federa,es. 
até c"heg<U· a lei Manoel La.inez, de accôrdo com a qual poude manter directa
mente instituto· escolares primarias nas propri.as ProVincias . 

E~tava dado o passo definitivo sem que a Argentina deixase-e de se 
goYernar pelo systema federativo, mesmo sem q_ue tivesse necessidade de 
tocar nos seus t extos cc.ne,lltucionaes. 

Si é esta a lic;:5.o ela histeria de povos que vivem em pleno regimen fe
<lerativo e cujas tradições mais legitimamente deveriam autorizar o Jocaiismo 
escolar, porque são povos que veem da confederação para a f ederação, co!l"l() 
pretender tJUe o .Brasil, que vem do unitarismo para o federalismo, nã<> 
poEsa cuirlar pelos seus podflres nacionaes de crear e diffundir a escola, 
quando as mesmas razões que actuaram na Suis~a e na Argentina, aqui ;por
ventura mai~ poderosas, est.o'lo a aconselhar que façamos da educação po
!'Ular a nossa preoccu~p:..ção maxima, o programma fundamental dos nosso!' 
·erdadeiros homens de governo? 

b) A .Constituição li'ederal. 
O exama consciencioso dos texto da nossa Lei :M:rugna evidencia-nos que 

f'ffeclivamente o pensamento dos organizador~ de nossa vida r epublicana 
foi l.mt,·egar aos poderes loc:?.es o -:Iever principal de attenoer ã questão do 
•'nsino elemPnlar . 

Era, aliás, de~graçadamente, a tradic.ão que nos legãra o regimen 
C!ecahido. 

Mas, cumpre accrescentar, si o pensamento vecncedor no Congresso Con
•lituL'lte foi o de entregar pnincipalmente aoe. Estados e municípios os cuida
dos com o ensino primaria, não se póde concluir desde logo, e apressa
<lamente, que tenha ficado inhibido o poder federal de cooperar com as 
wu tras forças administrativas na solução do problema., mesmo que se eviden
ciasse que os 1·ecursos dellas eram insuffici n tes para attender áS necessidades 
fundamentaes da cultura popular. 

Basta considerar (copio aqui palavras que escrevi, ha tempos) que or
ganizamos a nossa vida politica pelas norrnâs republicanas e dem~craticas, 
normas em a.bEoluto impraticaveis em um paiz em lettras e sem cultura 
ch•ica, sendo, pois, um perigo para as nossas ;proprias instituições o anal
pha!betismo, que, na impossibilidade material de ser extirpado com os re
cursos ]J<U'ticularelõ· dos Estados tem de ser combatido pela União que não 
t~m só o direito.· mas, antes de tudo, o dever ds c1·ear condições de tal 
o·rde'l11 que permitt<Un o florescimC'llto do regimen pela nação escolhido e 
adaptado . 

Concedendo mesmo, e só para argum ntar, que a nossa Constituição es
t~bcleça a competencia unica dos Estados em materia de in Etrucção elemen
t:tr, ha ainda a ron~iderar quP. os textos constitucionaes, de accôrdo com 
a mais seguida orientação entre os interpretes do direito publico moderno. 
Hão applicaclos elastica e progressivamente, vrocurando · l:'e sempre harmo
nisal-os com as necessidades do momemto hi"'torico em que teem de actuar. 

E nenhuma n ecesstidade mais premente na hora ·historica que ,pa&.a. nG 
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Brasil do qu e a da diffu são da mstrucção popular, a licerce unico sobl"e 
o qual pôde assentar a segurança e radicação do r gimen que a União 
.mais que a qu alquer outro organismo politico cabe assegur ar . 

Demais dea.n~;e da propria lettra conôltitucionaJ por mais que o procure, 
não encontro q ualquer prohibição expressa ou i~IJll.cita da ingerencia do 
poder federal que por certo não exclue a dos departamentos estaduaes. 

Nesse sen tido é já hoje vultosa a corrente dos nos.sos constitucio-
nalista.!: .. 

Araripe Junior, ao meu vêr, deixou perfeitamente esclarecida a questão 
quando, e.nnutnerando a instrucção prilnaria entre os assumptos sobre os 
quaes o Congresso Nacion al pôde legislar, comtanto que não crie emba
r~os ac. livre exercic\o de a.cção governamental dos Estados·, escreveu: 

"Em vista da lettra do nosso pacto fundamental a U n ião não está 
inbibida de exercitar a<;tos legislativos concernentes á instr ucção primaria. 
comtanto que esses actos respeitem a autonomia e:;;tadual e não con tra 
venham ao que as' legislaturas respectivas tenha;m e:::.t a.belecido . 

Funcção suppletoria bem caracterizada vela Constituição, ella. pôde ser• 
exercida com aquella amplitude compativel com a dualidade de jurisdicções 
e na conformidad.e <lo regimen escolar adaptado em cada ~tado" . 

Recemtemente Araujo Castro no seu Manttal da Constituição B 1·asüeira, 
desenvolve larga 'cópia de argumentos na justificação da bôa dou trina e 
demonstra que a solução pôde ser dada, recon·becendo-se á União a !acu idade 
de crear e subvencionar escolas, sem pr ejuizo .para a autonomia doz 
E~;Jtados. 

A Constituição Federal não é, pois, embaraço á acção dos poderes federaes 
que as n ecessidades sociae~ esi.ãc, reclamando para o mais largo desenvolvi
meu to do ensino popular . 

c) A situação financeira : 
Ninguem desconhece, ante:::. todos. sã.o ob!'igados a proclamar, as apertu. 

ras ~m que se debatem os cofres p ubllcos federaes. 
Sabe-se que vivemos no reg:men permanente do iteficit obrigando 0 le

gislador republicano a procurar todos os annos em variedad~:S novas de taxa
<;;ão os recursos com que manter a nossa compLicada engrenagem adminis
trs.tiva. 

Mais ainda: os e.ITIJ)restimos externos, as emissões de titulas de divida. 
publica interna e as grandes emi:::sões de papel moeda são recursos a que n os 
apegamos constantemente, avolumando os nõssos já muito avultados com
promissos, mas impeóindo que a machinà de nos:::a administração federal 
venha a paralysar. 

O que é certo, porém, é que, a despeito desta situação iLeficitaria, que 
nos vem do rcgimen passado e que o actual vae conservando, semtpre encon
tramo:; recursos com que attender a emprebendimentos varios conductores 
do nosso progresE-o alguns, por certo a maioria, desordenados e' immoderauos 
outros, a attestar erros sem conta na nossa directriz de plltica econ om ·ca 
.e s-ocial. 

Sõmente, para a instrução popular é que não temos, do ponto _de vista 
federal, lançado vista carinhosa, e, quando nella. se falia, é para allegar que 
os recursos J'ederaes são minguados e n ão é possivel distrahil-os das obri
gações precipuas q u e a Constituição confiou á ruao. 

Entretanto, é, ao meu ver, errado e falso esse ponto de vista . 
Bõas finança~ só poderemos conseguir, quando tivermos revigorado as 

enet·gias ãe nossa gente, tornando-a a.pta a produzir muito e a produ zir bem, 
{)apacitando-a a tirar da nossa terra as farta.!:. a,i_queza.s que nella se 
contém. 
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Para isso o passo inicial é, n ão pôde deixar de ser, o da instrucção po
pular que os Estados l!lão . podem ministrar, com. Ós seus orçamentos actuaoo, 
senão a uma pequena porção de população irtfantil, restando 41·5 della ua 
s ituação de integral analphabetismo, e isso em uma época em que todo o 
trabaLho de producção da riqueza tem de ser gu1ado rpela inte1ligencia es
clarecida e pela cultura, alliadas que já agora :::-ão inseparavelmente a im
dustria e a sciencia. 

cabe aqud re,produzir a resposta que em 1882 dava Ruy Barbosa aos que 
allegavam motivos financeiros como inhibitorios de acção do .poder geral 
no desenvolvimento do ensino primado: "Esta objecção, dizia Ruy, está 
respondia. Ella encerraria o paiz em uma eterna petição de JPrincipio, ém 
um circulo vicioso irusuperavel. A extincção do deficit não pôde re:::ultar 
senão de um abalo profundamente renovador nas ifontes espontaneas de pro
ducção . Ora, a producção é um effeito da i;ntelltgencia e está, por toda a 
superficio de globo, na/ razão d~rec1:a da educação popular. Todas as leis 
protectoras são inefficazes para gerar a grandeza economico do paiz; todos 
os melhoramento:::. ma.teriaes são :incapazes de determinar a riqueza se nã<> 
partirem da educaç;ão popular a mais creadora de todas as <forças eco~omicas, 
a •mais fecunda àe todas as m;eiúiãas filn anceiras. 

A todas as impugnações estribadas no argumento da nossa estreiteza de 
recursos, da necessidade de econGmia, da grand~a dos sacrifícios exigidos. 
poderemos r esponder sempre tal qual Macaulay, em 18137, na Camru·a dos 
-ommuns, sustentando o credito Pedido .pelo governo para o desenvolvi
mento das ·instituições escolares: "se encararmos este assumpt<> :;:.Qb o ínfimo 
ponto de vista se considerarmos o ente humano uniCa.J.nente como um pro
ductor ele riqueza, a differenç;a entr e uma população intelligenrte e uma 
:,JQdlUlação estupida, avaliada em 'libras, shillil!lg:;:. e ;pennys, excede cem vézea1 
s. somrna solicitada". 

Qualquer que seja o sacrilficio exigido esta resposta é sempre 1rrepli
Davel. 

Na direcção destas idéas, concluía Ruy Barbosa, caminham hoje todas 
as naçõe:::. adiantadas. 

O mundo assiste a uma porfia sublime, em que a preoccupação dos povos 
superiores dir-se-'bia consistir em exhibirem a sua liberalidade para com o 
<lesenvolvimento do ensino, á medida de sua civàlização e de sua digni
rla.ct&. 

E:::,tá demonstrada a falta de razão que assiste aos ct.Ue se oppõem á 
intervenção do Poder Federal na disseminação da cultura popular. 

O,s seus argument'Os não resistem á menor analyse. 
Nem o regimen federativo, nem a .Constituição Federal, nem mesmo a 

~ituação financeira. impossibilitam a collaboração reclamada. 
Mas, -se como ficou evidenciado, o Governo Thcleral pôde agir ma dif

fusão rlo enEino primaria, em collaboração com os Estads e municipis, resta 
indagar se essa coUaboração é necessaria, isto é, se a União àeve agir. 

Para responder afiirmativamente basta ter em attenção que somos um 
paiz ele 80 o/o de arralphabetos, e t1ue o.s orÇamentos estacloaes e municipa.eE·, 
mesmos naquelles departamentos administrados cuidadosamente teem sido 
lnsufficientes para debellar o grande mal. 

Sô essa conE·ideração justificaria a intervenção benemerita. 
Benemerita, porque se refere a assumpto capital pa.ra os destinos da 

democracia brasileira. 
Claro está que não sustento a these em face de qual a questão do ensino 

primaria é a questão unica ?. ser enfrentada pelos nossos governos e pelos 
nossos legisladores. 
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l\1as sustento, e creio que com os melhores fundan1entos, que é o nosso 
problema iniciai e fundamental, da solução do qual depende o encaminha
mento de todos os. outros. 

Corno, pot· exemplo, conseg-uir o nosso fortalecimento economico augmen
tar e melhorar a nossa producção, se continuam1os, nesta época d'e trabalho 
guiado pela inteUigcucla.' de industria prbsa directame.nte á sciencia, com o 
nosso operario sem escola onde receba o mínimo de instrucção indispensavel 
ao mister a que se destina? 

Como, por outro lado, fazer penetrar nos espíritos a noção do dever 
militar, do tributo de sangue que todo cidadão deve á sua Patria, quando 41 5 
desses cidadãos jãmai.<;:. receberam esse resumo de educação cívica. que a 
escola primaria deve ministtrar através a synthese de nossa historia das 
nossa., lnstituiçõeE· da biographia dos nossos gramdes homens? 
· Como, ainda f~zer radicur as proprias instituições democraticas q ue no
n1in.almente nos regem, se democracia significa direcção e governo do povo 
,Pelo proprio povo, e no Brasil poucos são os cidadãos com a instrucção im
prescindível a uma ingerencia, mesmo limitada, no exercício das coisas 
'publicas? 

A instrucção elementar é, pois uma questão basica, em que todas as 
<Jutras, afinal, veem entroncar e esbarrar. 

DessimL:aal-a, generalizai -a. ê dever do poder publico, supremo coordena
dor das necessldades soclaes, e não vejo como no Brasil o governo federal 
possa conservar-se indifferente a sua maior e mais completa diffusão. 

A convccação ela Conferencia de In:::trucção P.rimaria de iniciativa do 
(rrverno Federal inspirada pelo honrado Sr . .P~·esidente da Republica e 
pelo seu digno auxiliar na pàsta do Interior ê symptoma evidente de que o 
grande pi oblema da desamal)}habetisação do Brasil jã figura entre as cogi
~G5es principae. dos responsa;veis pela direcção de nossa vida publica . 

'Cre-nte de que assim realmemte ê, venho, no desenvolvimento da thes~ 

primeira que me fol dü;tribnida, e em harmonia com as idéas aeima expostru;. 
submetter á ccnPideração dos meus compan11ei1 os de commissão as seguintes 
conclll!;ões. 

1. A Umáo collaborará com os Estados, municipios e com a iniciat!vr. 
privada na diffJsâo do ensino primario. 

2. A collaboração da União, em face do que fôr combinado •·om c.s 
p0deres locaes, consistirá, conforme a.s clrcumstanéia.s, em auxilio::; ou sub
venções ás unidades federadas, ou na creação e manutenção directa de insti
tutos de ensino primario em qualquer parte do territorio brasileiro. 

3 . Nos accôrdo a estabelecer entre a União e os Estados, para a dif
fusão do ensino prima!·io, alg11mas c·ond:içõe!"· precisam desde logo ficar ac
centuadas, entre as quaes as seguintes: 

a) os Es'tados d<::verão despender pelo menos 5 o/o de seu orçamento or
~l.inario com o ens.mo prlmario. 

õ) a subvenção a eer dada ao E tado destina-se ás escolas a crear, 
obrigado o Estado a manter o numero das existentes, devidamente providas. 
ao tempo em que começar o regimen do accôrdo. 

c) os EQtac1os ficarão no dever de estabelecer e realizar o principio da 
obrigatoriedade progressiva do ensiJl1o. 

4. A obrigatoriedade deve ser relativa e circumscrever-se aos pontos· eln 
que haja escolas em numero sufficiente ás necessidades da população em 
1dade escolar. 

Rio de Janeiro, setembro de 1921 . - José A1~gusto. 
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Nacionalização do ensino pri·mario 

Parece que- a alma na·cicnal, pelo seus :na1s legitimO> orgãos, vae re
uT,]lc cer!dt· a ne~P-·sid··,ci€' de ;~ Paíz sahir, de ·no, •lo estado chaôtiC•J n que. 
n• ~n:IL. .... ,·!.t d·.· t n::.:i;1o prin-n~rio, nos I vara1n 1s tE•ntl~J~C~~ dscentraliza·lora::; 
'lo primeiro Imperio e da regencía e a cujas in .iuncções se subord-inou o "Acto 
\.àdicíonal ., , de 1834, commettendo ás r:rrovincias o problema da diffusão do 

' nsino pr:imruri!o, erro qu a .Republiea não procurou corrigir, mas pelo con-
·.:;t rio, é.lô,'gl.~;J \ -ou . dando aos FJ'stados 3. i nCUIT!h:.?1l(·La '"1a diffus5.o u~) D'!e~mo 

!1SinO. 
O que tem acontecido, todos nós sabemos. Poucos foram os E·stados que 

.,e desvelruram pelo a sumpto. Em alguns, a porcentagem de analphabetos, 
n·esenteme.nte, é de 98 •1•. e: mais sem •nenhuma esperança de que elle , tão 
~d o, devido ás suas actuaes ·condiçõe economicas, possam melhorar essa 
viTtante situação. 

No entretanto, ninguem, de boa fé, poderá negar que :~. fonte mais pro
uctiva de renda está na diffusão e elevação do nivel da instrucção popular. 

·ante impereeivel, sempre livre das altas e baixas dos merr.ados. 

TENTATI\'A Il'EJ CEJNTRALIZAÇÃO - RUY BARBOSA El EJPITACIO PESSÕA 

A tentativa de centralização do ensino primaria, defendida com a b l'i
hante clarlYidencia do genio de Ruy Ba.I'bosa, em J 2, nada produziu. N~s

.. • assumpto, como em muitos outros, Ruy, a a lma naciona:l, foi vencidn. 
Decorreram 39 annos, quasi meio seculo, e hoje, um outro grande bras!

l<>iro, o eminente .Sr. Dr. Presidente da Republica, determinando n. co11 vo
Lação da "Conferencia elo Ens1no ·Prima.rio .. , deu um grande •passo, cu jos re
ultados. quaesq,uer que sejam, já o disse, penso determinarão nova directriz 
o proWema da na-cio,nalização e eliffusão do ensLno prima.rio, por focaJ!izar 

., a ttenção do paiz para esse assumpto . 

NA ARGENTINA E NO BRASIL 

Que esBe passo seja o primeiro• para que acompanhemos a evcluç:ão da 
<'• lucação nacional argentina, e\·olução assignalada pelaJS grandes ref(\rmas 
da s\.la lnstrucção primaria em 1871 e 1907, respectivamente, pela intet-ven•~àu 
{l .recta e indirecta da União no ensino tPrima.rio das suas provh.cia.s, sib 
•" meus votos. 

Digamos todos como bons brasileiros: ·'Exercito nacional, ::vla·i.th~ na
. 'onan, Miagistr.a.tura nacional e 'lnstrucção px·irnaria na:ciona~. como meio 
de cohesão do grande patrimonio que nos legaram os nossos maiores.'' 

U Ai'<ALPHABm:'IS;Mo E O NACIONALISMO 

A nacionalização elo ensh1o primario no paiz, em geral, e, en2 particülar, 
l!Os Estados do Sul, ê, conforn1e penso pro-blema mais importaute Õ•> q•Je u 
c0mbate ao ana[phrubetismo. ' 

Já em relatoni.o d•e 1919, dir<igiCJo :ao Exmo. ST . Dr. ::\finist.ro da Justica 
e Negocios Interiores, tratando de certas occorrencias observadas no del:>en~
y. enho elo cargo <l'e ins~)ectclr fedeml das escolas sub-ve;ncion.'\das em .Santa 
Crttharina e:>."l)ressei-me, maJs ou me'los, da seguinte fôrma: "analphabetG>l 
foram para mais de cem mil brlllsileiros, lançados nus inv!os sertws do Pa-· 
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raguay, contra o despoUco governo d.e 1Solano; analphabetos f.:>ram o.s ser
tanejos que cle.sbravar.a;m o aqto Amazonas e o Acre, re~liza.ndo feitos que· 
custariam milhões ás nações da ve~r.a Europa ou ::..· pujat.te Norte-America ; 
analpha:betos foram .a,quelles que, com Placido ele C><usbro á fll:'!e'Ilte, vinga.ram 
os in.sultos com:mettidos contra noo, no extremu norte; anlaphabetos, vor 
certo, foram aquelle.s que, de 1630 a 1654, em Isuar~ssa, Tabocas, (;uarara

.. pes, etc. , forçaram o batawo, opulento e IPOder<>iSo do seculo XVII, a res
peitar a integralidade da nossa nacionalidade nasc..ente; finalmeThtt:, anal
phabetos foram os bandeirantes .CIJue ousados a'::~·av.;.;saram o>; sertõe;, bra~i
lios, comboateiilido o sanhudlo ca:stelbanlo e dilatando aJS n ossa sf.ron teims. 

1'-~1' ,1 rt~ro e nem vosso fazer :1 Je~·e'>a do analvha.1:>ecismn. 
Aponto factos que evidencla.m ·l lle 'la. ~lma da ltossa gentP, curroicla, em

bora, pelalS tndem1as e pe>:> a H<•Jphai>eo,·mo, ma., não ·•J:~·ol:la. pelo estl·an
~reiri.smo, o Brasil sempre encontrou dedicação brasileira. 

Hode, porém, os tempos são outl·es. 
Somos um paiz que deseja ardentemente maior colonização, pro-venha 

elli!\. donde provier. Tambem ê um facto ... 
Portanto, taim•bem, é justo, j usti.ssimo, qoue nos aj}ipare,bemos, séria

mente para naciol•aliz:a,r. já não digo os immlgrantes, mas os seus filhos qu'> 
na.scere1n, de fórrna que elles, em qua.lquer enrerge.ncia, so•bJ-etuCLo na hor 
terrlvel, sejam unicamente brasileiros, como o foram os nossos maiores. 

o DESNACIONALISMO E A ESCOLA PRIMA.!UA ESTRANGEJIRA 

Um dos graJndes factores da lenta e imperceptivel desnaciona!ização roo 
que vae passando o nosso paiz, e, ,por tsso mesmo, muito a temer, ê que de
zenas ou centenas de milhares de crianças aqui nascidas, brasileiras con
forme o nosso texto constitucional, sejam educadas em escolas primarias 
etrangeiras, escolas que adornam aJS 'J)aredes -ele suas salas corrn retratos de 
vultos e cousas que não são nossas, <J.'ue empregam llvroa cu jus a.ssum•ptos 
n em de leve se referem â.s nossa.s traé'Jções, á nossa hi.storia, e. nem ao me
nos. aos ·nossos caucl.alosos rios e ri'.<as florestas, emfim, que ao en~inarem 

a nossa lingua, a collocam em segu'lldo plano, propositadamente mal ensina
C!a e, muitas vezes, n ão ensinada . 

Si formos bem ap•urar a que numero vae o total das escolas primariaM, 
que. neste paiz, ministram seus programm.a.s, em li~guas estr<tngeiras, ser11, 
um nunca acabar . 

Essas escolas, graças ú nossa ignora.ncia, pouco ca~o ou crendice er> 
protestos de mutua cooperação de aJSsociações e :SO'/I'rro5 estrangeiro, ni' 0 
medram apenas nas extensa,\ e ricas .colonla:s do Rio Grcl.llcle do Sul, 1Sanl.L 
Catharlna e Paraná. Estão espalhadrus por todo o 'J'lh :t ~omeçur p-or FS n 
Capital. 

T ODOS UNIDOS 

. Relativamente á nossa desn·acionalização, entend·J tambem clevPr r efA
rir-me a algumas noticias pUb·licadas, ultimamente, pela imprensa des a 
Capital. 

Primeira: Gcwreio da MCúnhã, de 11 d:e agosto p>asJSac'l!o : "iLonQres, 10: 
Acção dos cor.sules lnglezes no Brasil) Responclendo a uma mterpellaçâo na 
Camara dos Communs, o sub-se·cr etario dos .Negocies Estrangeiros declarou 
que os consules britannicos no Brasil não podiam, segundo as leis brasilet
l·as, proteger os subditos inglezes nascidos no Brasil e os fil<hos de paes an-
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glo-brasileiros contra certas e determinadas obrigações, entre as .(})Uaes a du 
serviço militar. Nesse partkwlar, adeantou o sub--secretario dos ~egocios Es
trangei-ros, o governo britannico estaJva estudando o meio de se entender com 
o g<l'Verno brasileiro, no sentido de se estabelecer. a isenção do serviço militar, 
no Brasil, para os cidadãos de dupla nacionalidade". 

Segunda: O Pa-iz, de ·26 de agosto ]}roximo passado. "Propaganda aile
mã . Os jo.rnaes de hontem noticiaram terem chegado da Allemanha, nu 
D antzig, os pr-ofessores Orossourth e Tim.pe, sa.lientes membros de uma das 
')eutsC>htum" teutonicas, associações essas, cujo fim é <fazer -oom que o alie
mão e seus descendentes no estrangeiro, al!ê a milesirna geração, se conser
vem inconfwndi•velmente allemães. Os illu·stres evarugeti.sad-ores dleclaram que 
•ão perc'o•rrer rus escolas allemãs &e S. Pa.u lo, Para;n'á., Sa·nla CabhBJrina, 

Ui o Grande do Sul, etc." 
Te1•ceira: "Não ha muitos dias, tambem, qua.<>i todos os jornaes desta 

Capital noticiaram terem partido de Tokio para S. Paulo 11 professores Lia
•onezes, afim de ensinarem nas escolas nipponicas daquelle Estado'' . 

Quarta: "A .Sociedade Dante Alighieri. O Comitato da Dante do Rio 
ue Janeiro subvenciona, tambem, diversas e CO'la.s <popwla,res italiana.-;, nas 
quaes o ensino tem o primordial objectivo de melhor fazer conhecer e amar 
,~ •ItaJlia e o Bl'asil e onde s·e artrende a1ém do italiaruo, o portuguez, a histo
l'ia e a -geogra!l'hila! lJ'rasileilra, ensinla.Cl!os com admi.ravel proficien'<!ia etc. " 

Ora, ahi está, m um ,puawado de l!i.geiras nQ!Ucias, como os est1·rungeilros 
trabalham pa.ra cerrar os laços de solidariedade entre sens paizes t> seus 
•lescenden<tes. 

. OS NÉO - BRASILE!ROS 

Si os <filhos, netos e bisnetos de inglezes, americanos, nancezes, a.lle-
Jães, polacos e i'taili'anos, rm.Scidos no B~asil, se ed.UJClllSISelm em escolas brasi

. ·iras, bem organiz-adas, cujos programmas, além do mais, se enquadrassem 
· as nossas necessidades de paiz desejoso de assimilar os nêo~braslielros: sJ 
l-1 se dêsse, penso, não haveria necessidade de .autoridades estrangeiras Sfl 

estarem, oconstaJntememte, envclven{lp em assumpt:os 001m.0 os atm;ntados. 
Cessada a causa, cessaria o eflfeito. E a ·causa, quas1 sempre, provem 

las reclamações que, junto aos con!:'ules e ministros estrangeiros, promovem 
crande pal"te daqruelles que aqui nasceram, mas que foram educados em es·
c~ l~s estrang-eiras. 

As mais das vezes, essas intervenções não procedem de reclamações fl e 
·trangeiros. Elles :para cá transportam, desgostosos de suas patnas ou se· 

4a.iosos de prosperidade, que nellas não encontraram. rSão os seus filhos ou 
'letos estranhos á nossa cultura, tradigões e língua, qu,e, de fôrma alguma, 
q et·em se misturar con> urna raça de negros e mestiços ... 

Acerca dos effeitos dais escolas estrangeiras, particulai'.iz.ando 01 caso 
c•·m 1:elação ás escolas allemãs, do sul do paiz, já a 25 de março ue 19ló, 
er•1 officio n.- 338, dirigido ao E'xmo. Sr. Dr. Ministro da Justiça e Negocios 
Interiores, eu dizia: "Junto tenho a honra de enviar ·a v. Ex. a trad ucção 
d. proclamação a que me referi no telegramma sob n . 90, de 16 do corren
l~ fazBndo 8JCOmpanhal-a do jornal que a publlcou". 

·• Julgo, Exmo . Sr., data venia, que essa publicação visa pertut·bar a: 
execução das medidas •Concernentes á na.cionalização do ensino, tomadas ul 
timamente pelo . Governo deste Estado, e por V. Ex., mdeidas essas, deve.. 
di~er, brandas e liberaes, a meu ver, escolas ullemãs, como de outras escolas. 
estrangeiras, seja ministrado na língua vernaC'Ula". 
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Pelo q11e diz esse jo.:-t>-11, em plena harmonia de v ista. com a imr·rens 
allemã elo sul elo Brasil. e com outros elementos germanicos ~·eaccionario~.< 
:ts escolas allemils, em sYnthese, quet'e!n o seguinte : não obedecr a um pro. 
gramma -official e s im aos progranunas que lhes forem delineaclc•s pelos seu. 
pastare:;, p.,las sua~ communidade~. ~ompcstas de a!lemà~.;s ou fle seu3 descen 
dentes q.ue desconhecem a lingua vernacula; desejam, emfim, nilo so(f:-er 
fiscalização ou o conlrôle dos poderes publi cog'' . 

Não trariscre1•o a jJl'OCI>.<mação, por ser, demasiadamente long.'l. 
Em s umma, porém, ella aconse!ha\·a a.os colonos e professores allemüeb 

a desobecliencia úS leis elo l!Jsrado e ás federaes , concernentes á na.eum:...li za. 
J;ão dr, ens ino prlmario-, rliz.endo que, POl' todos os meio8, se oppuzessem á 
escolas"'suJJ.vencionaclas pelo Governo Federal, os [lt'ofessore.!; particulares, 
não ar:ceitassent n ca.rgr, ..:le prnfessnres das escolas pagas pei'O Governo, (a;, 
quacs era·m a cadeia de ouro com a qual se pretendia slllffocar os sentimen 
tas allernães), e :wa paes ·que não puzessem se.us filhos em taes escolas. 

P0t1· es;:,e motivo, ju163.Tlldlv que essa publicaç.ã,o elza ppr turbad'•H-a d!> qu ' 
determina o n. 2, do art. 4, ela, instrucções de 5 ce z.junJ1o àe 19lô, haixad;; 
para a FJxecuçã'O do decreto n. 13. 01-!, eles te anno, e mais do que me L'eCrJl! t 
mendou o Exmo. Sr. Dr. ),:!.'ini.~tro, rn aviso n. 162, de :~2 de j:Lnpit·o prc 
ximo findo, denunciei -o redruct-D!- da Blwrnenaue?· Zeit1~n.q ao .Sr. Dr. Pro 
curador da Republica, em Santa catharina. Acto ste que o s•-. Ministrü 
apprD>voll e !nu vou. 

Tal L'eclactor, porém, 11it.o era o autot· ela proclamação . El!a ha 'Íi1 Sit.lt 
rmblicada por jnrnal all.,mào do Rlr> Gí",;.ncle do Sm. O redactor do .FJZt~nw
naner Zeititng. jJOrém, a. pu·bHco·u prt•:•:J.dendu rl'l FJowmentv.rio:s vFJrmell.o, 

No caso elas escolas allemães e outras -cujos programma. · são mini trn 
dos em língua estrangeira,. ha ainda necessiCia:cle ele a nossa legislação esc;,. 
lat· não se confundir com as escolas particulares, cujo ensino é ministrado, 
exclusivahnente, na lingua Yernacula, poi•s estas são naclona.es e ~Jrestam r•
levantes serviços ao j)aiz, en1quanto aquellas sfuo estrangeir-as e incon•v<mie n 
tes á nacionalização . 

• ~ JDÉA DbJ PATRIA NAS ESCOLAS E 'l'RANOEIRAS 

De ha Jo·ngos a.nnos o•bscrvo e combato, entre outras cou.sas ele alta i 
conve<n.ie.ncia, a definição de pat.Iia dada pe.~os pro!fle,ss'Orre elas es·::olas esi\.ra •· 
geiras . "Patria, dizem f.>lles; é a terra. dof! noss 0 '! paes nu dos nossos avo~ 
Patria é o sangue, a raça, a alma de um lJOVO. Esse patrlmo•nio legado pr·· 
los nossso éi.\'ÕS, devemol-o conservar á custa de todns O"- esforços'' . 

Certa ocoasião, examinando, em Blumenau. uma turma de 3-t profess · 
res particulares, ·!lJUe, em virtude de lei estallual, para reabrir as suas e'i · 
colas deviam provar saber faJlar a língua ·vernrucula, ben1 como a geogr" 
phia e a histeria elo Brasil, por méra ~sua.lida.de, <;le passagem, achou -> 
presente a esses exames, -o Sr . Dr. Jos<'! Boiteux, .Se cretario elo Interiot ' 
Justiça de Santa Catha.rlna. 

111uito ele industria, conheced<Jr I[U~ i~. ">T& dos ensimtmentos ministr: · 
dos pelas escolas estrang~ira.s, a todoR 1·epeti a pel'gunta: "O que é Patrü•'' 
Préviamente havia rogado ao Sr. Dr Secretario que não interrompesse eR"~ 
pergunta, que eu desejava i'azer do primeiro ao ultimo candidato . Todo . 
sem discrepancia, responderam pela fôrma apontada, isto: Patria é a. ter,·, 
dos nossos paes e ele nosso,., avós, ~te., justificando todos, uns mai:;, outrú:! 
menos, a definição. 

Ora, essa idéa de Patria, ministrada, em geral, por todas as escolas 1 -
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idas por professores estrangeiros, sejam elles allemães, italianos, inglezes 
uu francezcs, der·orTe de principias que nós não podemos admittir, pnr nos 
.·er incnu>Venientes, -confo'l"me está previsto na nos a Constituição. 

Desde 1907 até hoje, sempre que se me offerGC:e occasião, ao inspeccío
tar uma escola estrangei1-a, abordo, entre outros assumptos, a questào do 

r ue seja patria . 
Inutil é dizer que, em toda's, entre alguns alumnos que já faliam a lin

ua ve-rnaeula, ouço .q,ue Patria é a terra dos nossos ,paes ou de nosso~:' 

vós, etc. 
A isso, naturalmente, como é de meu dever, com grande desagrado ãc:~ 

·pus prof ssores, desagrado que os meus cincoenta annos pennittem obser
' o r através de suas physionomias, eu sempre retruco, dando uma lição so
l· ·e o que séja lJatria e quaes os deveres para com ella. 

E como em quasi todas as escolas particulares, nas oonas coloniae;;, os 
r;lumnos ou me ciomprehendem mal ou não me comprel1endem, por de~co· 
; '1ecerem a lingua verna.cula, valho-me da mimica, do desenho e de com}l:.tra· 
,•fies para dizer- lhes ·que pa;n·ia é ü paiz em que nós nascemos; '1Dcle pela 

rim eira vez respiram s, sob cujo céo nos abrigamos, etc. Em seg'1.tirl::t p:u;so 
dizer-lhes: que esse pai21 é os Estados Unidos do Brasil. Um dos pelo ter

torio, pela historia, pela Ungua e, sobretuoo, pelo ardente -..!esejo ele ~em· 
·e se consetwar unido, por esses laços. 

Para esse :fim, costumü desenhar uma grande arvorb C()m enonne trai•· 
o e cheio de ramos . 

Em 11ma linguagem, meio aJleiDc'i. e meio portugueza, que muit·J rl!verle 
crianças, dig-o aquella at·vor dá: apEei (maçãs), a.rnelsincr (!GJxaoja:<), 

1 'issirge (pecêgOs), amanaz .(abac.:t..'Cis), banene (bananas). 
Elias ·se entreobham cspa11tadn.s e ae·J.l:'3ni rinJr,·~o g·osto.sau1ento. ~~· t1 

r- omento. Pergunto, então, tan1bem .ol;;,J:'l.nttvlJ : "\\rarrum lochen Sie'!" <Do 
r:-1e se Tiem?) '·Não acreditam?'' 

E todas, unisonas, responcl m: N·3i.-. , !Ü:J) . 

Então~ contin•.t:·U1 ~1 t• a. meu geito, jhe~: Ii~t..l: t'.)j~ o.:c Vln.:0::5 n:lo arre<li· 
:n q,ue de um:l ,rv~r.rA possa.::n ·~J , :· n1;t.;.t~·, L. I r c.dlj:"t.:, p•·rt•g JS ~ abacaxi$, 
rno podem crer iUC do Brasil, n•J:J...:~t ~>u!:ll, r...,._:-õatl ahir tra:=::i!:':I·'J::;, ai
mães, framcezes, :i'ta!<ianiOs, itng-lezes e portuguezes? E pas<so a perguntrut·
·s : do Brasil u ~ti(: Sl!·--=m·· 1 1v Altcn~anb.'l > !Ja Fr;1·1..;~"! !>~ l trt:Ia·: t;C 
gla terra? E todas, cem grande alegria, porqne d<>rluzem com facilidade, 

\ o respondendo. hra~ileiros, aJ!emães, francezes, italianos e inglezes. 
A isso, naturalmente, dig-o-lhes qu' para e!les se tornat·em bons brasi

h ros, é necessario que aprendam bem a !ingua brasileira (nas colonias al· 
lr mãs o nosso idioma é assim conhecido), como a sabem Lauro l\1uller, Fe
lippoe Schmidt, Kcrud!er, Luclerilz, Hasslocher, etc . , to<lüs filhos dJe allcmães, 
porém or.timoR brasileiroo,. 
. Finalmente, para dar-lhes uma idéa do isolamento em que ellas fica

r' u se desconhecerem a nossa !ing-ua, contrariando .sempre o ensinamento do 
h< T professor, j}ara o.s quaes a nossa Jingua n5.o é a muther spreoher (lin
gu·l materna), mas a segunda lingua, digo-lhes: O nosso Paiz, a nossa Pa
trí~, uma elas ntaiores do mundo, 92 vezes maior do que P rtugal, 300 veres 
111t JOr do que a Belgica, 2·5 vezes maior do que a Italia e 15 vozes maior do 
<J a Allemanha, Ja tem mais de trinta milhões de habitantes, i to é a sua 
populaçã,o, na America, só é inferior á dos Estados Unidos, mas já é upe
l'iQ,· á c1a.s vel-has nações da Em·opa, como sejam: Portugal, Hespanha, HDI
Iandl>., Grecia, Suecia., I ·Oruega. Estamos alcançando a França, a Italia e 
.a Inglatena . 
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Desses trinta milhões, 29. 300.000 fallam a ·llngua bTasileira, e 700 m il 
quando muito, faliam a ling ua allemã. O que é mais <facil: 700 mil aprende
~·em o que srubem 29.300. 000 ()lU estes aprenderem a lingua dos primeiros'( 

A resposta não tarda. Todos comprehe11dem a necessidade d aprender a 
liugua patria. 

E'i'St> trabalho, porém, não produz resultaJdo, impressiona só no momen. 
to. O meio é compacto e tenaz. Aos meus argumentos, virando que seja as 
costas, sei e u, QS hen-professor a presentarão o-utros, ru:ndadQs em })rinci· 
pios de origem diversa e expostos na língua allemã, o que é tudo ... 

E' a 1ucba entre a!S duas a·aças que se defrontam n.o mesmo teu:I'€1IlQ cadn 
uma julgando cumprir o seu dever? 

Não devemos providenciar? 

CASO INTERElSSANTE 

Particula rizando um facto, entre .centenas de outros que demonstrariam 
o proposito da conservação de idéa de ipatria, .consoante á exposição r e 
t~o. n.atrr.o 10 ooguinte: Depois de mna1 !I' esta ~colar que ~iealizei na dida&· 
de Jolnville, e durante a qual, dil,;sertando sobre o que era patr:ia, disse ma'• 
ou menos elo<lJuentem~mte (penso mesmo que com bastarute eloquencia, POl'· 
que sobre mim fusilavam olhares carregados de odiQ ou de escarneo), que 
patria é o paiz em que nascemos, etc., dous d'ias de pois, um \jorna.l allernã·· 
muit() lido no ISul do paiz, deu a resposta, publicando Q seguinte: "Um cas J 
de inglezes residiu por longos annos na Ar.gentina. Ahi ttverann óois filhos, 
q~Ue se eoocaram em e'scolas aa·gentinas. A.nmos depois, e'SSe casal regressou 
a LQndres, 011óe residiam seus velhos paes (avós das duas crianças nascid~ 
na Argentina) . Com grande e&panto dos aiVós, os Se!lls netos, lli1Il de 1" 
annos e outro de 15, fa.l!l.avam pessimamente o inglez. Os avós perguntaram. 
Oomo >é que vocês, inglezes, :faliam tão mal a nossa lingua ·l A m enina, quo 
era a mals velha, Tespondeu: <VOvô, nós não somos jnglezes. 1Somos argen 
tinos. Os avós, .espantados, pei'guntaram: Corno é que vocês são argentincs 
se seus paes são inglezes? - Vovó, nós oomos a,rgentinos po'l'{lue n ascem ' 
na Argentina. A i to a vovó retrucou: E se vocês tivessem n ascido em um. 
estrebarl" seriam vaocas? .. . " 

Está aqui, pois, uma das d'õrmas por que a lmprensa a uxilia aJ con 
cepção da idéa de Pa tria ministrada nas escolas estrangeiras. 

A DYNAMIO..>\. EDUCATIVA NOS GRuPOS .ElSOOLA.RES, PAULISTAS El OA.THAlUNENSElS. ~· 

,CEL.LEN'l'ES FACTORlll~ DA NAC!ONALIZ.o\[Ç!ÃO 

Por experiencia propria, pois dirigi por oito annos, de 1898 a 1906, c 
grupo escolar "José Alves Guimarães Junior", em Ri<beiràJo• Preto, freq,uen
ta.do pon· ma;i:s de 700 >a'lumnoo, dos quaes pert'o ele 500 de on·igem ·irt.aliaala ; as
sim como, por perto de dous a-nnos, de 1909 a 1910, o 1° grupo escolar do 
Braz, com 1.300 e poucos alumnos, dOs quaes 900 e poucos de origem ita· 
liana, sei que a.!> crianças se consideram brasileiras, !Pois de todBJs, sem dL~· 
crepancia de uma só, mesmo de muitas naseicl.as na Italia, sempre ouVi dl
zerem-se •brasileiras, e até disso fazerem questão. 

Eram ellas, no entretanto, convém dizer, em geral, crianças, filhos ele 
Italianos [>obres, sem grande confoTto ou mesmo sem confQrto alg.urn em 
suas casas; crianças que v.inham encontrar nos amplos e ;J:Jvgienicos grupos 
escolares -:JaulistaJs. immorredoura obra de Bernardino de C~pos, confor· 
.avel installação, a par de um ensino verdadeil'amente cívico, pe la referencia 
óia.l"ia. ao nosso Pa.iz, á sua •hiJStO'l"ia e aos seus gralndes homens, COillSOante-
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aos prGgrru1nnas de entã'(}; tudo isso a par, tambem, de ca.ntos na.cionaes dia
rios, {!os quae& a 111:teratura infantil paulista. já era bastante farta naquelle 
1empo. 

Naquellas escolas, dirigidas e regidas por professores que não podiam ad
mittir a à'upla nacionalidade por serem fervorosamente bra.sileiros, o ensino 
le geographia, histeria e ed'ucação civica, em doses proporcionad'as. começava 
no. primeiro anno e terminava no quinto. 

As crianças estrangeiras au fi'lhas de estrangeiros, que a.s f-requentavam, 
entiam-se como que empolgadas desde que transpunham os seus humbraes, 

;ulgando a grandeza do Brasil •pela grandeza das suas escolas. 
'Si essas crianças que frequentavam. os grupos escolares, frequentassem 

~scolas cujo ambiente e ensino fossem o prolongamento à'e seus lares, pelo 
lSO de quadros dos grandes vultos da grande Italia, .pelo uso da lingua ita-lia
na, etc., e sob a regencia de professores ita.lia:nos, estou certo, convicto, de 

lle se diriam sempre- somos itaJianos, porque somos de sangue italiano. 

GRUPOS ElSCOLARElS CATHARlNENSES 

Em iguaes condições, estão, tarrrbem, os grupos escolares catha.rinenses, 
iilsta.llados confort::LVelmente em el gantes, sobrios e hygienicos prédios pro
;rios. providos de material didactico inà'ispensavel ao ensino. 

Os grupos escolares catharinenses, organizaà'os pelos de .São Paul(} diffe
'm, actualmente, dos paulistas por terem o curso obrigatorio e gratuito de 

··ua tro annos, emquanto os de São Paulo, conforme recente lei. o teem Çt.pena.'l 
ea d ous annos, o 1 • e o 2• (art. 4 da lei n . 1. 750, de 8 de Dezembro de 1920) • 

.Ha ainda a accrescenta.r que, annexos a todos os grupos escolares de 
anta Catharina. funccionam 0 s seus cursos complementares, cujo programma 

é o &esenvovimento de algumas matarias estudadas nos grupos escolares -
nortuguez, arithmetica, desenho, geographia e histeria, ~om accrescimo de 
outras como sejam: francez e allemão, noções de geometria e àe sciencias 
1Jhysico-naturaes. 

A organização desses curso:; complementare& é typica, differente da das 
outra.s escolas complementares do paiz. 

Os cursos complementru·es funccionam no prop1io prediG dos grupos es
colares, após as aula.s primarias. O di·rector õ!a escola é o proprio director do 
grupo, que recebe, por mais esse s rvi(}O, uma gratificação aà'diciOIJJaL 

Além do director, que lecciona duas disciplinas, em cada c urso existem 
mais tres prO'fessores. A frequencia não é obrigatoria, ma.s é gratuita. O 
custeio cabe ás Cam-aras Municipaes e ao Estado. 

A instituição das escolas complementares catharinenses, como sequencia 
d·J curso dos grupos era uma necessio'ade exigida pelo meio, sobretuà'o, nas 
zonas de origem allemã, conw adiante se vê . 

Ao terminarem o curso dos grupos, as crianças, que, geralTY'.ent~. T;Or' oc
casião da matricula, só falaV13.1ll a !ingua allemã, ainda denota-vam muita dif
fieuldalde nos manejos do vernaculo, embora. o lessem e escrevessem soffri
wlmente . 

Sahido dos Grupos escolares, pouco a pouco essas crianças esqueciam 
a lingua veena.cula. 

RE:OLAMllÇÃlO DOS PA.EJS DEl OIUOEM ALLElMÃ. 

Impunha-se, pois, a creação ü'Os referidos cursos co nplemontares, con
forme reclamações dos Pl"oprios paes, m aximé dos de origem allemé., acostu-
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mados á organização de escolas allemãs regulamentadas em cursos graduados 
d,, S€is a nove annos . 

Assiil11, as '·Evangeli~che • chule", de São Bento e BruS!que, t inhrum o cur~o 
de seis anuo ; a ·· Neue Deutsche .Schule .. , de Blumenau. ,):e set<-; a .. Deut
schentl ··Schule .. , de Joinville, de nove. 

·Educadas nessas escolas. e nouLras de igual estagio escolar , ~~; g·eraçõee 
teutonicas, que se succederam de 18õ8 a 1917. nas zonas allemãs, não c:onfiu.
v::tm na dficienc.ia do cu•·so dos grupos escolares - quatro annos . 

Com effeito, creadas . as escolas complementares, a matricula dos grupos 
escolares mPlhm·ou sensivelmente, sobretu ··a, quanto á porcentagem ela ma
:ri:ula de crh.nças de origem allmã . 

Com rt' lação a , <;:as crianças, direi o mcsm0 que disse cam lcla(;ào ás 
cr~an<;:.!~ fie origem italiana, isto é, si ellas frequentassem escolas, cujos ensi
namentos fr,ssem o pxolongamento dos seu " la! es, pe;o :.JfO da ;ingU<L ·allemã, 
d"! iivros e quadros nessa língua. etc., e sol> a rege.1cia do me3tl'" nllemão, 
c;;~uu convicto Q'e que ellas se diriam allemãs, fugindo •:i.'a. nossa avproximaçãa 
por sermos "Schlamburger '' (bugre da lama), sohwart ~ < n Eogro ·) et(! . 

·a QUE SE FAZ EM SANTA CA1'HARINA 

l::Yão basta o 01Jj)arclllam.ento ao ensino publico) 

Não basta, porém, a organizaçã.n das escolas public <c~, o apparelhamer. t 
escolar do Estado e a subvenção federal, pois, 2.s veze,, junto an.s grupos es
colares, nas cidades, ou junto ~' escolas isoladas, nas zonas ruraes, abre-;; 
uma escola que, 1 or lei, apenas é obrign.da a ministrar parte G'os seus pro
grammas na lingua vernacula, o que prejudica, enormemente. a n acion a lizaçào 
do ensino primaria, que, por esse motivo, vae send'o feita por partes, isto é, 
nacionalizado nas escolas publicas e •Jst.·a.ngeirado nas escolas parliculare~. 

O actual Governador· de Santa Catbarina, Exmo. Sr. doutor Hercilio 
Luz, insuspeito de ho tilidades á colonização allemã, da qual é in cero admr
rooor e amigo, mas conhecedo1· perfeito dos menores problemas concernentes 
ao seu Est.aã'o natal, não tem. um só momento, descurado da naclonwizaçu'l 
do ensino primarlo, quer cliffundindo o apparelhamento do ensino publico, 
sobretudo, nas zonas coloniaes, quer quanto ás meuid'as coercitivas relati\·•s 
ás escolas pm·ticulares dessas zonas, obriganã'o-as ao cumprimento das le'J 
em vigor, tal como 'seus dignos anteoessores Tida! Ramos e Felippe Schmid't, 
nomes que representam o cyclo por que passou a actua.1 organização do '3nsino 
publico catharinense, inclusi\'e, tambem, 0 de Abdon Baptista, quando na 
vice-presidencia elo Estado-, em 1906. 

A S. Ex . , porém. tem cabido o desenvolvimento da reforma dos seus an
tecessores, levando-a ás zonUJs coloniaes, já creando e provendo grande numero 
de escolas, j&,, sem. temor e 'Vacillações, toma n do sérias medidas coercitivas re
lativamente ás escolas estrangeiras c1 ssas zonas. 

Em 1919, S . Ex . ann ullou os actos õ'as Camaras Municipaes de Blumcnau 
e Joinville, reabrindo escolas fechadas de ordem, do Governo Federal; d.: e 
1919, de ordem ele 'S. Ex .. as delegacias à'e Blumenau, Brusque, Joinville e 
São Bento, em cujos municípios estão localizadas as escolas subvencionadas 
pelo Governo Federal, teem ordem de presta•< todo e quwquer concurso por 
mim solicitado, como in spector federal, autorização d'a qual me tenho valido. 
por vezes, conforme co:rpmunicações existentes no Ministe::-io do Interior; 
actualm.ente, depois de diversas medidas, S. Ex. ainda solicitou do Congre$SO 
do Estado a seguinte memda que já é 1 i: No r aio de dous k.ilometros das 
escolas publicas e tambem das particular' s que ministrarem o s u ensino 
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micamcnte na lingua Yernacult... sú poderão funccionat· escola primarias es
rangeiras, si não trouxerem prejuízo á frequencia daquellas. 

A CORPORAÇÃO E 1'Rfu'iGEJRA 

O ~uidado, o patriotico desvelo de governos, ou de associações estrangei
ras, com a educação dos filhos à'os eus patrícios nascidos em nossa terra, é 
.igno de admiração, porém, com. restricções. 

Esse desvelo com a ducação dos filhos dos seus emigrantes, que mais se 
1 •sen volverá á medida qu se d'esenvoh·er a immi~ração, e, sobretudo, á, me-
ida que deze'Ilas ou centenas de milhares de crian<,;as nascidas neste paiz, 

·ontinuara m a s r educadas nos princípios de amor, veneração e respeito a 
'uas patrias - á de origem e á de opção. e se desvelo, penso, nos pl'ejudicará, 
naiE cedo ou n1ais tarde. 

Não sou exclusiYista; pelo contrario, seu ·ocialista ~~ maneira dos alle
l ães e francezes, inclusive Hervé; não desejo que os estrangeiros tenham 
ce nós resentimentcs como os expostos por Enrtco Corradini - ·•IJ Naziona
i~mo italiano .. , tratando dos seus p·atricios, na Argentina, a saber: ·' .La tanto 

rPlebrata fraternitá Halo-argentina non esiste. C'é da una parte, la nostra 
•a t·le. la sommissione, la bontá, l'amore de! Javoro, il rispetto della legge, la 
·eferenza alle persone e a lle cose del paese, la tropp0 rucuta febbre ·di far for
u na, nella quale pat· tl'OIPIJ)O si con~uma l'a ffeto e il l'icordo della p-atria lcm-

tna ; c'é dall'altra parte, la :parte argentina, la d'e'Ilegazione, un s·zntimento is
.mtivo e incoercibile di superiot·itá non sempre celato, l'ingiustizia >frequente o 

reale avvet·sione a questo elemento traniero, piú numeroso, piú vitale, piú 
·nte, piú necessat·io ai destini della republica ... 

Não desejo que se <faça de nós apreciação s.e<melhcW1te; desejo , pelo con
r:uio. antes de tud'o, a mutua cooperação, não só entre os indivíduos, como 
m bem entre cs povos, mas entendo que e sa coopP.ração só deve ser na;; 

d<!ncias, nas artes, na industria, no commercio, na reciprocidade constante do 
'ireito de cada um, emfim. cooperação de fôrma tal que o estrangeir;o sinta 
ue esta terra nossa tambem é delle , mas é paiz soberano, com sua ind1vidua

'tln de, com caracteristicos proprlos. com aspirações nobres e incoercíveis; 
J•a.iz que, por iSso . 'llâlo J)óde tolerar que de -s€tus filhos seja lfonnada em ·sen
' mento hostil ás suas necessidad~ e á sua soberania. 

Nesse assumpto, qualquer interferencia estrangeira por somente que seja. 
h'l de co Ilidir com os nossos sentimentos e interesse . 

Assim, pois, de modo preciso, franco e po itivo, ãentro d s nossos direitos 
,, nação soberana, deF<ejosa de pro perar e progredir por justaposições, cal

ueadas comnosco. devemo· voltar ás nossas vistas para a nacionalizacão do 
<·usino prima rio no paiz . 

ElSTATISTICA DAS EJSCOLAS ESTRANGEIRAS 

::'><ào h2. uma e~ tatistica. não existem dados positivos, !!.cerca do numero 
escolas estrangeiras no paiz. 
Todavia, em Jogar adequado, dat·ei o numero approximado dessas escolas. 

-·h tino depois de muito trabalho. 
Nesta Capital, o centro propulsor d'a nossa nacionalidade, o numero dessas 

e .rolas é desconhecido . pois, supponh0 não serem f.isca:izadas, consoante ao 
1111e ten ho ouvido dizer. 

Quando, em 191 , 1919 e parte ele 
clladas as escolas a.llemã.s dOS E tado 

1920, o GoYerno Federal mantinha fe
do Sul , as desta Capital funccionaram, 
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"''como em outros tempos'', consoante á e1>.-pressão da Imprensa allemã de San. 
ta Catharina. 

AS EJSCOLAS EJSTRANGEIRAS, v EIS El REGULAMENTOS DEl INSTRUCÇÃO, NOS ES'l.'ADOI! 

A denominação de escolas estrangeiras é recentíssima na legislação es
colar dos Estados . Ella surgiu. quando, por occasião da guerra, em 1917, o 
Governo Fed'eral determinou o fechalllento de todas as escolas que não ensi
navam a língua vernacula. 

Anteriormente a 1917, o que ê lfacil de se verificar, compulsando as leis 
e regulamentos d·a. instrucção primaria dos Estados, as leis e regulamentos se 
1-eferem a '·escolas particulares", "ensino privado .,, '• ensino particulru'" , etc. 

Não ha, mesn1J{) actualmente, uma ligeira approximaçã0 entre as leis 
estaduaes sobre o que se deve entender por ·'escolas estrangeiras". 

Em Santa 'CatJharina, a lei n. 1. »88, de 15 de Setembt'o• d:e 1920, diz quo 
por escolas estrangeiras se entedem "aquellas em que uma ou mais materia~ 
são ensinadas em língua estrangeira, ainda que o professor seja nacional ". 

E essa concepção enquadra-se, }Jenso eu, á cousa: e não á pessoa. 
Nós temos que ver com a fôrma, com o progra.rnma e com a língua em 

que o ensino é mJnistra'do e não com o ·individuo ou :professot'. 
Dessa !fôrma, penso, fica assegurada a -liberdade profissional e regulamen

taà'a a profissão·. 
A definição cathru·inense, penso ainda ser bôa, porque ha professores es

trangeiros, que !falam con'ente e col·rectamente a língua vernacula; no entre· 
tanto, sobretudo nos •Estados do sul, ha grande numero de professores brasi
leiros que não falam a língua vernacula. 

Em S. Paulo, em 1917, .conforme se vê fl, pagina 337 do Annuario do En
sino. foram co·nsidru·adas escolas estrangeiras: 1•, aquellas ~ue receb·iam sub· 
venções de góvernos estrangeiros ; 2•, aquellas cujos d'irectores ou professare~ 
eram estrangeiros e nas quaes a língua usada na transmissão do ensino era 
estrangeira. 

Actualmente (conforme dispõe a lei n. 1 . 750, de 8 de Dezembro de 1920, e 
regulan1ento baixado pelo decreto numero 3. 356. de 31 de Maio do corren,. 
anno): ·'E' livre aos particulares o exercício d'o magisterio, sob as condições 
dessa lei e regulamento" . · 

O regulamento, no art. 449, diz: "·E' prolübido nos collegios e cursos o 
ensino de línguas estrangeiras ás crianças menores de dez annos, salvo si já 
souberem lê r e escrever correctrunente o portuguez". 

Nas zonas coloniaes, porém, onde as crianças só falam língua estrangeira. 
essa medida não satisfaz. Aos dez annos, .gru·anto, ellas não falarão nem lerão 
e, muito menos, escreverão a língua vernaclÍlo, nem correcta nem corrente
mente. 

Todavia. quer as disposições õ·os regulamentos catharinenses, quer as dos 
regulamentos paulistas, já representam, um grande passo para a nacionaliza
ção do ensino primaria. 

A disposição da lei paulista concernente á obrigatoriedade da língua ver
nacula nas escolas pru·ticulares primarias, devo dizer, soffreu fortes ataques 
da Jmprensa italiana, tendo reper.cutido, ta.mbem, no parlamento italiano, onde 
o Deputado Mazzolani interpellou o Sr. Conde de Sforza ministro dos Estran
geJros, sobre a medida adoptada pelo patriotico Governo de S. Paulo, pergur.
tando si o "Governo italiano tencionava manter a pe1·missão de emigração 
para um Paiz que ad:opta.va medidas contra a Italia". 

Isso, porém, penso, não nos deve incommodax, porque a nossa Patria ê 
.rica, farta, grande. nova, cheia de liberdade, sem os preconceitos de raças a 
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os tremendos problemas sociaes europeus . A immigração, pois, que é um >facto 
natur'al, ha de procurai-a, mesmo contra a vontad~ dos nacionalistas europeus. 

No !Paraná, o regulamento em vigor, o de 1917, entre outras disposições, 
determina: '·que nas escolas particulares primarias ou secundarias, nacionaes 
ou estrangeiras, é obrigatorio o ensino da Lingua Portugueza". 

Em tal dispositivo ha confusão. Não sei para que se deterrninar o ensino 
da lingua vernacula em escolas nacionaes. 

Muitas escolas estrangeiras, neste Pa.iz e tambem em paizes estrangeiros, 
a ctualmente ministram o ensino da Jingua portugueza. 

A questão, poi.s, para a nacionalização do ensin o primaria, no nosso Paiz, 
não é e nsinar ''A lingua vernacula" e sim ensinar " a lingua vernacula" e. 
consequentemente, nessa lingua, todas as materias dos programmas, entre as 
quaes a geogt·aphia e histeria do Brasil, consoante o que é feito no ensino pr!
m ario em tod'os os pa.izes e uropeus. 

No citado r gulamento paranaense. art. 181, está disposto, outrosim, que 
para as escolas particulares poderem receber quaesquer favores do ·Estado é 
necessario que ellas leccionem a chorographia e histeria do Brasil, o que se dá 
•• impressão, penso, de que G~Jquellas 'que não receberent esses !favores poderão 
deixar de ministrar o ensino dessas àisciplinas. 

Do Rio Grande do Sul não tenho os regulamentos relativos ao ensino pri
maria . .Julgo, porém, que o ensino primaria particular naquelle adeantado 
Estado gosa de muita liberdade, conforme diz a imprensa allemã de Santa 
Catharina, confrontando as leis catharinenses concernentes á nacionalização do 
ensino primaria com a liberdade que gosam as escolas allemãs no Rio Grande. 

A GERMANIZAÇÃO DEl SAl'iTA CATHA.RINA 

Estou prestes a entrar no assumpto da minha these; antes, por<'m, desejo 
tratar da germanização de Santa Catharina, da qual, por longos mezes, por 
occasião da guerra, se occupou a impr<'\nsa do Paiz e a.té o Congresso Nacional. 

Desejo argumentar e provar com tfactos,, estudados ·in loco, durante 14 
annos, a que ponto podem chegar os effeitos de uma educaçã9 tendenciosa. 

A meu vêr, não só naquella época. de 1914 a 1917, como ainda ho:i.e; não 
só em Santa Catharina, como no Rio Grande d'o Sul , o unico inconveniente, e 
direi mesmo, o unico perigo que pôde o[fere<cer a inegualavel colonização ai 
Ir-mã é a sua resistencia '\. assimilação; resistencia propria de uma raça in
teiramente diversa da nossa, pela desa.f!finidade ethnica, de religião, n-a maior 
parte, e. sobretudo, de llngua; resistencia tambem propria (]'.,; uma raça admt
,avelmente organizada e patriotica, como é a ai:emã. 

Quero demonstrar a que ponto attingiu essa resistencia em toclo~ os seus 
etfeitos, devido á educação que, em pleno Brasil, em plena flo!'~sta brasileira. 
recebiam os descendentes de allemães. 

Referindo-me á eàucação, refiro-me, estfl.' visto, a todos os factores dignos 
desse nome :· lar, religião, associações, imprensa, e, sobretudo á eSC') la. 

Os lares eram puramente germanicos. Nelles só se falava o allemão, só 
se liam l'evistas e livros allemães, só se viam côres allemãs e ret.r?.tos de gran 
des vultos da culta Allemanha. 

As escolas pullulavam por todos os cantos, umas singelas, sem graduação, 
outras graduadas e regidas por diversos professores allemães; bem installadas 
em predios proprios e providas de abun dante material - livros e variados 
mappas em allemão . 

A religião catholica ou protestante, ministrada em allemã.o: a lJrimeira 
por sacerdotes allemães e a segunda por ']Jastores, cujo chefe espiritual era a 
ex-Kalser. 
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As associações, representaõ:as pelas '·Schulverein", "Gesangeverein", 
"Turnverein " , "Schutzverein" e "Zheaterverein" respectivamente associação 
escolar. de cantos nacionaes allemães, e de gymnastica, de atiradores e thea
tral existiam nas cidades, villas, districtos, linhas coloniaes e tifas. 

A imprensa allemà occupando-s.,, quasi exclusivamente. das cousas da 
Allema nha, perpetuando-as, em nossa Patria, como cousas nacionaes, era o 
complemento. 

NO ENSINO DAS ESCOLAS ElS'l'RANGEliRAS ESTÁ O KISTO DA COLONIZAÇÃO DOS 

ESTADOS DO SUL 

Em 1917, sem.do eu inspector geral do ensino de Santa Calharina, entencli 
dizer ao Governo da Republica, em momento doloroso para a nossa Patria, 
que o enkistamento da colonização allemã, provinha da educação que os filhos 
de tentos estavam recebendo no Brasil, por verdadeiros agentes de i·nfiltra
ção política, sobretudo jornalisla.!' e pro~es.s!Jres. 

Nessa época, de orde:n <.lo Governo Wederal, foram fechadas centenus 
de escolas primarias que nã.0 ensinavam a lingua ver:nacula . 

Em Santa Catharina, foram fechadas 223, scbresahindo entre elh.; a 
"Neu Deutsche~Sohule", a "Deutscherea.l Sc.>hule", a "•Evangelische Sohule 
von Brusque", a. "Eva.ngelische Sc.>hule von tSã.o Bento"; no Rio Grande do 
Sul, foram fechadas 88, "nas quaes todo o ensino era ministrado em allemão 
e segundo os methOdos allemães, sendo tambem, cassadas as subvenções âs 
escolas e collegios nessas condições" (Mensagem do Sr, Dr. Borges de Me· 
deiros , em 1918); Em S. Paulo, ta.rnbem foram fechadas dezenas de ~scolas 
allemãs, algumas á força, conforme dizem o Annuario do Ensino e o R ela
torio do Exmo. Sr. Dr. tSecretario do Interior, em 1918; ~o Paraná, tambem 
foram fechadas dee:enas dessas escolas. 

E' um facto: funccionavam escolas primarias, sem que ensinassem a lln
gua do Paiz! 

E' um facto :; um problema que affectava e affecta á nossa nacionalidadl! 
foi encarado como um problema de guerra. 

Nas grandes escolas allemãs de Santa Catharina, os professores eram 
allemães natos. rSO encontrei uma excepção na "Neue Schule" de Blumenau, 
onde havia a professora D. Alice Thiele. 

Ora, a escola allemã, que pôde não constituir um perigo .em um m elo 
genuinamente brasileiro, nas zona.<> coloniaes é, indubita.velment€, um perigo 
sério. Nellas ou não ensinam a nossa língua ou a ensinam como lingua es. 
trangeira intencionalmente mal ensinada. 

DE QUEM :lll A CULPA? 

Os factos apontados não podem ser imputados aos governos estaduae11 
nem á colonização allemã. 

Aos primeiros, sobretudo, nos seus tempos de provlncias <1o Imper!o, 
falleciam recursos ·p!l!I'a .dar o numeT"o de escolas insistentemente reclamarias 
pelos colonos. Estes, desalentados, depois de muitas tentativas para a obten· 
ção dessas esc.>olas fundaram escolas suas, que o governo allemão, mais ar·· 
guto, depois aperfeiçoou, subvencionou e controlou por espaço de meio seculo. 
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Por que 0 Governo Central, a quem não faltavam recursos, não dotou 
desde lo ao essas colonias de escolas nacionaes? 

E sa ta Catharina agora que a colonização allemã se esteutLe por sei~ 
munic~Jios ~imitrophes, ~om uma área approximada de 25.000 k.lm. 2 e uma 
população de 160.000 h . a solução é mais difficil. . 

A organização da::; es('()las ..,lemã.s em Santa Catharlna, ~m partlculat, 
e no Brasil, em geral, tem sido a mais perf-"ita. . . 

0 !Em 1927 algumas dellas ohegaram a dar diiJlomas ou cer~iflCados com 

0 
que passo 'a transcrever, e transcrevo apenas um, a!im de nao cançar, por 

demais, a attenção dessa illustre Commissão. 
''Escola Allemã de Joinville. Attestado sobre os exames nnaes afim ~ 

dar prova de habilitação nas sciencias n ecessarias para o serviÇo militar de 
um anno voluntario no exercito allemão. Ernest Leopoldo Czerniewicz, nas~ 
cido a 9 de agosto de 1899, em Joinville, Estado de Santa Catharina Brasil. 
evangelicc . s:.;bdito allemã o, filho do negociante Jorge Czenniewicz, em 
J araguâ, município de Joinville , entrou a lo de fevereiro de 1910, na 4• classe 
e frequentou um anno a 9• classe. Ernesto Leopoldo Czerniewicz, subordinou
se ao exame final feito, perante a commissão de exames: Otomar Kaiser, Im· 
per ial Consul Allemão, Wolfgang Ammom, presidente da Sociedade Escolar 
Allelnã de JOinville , director, Dechent, professor superior subs tituto; L. 
F reytag, Alfredo Stamm, J. Ma ier, R. Busse. Escola Allemã de J oinville, 9 
de novembro de 1916 . Fica rec<>nhecitlo pelo presente que o Chancelle r lht! 
dá valor {].e um attestado de sufficiencia para o sei'Viço illrilitar de um anno 
voluntario no exercito allemão e na marinha imperial. conforme o § 90 n. 'r, 
da ordem militar. Florianopolis, 17 de setembro de 1917. - O Consul do 
_.e ino da Hollanda, encarregado de tratar dos negocies allemães, OarZ Hoepko 
JunLo1·, Consul da Hollanda. Desterro". 

Serão, porém, só as escola s allemãs que nos são inconvenientes? E as 
escolas italianas, polacas, francezas, americanas, inglezas, ja ponezas, espa~ 

lhadas por todo este paiz, a começar desta Capital? · 
A Italia mantinha em 1917 no Rio Grande do Sul, 87 escolas; em .Santa 

Cat harina, 38; em São Paulo, 102; no Paraná. 39; n esta Capital. 11; em 
Minas, 23; no Espírito Santo, 10; ao todo. 310 escolas. não contando o~ 
ins titutos de ensino m édio. 

A INTERVENÇÃO FEDERAL EM 1917 

(Fechamento cze escolas, 

O primeiro passo para que cessasse. em parte, a exagerada liberdade da:. 
es<:>olas primarias estramgeiras existentes no Paiz, foi dado pelo benemeritú 
ex-Presidente da Republica, Exmo. Sr. Dr. Wencesláu Braz, quando, por 
occasião da guen·a, S. Ex. determinou o fechamento das escolas allemãs ., 
baixou o decreto 13.014, de 4 de maio de 1918, em Vlrtude do qual o GoV>erno 
Federal passou a auxiliar as escolas fundadas pelos Governos dos Estado!! 
do Sul, em substituição ás fechad~. 

Centenas de escolas, que, até então, funcclonavam no Para.nA, santa. cu. 
tharina e Rio Grande do Sul foram fec-hadas, conforme ficou ditto. • 

Basta lêr-se os Relatorios e as Mensagens dos Governos desses E;stado~. 
nos annos de 1918 e 1919, para se fazer uma idéa do caminho por que lamos 
mar chando. 
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RESULTADOS DA SUBVENÇÃO FEIDEP.AL - lilFFEITOS DAS l;JSCOLAS ESTRANGE.'IRA~ 

Subvencionadas pelo Governo F'ederal existem actualmente 40-1 e~colas, 

sendo 120 no Rio Granüe do 'S ul, 168 em Sa.n ta 'Catharina e 116 n o l:'ara.n&.. 
Em Santa Catharina, essas escolas estão com 6. 747 alumnos, dos quae~ 

4.498 são de origem allemã, instrulndo-se to dos a. b rasileira, como •Uras1lelro~ 

legítimos que são . 

E qual será o effeito das escolas particulares allemãs, italianas u u Po· 
lacas, não só .nos Estados do .Sul, como no paiZ, em geral? 

Qual o resultado das est<olas allemãs, polacas, f ra n cezas, a.nrenca~. 
italianas e inglezas subvencionadas por governos ou associações estrangeir~ 
e regidas por mestres estl·angeiros espalhados pelo paiz? 

Creio que ninguem será capaz de d izel-o , 
Todavia, em virtude do que expuz, podemos deduzir que estando as el>

cOlas Pa.I1ticulares ~primarias estrangeiras nos municípios ide origem gel'· 
ma.nica, em Santa Ca.tha.rina e no Rio Grande do Sul, assim como as polacas 
'e ruthenas no Paraná, e, em geral, as italianas, cnos tres citados Estados o 
:mais nos Estados de tSão paulo, Minas e Espírito Santo, na,s mãos de pro
fessores que falam mal ou não falam a lingua. ven1acula, clal'o está Q.ue a 
nossa língua será mal ensinada ou até não o será. 

Em taes escolas, a lingua u,sada na transmissão do ensino e nas suaa 
relações internas, sendo a lingua que melhor conhecem os professores ., 
alumnos, será a principal. A lingua vernacula. será aprendida como lingua 
~strangeira e isso mesmo q ua.ndo o fôr. 

Para mais comprovar o que venho expondo, cito um trecho do officio que 
tive a honra de transmittir a 14 de janeiro do corrente anno ao Exmo. ::;r . 
Dr. ministro da Justiça e Negocios Interiores, envian do a traducção de um 
artigo escripto em allemão: 

"Relativamente ás· escolas allemãs em Santa Catharina, o jornal Deuõ~t. 

che Post, d.e São LeopOldo, no Rio Grande do Sul, escreve o seguinte: "Con
forme noticias particulares de Santa Catharina, não se attribue a questao 
do perigo das escolas a.llemãs sómente a,.o engenheiro civil Hlercilio Pedro da 
Luz e ao inspector Orestes Guimarã.es, mas tambem a muitos professore~ 
teuto-brasileiros" . 

"Muitos desses vrofessores vropendem actualmente, mais para o ensino 
da lingua vernacula do que para o ensino da lingua a.llemã. Praticam mal~, 

sempre que podem, a lingua portugueza, para poderem exercer cargos ele pro
fessores pagos pelo Governo" . 

"As directoria.s das escolas a.llemãs devem abrir os olhos fazendo e8Se3 

professores executarem o que é uso das escolas allemãs". 
"De ora em diante, poderemos receber de outro lado da Allemanha optimos 

professores e não somos obrigados a dispensar attenção a c ~rtos profes
sores daqui". 

A isso, a essa petula.nte propaganda, que naquelle meio cala e fica, des · 
necessario é, penso, qualquer commentario . 

Não é, porém, só esse jornal do Rio Grande que fala de tal mollo. 
Ta.rnbem o Kolonie Zeit111ng de Joinville, o Urwlsbote e O· Bltwnenaum· Zei

tung, de Blumenau, em Santa Ca.tharina, Dm· K01npass, no Paraná, e o Deuts
ché Zeitung, em São Paulo, por longos me:i'les trataram com a maior a.C'l·imo
nia e sob seus pontos ele vista a questão da nacionalização do ensino nas es
colas allemãs . 



O PR!MEIIRO FAm'OR DAS NAC:tONALIDADEJS 

Não nos esqueçamos, portanto, de que a questão do ensino da lingua é 
questão de alta r eloevancia, de que essa questão, nos centros de origem allemã, 
torna o aspecto de uma verdadeira luta de raças, sendo necessario medidas 
claras, precisas e ihomogenearnente ex:tensivas a;o paiz. 

Tannenbegr, no seu afamado livro, GToss-Deutscheland., traduzido pelos 
editores Payot & Comp ., disse com razão: Naus voy;ons, aujour d'hui, se ma
nifester ·Cihez les peuples civilisés de la terre un tendence géné'I'ale à réunir 

en un ~ul 1i'l'tat tou sts Ies hommes qui parlent la mêrne la.ngue". 
Henri Lichtenberg, na sua obra L'AlZetma.gne Mod.~te, pagina 140, disse: 

"L'•Empire allernand actuel n'est pas l'Allemagne . Il est - les historiens 
allemans le rappellent volontiers - une solution incornpléte et sans doute 
provisoire dJe la q uestion alleroand.e. L' Allernagne s'étend partout ou régne 
la Iangue allemande, partout ou fleurit la culture allemande". 

Não nos esqueçamos de que todos os estrangeiros · trabalham para cerrar 
os laços de solidariedade entre seus descendentes, que, dia a dia, aqui vão 
nascendo; "não :nos esqueça:rnos de que a força da cohoesão que mantém I) 

espírito nacional não é revelada pela anthropologia, pela organizaçã<J política, 
pela religião, pela communhão de interesse:;;, que, hoje uniformes, amanhã se 
chocam, mas reveladas, simplesmente, pe1a língua" (Amadeu do Amaral), 
que é "a physiologia de um povo", (Prof. Krause), pela lingua que é, emfim, 
o "expoente excelso das nacionalidades" (iBismar~k). 

NACIONALIZAÇÃO DO ENSINO PRIMARIO - OPINIÃO DO EMINENTE EXl\1. SR. DR. PRESI

DENTE DA REPUBLIC.~ 

A' vista do exposto na ligeirissima synthese retro, inspirada em facto~ 

que observo, .ha longos annos, penso que já é tempo de ·se cuidar, sériamentt>, 
da extirpação do kysto apontado. 

Penso que é inadiavel que a nacionalização do ensino primaria se ex
tenda a todas as escolas, pois até aqui tem sido desnacionalizado ou est<ran
geiraclo .em grandoe ·numero de e'>colas particulares . 

Não sou eu, porém, quem pensa dessa fórma. E' a Nação, é o seu grande 
Chefe, o eminente Sr . Dr . Presidente da Republica. 

Sua Excellencia, na sua Mensa~m de 3 de m:a.io do corrente anno, tr.a
t a:ndo .ela. '·Nacionalização do Ensino Primaria", disse o seguinte: 

"Mantém o -congresso o auxilio que, desde junho de 1918, vem conce.. 
dendo aos Estados do Par.aná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, para a 
ma.nutenção de escolas primarias nos nucleos formados pela immigração de 
origem européa". 

"Estas escolas, em nun><~ro de 404, estão assi.m distribuídas: no Estrta() 
do Paraná, 116, no de Sa.nta Catharina, 168 e no Rio Grande do Sul, ·120." 

"A sua installação pO'I' conta dos ·Estados, não se fez sem gramdes dlt'!i· 
culdades, de que ainda se resente a fiscalização, <~xercida por tres inspecto
r es nomeados pelo Ministro da Justiça e Negocios Interior<~s." 

"A pratica revelou sensíveis lacunas nas instrucções expedidas em 5 de 
junho die 1918, que vão ser modifk8ida;s e -completadas, para maior efficiencia. 
do ensino e melhor aproveitamento da subvenção". 

"Cumpre, entretanto, reflectir si esta basta para resolver o problema 
da nacionalizaçã:o do .eillSino primaria nesses EstaJClos; onde ha municípios em 
que s6 se faliam li'Ilguas estrangeiras e onde centenas de escolas particulares 
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s6 ensinam em Unguas esu·!llllgeiras, ou si não seria convreni€1Ilte assentar de 
vez, que o ensino primario no Paiz s6 poderá ser ministrado a crianças de 
certa idade, na nossa lingua . " 

Ora ahi está o que nos diz o primeiro magistrado da Nação, com a sua 
darividencia de estadista e o seu patriotismo de brasileiro. 

O ENSINO PARALLElLD DEl LINOUAS NA ESCOLA PRIMARIA 

o ensino parallelo de dua<J linguas (a dos paes das crianças e a do nosso 
J>aiz), nos centros coloniaes, conforme observo ha dezenas de a.nnos, não dá 
resultado. 

Nesta capital o ensino primario gratuito é de qua.tro annos, haven~lo 

ainda um curso complementar de um anno, tambem gratuito; em Santa Ca.
thar1na o curso das escolas ruraes ê de tres annos, sendo gratuito e obriga
torio; o curso <primaria das escolas urbanas é de quatro annos obrigatorios 

seguindo-se um curso complementar, facultativo, gratuito, de tres annos. 
l!"'inalmente e este é o ponto capital, as cria11ças >brasileiras que são faliam 

Iingua esm·angeira, 11ão podem aprender a fallru·, ler e escrever a J.ingua ver 
nacula, não digo correcta mas correntemente, em menos de cinco annos, isto 
é, dos seis aos onze ru·mos. 

Quanto á terc:eira disposição prohibindo nas escolas primarias o uso de 
livros em línguas estrangeiras, ê uma justa consequencia da que dispõe qu"' 
o ensino primaria seja ministrado exclusivamente na língua verna.cula. 

Ella, penso, evitará factos como o seguinte: Em 191õ, visitei 11 escoUJ.~ 

italianas situadas em Nova-Veneza, Nova-T'l'ento, Nova Bel! uno, lBelvedere, 
etc., no municipio de Urussanga, e uma villa de Nova-Trento, no Estado da 
Santa Cathru·ina. Em nenhuma era ensinada a nossa lingua, simplesmente 

' porque ella era desconhecida do :professor. Em todas, porém, os livros de 
Jeitura (editados pela {"asa Biondo, em Palermo), conti'Illham uma pagina 
em italiano e uma em portuguez (á esquerda em italiano e á di~ita em por

·tuguez). 
O professor, porém, não conhecia a língua vernacula, e, por esse mocivo, 

s6 fazia ler as paginas escriptas em italiano. E' logico. 
No emta.nto, todos elles, falando-me em italiano, quizeram convencer-me 

que os alumnos aprendianl as duas línguas. 
Sobre esse facto, passado em 1915, apresentei ao Governo de santa Ca.

tharina minucioso relatorio, de que, nesse mesmo anno, publiquei diver sol! 
trechos·. 

Elle faz-me lembrar dezenas de f!IJCtos, semelhantes, occorri<los nas est;olas 
italianas .de São Paulo, conforme publicações constantes do excellente Anmuv· 
?'io do Ensino daqueUe Estado. 

Os assumptos dOs referidos livros tumultuando em polychromicas estam
pas, apenas se referiam ao ré Humberto, á reggina Margueritta, prineipessa 
Yolanda, á marinha e ao exercito italianos, ao Vesuvio, á iRoma, Veneza, F'IC>
renç.a. etc. 

Devo dizer ·ainda que as escolas do município de Urussanga eram sub· 
vencionadas pelo govern·o italiano e pela Camara Municipal desse municipi<Y. 

Exposto que foi esse assumpto ao Governo do Estado, este, na fôrma dá: 
!ei, intimou a alludida Camara a cessar á referida subvenção, o que foi feitc.. 

Quanto fus excepções estabelecidas na quarta conclusão, acho .justas, at~ 
certo ponto. Ha neste paiz, milhares de crianças nascidas no estrangeiro. 
Ellas, pois, que aprendam o portuguez como lingua estrangeira . Evitemo:, 
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realamações que possam parecer juatas. Tratemos, sómente, daquellas aqul 
nascidas, 'Cl.Mldo ao est>ra11geiro a impressão <Le que só cutdamos da louça do 
casa . 

A segunda. e.xcepção penso, tambem, que não prejudicará a nacionaliz~:t.

ção do ensino prima:rio, l)Or ser de alcance muito limitado. 
Poucas pesaoas pOdem pagar o ·ensino em suas casas. 

CONSTITUCIONALIDADE DAS CONCLUSÕEJS 

Serão constitucionaes as conclusões deste relatorio? 
S2rão corustitucionaes as conclusões a que chegaram os demais membros 

d a "Commissão Preparatoria", vi·sa,ndo a cooperação CLa União no ensino pri
maria do nosso paiz? 

Não o sei. .. 
Para muitos, entretanto, sei eu, não soffre duvida o direito e dever da in

tervenção da União no ensino pri~rio, m <esmo no interesse do regrmen e da. 
nação . 

Para outros, que respeitosamente denominarei "junta d'O oouce", essa in
tervenção é in debita e criminosa, por :f>erir a Constituição. 

A estes data-venia, lembrar•ei que, embora inco11stitucional, consoante ás 
s uas Opiniões, a intervenção federal no ensino primaria já é um factu de 
longa data pois ha escolas primarias f-ederaes mantidas: 

1° - pelo Ministerio da Marinha, nas Eacolas de Apr-endJz.es Marinheiros; 
~o - pelo :Ministerlo ·da Agricultura, nos nucleos coioniaes, noJt;. Patrona

tos Agric'olas e junto ás Escolas de Aprendizes Artifices; 
go - pelo Ministerio ela Justiça, com a subvenção a 404 escolas, creadas 

em 1918; 
4o _ pelo fechamento de perto de seiscentas escolas allemãs, em 1918, 

nos Estados do Paraná, ·São Paulo, ·Santa Catha:rina e Rio Grande do Sul. 
A nossa Jingua, ens•inada por tal fôrma, na melhor hypothese, é apren

dida como lingua estrangeira. 
A primeira, a do lar e do ambiente, ficmrá sendo sempre a lingua prin

cipal : a do pensamento. 
A segunda, quando muito, servirá para as relações commerciaes, para os 

mistéres quotidianos de somenos importancia. 
O ensino simultaneo das Jingua,s ingleza e allemã nas escolas de Ohio e da 

Pensylvania penso não poder ser apontado como exemplo a seguirmos. Oito 
annos, de 1910 ,a 1918 o pratiquei em Joinville, Blumenau e iBrusque, organi
zando g-rupos es.colares nos quaes conjunctamente com a lingua vernacula 
e1·a ensinada a lingua aHemã. 

Sem])re observei e mais os Srs . professores que a apr-endizagem da lin.
gua vernaculia era assáz prejudicada. 

Demais o ambiente educiüivo americano é outro inteiramente diverso 
do nosso . 

A OBRIGATORIEIDADE EXCLUSIVA DA LINGUA VERNACULA NAS EJSCOLAS PRIMARIAS SERÁ 

UMA VIOLENCIA? 

Não se pôde invocar, tambem, como sendo uma violencia a obrigatorie
dade exclusiva da lingua vernacula no ensino primaria. 

E', pelo contra1io, uma medida tão justa, tão racional, que o proprio es-
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trangeiro, bem intencionado, nella só poderá ver uma medida de defesa da 
nos a nacionalidade, consoante o que se pratica nos seus paiz.,s. 

Não se invoque, tambem, o caso da Alsacia e da Lorena, por ser elle 
muito diverso. 

A AlsaC'ia e Lore:na julgavam-se conquistadas. A educação do lar tran
cez re agiu contra a educação da escola allemã. Havia o odio ao invasor; ._. 
nosso caso, porém, é diverso . 

Contra a m •edida da nacionalização do ensino primaria só poderão ~n
surgir-se os professores e jornalistas estrangeiros, os philosophos da llber. 
dade profissional e os cidadãos de dupla na·cionalida.du. 

CONCLUSÃO 

Depcis da expos1çao ~etro, concluo p1·opondo que a União intervenha ~
recta mente no ensino primaria do Paiz, estabelecendo medidas tendentes á 
sua naciOnalização, entre as quaes aponto as seguinte::.: 

1° - que o ensino prlmario no nosso Paiz só possa ser ministrado n~ 

Hngua vernacula; 
2o - que o ensino primariQ se entenda aquelle que fôr ministraaú S 

criamça.s dos se is aJDDOs completos aos onze, ta.mbem completos; 
3" - que ~1as classes, escolas ou estabelecimeDJtos de ensino prlmar1o, o._, 

a ccõrdo com a disposição anterior, f1que prahibido o uso de cadernos, livros, 
mappas e quadros didactlc-os em línguas estrangeiras; 

4° - que se exceptuem das disposições anteriores: 
a) - as escolas ou estabelecimentos de ensino primaria frequentados uni

camente por crianças consideradas estrangeiras pelas leis brasileiras, n as 
quaes, entreta.nto, será min1strado o ensino da língua vernacula; 

b) - o ensino ministrado DQ domicilio da propria cria.nça, sem que a e lle, 
á mesma hora, possam c-omparecer crianças de domiciHo diverso. 

5° - que se crie num-ero sufficiente de inspectores para fiscalizar as dl~· 
posições concernentes á nacionalização do ensino primaria. 

QIUanto á primeira disposição - "que o ensino primaria deva ser wln!e. 
trado, exclusivamente, na lingua ver:nacula" - parece-me que, }JOr dever ser 
uniformemente extensiva a todo o 03rasil, cabe á Un1ão, tanto mais quanto, 
confOI'lne fkou demonstrado, a desnacionaHzação do ensino primario, affecta 
á conectividade brasileira, e, portanto, é um facto mais <la alçada da soberania 
nacional .do que, propriamente, das autonomias estaduaes. 

Quanto á segunda disposição, determinando o estagio escolar para v en
sino primaria, julgo-a indispensavel, afim de se evitar possivei~ equívocos. 
Não ficando essa disposição em lei, é quasi certo que as escolas estrangeirae 
(frequentada por menores de 10 annos, e com cursos de um ou dous annos) 
arrogarão a denominação de esCQias profissionaes ou secundarias. 

Demais como nestas causas nada é novo, basta immitarm.os os bons 
exemplos, :no Uruguay o ensino primaria é de quatro annos nas escolas r u
raes e de seis nas escolas urbana; na Argentina e Chile é de seis annos; na 
Italia é de sete a;nnos, na •Belgica, ê de oito, etc. 

E quem pode fechaJr, pode abrir. A questão é do mocZtl-8 tctciende penso eu. 
Si já existe conforme está provado, a intervenção federal no ensino pri-
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msu·1o dos 'Elst3Jdos JJOrque não ampliai-a , tendo em vista, sobretudo, a assi
m!la~ão dos néo -brasiieiros? 

Os constitucionalistas wversos á intervenção federal no ensino primaria, 
poderão objectar que apenas são primarias as escolas subvenMonadas pelo 
Ministerio da Justiça, sendo prQ.fissionaes as escolas mantidas nos Estwos pelos 
Ministerio§l ela Marinha e Agricultura. 

Nego, porque .conheço, essas escolas; porque nellas, frequentadas, em 
geral, por crianças dos 7 aos 12 annos, ê ministrado o ensino primario. 

Ademais, dando como procf'issiona;es as escolas mantida por e.sses rninis
terlos, pergunto: em que artigo, pa.ragrapho ou alínea da Constituição ha re
ferendas ao ensino profioolonal? 

-..: se a Constltuiçau não se refere a esse emsino, a quem caberá elle? .. . 

Flna .. :,~mte, ·Sr. Presidente, peço me seja relevada a imprecisão de idéas, 
por ventura existentes neste relatorio n:o qual está, entl'tltanto, compendiado 
0 que me ensinou larga experiencia do assumpto. Foi ella, e só ,ella, que me 
levou a a;cceitar a honrosa incumbencia de relatar a presente tbese, pois, como 
disse o 'Vate lusita.no: 

"Posto que em sciemte muito cabe, 
Mais em particular o experto sabe . " 

Approvada pela Commissão Preparatoria. - Oast1·o G-!~i?narães. 

emoria sobre a educação nacional apres:entada pe1a 
"Liga Nac!ional'is·ta" .. 

Si dever ha que pareça repellido pela Republica, ê o do combate ao anal
rhabetismo, que lhe ICancera as entranhas. A grande maioria dos brasileiros, 
ma.zellooa pelas endemias, e abamdonada pelos governos, jaz immersa na 
ma is rasa ignorancia nativa. As virtualidades poderosas da sua raça não 
se positivam. Estadeia-ee ao mundo a ignorancia de um paiz que mendiga de 
miserias, ,em um scenario magnífico de opulencias i!nexauriveis. E' que o 
rovo cresce sem aprender a Iêr, trabal·ha sem habilitações profissionaes, e ve
g ·ta a sua vida ao Deus dará, indifferente ao seu proprio destino. 

O maior erro da Constituinte republicana, ao assentar, entre nós, o go
verno representat.lvo, foi não ter organizado, em bases eternas, a educação 
n!l.cional, para a solidez e esta'bilicl.ade do novo regimen. Ainda bem que a 
consciencia nacional desperta, clama e r eage. Ainda bem que, com a .sua vóz, 
so afina, intelligentemente, a sabedoria e o patriotismo do governo federal, 
de hoje. Si, como prognostica a agudeza da sua visão e a energia das sua.e 
decisões, ·levar a bCYm termo esta empreza, te:r<á elle assignalado, com a S'Ua 
pasBagem, a edade de ouro da R epublica. 

Não ha pro.'blema nacional. que a eete ~upere, em grandeza· ou interesse, 
em urgencia. A experiencia já demonstr ou á farta, nestas tres decadas repu
bliranas, as importancias locaes, para acabar com o analpbabetismo. São 
Paulo, que dedica consideraveis esforços na solução do magno problema., 
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ainda não con~eguio proporcionar nem sequer a in1strucção elementar a todos 
os seus fil~10s. Que será, então o que vae pelos Estados onde o analphabetis
mo medra a seu salvo"! As iniciativas particulare:; nascem enfezadas e eu
fermiças; 111âo tem a nossa gente clesenvolvido o habito de contar comsigo, 
tudo confian<:io e esperando da omnipotencia dos poderes publicas. 

Ao mesmo tempo, affluem, continuamenle, para o nosso territorio, leva~ 
numerosas de immigrantes, encamimhadas, de intento, n ão poucas, para 
nucleos de cohesao estrangeir a, onde não flore::lce, nem se inililtra o senti· 
mento ela nossa nacionalidade. 

IDahl aggravu.r-s~: o mat. De um lado, pela sua lncultura, o povo IgnCJL h. 
o seu valor, e a;I:Jclica do que pôde; de outro lado, a tal ponto se propaga 
e se cultua a descendencia de immtgrados, a fidelidade á pattria de origem 
dos seus maiores, que nações estrangeiras ousam ter, dentro da nossa te1·ra 
organizações estrangeirizadas de brasileiros, filhos de seus emigrante~· . 

Podera a Un1ão ex;termínar os germens deste mal, sem nome, que syphJ. 
liza o organismo da Nação, anemizando-a, e cavando-lhe a ruina do 
futuro? 

<Não ha embaraços constituclonaes . Não ha empeços de ordem pratica. 
De todos os lados, .se ouve o clamor pela cooperação !federal com os Estados, 
~o combate decisivo ao analphabeti~mo. De todos os lados, o aviso e o brauo 
contra a inconsciencia da União pela sorte da nacionalidade em perigo. 

Urge que se mova. <El' a prosperidade nacional que lh'o aconselha. 1~' 

a realidade da democracia que lh'o determina. E' a segurança da patria 
que lh'o impõe. 

A "Liga NaciQlllalista" de São Paulo, que não tem cessado de pugn!lt 
pela edueaçao nacional, em propagamcla na dmprensa e na tribuna, em extwr· 
tações ao:> que podem, installando ella mesma &colas elementares nos bairros 
ope1·arlos, ao se effectuar, com as mals lisongeiras perspectivas, a reunifro 
da "Conferencia Interestadual de Ensino .Primanio ", muito sinceramente ..e 
congratula, com o Governo Federal, pelo reconhecimento de que a educação 
príman<.. ná.Ó é J;Jroblema de intere&es regionae.s mas essencialmente, uma. 
questão nacional. Esse reconhecimento é um gr;.nde ~asso pãra as bandas 
do futuro. A "Liga Nacionalista" Vive, hoje, num dos seus melhores dl<.Ls lill 
esperança. Ella espera ·que não resultem inuteis os esforços desta "Con
ferencia". 

Diffusão elo ens·ino primaria 

Em Jogar de ensino primaria, o que, a nosso vêr, cumpre á Un1ll.o, e <U!· 
fundir a educação primaria. O ensino será apenas instrumento 111ecessario, 
um começo da grande tarefa. O dever e o interesSe' da Republica, nesta m a· 
teria, veem a :;:er a educação primaria integral, e a educação profissiouut, 
disseminados por todos os recantos do seu vasto territorio. O ideal (não 
importa si de remota exequibilidade) é que não haja brasileiro, í)or n1a.is 
afastado dos centros populosos, que não disponha de escola onde possa deijl• 
envolver-se e adestrar-se adquirir as noções fundamentaes da vida e possa 
aprov.,itar, em habilitaç~s praticas, as s.uas teudencias ~aturaes. Dlgniflcar• 
se-á a natureza humana, elevando-a dos instinctos, para maior brilho da. 
sua intelligencia, e maior primor dos seus sentimentos. Transformar-se-á tt. 
primitividade amorp'ha do indiV>iduo na consciencia de cidadãos activos, 
e crear-se-á, ao .mesmo tempo, o factor economco, supremo, da prospe
ridade nacional. 

A doutrina individuaHsta do E~·tado é para a nossa terra e a nossa 
gente, si o não fôr, igualmente., para o nosso tempo, ou para toc1o o sempre 
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pel'lgo::a utopia. O governo que reduzisse a missão de Estado a formar exer
citos par::t. a imdependen.cia nacional, a formar burocracias para distribua· 
a justiça entre os cidadãos, e a formar milicias para a manutenção da orde'Ill 
publica. não se pôde dizer que tenha sido de todo ;relapso. Mas mão lhe 
poderia gabar .grande acuidade na visão das co usas publicas. A independencia. 
<lo paiz, a liberdade a igualdade dos ctdaão::o· slio, não ·ha duvida, uojecuvos 
essenciae, do poder publico. Mas não são as unicas. Nem se logram elles 
por si mesmos, dü·ectamente, na só organJzação militar, e no simples appc..
r lhamento da justiça. A 'bem dizer, o:;o. objectivos fina;es supremos do Estado 
são resultados ou effeitos ele objectivos immediatos. Um milhão de soldadoe 
brutos não resiste aos embates ele um pequeno exercito consciente. A effi
eiencia militar não está :no numero, tanto qua;nto na educação cívica d6 
soldado. A garantia da ordem publica, da liberdade e da ju:;o.tiça não brotft. 
milagrosamente, na v1olencla; da pata do ,cavallo, nem se oxygena no terror 
d:1 força summaria, e elo fuzilamento bolchevista, a torto e a direito. Mas 
trm o seu mais soliclo apoio. a sua fonte mais pura ma consciencia popuia.I'. 
Esta surge, se aprimara e se consolida pela educação. Logo, o que pre}!ara. 
v •tEsegura, com estabilidade, a defesa externa e a ordem publica, é a educa
çfl.o popular. 

Mas, além da independencia da patria, e da justiça entre os ci<ladãos, b 

Tl"iz que, na concurrencia internaci0!11al, não desenvolver o seu poder eco
nomico, viverá de satelite do dinheiro estrangeiro, enredando-se de quéda 
em quc•cla, rolando de onus em o~1us, até o dia fatal da fallencia e da tutella 
dPfinitiva. Na emergencia de uma guerra, será, sem demora, reduzido a 
fi n& ; será ·logo, vencido nas armas; será por fim, ·e:;oeravi:il!.tdo economia.. 
si o não fôr politicamente. 

O dinheiro e a educação popular são a materia prima da grandeza e d!i. 
lnilependencia do tEstado . 

Mas o deseavolvimento da riqueza de um povo resulta da capacida<l., 
11roductiva. dos seus homens . JJe nascimento, ninguem é pt•ofissional. As 
quruincles profissionaes se co11quistam pela educação intensa. Logo a educa
çiio é o motor inicial da riqueza publica. 

E ' pela educação popular que se faz do homem o inimigo da transgree· 
~iin da lei, o primeiro defe-nsor da ordem publica, em ~ogar de um coagidfJ 
peh répressão e pelo terror da policia . E' pela educaqão popular que, na hora. 
do perigo e do sacrifício, a Nação toda está de .pé, como um só homem para 
desrtffrontar a dignidade nacional, ou repellir e reC'hassar o invasor ousado 
e a:;uerrido. E é, ainda, pela educação popular, que o povo produz, creando 
a •·in ueza particula;r, e avolumando a riqueza publica. 

Logo, a missão das nússões, o objectivo dos objectivos do Estado é a 
educaqão nacional. 

Elsta missão, suprema entre as primeiras, ainda mais se accentua illOS 

goYE'rnos democraticos·. Os Estados autocraticos e os Estados democraticos 
sô se distinguem entre si substancialmente na funcção constituinte dos seus 
govf'rnos. A's autocracia~ nada importam,' par.a a sua. existencia, a sciencia 
~ n C'On~ci<'ncia das massas populares. Elias vão sobrenaclando aos vagalhões 
das iras sociaes, até raiar, em nome da igualdade, a justiça da. sua quéda 
inexoravel. Nas democracias, porém, visto como reside no povo. a sdberania 
dos seus de!>tinos, :;o6 da vontade ,popular podem emanar. legitimamente. os 
seus governos. Ora a vontade, seja individual, seja collectiva, só pôde querer 
o que convem. si souber o que deve. Logc>, um povo endurecido pela ig·noran
ria, desanimado pelas molestias, no <fadario triste de um escuro fatalismo, 
nor i•so oue não sabe o de que precisa. não póde querer o que lhe cumpre. 
Si o fo rçam a governar-se por si mesmo, antecipamdo-lhe a cul•tura cívica, só 
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por um milagre da proi"idencia se dese'llvolverá sem humilhações, com inde
pendencia, na ordem e na paz. A legitimidade, pois, das democracias está 
na vivacidade da consciencia publica, para a livre constituição dos go
vernos. 

Logo a democracia é incompatível com a ignora.ncia popular. O povo 
que assume a responsabilidade de um govel'no proprio contrahe, no mesmo 
passo, a obrigação de se educar para exercer a soberania. O maior illogismo, 
a maior lncon,;equencia em que se tem apurado a estupidez dos povos é 
proclamar-se livre, e decretar o regimen representativo, sem se apparelhar 
para a educação, systematica, efficaz e eterna, das gerações novas. 

Não é, pois, uma phrase ôca a affirmação de que o dever supremo da. 
Republica é a educação primaria integraJ. 

Além de um dever, é o seu maior .interesse. Verdadeiramente, a educação 
é, pa.ra os governos, um alto negocio. A opulencia do~. cofres publicos está 
na proporpão directa da capacidade productiva do povo . O que a uma nação 
mais importa não é a massa, volumosa e inerte, dos seus habitantes. Mas 
a capacidade crea<:lora dos seus homens . l\tLil ama!phabetos, doentios e indo
lente~. não vàlem, como factores de uma nacionalidade, dez profissionaes 
sadios e activos . Por iSto, a riqueza do povo, e a renda consequente do fi sco 
estão na ra zão directa. das aptidões individuaes. O que o Governo dispende 
com a instrucção publica resarcil'á, com juros de onzenario, nas rendas ac
crescidas pelo accrescimo da prod ucção nacionaJ . E', hoje em dia, um 
truismo o dizer-se que, em materia de educação, os governos, por mais qu& 
.gast€'ffi, não gastam, mas economizam e senieam. ffil' o gasto do lavrador 
na diligencia com que Umpa a sua lavoura, para as fartas roesses do outono. 
Que ~e diria de um agricultor que, s6 para não gastar, deixasse ama.rellar 
e fenecer , no matto, o seu cafezal? Sem duvida, nos seus cofres, jazeriam, 
em montes, os patacões poupados. Mas. na época da colheita. não haveria 
o que col'her. Economizou, mas '11ão produziu . Economizou com o angulo 
visual da toupeira. Na geniaJidru:le das suas finanças a economia foi o des
perdício da pxoducção que fruEtrou. Assim o governo de uma naGão que, por 
não gastar no trabalho por excellen'cia creador da riqueza pu_blica. desi~te 

de agir, com falsa previdencia, abre mão {la empreza, no terror das despez?s, 
cruza o~ braço~. ante o prohlema da educação nacional. EsquecP a continui
dade da vida do Estado, para se absorver no egoísmo da sua administra6o, 
como fim exclusivo do mandato que exerce. No emtanto, é de verdadeiro 
e~taclista subordinar as suas decisões ao principio de que. com a successão 
dos governos, não soffre quebra de continuidade a vida das nas nações . O 
nome mais invejado, corno financeiro, seria o do governo que se empenhasse 
até á honra do povo, para organizar, com efficiencia. a educação nacional. 

Por todos os lados, pois. que se considere a un.ião do~. governos, im
põem-se á União, aos Estados e aos municípios, condensados !!lo Brasil u nlco, 
o dever e o interesse de organi?.ar a educação primaria, e a educação Pl'O• 

f,i~sional, disseminados por todos os recantos do seu vasto territorio. 
A educação primaria, integral, se acha institu1da no paizes mais adea.n

tados do mundo. ID é, por isto mesmo. que são os mais adeanta,dos. :Não 
esC"apa á argucia dos observadores intelligentes a estreita relação de causali· 
da de entre a civilizaGiío de um 'POVo e a educação popular. Quanto mai~ in
struido, mais prospero. :Elxaminaeo as estatísticas, que, na sua arjdez eloquen
te, vos attestarão a causalidade entre a. educação de um povo e a ~ua 

riqueza conectiva e opulencia do thesouro publico. 
A nossa convicção. nunca renegada. nem desfallecida. é que, sem os 

-exercícios educativos. systematlcos e contínuos. de prefere'llcia dos 7 aos 14 
mmo~. o homem não dará de .si o que lhe facultam as forças nativas poten-
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claes. Uma vez que se tenha, como é falta, ele viver em sociedade, e dada, 
senão competições rivaes, por certo a cooperação internacional, ninguem tem 
o direito de prejudicar os seus semelhantes, sendo na vida, uma unidade 
negativa. Cada lwmem, sobre indivJduo, é cellulo soçial, e, por isto, além 
ii<:~ seus dever~, para comsigo, os ten'l eguahnente imperativos, para com o 
p•>YO a que pertence . O analphabeto, o ignorante, o Jncapaz é um peso 
morto e nocivo no seio da sociedade onde v ive, e uma nação que se compu
zu· de a nalphabetos será, inexoravelm~nte, derrotada, na concurrencia das 
n~ções pelo predomLnio dos mercados, e annulla.da e absorvida pela supre
macia das civilizações mals a ltru;;. 

A educação primaria de sete annos, minimo, será, para o Brasil, o ideal 
<tne lhe cumpre realizar, senão quizer ser amesquinhado e deixado á margem, 
no vasto scenario da ·humanidade em marcha. 

De prompto, é claro que se lançar a União a disseminar a educação 
prima1·ia, integral, por todo o paiz, seria uma aventura de resultado;:. incer
tos . Para tanto lhe faltariam, os dous elementos capitaes imprescindíveis: 
dinheiro G pessoal. Não lhe 1Jast.1.ria manter hlm vistoso apparelho que, com 
dil1 h<?iro, se logra.. E' preciso, principa.imente, que o apparelho seja effi
ci<mte . 

Ora, é provavel que ;:upere a quatro milhões o numero de brasileiros de 
7 " 14 a.nnos. Admittinclo, para argumentar, que essas crean<:as residissam em 
nucleos densos, seriam necessarias 100. 000 classe;:. primarias, com uma des
peza annual de cerca de 400.000 contos. !Deduzidas as verbas gastas pelos 
Eotárlo"l e pelos municípios, ainda pesariam, sobr e os hombros da União, 
algumas cente<nas de mil contos de réis cada anno. Bem se vê qu e, de 
prompto, não podem os cofres federaes arcar com tamanha despeza. 

Mas, supposto mesmo, que o genio das finanças jorrasEe de profusas 
fontes rendas inexgottaveis, ainda.. d€> momento, faltaria, aos poderes fede
r" v eis, pessoal haJbili tado para o desempenho cabal da misEáo. Um professor 
n"o se improvisa. As habilitaçoos profissionaes demandam preparo difficil 
3· « q ue não tiTercm, ele naRridos, vocação accentuada para o magisterio. Estes 
p• 'vilegiados se contam por unidades. A grande maioria dos professores 
S( forma á custa de estudo, pratica. e pacienci.a. Donde ser impos;:ivel â 
Umão obter. de um momento para outro, os milhares e milhare!l de profes
so es. que precisaria para a installação, immediata e completa. d>~. educa<:ão 
pr'maria, integra l. 

Não se conclue, porém, que a União está t ravada e peada para encetar, 
de"ue já, a resolução elo problema. Não. Ella pôde muito, e de.:::cle já. S! 
quizer, tera. organizado, 110 fim ãe poucos annos (momentos ephemeros na 
et.•rnidade ela sua existencial a educação primaria. integral. e a. educação 
profissional por todo o Brasil. 

E ' o que passamos a demonstrar. 
A educação primaria se divide , de accôrdo com a traclicção universal, 

em tre~. grãos: o ensino elementar, o ensino médio e o ensino complementar, 
ou primaria-superior. Para o primeiro, se reservam dous annos: dous ou tres 
para o segundo; e tres ou dous para o terceiro. 

Não é possível traç-ar linha divisarias, definitivas, a cada um des;:es 
trP" grãos d:'L educação primaria. Mas, assim como o extremo limite dos 
iarii ns ela lnfancia é o estar amadurecida a capacidade para aprender a 
lêr, bem sE'ria, embora sem rigore;:. logicos, mas Por méro interesse de ela
rezo, <lar ao ensino elementar as divisas do "aprender a lêr. e<screver e 
contar", sem excltu ão elo que se puder lograr, simultaneament~. Pm desen
vol ·imento physico, em disciplina mental, em educação cívica. Quer dizer: 
nu curso ele·mentar, quando menos. os alumno;:. aprenden1 a lêr, a escrever 
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e a contar, sem cavillações. O gráo médio da educação primaria e o com
plementar serão ampliações conce.ntricas, educativas e instr<uctivas do ensi
no alphabetizante. 

A es·cola elemen,tar é o lpTimeiro degruo na escalda da educação primaria. 
O seu curso poderá ser de dons:, a.nnos, ou melhor, o seu progTamma sera 
para dons annoE de curso. tEm dous annos, bem aproveitados, as creanças se 
alphalbetizarão. O primeiro passo, pois, da educação primaria, sobre ser a 
bas:e dos outros, é, talvez, o mais importante nas consequencias sociaes a 
que dá Jogar. 

Mercê dos seus beneficios, já. o homem voderá exercer, objectlvamente, 
o dever civi•co do voto e disporá de instrumento !fundamental da,s a,c.quisi
ções scientificas. Mesmo que não logre frequentar novas classes de educação 
primaria, já terá, com ficar sabendo lêr, o melhor e o mais:. pratico da in
stl,ucção geral, sendo-lhe possível, s.i quizer prosE>guir, por si só. em não 
poucos estudos. 

O começar, pois, a educação pela escola. elementar, ·além de uma necessi
dade inviolavel, é de uma incomparavel utilidade p ub<lica. 

A objecção que, a cada passo, se articula, de ser a escola elementar 
uma forja de semi-analphabetos per~gosos, não procede, nem se sustenta. 
o pedagogista que procm·asse dispensai-a, seria, sem exaggero. 1idiculo ou 
mentecapto. O que, com razão, se lhe póde arguir é não ibastar ao E· deveres 
sociaes o sõ aprender a lêr, escrever e contar . .Por certo, 111ão chega. Tal 
como, para. aprender a faiar, não se limita a creança a gaguejar os sons 
mal articulados, com que ensaJa os seus orgãos vocaes. MaE• terá de passar, 
necessariamenta, por essa phase. Revelaria a ignorancia mais acabada da 
sci~nci:l- da educação, o palrador que condemnasse a esco'la elementar, só 
porque é pouco. E' pouco, mas é o começo necessario e de enorme unidade, 
in compara vel, insubséii:uivel. 

O mal estará em reduzir, definitivamente, a educação primaria á esco
~a elementar. i[sto, sim, mantendo os dous outro.s g-rãos, é ilnp1·aticavel, é 
uma impossibilidade 1;>0r natureza. Não ha q,uem reduza o oceano a um tono! 
de agua, ou a terra a um punbaJdo de põ, atirado aos olhos do povo. O 
oceano continuará a ser o oceano e a •terra a terra. Assim, a educação pri
maria não se poderá restringir á simples alphrubetisação, O apre11der ' a li' L' 

é o começa necessario, inestima.vel no seu prestimo. M:a.s não deixará nun··Jl. 
de ser primaria a educação que desenvolver os sentidos, exercitar a agiU
dada, adextra r o corpo, versar sobre elemcmtos de aritillmetica, de gl·amma
tica, de .geographia, de historia, de biologia, de physica e chimica . E' o qUP. 
em todos os tempos, se com1;>rehendeu, se assentou e passou em julgado. 

Mas não é a denominação o que, de 'Verdade, importa. BapUze-se o cur
so médio e o complementar com o rotulo ele educação secunda,J·ia, ou cmnp 
se phanta siar, o que, de essencia, interessa é srub<er que dous an:nos de es
cola, posto muito valham, não bastam a transformar o homem em cida<Fio 
util a si e aos seus, Já mostramos que o povo, com a gloria de ser democra
cia, tem, para comsigo mesmo, o dever de a merecer . .Por ser o governo de
mocratico criatura de vontade popular, está a democracia no ol:>rigação rle 
elevar a mentalidade do povo, •até o mínimo de poder elle bem exer,ce!-a. 

Mas, por cumprir ao goveTI10 democratico fornecer gratuita educaQão 
primaria integral, para que o povo possa governar-se por si mesmo·, não se 
segue que, nãJo podendo mais, ·não deva começar provisoriamente .com o 
ensino elementar . E' por ahi que .ha de sruhir a campo . Virão, depois, n ovos 
gráos de educação primaria. O mais clif<ficil, porém, é lograr a installaçào 
conveniente das 1:)rimeiras escolas. 
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E o que, pa.ra enceta.r a soluçã.o do problema, proporíamos. Não poden
do a União supprir a.s immensas lacunas dos Estados em materia de educação 
primaria, integral, principie a sua acção patriotica e Lumana coopera.ndo com 
elles na disse.m.inação das escolas elementares. A' medida q,ue ;fôr sendo 
possível, installe o segundo grão primaria, o curso médio com dous ou tres 
annos, segundo a extensão que pre'ferir. E', depois, qua.ndo e onde entenda 
necessario, integre a educação primaria como o terceiro grão de tres ou dois 
annos, <Joruforme tiver sido a extensão do curso médio. .S6 nos loga.res com 
população de origem estrangeira é que mesmo para crianças são indispensa
veis, no mínimo, a escola elementar e a media . 

Não importa que, com esse systema, se levem muitos annos, pa.ra inte
grar o ensino prima.rio. [ncomparavelmente peor seria não começar nunca, 
s6 porque não se possa começar pelo todo . Nem se segue, porque seja im
possível emprehender a tar€1fa, no seu >todo, logo de entrada, que não se 
deva encetai-a pela sua lbase, que, em si, é já tão grande beneficio. 

E' de esperar que os EstaJdos e os municípios, uma vez dotados da es
<,ola elementar, ohamem a si a instaUação do grão médio e do complemen
tar. E' do interesse immediato de cada um delles. Oremos que o exemplo 
da União lhes acordara o pa.triotismo e o senso da realidade . E' 'lJUestão, 

:1lvez, de crue lhes falem e >pro,cedam, persuasivamente, junto a elles. A 
l niãlo ficaria, nesta hypotbese, desonerada de coopera.r na. integr~ do 
ensino primaria . Mas, se os Estados e os municípios 'Virarem as costas a 
este dever, nos seus territorios, não ha por que ps acompanhe a União. En
trara ella na arena como pa;e que se dóe e ampara o !ilho transvia.do, ou 
indigente de espírito, completan'clo a tarefa que .Lniciou, como dievia, ;pe[o 
primeiro grão de ensino primaria. A questão é nacional e não loca.!. A sa
l:>edoria dos estadistas ha de, por certo, provar que não é illusoria, deter
minando os meios de obter a renda 'Para o custeio da empreza . 

Ao lado, porém da educação primaria, antes mesmo de com.pletada, a 
prosp'!'nidade nacional dependerá da escola profissional. 

O homem que apenas souber ler, mas ,fôr inha;bil, mas incapaz de uma 
profissão, é possível que, nos seus deveres cívicos, mais não seja que instru
mento elos cabos eleitoraes. Poderá compa.recer ás urmas, ond deitará a 
cedula q)Ue lhe e>11tregar o coronel, a cujo serviço, ou a cujos favores, se te
nha justa.do. Posto grande numero dos só alphabetizados possa, pelo esfor
ço proprio, instruir se, e possa., pela sua índole n1oral, querer e sruber o qué 
quer, a verdade é que não ha de ser pequeno o numero dos ,que, sabendo 
anenas ler e escrever, passam a servir elo instrumento da ca.paldoçagem elei
to ·a.J. 

Não é isto o que requer a pureza oda. democracia. A soberania, nas mãos 
d1 um povo, exige maioridade intellectua,l e idoneida.de mora.!. Sem estas 
Q.lHtlidacles, o exercício ela soberania pelo pO>Vo será um des:>.stre para a •jus
ti~a e morte ela liberdade. De modo que, si se contentassem os governos •COm 
o ensino primaria, teriam creado, ao lado de soberbas perspectivas, uma 
fonte pro'\·avel ele males inenarraveis. 

O homem .q,ue sómente souber ler, não é, ainda, como se quer, um ele
m• nto de riqueza publica. Será, muitas e muitas vezes, um candidato ao 
fun cionalismo publico. Ha, mesmo, quem acredite que, :no apprende a. ler, 
já os filhos dos colonos·, desertam das fazendas, para. viverem nas cida.des. 
Em Jogar de fa.ctores do trabalho agricola., passarão a ser, dizem, o oxYge
nio do pa.ra.sitismo sociaJl. Serão a materia vil das sedições, a, materia pri
ma das gréves, fa.scinaclos pela ·visão, mal comprehendida, das utopias, jo
guetes das grandes reivindi{~ações, e victimas dos emthusiasmos ofalcels e 
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perigosos. Ter - se~ha, então, não a çonsciencla •publica asseguradora da or
dem, En11 contrapeso aos tnstinctos irosos da populaça, mas soltos aos ger
mens proliferas das mais truculentas a.narchias. Ao menos, quando anal
·pha.'beto, não liam as doutrinas subver~i~ras, que seduoom e apaix011an1 . Ig
norando-as, não tomavam parte, alma ou instrumento, nos Jno•vinlentos se
diciosos. Já com o saber ler e ·com a sua má vontade pelo trabalho agri
cola, que po•uco lhes rende, os homens do povo, semi-anwlphabetos, serão o 
maiot· perigo de ordem sOcial. 

Estas •vozes de agouro, si peccam, é pelo seu unilateralismo. Ellas qua
si só vtbram as cordas da verdade. No seu nobre exaggero, .ha tino e acer
to, e •providencia. Mas, não será, porventura, prei'erivel ao marasmo podre 
elo que não vivem, a ebulição violenta elas idéas? Por outro lado, não es
tará em um paiz de analphabetos, mais albanado o terreno para o tenor 
ela anal'Chia, para o morticinio em massa, perpetrado em nome da ot·eleru 
pelos detentores do poder? Pois a R ussia bolahevista não nos está dando, na 
sua elôr sem igual, o espeC'taculo do mais miseravel banditismo, e da m ais 
sanguinaria loucura, constituida em governo? E' u.m povo de anaJp.habetos , 
pequena minol'ia a dos lettro.dos. Mas a palavra anarohia da sedição não é 
só escripta. Onde o povo não lê, os oradores substituem o.; li!vt·os, e, mul
tas vezes, a sua declamação pom·posa, .na eloquencia vasia e sonora, das phra
sss ôcas, tem, mais ·<lJUe leitura serena dos livros, o calor que arrebata, per
r.uade e domina . Além disto, nas sediçõ21s pOIJ'Ulares, insignificante é a per
centagem dos sinceros e visionarios que conduoom. A -grande massa é pá.o 
de toda obra, materia lJara todas as violenc~as. assim, para sustentar o des
]JIOtismo, como para derrubai-o e esphacelal-o. O mesmo chicote do cossa
co, que infam·ava o rosto á mocidade revolucionaria a!f•fronta a corôa dos 
reis, e lhes rue e destroça os thronos. No fundo, os mesmos inst1·um"'ntos 
destruidores. O objectivo em que se a1Jp1icam, é méro ·pretexto de se e..xer
cerem. O ideal não se espiritualiza, nem lhe apara e pule. as aa·estas. 

De modo que, na,s previsões de anarchia pelo aprender a ler, se en
oerra o sophisma de que os homens são mais ordeiros e melhores, quando 
analphahetos. rSimJ>les tropa de rethori-ca, pois, o dizer-se que o semi-anal
phabetismo é peor que o a!phabetismo. Seria como affirmar que, nas tre 1·as 
absolutas, o homem se .guia, co•m mais criterio, que na penmnbra. 

A educação primaria, pois, só POr si, já é um gra.nde bem. 
O instrumento de leitura não é unilateral, não só propaga a subversão, 

é, tambem, velüculo de sensatez. As boas doutrinas rpodem ser, igualmen te, 
pregadas, opp0'11do-se á propagação e dominio do mal a paJavra evangE'liza
dora e t.riumphal do bom. 

l\1'as, si, por este lado, a só escola ele·mentar não se condemna, não é 
ele concluir, repitamos, q,ue ella baste, mesmo quando seguida do segundo e 
do terceiro gr'áo de instrucção primaria. O homem, além de saber ler, pre
cisa ser um ']Jropulso ou criador da riq·ueza conectiva. 

IE' mister, para isto, que seja um profissional, revela desenvolver-lhe 
as aptidões nativas. Donde ser a escola profissional o complemento ind1s
pensavel da esco•la primaria. 

Não se trata de escolas profissionaes de vulto, de pompa, de luxo. Mas 
sim de escolas pro:fissiona,es m ·odestas, prestimosas. e ijJara.tas. No e1~sino 
profissional, contam-se tambem os seus gráos. A elementar é o seu rprin1eü·o 
passo . 

Uma esco1a rUt'ai, '])Or exemplo, póde ser uma escola p 1·ofissional. N'iio 
se restringirá ao ensino pri.Jnru·io elementar . Póde e deve pratiea.r noçõ•s 
de chimica agricola, noções de pomicultura e avicultur-a, e pequenas indus-
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trias, ·como a fabricação de manteiga. Será, então, rural, não tanto porque se 
localize em propriedade agrí cola, mas pe1o seu objeç.tivo, pel?- sua ~ssão, 
pela sua finalidade . -

Os alumnO'S que a frequen•tarem, adquirirão .rn.eios proprfos de vida, e o 
que é mais, a convfcção da utilidade incomparaJVeJ da terra. S:a'ber.ão tirar 
della o proveito, que os seus paes, na ignora:rucia a,ctuaJ., _não a loançam. A 
producção dos çampos será intelligente e r ell!dosa . Cria.r -se-ha uma gerá
ção que ame a terra 1Jelo ·bem q,ue della colhe . 

Nas pequenas cid·ades, a escola profissional elementar terá outro objec
·ivo. Serão as profissões em que os alumnos se adestrru·ã;o. Mas seja qual 
tõr a profissão que a·bracem, serão homens qrue e bastem a si mesmos. 
Não sahit·ão escravos das f.abr1cas, nãJo iJ:ão lfabaU:nerute engrossar as :fileiras 
do o.perariado em eterna miseria. P·oderão, sõ com as ·suas hrubiJ itações pes
,•oaes, manter, por conta propria, opequenas oflficinas doa sua especialidade. 
Chamados pe'os gntndes industriaes, serão peQa >ex:ceJ~elllo·ia do seu trabalib.o, 
.ssim ]Jrefer ido, -como •bem r emunerados pelos seus patrões. 

Mesmo nas ·grandes •cidades, como ·I?io de .Janeiro, .são. 'Paulo, Recife. 
'lS escolas profissionaes ,de todo em todo indispen saveis ao preparo dos ho
mens para a vi{]a e a p·rosperi(lade e grandeza {lo •pa.iz, não •ccmvem, pelo 
-1enos em nossas condições actuaes, subir do Jüvel d·a escola profisskmal 
raasculina de S. Paulo. Ahi os metJhodos de Elnsino attingem a ,grrundes al
t uras, a.lli os moços sabem adeJctrado'S :Para os ·o·fücios praticas, e tudo com 
·;equenas despezas ;para o thesour o do Estado . 

Uma causa aop•ena.s 1he falta, e esta não l'he ha de ta.r&r. E' a cria
\:ão annexa de uma EJscola de 'Miestres. 

Não se trata {]e uma escola vistosa e de ostentação. Conde.rnnamos por 
i11teiro, na situação social nossa de hoje, as escolas n•D'rmaes para o pxepa.ro 
r-xdusiovo de mestres cl:as es·colas de artes e officios. !Seriam ap:pare].hos custo
ms e inuteis. O que as nossas n ecessidades reclamam são cursos annexos \;o 
escola profissionaes, do typo da "mas lina" de >8 . Paulo. 

Esta ":E:o!soola de Mestres". ·annexa a uma escol,a. pr.of is~ional de tre::; 
~.nnos, constaria de d ua;s panes: uma basica, estavel e co111mum a todos os 
alu mnos. e, a outra variave\, de esPeCializações. 

A :Prl.meir.a. oontena o ensino de ·tres disciplinas: 
1', .physica e Clhim,ica applicadas ás profissões; 
2•, mathemrutica (continuação d.o aprendido na escola 'l>r o{issional ) : 
3", desenho teclJnioo (plantas e orçam~p.to). · 
Destas t res, o desenho teria a proemJn encia . As su as aulas seriam dia-

rh s , emquanto as das d uas ou tr as poderl m ser alterJlad:as. 
A segunda secção teria o 111.u.mero ·C!JUe .se quizesse de ma te rias. co::nc: 
1• m,13canica superior; 
2•, man.,cenaria artística ; 
a•, fiação e tecelrugem; 
4", zm<Cog-raphia e li t hographia; 
15", ourivesaria; 
6". photographia; 
7", decoração em geral .. 
E assim pm· deante. 
O curso completo seria de dous annos, e o período diario. de seis 'loras, 

qua tro praticas na officina, e duas theoricas para o a!}erlfeiçoamento das 
bases. 

Os seu·s a.lumnos seriam seleocionados entre os que tivessem termina..1o 
o curso da escola profissional. 
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O i)essoa.l que accresceria, seriam simplesmente os mestres de cada é!i ~
clpllna. 

Uma tal escola equivaleria ao curso industrial. O regimen, adoptado 
para os alu=os, devia ser o do ganho profissional á quantidade e perfei
ção do trabalho que exeeutasse na especialização seguida. o tfim do anno, 
seriam eX!Postos os trabalhos feitos, vendidos a quem mais désse. A expe
riencia tem demonstrado que a renda destes trabalhos, nos curso industl-iae~. 
sobrepostos ao curso ordinal'io dos profissionaes, cobre as despezas feitas. 
De modo que a. Elscola de Menores, annexa á. profissiornl.es communs, sobrt: 
ser uma necessidade do aperfeiçoamento do operario e formação de m<lstre.,, 
depende ljá, não de ter dinheiro, mas, exclusivamente, da boa vontade do· 
Governos . 

Resumindo estas longas onsideraçõe , o que convem ao Brasil é a ~du 

cação primaria integra-l e a educação profissional por todo o seu territorio. 
Uma e outra são susceptíveis de gTáos. Não é possível encetar a soluç>o 
pratica do problema por um varu·ão elevado de uma outra. :Mas é fariJL. 
mo começar a aonstrucção do edifício pela escola elemenuur, assim a pri· 
maria, como a profissional. A' medida q,ue fôr sendo possível, a este pr . 
melro grão se irão installando gráos acima, até o dia, sobre todos bemdito, 
em que, por todo o Brasil, não haja região nenhuma sem as escolas necessa 
rias. Mas desde logo, me mo vara iniciar a sua ta:refa, a escola elemental· 
dous annos não basta a nacionalizar as creanças brasileiras, ou evitar qu , 
sejam estraJ!lge!riza.das. E' de todo em todo necessario que, para este objf!
ctivo, installe a União escolas médias ao lado das elementares, e, logo que 
possa, mesmo com os maiores sacrifícios, não h a remanchar em acldita! à, 

dtras anteriores o terceiro gráo da escola complementar. 

DA OBRIGATORJElDADE DO ENSINO PRJMARlO 

Qnando o Estado estiver apparelhado para fornecer a educação primaria 
gratuita, de sete annos, a obrigatoriedade da frequencia deve ser dos sete 
aos 14 annos. Emquanto, porém, não dispuzer o Governo de pessoal e di
nheiro para uma educação primaria, completa, força é encetar a grande 
tarefa da educação popular pela alphabetização gratuita e olbrigatoria. Por 
que esta alpbabetização comprehende um programma, que se executa, nor
malmente, em um curso de doue annos, ter-se-ha, no mesmo passo, de circum
screver a dous annos a frequencla escolar obrigatoria. 

Mas a re<lucção, embora provisoria da obrigatoriedade escolar a douq 
annos não implica. a indicação de duas' idades exclusivas para que ella -· 
exerça. Si, só neste~ termos, fosse ella concebida, então já teríamos de r 4-
pellir a idéa desta reducção, ainda transitaria. Seríamos forçados a com 
b.atel -a, para evjtar o desastre fatal da sua applicação. 

Véde bem por que. O ideal é a obrigatoriedade de sete amnos. Por con
t!ngencias de momento, tolera-se a sua reducção a dous annos . Uma vez qt;e 
o Governo abra uma escola, a lei sujeita os analphabetos, em idade escolar, 
a frequental-a, teuham sete, ou tenham 13 annos . Não sabe ler? não save 
escrever? não sabe contar? tenha a idade que tiver, entre sete e 14 annos, 
não se exime de aprender a ler, escrever e contar. tE' este o interesse <llt 
naçãoi e o reclamo angustioso da Patria. 

Si acontecer, entretanto, que o numero de analpbabetos, comprehendidos 
ne:::tas idades, exce<la a lotação das escolas que o Governo poude, ou quiz 
lnstailar, não ha remedio, neste caso, slnão prescrever a obrigatoriedade a 
<luas ~1ades preferenciaes. Oito e nove por exemplo· ou 9 e 10 como assen
tou a lei paulista do anno passado. Não seriam m'el'hores 12 'a 14, porque, 



-495 -

nestas idades·, já as crianças são menos doceis, e, nem sempre, os professores, 
pr incipalmente mtr1heres, poderão, a sós contei-as, facilmente em disci
vlina. 

Mas a fixação de duas idades preferenciaes Para a obrigatoriedade da 
frequencia escolar não exclue a matricula suppletiva das creanças de outras 
idades. Nada priva de ao mesmo tempo, ordenar a lei a obrigatoriedade sup
pletiva de outras idades. 

Si, em uma área razoavel, SUIJ'pon.hamos, em uma área de raio de meia 
Jegua, o numero de analphabetos, entre 7 e 14 ann os, f'ôr, poucu ma.is ou 
menos, o da lotação das escolas existentes, a obrigatoriedade de frequencia 
~e ..,xercerá para todas aquellas idades•, e durará dous annos normaes de 
curso ou o tempo necessario a vencer um programma de dous annos, prê
viamente fixado . 

.::li, porém, na área referida, o numero de anaJphabetos ultrapassar a ca
pacidade das escolas existentes, a obrigatoruedde será de dus. naturezas: 1•, 
'>referenci.al para duas idades, préviamente esta:belecidas, e 2•, suppletilüa 
para as idades, primeiro acima, depois abaixo das duas- preferenci;UméiD.te 
1brigadas, até que todos os Jogares da escola estejam preenchidos. Ter-se-á, 
TJOr esta fórma, providenciado e garantido a matricula de meninos bastantes 
n justificar e compensar o dispendio da escola. 

Si ;;;e firmasse a obrigatoriedade para só dous annos, só se permittindo, 
.em obrigar, matricula a•cima das idades obrigadas, clifficilmemte se cahlria 
em erro mais funesto. Si a obrigatoriedade fôr para duas idades exclusivas, 
<:, nem acima. nem abaixo dellas, se facultar, sin ão e.m vagas oc.casionaes, a 
matricula de anaJphabetos, o erro será mis palmar, ainda mais grave, e ter
ee-ha m·eado o entrave mais espinhoso a uma acção decisiva contra o anal
phabetismo. 

Eis a prova. 

Admittamos, para argumentar, serem de quatro ou cinco milhões os bra
"ileiros de 7 a 14 annos de idade . Destes haverá, provavelmente, dous mi-
1hões de duas idades, aptos a frequentar a escola elementar. São as crean
ças de 7 e 8 annos, de 8 e 9, ou de 9 e 10. 

Outros que sejam estes nume.ros, Q. raciocínio, que vamos armar ser'á 
,1 mesmo. Nú.o é a extensão dos algarismos o que, para o caso, 111os inter'essa, 
mas a justeza da verdade que delles se conclue . Para inferir que, nas 
divisões exactas, o dividendo é igual ao producto do divisor pelo quociente, 
não im{lort.a quaes sejam os va:lor do dividendo e ô do divisor. A verdade 
independa da "'Uantidade . · 

Ora, estes dous milhões de escolares se acham ou condemnados ou es
parsos. 

Si viverem em n ucleos den sos, de modo que haja, pelo menos, 40 em área 
r'zoave1, digamos raio de meia legua, bastarão, para a!phabetizal-os, tantas 
fscolas, quantas fôr o quociente da divisão do total del!es Por 40. E, nesta 
hypothese, será de tino adminis·trativo reduzir .a obrigatotiedade escolar 
a duas idades exclu,sivas, para garantir, sin ão a frequencia, ao menos a ma
tricula de 40 1neninos em cada escola . R eaà.izando, <intran sigentemente este 
plano, ter-se-hia erigido u ma barreira de alp'h~tização, mercê da qual nin
guem mais transpor ia as idades obrigada8, sem aprender a ler, a escrever 
e a contar. Estaria organizada a prol)hylaxia do ana!phabetismo. 

Si, porém. náo vjverem as creanças de duas idades em agglomerações, 
mas espalh adas, disseminadas, rarefeitas, de modo que n ão se encontrem 
sinão, relativamente, poucos nucleos de 30 ou 40 em área de tres kilometros 
de raio, já. Tião bastarão, para alphabetizal-as a' todas, tantas escolas, quan-
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tos fôr o quociente do divisor delles por 40, ou mesmo 30, como lotação 
mínima da escola . 

Ninguem, por certo, porá em duvida. que a população brasileira se es
palha pelos oito mllhões e meio de kJlometros quadrados do territorio nacio
nal. De 7 a 14 annos, encontram-se 100 aqui, 40 daJqui a uma legua, 10 
muito adeante . Como orça, pouco mais ou menos por um quarto do total 
de 7 a 14 a,nmos o numero de crianças de duas 'idades, em IJOUcas 'área.Eo, 
com raio de dous ou ires kilometros, se nos deparam ma.is de 40 creanças. 
Occorre-nos ter verificado, em São Paulo, qua ndo .honrados com a d:irecção 
do seu ensino ao determinar os nucleos escolares em todo o Estado, que em 
.50 município;, com uma população approximada de 36.000 escolares de 9 
a 10 arunos, ha cerca de 140 uucleos de 40 ou maJs meninos, 180 de 30 a 40, 
e 250, de 20 a 30. Como a matricula, e não a frequeneiia, deve ser n o 
mínimo de 30 ou 25 &lurnnos, para estas 35.000 creanças de 9 e 10 anno3 
correspondentes a 120.000 de 7 a 12, teria:mos, 32>0 nucleos aptos a recebe1 
escolas. Ora, estas 320, ou mesmo 400 escolas, receberiam 1-6.000 crianças d(' 
9 e 10 annos·. E as outras 20.000 dentre as 36.000, nas duas idades escola
res? Vivendo, como vivem, esparsos, isto é, em nucleos de 10, de 5 e de 
2, distantes um dos uutros ma.ds de meia legua, e, sendo a obrigatoriedado 
~scolar só para as que residirem até dons kilametros da escola, terão ri• 
pontinuar analpbabetos, sem a menor assis.tencia educativa do Governo. E 
notaes que não são minoria aquelles a quem a escola não aproveita, mas 
maioria. Em 36. 00, só 1•5. 000 seriam al]Jhabetizados. O.s outtros crescia m 
de dez annos, éerca de 70.000, sem remissão, condemnados, por este systema, 
á crueza descaridosa do analphabetismo :;:.em esperança. 

Dir-se-.ha que, embora reduzida a obrigatoriedade a duas idades exclusi
vas, pP.rmitte-se matricula aos de idade acima dos obri•gados, e que, p or
tanto, mesmo onde h a 2;;, ou 20 ou 1·5 creanças de 9 a 1z annos, se 1nstalla
rão escolas, porque os 5. 10 ou 15 restantes, para att!ngir a matricula o 
numero legal, serão recrutadas entre as creanças de U1, 12, 13 e a de 
14 annos. 

Não nutrimos essa esperança . Quem conhece a relutancia dos paes em 
mandar os. seus filhos á escola, sobretudo camponezes, não acredita :na ecl· 
pon.taneidade da frequencia dos acima dos 11. annos. Os paes preferem a pro
veitai-os no duro grangeio do pão de cada dia. Esta é a lição da experiencHt. 
Como, então, architectar, contra ella, o Plano de alphabetização popular? 

O facto irreductivel é que não se pôde contar con1 a frequencia esponta
nea das creanças acima de 11 annos de idade. 

,Retomando, pois , ·a::f redeas do dilemma, ou os dous milhões, provaveia, 
de creanças de. duas idades residem em nucleos densos, ou se acham esparsas. 
Si viverem agglomerados, a. obrigatoriedade exci'usiva de duas idades, prod .:
'Zirá a maravil'ha de uma barreira, ·por onde todos passarão, alphabetizando-se. 
Si, porém, viverem esparsas, E\ obrigatoriedade de rrequencia de duas idades 
exclusivas nãç• reune, sinão em pequena porcentagem, somma de alumnos 
com pensadora do trabalho de um professor. 

E' o que se dá entre nós. A grande maioria dos. brasileiros se dispe·-sa 
em sítios distantes uns dos outros, ds modo que a maioria de creanças, em 
duas idades, não per:faz grupos suf.ficientemente remuneradores de escola. 

Logo, a fixação de duas idade~ exclusiva para a frequencia olbrigatoria 
âs ,escolas elementares, além ele não adiantar um passo no combate ao anal
phalbetismo, ainda vem aggraval-o. LNas regiões menos mal cotadas de esco· 
las, o analphabetismo, que é, digamos, de 50 o/o pa.ssará a ser de 71> %, prova
velmente. 
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Não será preciso accresceJJ.tar mais, para jusbiJicar o systema, que pro
pomos, da obrlgatonedade escolar . 

Condemnamos a sua reducção a duas idade:;:. exclusivas, porque entre 
;1ós, ella não contribue para destruir, mas augmentar o analphab~tismo. 

Propugnnmcs, emquanto se limitar o Governo á tarefa alphabetizante, 
·1 obrigatoriedar1e de frequencia escolar durant dous annos, com idades pre
rerenciaes e iàad s supplectivas nos centros populosos, e com applicação 
extensiva a todas as idades escolares, isto é, de 7 a 14 annos, nas popula
ções perf·3i tas. 

Fóra destes termos, não haverá utilidMJe. Poderá attrahir, seduzir, mas 
engana e fracassa, sem duvida, as seducções agL·adaan, acat'iciam, bem 
·azem a sensibilida(l<;> . Mas üüham na. direcção da vida, quamdo mais intrin
cado e grave fôr o problema. Por isto, é impruuencia fazer tab raza da 
logica a ustera e fria. Na vida particular, como na vida publica as con
cepções da fantasia são o car.nin'ho da ruína . Só as. indicações rigorosas da 
•ogica, na s11a divina providencia, norteiam o salvamento. 

Fonmüa para a União aua;iliar a di! fusão do ensino prim:ano 

São acceitaveis ü·us formulas: 
1". provimento directo de escolas. A União, tendo preparado ou reco

nhecido o seu ]Jrofessorado primaMo. cria escolas. fixa, de accôrdo com o" 
.L:ltados, o Jogar de seu funccio·namento, e lh es nomeia os pro,fessores; 

2", subvenção federal aos E s tados e municípios., para o desenvolvimento 
da educação pr.imaria. A Uni·ão se abstetm de dar provlmento d1recto a esco
l:ts, apenas contribue com certa quantia, m ediamte condições, para a instal
iação estadual d& novos .eslabelecim~mtos de ensino prrma.rJo; 

3", subvenção federal ás escolas particulares, que cooperarem com os 
governos, na educação prin'laria. 

A pr:im eira formula é a ma is expedita, e dará, talvez, os m elhores r .. -
sultados. Será preci:so formar um professorado primario nacional. Serão 
p·ofessores -diplomados ou por escolas normaes da União, ou por escolas 
normaes reputadas idoneas p elo Governo Federal. Mas a nomeação e o IJI.l 
..-amento a estes professores correriam por conta da União. A localização das 
e~colas é que não conviria ser feita pelo Governo Central. Melhor seria 
deixal-a a cargo dos Estados, paxa atalhar a concur-reJJ.cia damnosa en t.r& 
escolas federaes escolas estaduaes, maiorm nte quando se chocassem os 
interesses da politica federal com os da polltica region>Ll. 

A segunda formula é mais attral1ente, e capaz 'de enormes beneficios. O 
fioverno ela União, envez ele constituir o seu professorado, se responsablli-
7-<Lria pelo custeio de certo numero de escolas. em cada E stado. Não haveria 
embaraço enigmatico, E>m ~e assentar um criterio ju to, para determinar o 
quanto da subvenção a cada E~tado. Bastaria considerar : 

1•, a quantidade de crianças, em idade escolar; 
2" os perigos cl& de. nacionalização a que estão expos<:as ; 
s•, a porcentagem da r enda estadual, applicada na ãnstrucção publica.. 
Não nos parece de bom conselho attender, tambem, ao montante das 

r nelas fcd<?rae::; em cada Estado . Seria musoria a equidade desta medida. 
Porque os Estados ,que maJis ·cOTltribuem para. ·o fisco tedera.l são •prl'!:cis;u,~ 
mente, os que fruem mais cleJJ.1e11tos de vida, e, pois, os que m'enos precis~m 
.dos a uxílios da União . ,O justo criterio. em materia de interesses naciona.es, 
ê o da necessidade comparativa de cada um, esgotadas, é claro, rus possibi
lidades locaJes . Si não é razoavel ter a U nião preferencias por esta ou 
a<Juella Provincia, tambem :não !" ju to que ifavoreça a desídia, ou pouca 
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di!igencia dM que tudo e~.pcram da UniãCJ . O numero de creança:o, a namv
nalidade de seus paes, e a percentagem da renda estadual, applkada na 
educação publka, dão a medida exacta do· auxilio federal . 

Nenhuma. destag duas primeiras !formulas àe 1nterferencia exclue a 
ôutra. Não é de espan.tar que uma facilite mais que a outra a tarefa em
prehendida. Nada :i.nduz. porém, a aue uma dev<c eliminar a uutra . Póue
se começar POl' uma, pela :> ubvenção primaria por ser 1nais facil. MM sera, 
ao que nos parece, inevitavel adaptar, tamhem, o provimento federal, diredo, 
da.s escolas . 

Ha, entratanto, uma terceira for·mula de inte.rferen<:la da União, com 
ut!lidade ainda m aior·, e com gastos menore<l. E' a subvenção ãos escolas 
pa.rticulares. Lograr-::;e-hão os mai0res l;)cneticios que se imaginar possa. 

P ensemos no caso. Note-se, primeiro, a existencia de numerosos norma
listag, a e · ra do dia em que lhes cria a graça de uma collocação. São Paulo, 
com as suas -dez escolas normaes tem !formado professores em numero supe
rior tis classes primarias, que mantém. Quando a união fundar as suas esco
las normaes, como é ·indispensavel que o faça, quando os Qutros Estados to
marem, como lhes c umpre, o exemplo de S. Paulo no preparo numeroso de 
seus professores, então o numero de normalistas sem escolas se verificar~. 
não só em S. Paulo, mas em todo o paiz. 

Não se conclua, porém, que o excesso previsto seja um mal, e que haja 
inal ainda maior, em preparai-o. Será, antes, um bem.. Note-se, primeiro. 
que o excesso é relativo. apenas, ás escolas mantidas, e não ás escolas na
cessarias. Mas aínda que o excesso fosse em face das necessidades publicas. 
áii:tda assim não haveria por que censurar. Sem este excesso, é quasi impos
sível haver quem se sujeite a Ieccionar nos Jogares sem conforto, longe de
estrada de ferro, em um quasi completo isolamento e abandono. 

Acima disto. porém, o excesso de professores será um grande bem, si 
houver estadista no leme d'os governos. 

Considere-se antes de ma.is qu e o excesso actual de norn~alistas, e ainda 
por 1nuitos annos, em~bora se criem dezenas e dezenas de escolas normaes nos 
Estados, é, ainda. muito inferior é1s necessiàades reaes d'a educação primaria . 
O excesso se verifica, e a.inda muito tempo, só em relação ás escolas manti· 
das. 

Ao mesmo tempo. innumeraveis são as crianças que crescem analpha· 
betas, por falta de escolas. 

De um lado, profissionaes que reclamam trabàlho. D e outro la do, neces· 
sidade premente de se effectu:ar o trabalho reclamado. 

Que deve, nesta conjul)ctura, fazer o Governo? 
Não podendo abrir escolas em quantidade bastante, está, nas suas maos, 

promove:!'. incrementar, amparar a iniciativa particular , em beneficio de 
todos . 

O publico tem boa disposição de contribuir para 0 ensino primarlo. A não 
serem os ind'igentes, ou os pobres raro será o que se negue a pagar p quena!" 
mensalidades para a educação de seus filhos . 

IPorque não ha de o G.overno então, conjugar estas duas !forças pelo bem 
do ensino? Duas .forças soclaes aproveitaveis: a boa disposição do povo em 
contribuir pa ra a educação de seus fiJ.hos, e a vontade àe exercer o rnagiste
rio em numerosos professores sem trabalho. Não poderâ. o Governo incenti
var o ensino particular, que coopere com 0 ensino publico na campanha per· 
manente contra o anrulphabetismo? 

Nad•a se oppõe, sériamente, a isso . 'si, por um milagre. desenvolvido estl· 
vesse o habito àas iniciativas pessoaes, escoias p a rticulares se installariam 
por toda parte. Ao Governo tocaria quasi só o dever de regulam entai-as ~ 
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fiscalizal-as. E' porque os particulare s se a l steem de funétar escolas, é porque 
os municlpios não cuidam, a sério, do problema, é porque os Estados ainda 
não comprehenderam se r a instrucção pulJ.lica a maior fonte da sua propria 
~enda, que a União se movimente, congregando e arregimentando forçaS 
•Ja ra a civilização do •Brasil grande, que tem de ser. A missão actual do Go
'·erno da União é supprir a inercia das iniciativas indivlduaes, e a deflclen.
cia das regiona s. 

Logo, é perfeitamente lo-gico qu , supprindo a insufficiencia, no mesmo 
passo, de .preferencia a 0 desenvolvimento das iniciativas particulares, em 

<:~ateria ele instrucção TJrima.ria. 
Bastará que organize e esnmule, subvencionando e fiscalizando o ensino 

nar ticula r. Tudo dentro de condições estricta.s ele moralldacle e eHiciencta. 
· E' preciso, em primeiro lagar, que o ensino primaria, particular, coope
·e. ae facto, com 0 da União. Em segundo lagar, cumpre que as escolas pri
marias, subvencionadas veia União, sejam regidas por norn:iallstas. Em 
rerce iro Jogar, que funccionem onde lhes tenham determinado as autoridades 
· clministrati v as prura evitar a concurrencia damnosa entre ellas e as officiaes. 
~em a s caatelas e condições precisas. a subvenção ao ensino primaria, parti-
ular, ministrado por normalista, não da.rã: resultados, e, talvez. possa :ser 

,.ccasião azada dos maiores abusos. 
Poderia a União legislar, pouco mais ou menos, nestes termo:,; 
Art. Ficam concedidos aos professores normalistas, que, sem prejulzu 

i'a.l'R. a frequencia das escolas officiaes, abrirem escolas elementares, com 
, requencia m~clia minima de 20 alumnos, os seguintes direitos.: 

1 •, contagem do tempo para os effeitos àe que gozam os funccionarios pu-
l!cos ; 

2", fornecimento de material escolar; 
3", subvenção annual de 1:200 000. 

A r egulamentação de uma tal lei, Se cerraria de todas as garantias. IJU

:riminrlo seriedade resultados á medida. Os professores que contarem com 
c·s ta s ubvenç;ão, e com a utilização do material didactico indispensavel, po
:er iam abrir, sem receio, escolas particulares ele alphabetização. Cobrassem 

0 que (!Uizessem a os paes. Seria isto um problema de ordem particular . Cer
a ê que os professores particulares procurariam ensinar da melhor fórma que 
·Udessem para contar, sempre, com a preferencia dos paes, seus clientes . 

E' de crer que os abastados já não mandariam os seus filhos ás escolag 
l!Ublicas, com prejuízo das creanças pobres. 

Nem é de aã'mirar que as escolas particulares. excedessem em efficlencla. 
'~ es colas publicas. Primeiramente, os profissionaes de uma e outras, dlplo-
1. adn.s pelas mesmas escolas normaes, é ele presumir que tenham equivalentes 
a;>ticl ões technicas. Acontece, porém, que os professores particulares vivem 
om mais estimulo para o aperfeiçoamento, que os TJrofessores publicas. 

Es tes, sejam qu:1es forem os resultaã'os eles seus sforços, teem os seus ven
cimentos rnensaes ·garantidos constantes. Aquelles, porém, á P'a.Tte a sub
venção, ganham pelo que fizerem. 'Dahi o inci tamento de melhoria nos pro
C<'sso clidactico a maior diligencia da s ua acção eclú-ca.dora . 

Só por esta perspectiva ele elevação technica do p1'ofessorado, jât valia a 
Pl·na o ~ystema ele subvencionar a escola primaria de iniciativa particular . 
De mais aJJreço, porém, será a cons quencia ele se multiplicarem as escolas 
par ticulares subvencionadas. E' possiv.el que o seu desenvolvimento ultra
passe as espectativas mais optimistas. Ta11to melhor. Si a · numero dellas 
vier a ser tal, que a União 5:á não encontrasse onde abrir nqYa~ escolas, t!:r·
se-Ja alcançaà'o o ideal ele escolas por toda a parte, não custando aos cofres 
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federaes senão uma terça parte, m ais ou menos. do que custariam, si fossem 
publi-cas 

O essencial está em que a regulamentação da lei preveja e atalhe o~ 
abusos possivei:!. 

Summariemos. T res ofõrmu las de coope.ração f ederal na educação prima
ria: provimento directo de escolas, subvenção dos Estados para o en,in o 
primaria, subvenção ao ensino primaria particular ministrado por normalis
tas. A União sõ t eria que se louvar, si adaptasse, simultan ea;mente, as tres 
formas interventoras. Mas, d'e todas, a terceira é a que mais promette. 

A esco"la. n~n1-l e a u1·bana, estagio e p1·ogHl/Jn;nw, 

}Lembramos compor-Se a educação primaria de tres gr a u:;: o etementar. 
o médio o complementar. O programma, -com que se vencem estes tres grãos. 
!se executa, com proveito, em um estagio de sete annos mínimos. Desta ex
tensão se conclue, desde logo, não ser possivet que um sõ professor tona• 
conta de uma escola primaria, com os tres grt~os. 

Cada esco1a primaria, integral, exigia, p elo menos. quatru professores : 
um para o curso elem.entar, outro para o curso médio, e dous para o curso 
complementar. Nos dous primeiros, as cl!asses podem ser mixtas, posto con
venha mais serem ou ·õ masculinas, ou sõ femininas. Já no .curso comple
mentar, a separação é à'e toda vantagem, não tanto porque, sab os r igores do 
nosso sol e com os nossos costumes. se desaconselhe a coeducacão sexua l. 
mas porque, dada a extensão do curso, tres annos, e a variedade elas mu.te
rias, terá ele haver, pelo menos, dous .professores, e, neste caso, duas classes . 
Aind·a não seriam insufficientes d'ous pro;fessores para todas as materias do 
curso complementar. A especialização elas funcções, senão começar no curso 
médio, terá de effectuar-se, necessarian~ente, no complementar. Donde, a ~·· 

estabelecer uma escola primaria, completa, convir a reunião de var·ias classes 
de cursos elementares. varias ele cursos mé dios, e varias do complementa r . 
Então, podem os professores &o curSo com.plementar ficar .com uma, e, n•J 
maximo, cruas disciplinas correlatas. Esta reunião de classes é ser11[lre po~
sivel, por isto que, sõ nos centros populosos, compensaria a fundação do 
uma escola primaria, integral. 

São Paulo possue estas escolas, embora sem esta phraseologia, nos la
gares onde funcciona escola normal. Ahi, o ensino é continuo. O que, porém, 
os seus governos teem preferido, ê o grupo escolar. 

O ~rupo escolar é a reunião do curso elementar e do curso médio, 0 q uo 
se poderia denominar o curso preliminar. Quatro annos de educação prima
na . . Houve tempo em que o curso médio era cte tres annos, elevanao-se a 
cinco o período dos gru pos. A experiencia demonstrou, porém, que, sem :'1 

obrigatoriedade effectiva, era inexequivel um nível tão alto de ensino prima· 
rio. Hoje, mesn10 com quatro annos apenas, ha grupos, em cujos terceiros e 
quartos anncs a ofrequencia é quasi nulla . .Os paes, ou porque ainda não com
prehendessem o v a lor do curso médio, ou porque não pudessem manter os 
filhos no grupo, õ:eixam de matriculai-os, para pol -os em serviço que ibt" 
renda. 

O o.utro typo de escola primaria é a escola isolada. Quando a populaçita 
comportar quatro escolas isoladas, mas não for bastante á existencia do gru
po, a experiencia tem aconselhado, para os effeltos da fiscalização techn1ca, 
a reunião d<> escolas isoladas no mesmo preclio, sob a direcção õ'e um prof es· 
sor. Mas, no fundo, realizam, sempre o typo da escola isoJaaa. 

Ó typo da escola isolada põde obedecer a dous systemas que vamos ven 
tilar. O primeiro systema era o existente em S. Paulo, antes àa ultima re· 
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rorma da sua instrucção publica . O segundo foi perfilhado pela reforma, 
hoje em vigor. 

•Pelo primeiro systema, a escoi·a llialada se classificaria em tres especle". 
urbana, districtal e rural, segundo a situação em que se achasse. \Mas o que
em verdade caracterlsava cad-a um destes tr s typos, era o programn~a e o 
estagio. Na uDbana era de quatro annos o curso; na districtal, õ:e tres, e 
na rural, de deus. Oada uma tinha o seu programma . Note-se, ainda, a cir
r. umstancia de não serem os programmas d stas escolas, identicos ao dos gru
pos esc.olar.es, como si não fossem elles e ellas o m.esmo caminho percorr!ae 
da eõ:u<Jacão primaria. 

Pelo segundo syst ema, a escola isol?.da se classirlca em urbana, ou rurar. 
; egundo se localiza nos si tios, ou nas villas e cidades . Mas a classificação é 

uramente formal, não ha, entre uma e outra, differença substancial; o 
programma é o m.es1n o, e iõ.entlco o estagio. Accresce, ainda, ser· o program
na dos deus primeiros annos do gl'ltpo escolar, sem tirar nem pôr o d'a escola 

isolada. •Pois sta e aquelles são o cut'so elementar da educação primar'ia . 
Este systema., pois, differe ao primeiro, já no programma, já1 no estagio. 

Para o primeiro systema, tres progran~mas e deus, tres e quatro annos de 
curso. Para o segundo. rnn só programma e deus annos õ'e curso. 

Não é, alnaa., o ideal. A escola rural precisa ter uma. :finalidade profissio
nal. ·Não deve ser rural, somente porque funccione nas zonas agricol!l!s. IM:M 
sim pela sua missão. Ao lado do seu programma inst1·uctivo, identico a 0 da 
•scola urbana. cumpre ter um programma de pequenas inã'ustrias agrarias . 
Os que c.rescem e vivern nos sítios, raro sabem tirar da terra o proveito de 

ue ella ê susceptl vel. A sua allmentação é precar1a, mais por ignoranc1a, 
.;ue por indolencia. As suas fontes de renda são escassas, sobt·etudo porque 
não sabem as regt·as elementares da cultur a dos campos. das criações de 
nimaes e das pequenas ind'ustrias agrícolas. O vestuario com que se apre
entam, é I-an1entave1 em qualidade, feitio e gosto, e é caro, maiormente por

·;ue desconhecem certos rudimentos de tecelagem e de agulha, com que apro
·eitariam o tempo, para economia domestica e decencia pessoal. 

Quanao a e;;cola rural, ruem da alphabetizante, realizar o objectiv0 pro
:issional, bem fraco ha de ser o exoào dos campos. O urbanismo !hoje aquece 
• fascina a imaginação dos camponezes não tanto pelas maravilhas e myste
lics da cidade. como pela consciencia de ser a roça, onde vivem, uma eterntt 
c'lependencla de pobres. A roça não tem conforto. A roça é as pera e agreste. 
~1. roça é madrasta e pauperrima. •E assim é, porque o homem ·não- sa,be tra
'Ja!hal-a, não sabe ext.r.ah ir- lhe, das entranhas, os ·filões da riqueza que en
cer ra. Ensinem- e.· po-I"é1n, aos ruraes as artes agricolas, as artes domesticas, 
as a rtes industriaes, e ver-se-ha, no mesmo instante, como se transn~uda o 
bcenario. A roça passará a ser a .commodidade. a vida sad'ia e boa, o manan
Hal inesgotavel da prosperidade inà'ividual. E' o exemplo que nos dão vs 
inn umeraveis sitias de antigos colonÇJs espal-hados pslas regiões ruraes de 
S . Paulo, graça:o, so-bretuao, aos ensinamentos da ;:EJscola Agricola. de Pira
tlcaba. 

~1as, para que a escola rural, do noYo typo, prospere, é indispensavel o 
J;l'M lo proprio, moõ'esto, com certa área de terra de cultura. No anceio por 
eKte desicleratum., a r forma recente do ensino paulista autorizou o Governo 
a. desapropriar "pequenas áreas de terra. para construir casas uniformes e 
Kimples, onde os professores das escolas rut'aes possam residir e otganizar um 
pequeno campo de e'l1sino agrícola" . Nada de casas caras e luxuosas. Tuõ'o 
simples, com modo e prestadio. Ehnquantc os governos não s convencerem 
de que, sem casa pr-opria, a escola rura1 é aborrecida e precaria não se terá 
resolvido. com intelligencia, o problema dtt. educação popular. Hoje os pobres 
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professores, tiS mals veze:; moças pobres, dignas e heroicas na sua nobre co
ragem, vivem na depen<i'encia do "f·azendeiro". Si ha, não poucas, ·bem tra
tadas e, até, consideradas, numerosas K:omem. o '·pão que o diabo amassou " . 
Exigindo-lhes tão penoso trabalho, releva assegurar-lhes a independencia re
lativa, para o bom desempenlho da sua missão . Não que possam di pensar 0 
auxilio e a boa votade õ'os sitiantes que as rodearem. Mas sem subserviencias, 
que humilham, desanimam ou bastardam. E, quando a escola rural fôr o 
que deve, serão os proprios senhores das terras o seu propugnador e susten
taculo, mercê dos incomparaveis beneficios, que hão de esparzir, de crescer, 
de sazonar . 

• ">s camaras municipaes podiam tomar a peito a tarefa &os predios ru
raes para a escola. Bastaria que, nos seus orçamentos, destinassem alguns 
contos' de réis, por anno, para a construcção delles. Dous, tres, ou mais pre· 
dios por anno, teriamos, no fim de algum tempo, por todo o Brasil, o prores
sor decente~ente installado, a profissão que·rida, a escola r ural rube.nçoada. 
pelos infinitos bens que espalhariam . Não será grande gasto para as muni
cipalió'ades. Nisto, <;>brariam melhor do que em d'undar escolas, e mante~ 
inspectores. Só com o que, hoje, algumas dispendem, já se conseguiriam não 
poucos predios. Não ha fórmula de coopernçào das ca.maras municipaes, quo 
a, esta iguale, ou se compare em resultados praticas. 

As cluas classes de escolas isoladas. a rural e a urbana, diz.iamos, aevem 
ser iae ntica :no estagio a que obrigam. Os esta,gios das escolas isol<lldas, em 
São Paulo, antes da reorganização por que passou a sua instrucção publica, 
era. verdadeiramente, um absurdo. Podiam acariciar a epiderrn.e da vaidade 
patriotica; podiam afagar e contentar imaginação dos leigos. Mas a u m pro· 
fissional ou teéhnico, que tenha ~·esponsabiliõ'ade, a inconsciencia ao ansurdo 
no que 11av!a era irritante. Absurda na impossibilidade da sua effectivação; 
absurdo maior ainda na hypocrisia a que forçava 0 s po•bres professores. 

Não exaggeramos . Observae comnosco e comnosco haveis de estar. E ia 
uma escola isolada ur-bana de quatro annos. E' uma sala, onde ca1Je1n 40 a 50 
alumnos , O professor é um só - circumstancia capital, que é de su ppôl' es
cape aos adeptos sinceros d'a escola de quatro annos. E; um só professor quo 
rege a escola. Digamos ser de 40 meninos a matricula, e de 30 a trequencia 
média. )<Ias são quatro annos. quer dizer, quatro classes; uma do primeiro, 
con<po3to de alurn.nos que entraram h a mezes, ou repetem o anno ; outra d::l 
segundo, com alumnos que foram promovidos do primeiro, ou vieram de f6ra; 
outra d'o terceiro com <OS que ja. sabem ler, e , agora, aprendem novas causas; 
e a ultima do quarto anno, formada pelos mais sabidos da escola, j á prestes 
a receberem o diploma. Agora, a segunda circumsta:ncia capital: as quatro 
classes. cada anno com seu programma, com seu ensino especial, funccio
nam no mesmo horario, normalmente de 11 ás 4. Como se ha de haver, 
então, o professor? CGmeço separando-as na sala: aqui, o pTi.tneiro runno; 
alli, o segundo; além o terceiro; e ,adiante, o quarto. Vae começar a aula. 
Por ond'e? Pelo primeu·o anno, suppi:mhamos . Mas que fazem os outro~ 
annos '? Qualquer co usa que o professor designe. O professor, preoccupado 
com o primeiro -anno, não pôde divirdi-se com os outros. Dá exerdcios, ou 
manda d'icarem quietos. á espera da sua vez. Vinte minutos depois, abandona 
o primeiro anno, e vae cuidar do segundo, emquanto as t res outl'as classes 
aguardam a sua vez. E assim successivamente . No fim do dia, o professor 
estf!, exhausto . 'l'eve de leccionar quatro progra.mmas. E quanto temJPo pôde 
dedicar a cada turma? 'São cinco horas ao todo. Descontae os recreios, as 
chamadas e as pausas inevitaveis, e não tere is , talvez, qua tro horas liquidas 
de ensino . Mas sejam quatro horas. Vem a ser, pois, em média, uma hora 
para cada tm·ma. Eis o em que poderá, n a melhor hypothes.,, vir a ser a 
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;,scola ci:e quatro a rmos: o en sino de uma hora por dia a cada tm'lna de crean
ças . Na mehor hypothese, potque, de facto, com tamanha sobrecarga, o pro
fessor desanima. e, salvas, sempre, as ex;cepções, descuida da tarefa, confu
cle, praticamente, as class·es, e pouco ensina. 

Depois disto, ainda h averá quem propugne a escola isolada de quatro 
annos, sob a regenc.ra de um só professor? · 

Notae, ainda por outro lad'o, que, como instrumento de . alphabetização, 
é'Sta escola é de pequena efficiencia. Por isto mesm.o que recebe 40 alumnos, 
cada um dos quaes com direito a frequentar quatro .annos, s6 poderá admittir 
t\ matri.cula, cada a nno, em média, dez canci:idatos. Ao passo que a escola de 
dous annos aclmitte o dobro. E vêde bem que, em clous annos de curso nor
mal, a creança aprende a lêr, a escrever e a contar. T er-se-ha subido o prl
meil'o degráo n a esco.Ja àa educação primaria. 

O falso prestigio de escola isolada de quatro annos nasce de se conside
.-ar, ·apenas, que são quatro annos éi'e escola. Não exergam, poréJn, que 
es tes quatro a nnos são de uma ho~·a por d!a e de uma hora mal aproveitada 
.com um ensino a "trouxe-mouxe". Effectivan1ente os quatro annos são 
lormaes, sàc a fallacia apaparatcsa de quatro annos de apremdizagrun. 

Ao contrario, na escola de d.ous annos, a tarefa do pro.fessor começa .por 
ser exequivel. Já nã o se av'em, ao mesmo tempo, com numerosos program
mas . Lidará. s6mente, com duas turmas, ou aru1os. A cada um dedicará, no 
horario regulamentar , o tempo acceitavel. . Donde, para lOgo, a evldencia de 
3er pcssivel a realid'ade do ensino. 

Quando o Governo puder, ao curso eleme ntar juntar·á• mais o curso mMio 
de dous annos. Então crear á duas escolas, com <1ous proressores . Cada um 
terá de trabalhar. simultaneamente, n.0 maximo com duas turmas. Os que 
terminarem o curso elementar, poderão matricu lar-se na escola primaria 
meclla. E assim as creanças preencherão os quatro annos desejados. Mas, 
então, cem proveito, porque, então, teriamDs uma escola de quatro annos 
reaes . Não era raro haver, na m esma cidade, duas ou mais escolas de quatro 
annos. sob a regencia de um me·smo professor. Em todas, o absurdo, o des
a nimo e a inefficiencia. Po·rque, em Jogar dellas , não distribuir, os 8(} alum
nos ã'e cada .duas escolas isoladas de quatro annos em duas escolas primarias 
cli stinctos, uma elem entar, e outra m édia? Resp,ondam a- isso os paTtida rios 
da escola phantastico. isolada, de quatro a nnos com um só professor. 

De modo que, em resum.o, si se quizer inaugurar uma época sadia, a 
·~scola isolada urbana ou rura l, deve t er um estagio de ~ous annos, com um 
programma simplificado . Talvez bastassem para a isolada elementar: 

a) o ensino c-oncr'eto d as fôrmas. cõres, tempo, sons, qua lida des dos obje-
etos, suas medidas, seu s usos, suas applicações: 

b) desenho; 
c) leitura, linguagem oral e escripta; 
d) calligra1)hia; 
e) rudimentos d as sciencias physicas e naturaes ; 
f) arithmetica com op erações sobre nu meros até 1. 000; problemas q ue 

desenvolvem a intelligencia; 
{I) factos salientes da hisrl:oria patria; 
h) noções elem entares de geographia; 
i) canto; 
j) gymn astica. 
A escola primaria mé dia, qu e, com a regen cia de outro professor SE" jun

tasse á elementar •• dev eria abra nger pouco mais ou menos; 
a ) desenho e geographia; 
b) leitura e escripta; 
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c) exerci cios de ex.pressão oral e de redacção: factos da Jingua aprendi
do::! pela observação e pela analyse de modelos classicos; descripção ~los 
alumnos, de objectos e factos que hajam observado; 

d) !110Ções de physica chimica, mediante, observações e experiencias 
faceis, com applicações praticas; 

e) noções de botanica e geologia pela observação immediata, ou repre-
sentações, com applicações á vida pratica; 

f) arithmetica até a regra de tres simples; systema metrico; 
g) geometria pratica; 
h) exercício de logicidade; 
i) facto da histeria patria e instrucção cívica; 
j) geographla e cartographia; 
lc) escotismo; 
l) trabalhos m anu aes; 
1?1) musica; 
n) gymnastica; 
Sobre estas bases, com as modificações aconselhaveis, se desenvolverao 

os programmas, na 16rma que se adoptar, de autonom.ia clidactica, em outro 
logar ad'vogada e justificada . 

A e1:1cola rural deve ter, sinão todas, o maior numero possível, uma fina
lidade prc.fissional, cem um prof ssorado technico especial. As que não forem 
profissiona s, podem ser provWas por qualquer normalista . 

Uma questão de, m·aior im;portancia, com que remataremos esta parte. é 
a dos vencimentos do professor rural. Em S. Paulo, o professor da escola 
rural percebe 200 mensaes, e o da escola urbana 300 '000 . Não se justificn 
essa tresigualdade. tSi, ao menos, fossem todos os professores obrigados a co
meçar a sua carreira pela escola rural, e fosse a urbana um accesso, vá lá . 
.1\!Las não é o que succede . A nosso vê r, si força ifosse haver differença, o 
professor rural deveria ganhar mais. Mas, pelo menos, deveriam percebe1· 
iguaimente. A allegação de que o Pl'Ofessor rural já tem o benficio da casa 
que o fazendeil·o lhe forn ce, 'Ilào se argumenta diante do bom senso. Tal é 
a inferioridade da sua situação relativa a Cio pr'ofessor da cidade, quo, mesmo 
em igualdade de vencimentos, Taro ou nenhum será o que prefira a escola 
rural, como se tem hoje em dia. Quando esta fôr 0 que deve, uma escola 
com residencia propria, e profissional, então sim. . Explenderá de vantagens 
reaes a &omicilio no campo . Os p1•ofessores a buscarão com prazer, e nella 
ficarão estaveis, como é do •bem geral da educação primari><. 

ORGA.<'IIZAÇ/ÃO E UN.IFORMLZ., ÇÃO DO ENSINO NQRMAL 00 PAIZ . FORMAÇÃO DE U:!\1 

PROFESSORADO PRlMARIO NACIONAL 

Bem ba.ja o não se terem os preparadores da "Conferenci·a Interestadual 
de Ensino" cleslembrado desta thes~f. A idéa de organizar o ensino nacional, 
sem a propagação technicu. &os professor s, não teria senso. Seria como 
tentar a erecção ele uma vasta e pesada cupulacl<L ele bronze, sem o apoio de 
pilares ou esteios, ou travar uma bataTha sem soldados, só com homens igno
rantes e poltrões. Na luta contra o analphabetismo, quem vence é o profes
sor. Não os ;havendo numerosos e capazes, estar-se-ha condemnado, sem 
remedio, a marcar passo, ou ver navios. 

C rtamente, ha já numerosos professores diplomaà'os por escolas nor
maes do Districto Federal eles Estados. Mas 'bastam? Mas vão, ou podem ir, 
aonde, em um a campanha nacional pelo ensino, for necessaria a sua activi
dade profissional? Nem chegam, nem irão. Par·a organizar 0 ensino prima
rio nacional, a União precisa, de legiões e legiõ s de normalistas, e releva que 
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possam elles residir, perm.anentemente, onã:e vivem os analphabetos. Dahi 
a necessidade não s6 da creação de escolas normaes, como de se install~vrem 
ellas n as regiões onde pou co mais ou menos, devem os professores exercer o 
seu officio. Não que fiquem .privados de lecicxnar em q1.!a.lque.r região ã:o paiz · 
Mas é que, tratando-se àe mulheres que são a grfl.nde maioria dos norma
lis tas, preferem, em r egra, ficar onde vivem, onde Jnoram os seu s paes, os 
seus maridos, a sua tamilia . Normalistas formados pel-as escolas normaes 
do 'Rio de Janeiro ou de S . .Paulo não irão reger escolas isoladas no Acre, 
em Alagoas, Goyaz, ou •Santa Catharina. Dado mesmo qu e estas deslocações 
se fizessem. os pro·tessores deslocad'os viveriam mais da saudade dos seu s e 

-da idéa de remoção, do que do seu ensino e do :~.pproveitam.e.nto do seus 
a lumnos. Dar preferencia, no provimemto do ensino a professores cujas fa
m ilias morem no logat• da escola, é uma condição de estabilid'ade necessaria 
á efficiencia da educação primaria. 

Uma vez, pois, que a União intervem na disseminação do ensino prima
r io. nãu péde, ao mesmo tempo, evadir-se ao dever de considerar a "organi
zação e a uniformiza.ção ào ensino normal no paiz " , para a "formação de u m 
pr ofessorado primario nacional" . 

!Mas uma escola normal, model o, custa cerca de duzentos contos de réis 
or a nno. :::-<ão é de crer que cada Estado não possa organizar algumas no 

seu ter rito ri-o . Si a União tomasse, sobre os hombros, a em preza de fundai -as. 
s6 nisto consuro.iria, cada anno, alguns milhares de contos, em ã:etrimento da 
a lphabetiza.;:ão . Salvo si. por um accõrdo prévio, se compromettessem os Es
tados, installando a União escolas normaes em seus territorios, a destinar ã 
educação primaria, em alivio da União, certa quantia predeterminada. 

Seja, porém. como fõr, o indispensavel é haver, em todos os Estaàos, es
colas normaes, efficazes, em num t·o que satisfaça . 

Porque, segundo o plano proposto, a União levará muitos annos s6 com 
a escola elementar . n ão seria desaconselhaveJ a adcpção de dous typos de 
escolas normaes, uma e outra efficientes. Um typo de tres annos, e uutro de 
q uat ro. As primeiras diplomaria m profess-ores elementares, e as segundas 
professores primarios, isto é, elem eJltares, m ed'ios e complementares. A es
t ruc tura intima de umas e outras, seria tal, que os diplomados p elas do t ypo 
tle tres a nnos poderiam a qualquer tempo, cursar o quarto a nno das do se
gundo typo, para obterem as regalias de professores complementares. 

O typo de tres rumos seria menos oneroso, e bastaria de sobra ao preparo 
~e um pr-ofessor alphabetizante. O q ue o distinguiria do typo de quatro an
ucs, seria a quantidade das m a terias não p rofissionaes. 

Mas, insistimos, umas e outras teriam a mesma capacidade preparadora 
de profissionalidade. 

Quem quer que conheça, de perto, o m ecanismo de uma scola no-rmal 
~abe quea sua espinha dorsal é a psychologia e a ped-agogia, encaradas á 
;uz da sciencia. Sabe, n ão m enos, si tivet• a intuição penetrante das cou sas, 
que da pedagogia ou capitulo maximo é a dhiactilca, >~ m ethodologia do ensino, 
"' pratica pedagogica . A pratica pedagogica é o .:erebro, o espi rito, a alma 
das escolas normaes . Tl1à'o o mais que, nella houver, será erudição, preparo 
doutrinaria, ou de&envolvimento do corpo e do espirito dos educandos . Mas 
a didactica é, verdadeiramente, a habilitação profissional. 

Tem havià'o, nas constituições das escolas normaes, um erro lamentavel, 
quanto ao valor e á funcção da methodologifl, didactica . Nalgumas, não exis
te a disciplina. Noutras, ella se inclue na pedagogia, como parte sua indis
tacavel. Ainda em outras, attl'ibuem o ensino dos methodos e processos aos 
professores da escola, cada um os d'a sua cadeira. Por fim, com um passo 
avante, viamos efcolas, como as tres antligos normaes secundarias ele São 
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Paulo, sem a cadeira de "Methodo e processos e ensino", autonomia das duas 
de Psycho!ogia experimental e P dagogia. 

IM:as todos esses syste.mas e usanç;as pecam pela base. Ha, em toJos. 
um absurdo incomprehendido de malefícios incalculaveis. 

Relevae-nos a trivialidade da exJlicação. Mas o mal é tão geral. é tão 
renitente, e urge tan.to ren1oveJ-o, que vale b.em a 'Pena pm·-Jhe a calva á 
nwstra e escrulpelal-o com a evilà'encia de noções tão triviaes, que todo mundo 
sabe de primeira mão. 

Em duas categorias podemos distribuir as. di ciplinas de uma escola. 
Tomemos, d'e exemplo,' geographia e desenho, .histeria e calligraphia, mathe
matica e educação physica. No n:n1meiro grupo, se alistarão a geographia, a 
histeria e a mathematica. No segundo, o desenho. a ca.lligraphia e a educa
ção physica. O ensino das materias d'o primeiro grupo consiste na transmis
são de idéas claras, precisas, exactas; el·las passam, por assim dizer, do cere
bro do professo·r .para o tcerebro do alumno, ou, havendo method'o, o profes
sdr enseja a que, · .por si mesmo, o alumno adquiria conhecimentos exactos 
sobre a materia que o.fferece. O ensino, porém, das do segundo grupo não 
poà'e resbingir-se a simples acq uisição de noções. E', por exemplo educação 
physica. Figurae o emprego, nella, do processo did·actico usa.à'o em historia. 
O professor de educação physica, em tribuna, face a :face com os alumnos 
sentados, explica o que é a educação p,hy<sica e a sua utHidade, disserta sobre 
o seu papel na historia do homem. expõe systemas de ot·thoped'la ó'o ol'ganis
mo, oE iXplana os benefi<:ios do arextramento I>11ysico distingue o athletismo do 
vigor e desb'eza do- corpo, e vae lJOr esse caminho a fora, doutrinando to
mando lições, fazendo sabbatinas, e <;•and'o notas aos exames escriptos. Que 
dirieis de um tal .professor de ei/-W<X.LçcÍJO physica, e, mais da escola que 0 to
lerasse? O mesmo com l(]esenho, ·ooldigTaphia, trabalhos man'Uaes. São matt 
rias desta 11atureza todas as que tivet'am por objectivo immediato habituar o 
educando a cerrt:a actividade, modiJficar a contextura organica para o habito d<> 
certas acções. 

Ora, este objectivo, <:om.o conquista pessoal, que é, o educando não con
segue, senão fazendo. agindo, sob a direcção do mestr . As dissertações theo· 
ricas são em pura perda, maiS que inuteis, contraproducentes. Ora, didactica, 
m~thodos e proc <•ssos de ensino, ou pratica pedagogica, têm por objecto di
recto, por essencia, por finalidad_e, des nvolver, u1os educandos, habitas dida
cticos. O ,que se pretentde, com a didacti<:a, é formar profes-sores, adextraH
do-os no o:fficio d'o ensino, como se apparetham os bons officiaes õte qualquer 
genero. 

Logo, nas escolas norrnaes cuja funcção fundamental é fazer que os seus 
discípulos adquiram habitas profissionaes, o que a tudo sobreleva é ensejat• 
a pratica pedagogica. 

Para isto se annexam as escolas normaes, escolas .primarias 1nodelares, 
com professores impeccaveis na technica do ensino. Os alumnos deverá v 
fazPr a pratica durante tres armas, obs, ,rV{l;nldo a-ulas padrões, e dando elloál 
mesmos aulas sobre o assumpto do dia, segundo o plano q u e o regente da 
pratica tiver predeterminado. A parte theorica da didactica consistiria, ape
nas, no trabalho iie filiar a reai:Làade o'bservada e .praticada com os principio!' 
geraes da pedagogia e psychologia. [Para evitar confusão e irregularidades 
no ensino das escolas primarias annexas como laboratorios que são, da pra· 
tica pedagogica, duas medidas se deverão tomar: a) - serem numerosas aq 
classes das escolas ann xas; b) -dividirem-se os ·professorandos em tu rmas 
que se reve arão, de modo que não se divorcie da pedagogia e da psycholo-
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gia. A stas duas as disciplinas da escola r rimaria . Sem duvida, aind'a muito, 
te1·ão que se adextrar, mas esta insufficiencia é inevital como o é a do 
medico recem-formado, por mais que tenha lidado no~ ·hospitae~. 

Cumpre, entretanto, attender a que a pratica ped'agogica não se divorcia 
da pedagogia e da psychologia. A estas duas sciencia.s compete estabelecer 
os princípios educativos e as bases õ'o methodo. O ideal, por isto, é que o 
cathedratico de psychologia e pedagogia seja o regente .éJ'a pratioa pedago
gica. Só quando o governo não o reputar .bem orientado, ou quando o seu 
trabalho fôr excessivo, é que se comprehendo confiar a outrem os methodos 
e processos do ensino. 

Já tive occasião ó.'e dizer, em recente !Reratorio ao Governo de S. Paulo: 
··Reparemos nas relações d'e dependenc.ia entre a psychologia, a pedago

gia e didactica . 
IA' psychoJ.ogia cabe determinar as bases, ·em que se originem os systemas 

de educação. A' pedagogia toca, •baseada nas leis da psychologia, fixar a 
ver6'ade sobre os systemas ele educação. Um systema d:e educação envolve a 
determinação dos fins educativos. dos instrumentos educadores, das condiçõe~ 
1.111bientes em que se d'esenvolve a educação, e .dos meios aptos ao alcance 
dos ideaes educativos . Ora, esta ultima secção é preci·samente objecto da 
'' methodologia didactica". 

'·Ha, entre estas disciplinas, os nexos mais íntimos. Umas olham as 
utras . Umas dependem das outras. Encadeiam-se toàas no mesmo systema 
~era!, e na mesma unidade fumi•amental. 

Si acontecer que uma seja a orientação dada á psychologia, outra dada 
;, 1)edagogia, e, ainda, differente, á didactica, o resultado seDá i!nevitavel
n ente uma confusão desanimadora no espírito do estudante. Considere-se, 
ainda, que estas materias são a espinha dorsal das escolas normaes, a razão 
_undamental da sua existencia, no cabos que e!las produziriam po estudan
te resultados 1da sua ·effici (lncia profissiona~iZ3Jdora. 

Ora, estas orientações disparatadas, imp•rimidas âJquellas disciplinas , são 
<1uasi fataes, si da regencia dellas se encarregarem professores differentes . 
São disciplinas ainda em formação scientifica. Não apresentam, ainda hoje, 
em geral, o rigor in1'lexivel das sciencias ·positivas, posto lhes sejam os ob
:)ectos tnateria scientifica. A systematização logica das leis, no seu sentido 
·igoroso de relação n ecessaria entre antecedentes consequenoos, ai.nda está 
por ser feita. Dahi serem quasi fataes as divergencias que os professores 
costumam imprimir ao ensino da psychologia, éLa pedagogia e da didactica . " 

"De Tigor seria, pois, que um só professor imprimisse a orientação á 
psychologia, pedagogia e dida;ctica . Succede, pooém, que pode•ria ser dema
''rlA:lo trabalho para um só hamem. Acontece, ainda, que o cathedratico po
deria não estar seguro da sciencia que ensina, e o m al seria de consequencias 
irreparaveis. 

A solução da L ei n. 1. 750 foi deixar ao governo a faculdade de desi· 
w1a r, para reger clidactica, a quem mais lhe aprouvesse. Si o professor de 
psychologia e pedagogia estiver na altura da .sua missão, e não tiver ex
CEo'ssivo numero de aulas, como o da Esco!Ja Normal ·da Praça, é de toda con
v miencia que a elle incumba o governo a regencia da Pratica, Pedagogica, 
ou Didactica. Em caso contrario, é o director da escola, o 111aturalmenrt:e 
indicado para assumi·r esta r esponsabilidade. Si, ainda, succeder que> o di
rector da escola tem excesso de trabalho, ou não esteja a.ffeito ao mistér, 
o governo continüa com as mãos livres, para designar a outro qualquer 
lente a regencia ela pratica pedagogica". 
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Esta orientação foi uma das fundas innovações da ullima r eforma dv 
ensino em São Paulo . Por amostra do que vae ser a pratica pedagogic·,. 
transcrevet'6mos, aqui, o plano do doven professor da Escola No.rmal d" 
Piracicaba, o Sr. Lourenço Filho. E' um ensaio p a ra o programma definitiyo, 
que, no exercício da autonomia didactica, terá de apresentar, no anno pro
ximo, á approvação do Governo: 



Plano ger-al de Pratica Pedagoglca, como está sendo ralioodo na Escola Normal de Piracicaba 

2• anno 

(Os alumnos nada conhe
cem ainda de psycolo
gia ou de pedagogia). 

3° a.nno 

(Os a lumnos se iniciam no 
es tudo de psycologia 
t heorica). 

4• anno 

(Curso pwrallelo ao d6 r>c
dagogi!), experimental). 

2 aulas semanaes I Onde se ensina? 

(60 annuaes em média, sen- I 
do 10 de orientação e I Estudo objectivo 
50 de observação nas biente escolar. 

do am-

classes). 

3 aulas semanaes 

(90 em média por anno, 
sendo 15 de orientação 
e 75 de observação ~ 
experimen tal nas clas
ses). 

5 aulas semanaes 

(150 annua 19 em média, 
sendo 20 de orientação 
e 130 de aulas reaes pe
los alumnos) . 

A quem se ensina? 

Estudo experimental elo re
gimen escolar. 

Que se ensina? 

Como se ensina? 

Arte de ensinat· 

A sala de aulas 

A criança 

O alumno 

Horario e programma 

Dlclact!ca 

Condi~ões de ar. 
Condições de luz. 
1\Iobiliario; 
Condic;õ~ ele hygicne individu 

do alumno; 
Disnoslcü.o relativa dos disci pulo 
Entradas e sahidas, etc. 

Noções appllcadas de an throp 
metria pedagogica. J 

Hygiene de crescimento . 

A nttenc:ão escolar, meios, cous 
efCeilos. A rnemoria, limite 
A imaginação. O auto-govel] 
no dos alumnos. TechniC'a cl 
tcsts de analyse, de ac uidad 
sensorial, etc. 

1\fethodologia. geral. 

Methodologia applicada elo toda 
as disciplinas do curso el 
mf'ntar e médio. em llart 
cular do aprencUzado ela le 
tUI'U., e leitura oral, dn. ~tritl. 
m elica, linguagem oral e c 
cl'ipta, sciencias natura( 
gcographia e historio. palri 
etc. 

·-- ' 





- 5i1 --

PRATICA PEnAGOGlCA 

2° anno: 

2 aulas semamaes : 
60 ann11aes, em média, sendo 
1(1 de orlentacãc. e 
50 de observação nas classes. 

Os alumnos não têm a inda conhecimento algum de psychologia ou de 
pgdagogia . Quem iniciar-se, pois, na Pratica Pedagog~ca, pelo conhecimento 
empiricv do ambiente escolar, no .qua l começarão a exercer as suas ama
I: .'es, ·recolhendo dados de observação, concretos e experimentaes. Tudo in
éi .;a que a educação P·r.ofissional do l)rofess·or seja iniciada pelo conhecimen. 
t• pratico do ambieaite phy.sico escolar, do corpo da escola, motivo pelo qua\ 
o programrna do segundo anno se resume em responder a esta indagação: 
C:zde se ensina? R ealizanuo as suas observações em grupo modelo, os dis
cipulos terão facilidade em inferir as boas nol"'nas da h ygiene pedagogica, 
AJ mesm) tempo, sem que o percebam, irão accumulando boa somma de 
out ras observações, utilissimas ao estudo posterior da psychologia. 

O AMBIENTE ESCOLAR 

a) dimensões apropriadas; condições elementares de hygiene, em resp eit o 
á creança, que é um ser em form ação organica. A escola se destina a educar, 
a desenvolver; a ntes de tudo, pois, ella não deve prejudicar essa formação : 

b) condições es.peciaes de arejamento. Cubagem da sala portas e janellas. 
o· perigos que a m~· respiração póde occasionar. A tube1'culose i·nfantil e 
a' predisposições para molestias pulmonares ; 

c) condições pecu liares á bôa illuminação. Quantid'ade, qualid1ade e dlrec
~,to ua luz. A myo.pia, mole:stia escolar. As differenças individuaes da visão 
e a necessidad e de medir-se a granó'e acuidade visual de cada escolar; 

d) o mobiliario. Typos de carteir'as em uso. Adaptação do mobiliario &. 
er·.a tura dos alumnos. !Manejo dessa ad'aptação. !Montagem e desmontagem 
~< s carteiras . Anomalias do crescimento devida ãJ má adaptação do mobilla 
ric; a escoliose; 

e) o material didacti.co: material .propriamente de ensino e utensillos do 
tr;; balho esco>lar. Quad'r os negros, mappas, g ravuras, contadores, etc. Até 
que ponto poden1 ser conm·etizadas todas as no~ões do ensino primario; 

f) a ornamentação d'as salas. Que se deve entender por isso. A escola 
deve ser um meio hygienico e attrahente; 

g) condições que favorecem a ordem e a •hygiene individua l do a lumno . 
sen material de estudo; Hvro.s e ca.der;nos, tomos, etc. O m;aterial condem
nado ; 

h) disposição dos alumllOS, segunclo o gráo de a;cuidade visual e auditiva, 
medida dessa a;cuidade; 

i ) noções, do regimen escolar determinado pelo ihorario e !Pela disciplina 
ou governo . Condições elementares de um bom horario; 

j) entrada e sahi<~a da classe. ISah idas hygienicas individ'uaes. 

O RElOREliO 

a) extensão adequada. Installações hygienicas. Condições que facilitem a 
ordem e a seguran ça; 
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b) jogos permittidos e jogos prohi·bidos. 
Nota: - Cada alunn10 é obrigado a ter um ca.a.'erno em que regista a· 

'suas observações pessoaes, e no quaJl ta.mbem resolve os questionarias pro
postos pelo professo I'. Em aulas conjunctas, essas observações são criticado,, 
e corrigidas, sem.pre que fôr possível pela propria classe . E' tambem por 
esse caderno que se ~ a nota de applicação semestral. 

Para a.s observações nas classes-modelo, os aluronos da normal estão 
divJdidos em turrnas, que seguem uma escola rotatoria, perm.ittinllo assim o 
estoo•o do mesmo themq. em todas as salas das escolas modelos. 

Por combi·naçiill com os ;p.eofessores das @;alsses-modelo, al.gums pequenD3 
traba:lhos são dados aos praticantes depois que elles tenham tomado nota c1<: 
suas observações . .E' pr ciso que e lles se viill familiarizando aos poucos com a 
escola, começando a vel-a do ponto de vista opposto láquelle sob o qual :. 
tem encarado até ahi: passando ó'e alumnos a m .estr es, d'e discípul os a ens·
nantes. 

3° anno: 
3 aulas semanaes; 
90 annuaes, em média, sendo 
15 de orientação e 
75 de observação e experimentação . 
Os alumnos, que já trazem o conhecimento do ambiente que melhor con

vem ás classes do ensino, iniciam-se agora no estudo egualnwnte obj ctivo e 
experimental. do regimen escolar. O curso está em parallelismo com os <~u 

psychologia geral e a.pplicad.a, á educação. e o d'e a.nato1nia, e plvysiologia hr• 
?1W1tas, o que permitte aos discípulos as applicações rudimentares de anthro
Pometr<ia ped.a,gogicCL. Não se imagine que isto traga complicações theorica_. 
O estudo continua as r feito pelos aJumnos. Todo o programma procura t ··s
ponder a uma nova indagação: A quem se ensina? 

O REGIMEJN ESCOLAR 

1 • A creança: 
assim como a creança é um ser em desenvolvimento e organisação ph"

siologica, tambem o é em desenvolvimento e organisação psychologica. A 
c•reança não é um homem em miniatura: é um peque110 ser sensível, ur ~ 

entidaó'e propria, necessitanà'o. por isso, além da hygiene materi3Jl já est,,
dada, a bygiene mental apropriada, que um regimen escolar scienlifico pó•ie 
dar. 

2° O alumno: 
a.) deve ser visto, pois, da lJarte do professor, como um sêr objectivo, !hte 

deve soffrer a sua influencia educadora. O mestre precisa conhecer a sigl .
ficação da infancia e comprehenó'er as suas necessidades. Períodos d cre~
cimento; 

b) para receber o ensino, o alumno deve ser acima de tudo urna intelll
gencia attenta; estudar como se provoca e se m~ntem a attenç[o na crean"a 
é o primeiro dever do educador; 

c) a attenção ê, ao mesm,o tempo, urna attitude intellectual e uma atti
tude physiologica: d epende ó'e cond'ições physicas e de causas que dirigem o 
trabalho mental; 

d) as causas que despertam a attenção são os interesses. Interesses hu 
mediatos e immediatos, mas nas creanças .predominam estes; 

e) não ibasta despertar a attenção: é preciso saber mantel-a. A atten
ção infantil depressa se fatiga. Causas da <fatiga, como evitai-a; 

f) quanto a attitudes orgamicas a >primeira condição é que funccionem 



-513 -

oem os orgãos à'os sentidos. Vêr bem, ouvir bem, são as primeiras condições 
ua attenção. Cuidados de hygiene; 

g) quanto ao encaminhar a actividade mental, despertando o interesse, o 
Drimeiro cuidaào é o de fazer um ensino activo. Dahi, a necessidade õ.'<> ensino 
~bjec.tivo, ensino com cousas e .pelas cousas, exigindo a actividade do discí
pulo; 

h) além do estudo da attenção (funcção ã!e acquisição), forçoso é estudar 
~' memoria escolar (funcção de conservação). Cuidaàos que esta requer. 
influencia da sua ex.actidão e intensidade das impressões censoriaes. 

i) a memoria é limitaàa e precisa ser pou.pada na escola. Combate ao en
.ino verbalista, só de palavras. Como usrur os compendios ou apontamentos. 

j) o governo dos alumnos não é e não póde ser obtiào com a continuidade 
.:o estado de attenção. Ha necessidade de repouso. Como são esses repousos 
... descanços. Applicações praticas do horario; 

k) a disciplina. 'Especies de disciplina: a d isciplina de persuasão e por 
<·lla o exercício e o desenvolvimento do raciocínio; 

l) a disciplina da persuação é a unica que cria caracteres. Suas possibi
!idades na escola. O auto-governo dos alumnos; 

m) o jogo, observação dos jogos preferidos pelas differentes classes. Si
,n ificação d:essas preferencias; 

n) teohnica de tests de analyse siJmples. A mewda da attenção, da me
D.oria, da associação, da percepção, etc. Meilida da: acuidade visual e audi
tiva. 

Nota - Os alumnos teem seu caderno de observações proprias, como no 
<>gundo anno. Ao mesmo passo que vão tenã!o a significação de muita cousa 
.aeorica pelo contacto con'l a creança e com a classe, vão tambem, sempre 
r ue for possivel, auxiliando o professor na classe modelo; na illstribuição e 

·:~anejo do material de ensino, e mesmo na direcção de certas aulas em que 
, acção do em.sinante seja pequena (aulas de desenho, calligraphia, trabalhos 
mantjaes, · etc., etc.), o exercicio dos praticantes póde ir send'o feito. Não 
<: evem esses exercicios, porém, ter o cunho de obrigação . Serão as mais d'as 
-;·ezes, de solicitações que se procuram despertar. Comprehende-se o valor 
o'lUC'ativo da iniciativa despertada e da emulação entre os alumnos. 

4• anno: 
Cinco aulas semanaes; 
150 annuaes, em méó'ia, sendo 20 de orientação e 130 cre exercícios de 

•nlas reaes pelos almnnos. 
No 4• anno, depois do estudo pratico do ambiente e do regimen escolar, 

<'·'pois do co-nhecimento da ppychoZogia a1npUada ã. educação e agora pcwi 
passu com o da pedagogia ea;perilmental, os alumnos se exercitam a dar aulas 
:uplicando os preceitos da methodologia especial de cada dlsciplina. o pro
!'•·arnma responde a duas indagações ·finaes: Que se ensina. E como se ensinaf 

MethodoZogi-a geral 

1 • Organização de uma cla,sse: 
a) organização hygienica e pedagogica . Medid'a da acuidade visual. Me

cllda da acuidade auditiva. Distribuição relativa dos alumnos na classe de 
accõrdo com os resultados dessas medldas, e mais, combinados com a est~tu -
ra dos alumnos. Ar e luz. Adaptação do mobiliaria; 

b) organização quanto ao regimen. Horarios e programmas. Interpre
tação de uns e outros quanto ao methodo . 

2° Orientação ã•idactica: 
a) methotrolog>ia especial do desenho. Seus fins educativos e importancia 
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como exercw10 visual e motor. Fóra do desenho natural não ha desenho. 
Marc.h_a do ensino no curso primaria, segundo os programrma.s a pprovados. 

~Hygiene do desenho; 
b) m~thodoiogia da canigra~Jhia. . Simultaneamente do seu ensino com c 

da leitura . '.rypos de caJlligraphia e porque se deve rpreoferir a lettra vertiC?. 
Marcha do ensino e lhygiene da esClipta; 

c) methodologia do aprendizado da leitu1·a. O mei:Jhodo a;ppUcarlo á leitu. 
ra : associação ó'as fôrmas auditivas, j á do dominio da intelligencia infant!l. 
com as tórmas vJsuaes da eserripta. Ouvir para entend~r. <ver e ler para en
tender . L eis da analyse como fundamento de todo o methodo. Marcha do en
-sino. Os passos fundam.entaes; sen terciação, palavração, sylrlabação e co 
nhecimento das lettras, sempre dentro elas sentenças. O uso ó'e cartilhas Oh 

livros iniciaes de leitura. Indicação dos livros a pprovados e aconselhaveis 
à) methodologia da Le~twra o1·aL. Só ha uma leitura oral: a exp.t'essiva. :M::. 

denominação da leitura supplementar e leitura explicada, si ·se entender qt, 
essas n ão ,Q'evem ser express111Jas . Toda leitm·a deve ser e<X.plicada, para qu e
entendida, pos~ ser lida com expressão . Valor da boa leitura. Sua influen c' . 
na linguagem oral e aprendizado da orthographia. A calliphasía ~ exercici~. 

recommendaveis . Qualidade de U!m bom livro: na parada uma aula de lei t u. 
r a. Qualió'ades de um bom livro: na .parte material (hygiene) na part~ lit"
raria (methodo e convenien cia). Critica dos livros approvados. Su a serirr . 
ção no curso primaria ; 

e) methodologia da linguagent oral. A lingua,g~m não é causa do liesen 
vo'lvimento mental, é antes reflexo delle. Deve, por isso, acompa'nh,a l-o pas
so a passo, e não ir adiante . !Primeiro as imagen s e as idéas, Cl'epois as pala 
vras. Combate ao verbalismo esteril e ao ensino de decoração d'e .palavra5 
Todas as aulas nas escolas ptimar1as ·são de linguagem. A escola deve s<.r 
um 1neio onde se fa-le be·m.. Mas ha necessidade, ainda assim, de aulas d: 
linguagem oral, visando !ll. correcção vernacula. Qualidad'es de uma boa lir· 
guagem: clareza., presteza e co1-recção. Cabe o ensino da grammatica na es 
cola. primaria? Valor do ensino da linguagem como fa;ctor da unificação n. -
cional. Marcha d'o ensino; 

f) methodologia da lmY~•a.gent esoripta. O ensino da linguagem escripta ' 
.parallelo ao do apprendizado ó'a l eitura e ao d a linguagem oral. As s ue.' 
qualidades sã o as mesmas d•aqu ella, mas aqui accresce uma nova dif'ficuldad 
de corrercção; a o1·thographía. •Systemas ortographicos. Todo exerci cio e· · 
cripto deve ser preparado oralmente. A correcção d'eve ser tanto quanto po~ 
sivel em flagrante. As narrações. descripções e composições, como devem s~ · 
feitas. O estylo epistolar: avplicações desde as primeiras classes. A cópia 
o dictado, como devem ser feitos. !Marcha do ensino ; 

g) methodologia da a.rithmetioa. O ensino elo calculo <i'eve ser concreto. 
Com,o pôde e deve ser feito. Recursos do material did'actico em uso (torno~

varetas, sementes, contadores mecanicos, taboinhas. etc.). Banimento cor· 
pleto da taboada decorada sem entenwmento. Desde as primeir'as lições, com 
quantidades concretas, até d'ez. a creança somma, subtrae, multiplica e divi · 
de sem que u se de signaes ou algarismos. Como se ensina a numeração e•l· 
cripta. Uso dos quadros de !Porker. Marcha <i'o ensino e possibilidade f ·; 
concretização em todos os grãos do ensino -primaria e médio . O cahmlo con• J 

facto r da logicidade; 
h) methodologia das sdenoia.s physioo -nat~M·aes . Que se deve ntend•r 

por scienerias physico-natu raes na escola primaria. Toéi1as as lições devel'l 
8er de causas, ou m elhor, oO'flt oousa.s, mas as de sei ncias physico-naturaes 
e~igem a apresenta.ção das 1·ea.Lidades. e sen:tpre que possível no seu proprio 
m-eio natural. As a ulas, passeios ou excursões escolares. Como devem se1· 
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preparadas e realizaô'as . O museu escolar, sua n ecessidade e !facilidade de su a 
organização pelos proprios alumnos. Marcha do ensino ; 

i ) m ethologia da geometria. T odas as n oções partem d o concret o e ·do 
conhecido. To•pographia da escola, do Jogar, cid'ade, bairr o ou fazenda. Geo
graphia õ.'O m unicípio, do Estado e do Brasil, só pela c arthographia . Impor
tancia do ensino desta disciplina no sentimento nacion al . Marcha do en sino; 

j) methollologia da historia. A historia pôde ser ensinada no curso pri
maria. Como a creança chega á noção da successão do tempo. Partir do co
nhecido: a historia à'o alumno, da escola, da cidade, do bairro ou fazer.da . A 
historia do pali.z pelos factos mais recentes qu e as creanças possam oompre
hencl!er . Banimento absoluto do ensino de cór sem compr ehensão. Importan
cia da historia no sentimento patrio . Marcha do ensino; 

k ) methodologia do ensino moral e cívico. Importancia deste ensino nas 
primeiras edades. A formação do cidadão e Cl'o thomem social . O civismo não 
pôde ser ensinacl!o só por formulas e por culto abstracto, deve basear-se no 
conhecimento do palz, pela geograp;hia, pela historia, e pelo idioma nacional. 
O escotismo como valioso auxiliar do civlsru<J. Escotismo não é ·militarismo . 
O problema moral na esc.ola. Si educar é ensinar a agir, toda educação vlza 
a formar caracteres. IR.esponsrubil!daô'es do professor primaria . Opportunidade 
~ primeiras edades par<a a fixação de bons habitas de acção . O exemplo 
do professor; 

l) methodologia da eitucação physica. A educação do corpd, comprehen
são õ'o problema: não formar athletas, mas homens equilibrados e sãos . Meios 
praticas para a educação .physica na escola: os jogos gymnasticos e a gym
nastica. educativa. Valor de uns ~ de outros. Marcl!a do ensino e cuidados 
hygienicos; 

m) methodologia dos tnLbGlhos manuaes . Importancia dos exercícios que 
educam a mão. Exercícios .proprios para as menimas e proprios para os me
ninos. O solàj. Marctha do ensino. 

n) metlh odologia da mu.sica. Importancia do canto, como factor dynamo
genico do ensino. Como preparar o canto e como fazer cantar. [Me.rcha do 
ensino; 

o) methodologia da geometria. Exercícios de observação. de generaliza
gã o e de imaginação. Auxilio ó'o desenho. O ensino à'eve ser todo concreti
za do. [Marcha do ensino; 

p) methodologia do aprendizado do t rancez. Como deve ser ensinado o 
''rancez no segundo anno do curso méOOo. O chamado proc~sso directo. Li
ções typo de conversação. Marcha do ensino . 

Nota - Durante os primeiros dias de fevereiro, os alumnos-mestres pro. 
" edem a. medida da acuidade visual e auditiva dos alumnos do grupo modelo, 
cuja technica já GJprenderam no terceiro anno. Nesse periodQ é dada, na ca 
deira de Pooagogia, a noção generica de method.o, a concepção moderna do 
ensino activo e a concepção do methodo didactico unico, bem como a sua 
pr ocessuação . 

Entrando immediatamente a dar a ulas, o professorando não o faz âs 
,~égas; conhece pelo estudo anterior o ambiente e o regimen; acaba de co
nhecer o methoão que é firmado nos seus conhecimentos d'e psyohologia. 
'?assa então a exercitar-se na a1·te d.e ensinar, sem surpr ezas nem deslllusões . 

Explicada a methodologia especial d e cada disciplina e dada uma aula 
' ypo, ou mais, pelo ~·eg.ente da pratica, os prod'essorand!os compõem planos 
de aulas para caô'a anno do grupo modelo, deven do executai-os em seguida. 
si approvados . 

A principio as aulas serão em, recinto especial, para onde se conduzerr. 
os alumnos das cl-asses .primar ias, e onde é fei ta u m a critica oral do t r al:la-
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lho. Isto no mez de Fevereiro, apenas. De íMarco em â'iante, em cada classe. 
dous alumnos darão aulas, send'o acompanhados por' outros que farão apena.i 
uma critica escripta, segundo o modelo dado pe1o regente. (V . Annexos). 

Caà'a praticante ter§ um caderno em que regista todos .os planos de 
aula: todos são obrigados ao preparo õ.'as aulas, escolhendo depois 0 regente 
os alumnos a quem cabe o traba.lho do dia. 

A medida que o programma de methodologia especial ou applicada vae 
sendo desenvolvido, os exercidos vão varianõ.'o . Mas todos os tUas haver~"> 
aulas de leitura oral, de arithmetica e àe linguagen~, disciplinas que reque
rem mais cuidado e mais longo apprendizado . 

Oada alumno mestre poõ•erá dar uma aula de cada disciplina em cada 
anno do curso primario e médio, isto ê, 60 em média, levando outrosim cerca 
de 100 plO/I'I,OS de aulas. No decorr'er deste a nno, os professorandos da Elscola 
de Piracicaba (i'arão cerca de duas mil a·ulas, todas tendo antes preparo con 
veniente. e <J. necessaria critica depois. 

ANNEJXD 

Questionaria como modelo dos que são usados no estudo de pratica pe
dagogica do terceiro anno. 

Estu4o àa attenção escolar: 

1 • E' importante o estudo da attenção na escola? Porque? 
2• A attenção nas classes modelo ê boa? 
3• Qua ndo acha que uma classe está em attenção? De que condições d-e

pende ella? 
4• A attenção depende do estado õ.te fadiga? Percebeu isso ·em alguma 

classe? Em qual como e quando? 
5• Em que lições a attenção da.S c.fianç<ts ê maior? Porque? 
6• Quanto dura a attenção infantil em média, para o mesmo assumpto ? 

O seu poder varia tambem com outros factores, como a temperatura, dia d:l 
semana, etc.? 

7• De quem depenà'e mais a attenÇ}áo: do professor ou do alumno? P or
que? 

s• Que meios pôde lançar mãos, com seguran ça de resultados, para au 
gmentar o poder' da attenção das creanças? 

ANNEXO 

Questionaria pelo qual os praticantes guiam a critica das aulas dadas 
J?elo regente ou pelos alumnos mestres. 

I- Hygiene: 
1° Os utensilios e o material didactico empregaõ.'os, e a maneira de em 

pregai-os corresponderam ás boas normas da bygiene pedagoglca? 
2• O tempo destinado á aula podia por si só provocar' a fadiga? 

II - Governo dos alwmnos: 

1. O professor soube provocar e manter a attencão de toda a classe? 
2. De que recursos usou para isso? , 
3. Teve palavras ou gestos d'e persuação ao desattento e aos timidos. 

soube usar de pausas, movimentou bem o material didactlco? 
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UI . Methodo: 

1. O assumpto estava perfeitamente delimitado? Para a classe cabia no 
tempo? 

2. O material usado foi o melhor de que podia dispor? 
Foi pouco? Demasiado? MostraCro muito apressadamente? 
3. O desenvolvimento do assumpto seguiu os passos formaes do methodo? 
a) o professor exigiu a actividade dos alumnos? 
b~ a apresentação dos novos conh cimentos foi feita baseando-se nos co

nhecimentos já adquirid'os? 
c) o trabalho mental (ana.lvses e gene1-a.Iizações) estava adequado á idade 

e ao desenvolvimento da classe? 
à) o professor apressou -se a dar alguma conclusão que podia e devia es-

perar d'os alumnos? 
e) o professor não divagou inutilmente? 
!) não ensinou pelo erro? 
4. A atitude do pmfessor foi sempre correcta e conveniente? Havia en

thusiasmo na lição sem exaggerado qaloT que a tornasse r1ducula? A lingua
gem esteve clara, e a pronuncia esteve con·ecta e elegante? 

•5. Que utilidade teve a aula? Foi méramente instructiva? Abusou da me
moria das pala v r as? 

6. Que co usas novas diria, ou qu.e co usas não d!iria, si a aula estivesse nas 
suas mãos? No seu plano organizado para a mesma aula ha alguma parti
·ular'Caclc mtere sante? Qual? 

O professor: M. Bergstron ,Lourenço FiJ.ho. 
Emquanto as escolas normaes não se compenetrarem da sua missão 

profissional, adoptando uma orientação elo teor desta. dellas não sahirão pr·o
fissionaes, como de uma faculd'ade de medicina sem hospitaes não podem sahir 
medicos. 

As escolas normaes de tres annos, e a de quatro, que proporíamos fossem 
fundadas pela União, inspirar-se-hiam no dever supremo, que lhes incumbe, 
da pratica pedagogica. E, quando conviesse ao Governo elevar o preparo geral 
rlos professores elementares, iria completand'o, com o quarto anno, as escolas 
normaes do primeiro typo. 

Ao lado elas escolas normaes da União. haveria., sempre, escolas norma s 
dos Estados. 'l\lfas uma e outras teriam o mesmo objectivo social.: formar pro
'essores primarios. Logo conviria se pautassem todos pelo mesmo padrão. 

Com interferencia federal na ed ucação primaria, força é que se forme um 
professoraã'o nacional, isto é, professare. com o direito de exercer o magiste
rio publico em qualquer parte do Brasil. Sem duvida, para as escolas prima
rias estaduaes, os E tados poderiam preferir os professores diplomados pelas 
~uas normaes. Mas, para •O provin1ento elas escolas federaes, ou custeadas pelo 
T hesouro d'a União, a escolha poderia recahir em qualquer professor d'ederal . 

!Para este effeito, assim como para a subvenção {'(s esolas particulares, 
,,lém das escolas normaes que a União installar, seria de utilid·ade 0 reconhe
ci"Uento federal das escolas normaes idoneas que os Estados mantem, e, desdo 
nntão, seri·am validos, para tod'os os etfeitos, em todo o Brasil, os diplomas doE 
uormalistas . 

No reconh cimento, cu quiparação das escolas estaduaes ~ls normaes da 
União, surge um problema da mais alta releva.ncia. E' o de saber quaes as 
condições legitimas da equiparação ou reconhecimento. · 

Ha um systema. em voga, que consiste em obriga1' as escolas equi-paradas 
a seguir, ponto por ponto, o modelo official. O mesmo numero de annos, id'en
ticas as •cadeiras. invaria.vel a e quencia das materias, nem mais nean menos 
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o numero de aulas, '!JrOgrarn mas uni!fot"m€.s e até o regimento interno uma 
copia fiel. A s ubserviencia mais a,cabada na concepção constituinte e n ::.. 
acç:ão que a desempenha. 

O resultado inevitavel deste systema é o descontentamento geral, a rebeldia 
o1'ganizar. dentro elas bases legaes, o seu programma, é o segredo principal da 
efficien cia real do ensino. Gada professor r ealiza o que é seu. O confronto 
effectiva, e o cahos. 

Oppomos a. es te systema, õ'raconiano e contraproducente, o systema da 
au tonomia didactica, tal como ideamos e vae se1' realizado em S. P a ulo. Nun ca 
fomos adeptos da qppressão com que se abafam e suffocam as iniciativa s f e· 
cundas. 

Sempre nos batemos p la livre expan são do ensino, sob a unidade funda
mental. que a lei prescreve. 

Não ·ha negar a justeza rela tiva a o pensamento d'os que decretam a uni 
formização das escolas, dos programmas, dos ensinos, dos r egim.ens internos. 
Pretendem, uniformizando, gerar. desenvolver e polir a consciencia n acional. 
A escola lhe seria a fOrja creadora. No fim de poucos lustros, irradiaria, sem 
contrastes, no scen.a1io onde se d'esenvolve o destino da Patria, a cla1idade de 
uma consciencia esclarecida, vigilante, imperativa, gerada, robustecida e sa 
hida da escola. Sem uniformização do ensino em todo o paiz ter-se-ha, porém, 
o desentendimento,. a confusão, e, quem sabe?, tambem, a desaggregação na .. 
cional. 

Estamos com estas nobres aspirações . Mas, precisamente por isto, ou 
muito nos enganamos, ou o regimen d'a uniformização a todo o panno, o re
gimen da escravatura dida.ctica, sobre não lograr a unidade da consciencia cal· 
lectiva, inocula o veneno da anemia á sua gestação, e enfesta de m ãos ger· 
mens a ambiencia em que nasce. 

O que favorece á fo rmação de uma consciencia nacional, por intermedin 
da escola, é a unidade das bases na educação publica. As linhas mestras, o; 
tracos fundamentaes devem ser identicos. Mas os desenvolvimentos das bases 
não. Seria ridículo pen~ar-se que são os mesmos pontos de um programma o 
gerador da consciencia publica viva e energica. Depois, onde a segurança à:~ 

serem estes "pontos" a verdade logica e didactica da materia? Com excepçãv 
da matbematica e disciplinas de igual positivid'ade, não é provavel que dous 
professores de valor tenham. na mesma sequencia didactica, o desenvolviment J 
da sciencia que professam. Si um mesmo professor muda, de anno para anno, 
o seu programma, mercê da sua experiencia pessoal e d'o seu espírito progres
sista, como impôr a numerosos professores o seguimento dos mesmos passos? 
consequencia desta imposição é que cada um faz o que entende, independento 
e, ·Contra o progra.mma imposto. A uniformizaç:ão delles ficará, prat-ica.mente. 
um puro formalismo. Formalmen!e, ha um só programma. Realmente, tantos, 
quantas cabeças. Nem ao menos se salva a unidade da.s bases . 

A n.utonomia d'idactica, como direito assegurado a cada. professor, pan 
organizar dentro das bases legaes o seu prog.ramma é o segJ·edo principal da 
efficiencia real do e nsino. Cada professor realisa o q_ue é seu . O confronto 
de uns com outros estimula e eleva a todos. Todos se s€'ntirã o bem. Ha res· 
ponsabilidade effectiva. As iniciativas se d'esenvolverão. E o ensino attingiri1 
efficiencia nunca su perada . 

O assentamento das bases a que serão todos obriga.dos a respeitar, a 
devem ser consagradas em lei, póde ser determina dG pelos proprios professo
res, em reuniões orficia.es, ~e tempos a tempos. A principio, o Governo o~ 
fixará. 

E os programma.s, que fizerem, serão submettidos á approvação do Go· 
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verno, vara contrasteal-os com as •bases. Aproval- os-ha, si tiverem sido as 
bases observadas. Em caso co•ntrario, rejeital-os-ha, e impor-á. um provisorio · 

A autonomia se e tende á sciencia das materias no curso. O que interessa 
á unidade basica da educação é o ensino effectivo dellas. Obed'ecerem, porém. 
a esta ou aquella orientação; é problema da alçada dos governos locaes, ou 
das congregações, sob a approvação official. 

Tratando-se, comtudo, d'e escola elementar, por isso que seria absGrvente 
o trabalho de examinar todos os pr·ogrammas apresentados, é de prudencia 
que o Governo organize um só 'Pl'ogramma modelo, sem .privar que os profes
sores proponham os retoques, ou modilicações, que reputarem uteis ou neces
sarias ao e nsino . ffi.espeitar -se-hia, mesmo na escola primaria, e autonGmia 
didactica, se111 sobrecarregar a acção official . 

Na uniformização, pois, ou reconhecimento official d'as escolas normaes 
dos Estados, a autonomia didactica deve ser estrubelecida e respeitada, custe o 
que custar. 

Não estaria, entretanto, só com a criaçãG das escolas normaes, assegurada 
a elevação do ensino, si, para a missão de insp(lctores, d'irectores, e professa
re sde psychoJogia, de pedagogia e de pratica nas ·es olas normaes, não houver 
uma escola normal superior, que os prepare. 

As escolas normaes apenas formam professores primarias ou elementares. 
Não podem ir além. 

Mas os professores normalistas precisam ser dirigidos, inspeccionados, e, 
mais que isto, é preciso haver capacidade superior que os talhe e prepare. E 
não é estranhavel que não haja uma escola capaz de formar os inspectores, 
directores, professores de psychologia, pedagogia e didactica, hoje em empírico 
auto-didatismo? 

Dahi a necessidade d'e uma escola normal superior, ou uma faculdade de 
philosophia e lettras, na qual se elevarei a cultura dos professores, e se espe
cializarão estes nas mate rias profissionaes. Foi o que, com a ultima reforma 
do seu ensino, tentou S. .Paulo organizar. 

Por esta fórma, a União ex-ercerá, por todo o paiz, a irradiação poderosa 
de uma cultura superior, e terá, mpre, onde buscar professores de psycholo
gia, de peã'agogia, de pratica, assim como inspectoreg e clirectores. De maneira 
opposta, o ensino vegetará. no ramerrão e na rotina, si não decair, dia a dia, 
por falta de um orgão sup rior que o anime, e lhe circule, n as veias, sangue 
novo. 

Nacionalização do ensino prilma1·io 

Pela conquista do pão e anceio da liberdade, o homens abandonam, e o fa
rão, não se sabe até quand'o, os paizes de seu berço, por enlevos e esperanças 
em terras extranhas. Do fluxo in tere sante das migrações, ohocam-se dous 
in teresses, identicos no seu fundamento, mas antipodas nos objectivos, que 
buscam. O paiz do emigrado diligencia por não o perder, e, por compensar-se 
da sua ausencia, atira-se á. conquista de influencias externas, declarando em 
nome do jus salfljguinis, como seus nacion3Je's, os fil!l:ws dos seus filhos, nascidos 
no estrangeiro . Por outro lado, o paiz de immigração, oom seu vasto terri-
orio qu e os immigrantes .povoam, proclama em nome do jus soli, como seus, 

todos os que nasceram em seu territorio, salvo !filhos de estrangeiro a serviço 
todos os que nascerem em seus territorio, salvo filhos de estrangeiro a serviço 
Si o não fizesse, viria a compol'-se de retalhos de patrias, vü·ia a ser uma 

brube! de sentimentos e aspirações, a descohesão, as rivalidades, .o perdimento. 
Daqui resulta aos filhos de immigrados ficarem com duas nacionalidades, fe
rindo direitos, e obrigações deveres para com duas patrias. Sabe-se que a unica 
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solução plausivel deste confJi.cto, 11as relações internacionae.s, é o respeito á 
soberania de cada povo em vigor até tis fronteil;as do seu paiz. 

Apezar do bom .sedso dessa r gra, nações ha que a solapam, e a não res-
peitam. Emquanto n5.o oheg o dia de uma .l!uta armada, vão soprando, entl"'_ o ~ 
sêus emigrados, no estrangeiro, o fogo do amor uni co á sua nacionalidade. 
Organizam a espiomvgem, manteem 0 machina fu propaganda, rnoculam. o or
gulho da superioridade da sua raça, no lar de cada familia avivam a imagem 

da querida patria deixa'da, h1sinuam. e J}I'éga.m ftdelidade ao seu }Jaiz e ao s u 
rei. e trabalham por assimilru·, com a. influenci·a domestica, com a evocação 

das alarias ancestrae , 'e pe1e.s suggestões ldiarias do mestre nas escolas que 
subvencionam, ~ gerações de seus 11acionaes vindos á luz no estrangeiro · 
Isto é um facto a olhos vistos. 

E o paiz em ouja.s ent.ra.nh<l!S, se rrunüica este cancro da s<Ua deloo'dencia e 
da sua morte, não terâ., por desventura, o direito e o dever da. reacção? No 
scenario do mundo, tanto ditei to tem 11 vida um povo, {!uanto outro. A des
igualdades juridica.s são monstruosidad'es contra a natureza. Ao povo que se 
melindrar com as aftfirmações nacionalistas, é de lembrar que o _seu melindre 
é uma affirmação do seu nâcionalismo, Si não bastar, avive-se a sua roemo
ria com o admiravel m.andmnento da lei d'ivina : -não façaes aos outros o que 
não desejaes que vos façam. 

A verdade justa é que a soberania de tfm povo exclue, sem possi·bilidaae 
de transacção, qualquer influencia de outra soberania no seu tenitorio. Si, 
no exercício normal d'a sua, estâ. o povo no dever de educar-se no sentimento 
da patria, que vigor •ha de ter, então, ste dever, quando soberanias estranhas 
actuam dentro de seu te.rritorio, para a dissolução da integridade nacional, 
actuam contra a cohesão e a unidad'e da patr:ia? 

Ninguem, pois. nem mesmo o estrangeiro, sinão tiver obscurecida a mente, 
ninguem, poder~j com razão e justeza, acoimar de animosidade contra o alie

nígena, de excessos mwionalista.s ou jacobinismo, a. r'EJacção legal, que 1Jugna
mos contra a estrangeirizaç.ão de brasil€iiros. 

Ora, dos :instrumentos, em u o pelas nações estrangeiras, para o domínio 
sobre os espíritos, o mais eilicaz é a escola . E, na escola, o que mais estran
geirisa é a lingua e a bistoria, A lingua sobretudo. Primeiro, a lingua offi
cial c'ros collegios. Depois os estudos preferenciaes da lingua estrangeira . 

Logo, a defesa da patria, nesta n,1a.teria, est11 em contrapor ao idioma. e á 
bistoria estrangeiros, o idioma nacional e a hiJSto~·ia nacionaes. 

Si a União e os Estados •pudessem, bem seria terem o monopolio da edu
('ação primaria. ISi nos convencessemos de que tanto fôra neces.saria. não va
C'illariamos em propor e nos bater pela proh:ibição da escola primaria estran

g eira, em propor e nos bater .pela exclusividad ela scola plimaria nacional. 
Quando se trata de salvar o futuro da patria, ninguem pergunta a1:é onde {> 

·preciso it·. Va-se até onde se fõt·, é a patria que estJá. em perigo. Um bomem 
não r <gateia com o patriotis:r:no. Patriotismo é a dignidade sua e dos seus, é a 
liberdade de todos, é a independencia e o imperio da justiça, ond não cabem 
transa,cções, ou tolerancias, que amesquinham. 

Não eternos. porém, necess'ario á cohesã.o da patria, mesmo nos centros 
rle só quasi estrangeiros, o pt·ivilegio of.ficial da escola primaria. Ella poderil., 
E<em damnos, continuar, a cargo de particulares, mesmo de estrangeiros . 
Comtanto que o numero e o grtlo das escolas nacionaes sobrelevem aos das 
estrangen·as, e que obedeçam umas e outr·as as condições rigorosas à'e nacio
na,Jização. 

Dentre essas condições assignalaremos: 
1•) prOihibir-se-·ha o ensino Ide lh1gua estrang.eira a brasileiros menos de 

dez annos de idade; 
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2") será lingua official da escola o idioma patrio. O ensino não poàerá 
desenvolver-se, senão em portuguez, e nas conversações da.s escolas, nos r ·e
creios, entre si, ou com o director e professores, a lingua.• obrigatoria é a. 
nossa. 

·3") o ensino de portuguez s6 poderá ser ministrado por bra.sileir'o idoneo; 
4") a regencia 'Clo ensino de geo,graphia e de 1historia do Bra;si•l cabe-rá 

sempre a brasileiro cap·az; 
51) haverá da lingua, historia e geograp·bia patria<> numero de aulas, de

terminado pelo governo, ode accôrdo com as necessidad.es da nacionali:ãação · 
Ao laào destas condições, e para implemento del·las, cumpre ao governo 

crear um orgão administrativo especiali:ãaoo, sob a dependencia do Departa
m~mto da Educação Nacional. 

Ao par destas medidas, substanciaes, o regulamento da lei, especificará 
as meàidas implicitas. 

A nenhuma dessa.s condições oefensivas se oppõe qualque1' aTtlgo da Con
stituição Federal. Nem a liberdade proifissional, nem a igualdac1e de todas pe
rante a lei. uma e outra asseguraàas pela Magna Carta, se comprehende se

jam obices á de;fesa oa .nacionalioade. EIJa.s não podem ter o alcance de d:ioluir, 
a rruinar e apodrecer a consciencia nacional. 

Quando se {!iscutia, em S. Paulo, ha menos de anno, a constitucionaliàade 
destas mesmas conilições, impostas ás eSColas particulat·es, depa1'ou-se-nos o 
ensejo de provar a sua legitimidade, o tino e senso que os inspiram, a vida 
sadia e pura, que promovem e sustentam. Aos argumentos com que àesafia
mos os nossos adversarios, nenhuma razão de peso arguiram, nenhuma con
sideração de bôa logica ousou sahir á luz. Deram-nos, :mesmo, a honra de 
transcrever, nos annaes 'Clo Senado, a conferencia que pronunciamos sobre 

esta mater<ia. Relevem-nos a resoluç:ão de não nos copiarmos aqui. L"..cc.resoeu
taremos, entretanto, que mais convictos nos sentimos, cada dia que passa, 
d'e estar a verd•ade inteira ao nosso lado. 

Ou os governos do Brasil, como Christo, ou tr' ora, aos venoilhões no tem
plo, expulsam os estrangeirizadoTes de brasileiros, ou corrupta estarâ.. sem 
remedio, a religião da patria. [pouco adianta declamar; é preciso agir; e a 
occasião é m.llJgnifica. A educação nacional está em or•dem do à'ia, e a vida e o 
destino da patria em jogo . 

Quem não tiver a coragem civica de acção. seja qual fôr a polvorada qUI'l 
levante, ao nacionalizar o ensino, não estar~ na altura da honra de ser bra
s ileit·o. O Brasil não é um povo de poltrões, nem se compõe de toà'os. Srube o 
que lhe cumpre na defesa da sua integridade, e ha de ser, para todo o sempre, 
i ndividual e uni co, dôa a quem d'oer, e c u ste o que custar . 

OonseLIJ,o de Eàt&cação Naoiona.z 

O Conselho em projecto deve coroar o apparel,ho de educação primar'ia da 
União. 

Ao crea1-o, bem é ter-se ·€1Il1 'Vista a conve.niencia de entrelaçai-o com o 
actual Conselho àe Elnsino em um mesmo Depwrtamento de Ecl~&cação Nacio
n al. Seria duas secções de um mesmo todo harmonko, cuidando aquelle do 

ensino primaria normrul e este do ensino secundat'io superior. E'. um erro 
considerai-os dous corpos extranhos. 

A instituição autonoma d'o Conselho Nacional de Educação tPrimaria se 
justificará, talvez pela neOflssióade Ide rem.aver, ou não suscitar diffioculdades 
actua,es. Mais dias, menos dias, porém, ter-se-â, em .bem do ensino, de retro

ceder, ou volver para a coordenação em um Departrumento unico, com duas 
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secções: a da educação primaria e normal e a da educação secundaria e su
perior. 

Sem ent rar em minucias regulrunentares, o Conselho Nacional de ®du~
ção Pr'imaria deve ter por missão fundamental: 

1•, Superintender as escolas normaes, que a União crear, ou r econhecer. 
Sem que a União se intez,E' e pela formação technica dos professores, andará 
tudo ás avessas. Raros os Estados que teem organizado, ~oro elfficiencia, e.>
colas norm.a.es. No em tanto, duas co usas não se podem dispensar: prof.esso
res em abUJlda.n~ia, e preparo technico impeccave.J. O C onseLho de Ellucação 
Pl·imaria muito teria de fazer neste sentido; 

2•, irradiar, pelo 'Professorado nacional, os melhores processos de en sino, 
segundo a experiencia dentro e fóra do paiz. l"';a muito que apr·ender em 
materia didactica. Ao Con'selho caberia trazer os professores ao par c'ros aper

feiçorunelntos :pedagogicos de toda a pru.·te, e levando-Lhes, e facilitando-lhes a 
tarefll, teohnica; 

3°, interessar-se l)elo recenserunento annual das ~reanças, e organizar es
tatiscas da educação nacional. Este recenseamento deve ser executado pelos 
Estados e municípios. Come<'emos por 11otar que, sem. proceder cada circum
~<'ripç:ão· feder·al a esta averiguaç.io prévia, nã o haverá esperanças de se con
sPguir desenvolver uma acção u.e1hodica e dec·:;lva con~>·a o analphabetismo . 
A I.c.c ... ssid:u.~e do recenseamento da populaç,LJ es·~c>'ar f inrui:n· ;t e do mai s 
alto relevo . 

Sem elle, hão de fracassar, lamentavelmente ns esforços da União, em 
resolver o problema da educação prim·aria. Costuma-se objectar que o senso 
escolar retard'a a solução do prbolema e importa em consideraveis despezas . 
Mas, em verdade, não retarda sinão a pressa. Porque, sem se sabe1', ao certo, 
quantos são os anal'Phabetos. onde vivem., e em que circumstan~ias locaes 
não se póde encetar, com intelligencia, e levar a cabo com inteireza, a educa
ção nacional primaria . .Sem o recenserunento, nunca. Com elle, prin~ipia-se. 

Logo, o recenseamento não retarda, mas apressa, e possibilita. A segunda a:r'
guição não vale mais que a primeira. Que se terá de gastar é claro; mas o 
dinheiro aos impostos não é para ser trancado nas al'cas do 'Dhesouro•, sinão, 
evidentemente, ·para gastal-o em 11ecessidades e utilidades publicas. Tudo está 
em se determinar quaes sejam as necessidades, e, destas. quaes as maiores P 

mais urgentes. Em mataria de educação nacional, já o mostramos, a neces
sidade é suprema. Logo, a objecção ~he pela íbase. A su:pposição de serem 
excessivos os gastos com o recenseamento. não colhe. S. Paulo, que o acaba 
<le ultimar, d:e~pendeu, apenas, cento e poucos ~ontos de réis, posto fosse de 
quatrocentos a verba votada. Oustasse, porém, o que =stasse, sem o recen
seamento escolar, é que não é possível a resolução pratica do problema da 
educação nacional primJaria. Não se saberá o quanto cumpre, nem siquer onde 
localizar, <lom utilidade e equidad:e, as escolas que se forem creando. Dispen
sar-se-ha o recenseamento, si se quizesse ~omeçar por um empirismo gros
seiro, posto que, meSl'llo assim, util. Seria, porém, uma tentativa sem metho
do. Nero se poderia desculpr com ser a tarefa das que exigem, sem cessar, 
esfo1'ços sobrehumanos. O maior trabalho está no primeiro recenseamento. 
Depois de installadas as escolas, poder-se-lha rectificar o recenseamento todos 
os annos, como :fun~ção normal do apparelho do ensino, sem mais de;pezas. 
E' o que acaba de organizar o ogove1.·no paulista. Accresce que a execução do 
recenseamento deve ficar a ~-go dos Estados e munkipios. Dividido por 
todos, bastará pou~ mais que boa vontade. O conselho federal de educação 
primaria coo.rdenaria os esforços regionaes. poderia meSDlo cooperar no prl· 
meiro 'l:ecenseamento ohefian.IClo os se1"Viços :para melhor untdaxie dos resulta-
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dos . Com os dn.CLos, anno •por anno, colhidos, o cons 6Uho org<lmi:l:a.ria estatisti
..;a.s exactas, e minuciosas no paJiz; 

4", ser o tribunal administrativo para o qual recorreria os professores 
federa.es, que se julgassem prejudicados nos seus direitos e interesses, com a 
•lecisão dos poderes est:aduaes. ·Seja qual fo•r a fôrma interventora do gove rno 
central, em cooperação com os Jilsta{l,os, pe.Ja educação prima1ia, lhaverâJ sem
pre professores .federaes, ou de nomeação directa, ou apenas custeados pela 
J nião. A fórmula. sobre todas vantajosa, de estimular, organizar e assegurar 
:s escolas particulares, regidas por normalista, iml)Orta em considerai-os fun

,,cionarios federaes. tMas não d'eve absolutamente a União ficar com attribui
·ões relativas á localização das escolaJs, á fiscalização e orientação technica., 
,j recta, do ensino. á verificação da frequencia á attestação de exercício dos 
professores, a exames semestraes ou annuaes, e a outras medidas adtni.ni·stra
dvas, indispensaveis á regularid'ade e efficacia do ensino . Todas estas attri
i•uições devem ser dos Estados. 'l'anto mais quanto jâl elles manté em inspe-
torias ou directorias de ensino. Terao de exercer, no tocante ás suas escolas. 
s atlribuições acima apontadas. Será, neste caso, uma ampliação de serviços 
•a mesma qualidade, e 1.)ara inte resse pr·oprio e directo. Ao passo que, si a 
· "nião tiver de organizar um corpo de inspectores, em cada •Estado, sobTe 
·rear um.a duplicidade -de apparelhos, teria que desem'bo-lsar sommas consi
'eraveis, sem utilid·ade n acional . IM:as, como poderia acontecer, embora não 

;eja de esp~rar, que professores ifederaes fossem prejudiciaes por autoridades 
staduaes. tal ;por exemplo, si, apezar de paga a subvenção votada, não re

éebessem os professores os seus vencimentos, falharia a organização federal 
·a educação primaria, si ·não .oreasse o orgão à:e amparo e reparação. E dif
cil o problema de organizar o apparelho administrativo da União em moldes 

ta.es, que não possa nunca c hocar-se com os dos Estados. Toda conveniencia 
st!l. em se prestarem muitos auxílios, para evitar confusão e anarchia, afas
w. desde logo, a imprecisão e a àuplicidade de funccões. As linhas demarca
oria.s das competencias a estadual e a federal, não devem crear fronteiras de 
nal entendidos. Sem c uidados especiaes, as questiunculas, com que se p er·cre 
' mpo precioso, ·viriam semear o t erreno de aborrecimento e contratempos, em 

;, rejuizo da instrucção. publica. 
AJ.êm destas quat~·o funcções capitaes, outras se podem attribuir ao Con-

J!ho de Educação Primaria, como secção especial do Departamento <re Edu
n ção Nacion a l. O projecto "Salles Junior", com uma alta superioridade de 
· istas, já traçou as linhas mestras do assumpto. Qua.si mais onada convêm 
n lditar-lhe ou supprirnir-lhe. A r egulamentação -caberia o desenvolvimento das 
bases legaes, desdobrando attribuições implícitas nas quatro irreductiveis aci
r.la indicadas. 

lPa rece-nos que seria de vantagem ter o Conselho um inspector na capital 
c~P. caà:a Estado, para o contacto diuturno entre o .Conselho e as directorias. 
c •1 inspectorias es taduaes do ensino. As attribuições deste inspector, seriam 
definidas com o maior 1·igor, para não contrariar as estadu aes. Não teriam 
o.; inspectores !l. direcção t eohnica das escolas federaes , que, como já< ficou as-· 
~. gnalado, caberia aos Estaà:os. A inspectoria federal seria, apenas, um orgão 
informativo. Mediante prévio a.ccõrdo, a inspeotorja f ederal se amnexaria á 
inspectoria, ou directo1·ia estadual do ensino. As iniformações principaes re
cJ.b.iriam sobre a e.fficiencia \las escolas· federaes, '!}articulares subvencionadas 
e sobre os processos diliacticos em pl·atica. lPor esta !fôrma q~e de •bom no en~ 
sino se lograsse e m uma região, Jogo se fariam s cientes as outras, -esta.bele
c 'ndo-se estimulo r eciproco entre as unidades da F ederação. Nada se if'ará de 
uti] 'll.O Amazonas que não ~·eperC'Uta no Rio Grande do 'Sul. Os Vl"ogressos do 
ensino no Rio !Grande do ,sul ecoarão em !M);l,tto Grosso, irradia1.1á, em summa, 
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de uns para outro,; :IDsta:dos, o espírito pl·ogressísta. 0 10m1selho, mercê dos 
seus orgãos informativos, será o ['eflector deste esp·irito. 

:IDis, em summula, as idéas que a "Liga Nacionalista" propõe ao Governo, 
para interferir na Educação Nacional. Não podia aquella instituição esquivar
se ao trabalho <fe as redigir, mas que de afogadilho, uma vez que a honrou, 
para se apresentar nesta Confel'encia, o Governo da Republica . São idéas 
pelas quaes ella se empenha, como a razão, talvez suprema, da s ua existen
cia . Para desenvolvei-as e para sustentai-as, o emissario da Liga terá. muita 
honra em c·omparecer ás sessões da "Conferencia". 

Bem haja o Governo ó'a Republica, na previdencia com que se apparelha 
sériamente, para a campanha de honra contra o analphabetismo e a incapaci
dade de acçãc. E' de lamentar a incmia de um povo, viril, mas tardinheiro, 
capaz das mais puras glorias, mas entravado de anal];}habetos. emquanto, com 
ardor nunca e:x;cedido, madrugam as nações, para superar e triumphar na 
concu~rencia dos interess s. 33em haja, •pois, O• g-overno que d'esperta e reage . 
E' preciso rehaver o tempo perdido. Cumpre vencer, seja .como ofor . . . Eia •. 
pois, brasileiros . Praza a Deus que, no centenario. da sua independen cia, possa 

0 Brasil, grande enfermo de a na lphabetismo, ter, ao menos encetada a educa
ção nacional em bases solidas aos clarins altos e vibrantes de um eterno en
thusiasmo. sadio e sagrado. 

S . Paulo, 7 de Outubro de 1921 . 

Representação das escolas "7 de Setembro" de 
São Paulo 

"Ditfusão ào enSino piJ•imu:wi.o. Fonn1~l<L pa1·a a União WJ.W:ilia?· a àiftusão 
desse ensino. ObTiga:J:Oq·ieàaàe Telativa ào e?Mino 1J?'·i?na'J"i.o; s1ws co'l'
àições." 

IAJfim >de dar relativa unidade ao nosso trrubalho, segundo o po.nto de 
vista em •q ue vrumos d~cutir a these, transpormno:: a ordem dos topico
imsc~'iptos nesse tripiJi.ce >emunciado, 1enCiall-.a.11do a queatão no auxilio federa, 
depois da obrigatOiriedade. 

'DIFFUSÃ.o DO Eh'ISINO PRIMARIO 

Ha quasi um seculo, obtida a nossa independencia, os constituintes, em 
materia de emsino prima.rio, ao :passo que V'erbleraram com justificaldo ru·dor 
3J irrlcu1ia da amtiga •m<ert:ropole, qf\Jasi se limitaram a esperar, com ·perdoave~ 

optimismo, 1\liD !Messias para o novo J:rmperio. 
Conofiados 1110 prestigio do !iv:ro, a n:tecLpadamemte a.IJoenç.oaram o g enio 

que escrevesse o li'Vro redemtptor, que sonharam, e pro0w·a.ram suscilal-o, 
posibo prO;e'I'Yiiio, CO!Ilf>Eorindo-l'he de antemão, o titulo de "ben~nlerito ela P a
t;ria '', e uma m~ha, com a legenda - "A. Pa-t1'ia agraclec:ida ao a1LtoT trt; 
planrJ de eclucação ph'!fsioa. 11w1·az e inteUectual para a 1nociclade b1·asileira " 

Em vespera,s do centenario, podemos ufanar-nos ele ter logrado em or
,ganização volitka, Seg'Un.CLQ as lcis e criptas, o m <aximo das aspirações ·de 
um povo: constituimos, afina1, uma democrada . 
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DifficuldaJCles innumeras temos encontraJdo e t€1mos de encontrar ainda 
em nossa vj.da ·POliúica. Não ha, qJ()rém, do que esmorecer. 'Sejamos •tambem 
opti m istas, pt,uden temente op ti mistas. 

"As ct:iif.fiCJUldades da democracia são as opportuni.dades da educação" 
- ·d i se •BUJt~r em urna das suas con:fet·enoias. 

Ante a evtdemcia dessa r e!ação, e observando que não foi :t~or acaso que 
os philosophos gregos dera'ln suas contribuições á theoria da educação em 
vratados que escreveram .se>br a natru~·eza e as ofunoções do Estado já ha
via dito o aminemote ·pr()fessor amerioa;no : 

"EmJquanto a dü' cção da vida Í11 Litucional do homem est~IVe 

nas mãos de. um ou ele poucos, a necessidade de uma ampla dif'fG
l'lão da intelligencia politica não foi for t eme:nte sentida. Ao dir.eito 
cli'Vino dos reis correspondia a diabolica ign.orancia .elas massas. ão 
havia n>omhum heleal edlucativo, asse•ntacLo em 'Ullla necessidade social 
e poLítica, q•ue fOSSie su,jj[icientemente amg;>lo para incluir o •povo 
todo. M)as a rapida dilatação da base ela soberania ~nu<1ou tudo 
isso . Nenhuma convi.cção mais profunda penetra o pavo elos Estados 
Unidos e o .da 'França - os expoentes mais combativos ela demo .. 
cr·acia -, qu<e a doe que a •preservação ela liberdade sob <• 1ei, e (las 
instituições que são nosso precioso patt'imonio e nobre heramça, cle
pen.de da intelligffi1Cia ele to'!l o o ·povo. E' n este imabalavel fu'llda
mento q<Ue r~a}mlente se finna o a rgumento da educação popular 
a e:J!)pensas ·publicas." 

f.Butler, Mean. of Edu c., p. 108) . 

Si agora lançarmos os olhos •pam. o opassaclo, fõra injustiÇa desconhecer
m os o muito que desde os primeims te mpos do Imperio se fez €tm prOl do 
{l!lSino superior no Brasil, e quanto esse elese<nvol'Vim nto de cultura. dado 
aos :t~rivil <igiaclos da fortuna, contr1buiu para elevar o nome da no-ssa t erra . 

Mas forçoso é re.co·n'he.ce r bambem que at~ -hoje, ean regimen r epubl:cano, 
de soberania popular, o Brasil ainda mão se apparel•hou con venientemente 
para a iruoprescindivel dilf'fusão do en sino prima.rio, rpara uma educação sem 
a, q'Ual é miragem a riquéza ecoonornica e é burla a democ.racia. 

P ela ·palavra, lha mais dre. cinc oenta annos que vem aco:rsa a rperleja; 
não nos teem faltado - fruotos da nossa adeantarla cultura sup~rior -, 

':1omen s notaveis, valentes lutaJClocres, que consagrassmn V'igilias á bemelita 
<'.ruzada cOJ1tra a ignorancia popular, 

Taes e tantos esforços, porém, não conseguil·am ainda venaer as diffi
<' Uldades praticas, que se vão torn~:~.ndo de maior V<Ulto. O gramde inimi,go 
da nossa democracia e ela nossa grandeza, da nossa indeope.nde.ncia >é·conomica 
e TJO.Jiti'ca., da nossa uniclacle 11aciona!l, lê te.mbem i·ncamçavel, e accumula e 
capitaliza. 

iProcecl ndo ao balanço elo ensino ~rimario no Brasil, apesar ele todas as 
ciiverg~'Tlcias theoricas e pratioa.s, os spiritos se- afina1n em unisono, veri
fi.cam todos, sim, a nossa fa:lolemcia moral, mas, 'felizmente esperan ça.dos em 
uma sa1vadora con cordata, susopira m , com ingemuidad,e menor que a 'dos nos
?Os antt'passados, pelo Messias da educa ão pDP<Ular, Mes ·as que ha d~ ser, 
nii.o um genio s ingular e liV1'€SCO, mas o ogrmio da nossa raça, o Brasil unido 
e forte, pondo mãos á obra, di posto a realizar as aspirações que fundaanos 
nos dolorosos ensina•m entns ele um s <'Culo ele vida independente e de mais 
dP trinta. a.nno de viela reopublicana. 
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OBRIGATORIEIDADJ!: 

"Vivemos - dizia Olavo Bilac - em um ·paiz q'Je tem horror invencível 
ao ,«ubslantivo obriga.tD?·iecla,;ie e. ao aélJjeotivo obri.ga,tO'I'io. Quando aqui se 
falia em e;_sino obriga,torio. os positivistas bradam, os constitucionalistas se 
arrepe.Jam. os sentiJnenrtaJU.stlas c'horam; todos veem nessa medida um atten
tado á liberdade individuai ... I(JOmo si fosse digno do ter l~berdade, e como 
si ao menos pucless_. comr)rehender o que é liberdar\e, um !homem que não 
srube ler!" 

Em antinomias como esta, there is too<l for thOtLght. Na verdade, assim 
como não se domina a 'l'la~ureza, senão obed;>cendo-l he, não se frue a liber
dad•e. senão limitando-n. 

E' inadmissiveJ a libeTuade profissional absoluta, ;, igualmente o é a 
liberdade aJbsolruta no exercicio do patrio poder . O extremo i.ndividualismo 
compe.tivel com a viela SO<'ÜL1 respe ita, sem duvida, o 1 mma - sub lege li
bertas. 

iRe:ativamemte ao enshro opat-ticular, temos tido alternativas, saltando 
mais ·ele uma vez rubru ptamente de um a outro polo. 

Em contraste com a legislação o.ppressiva dos t c.mpos coloniaes, a lei de 
20 de Outubro de 1823, da Assemibléa .constituinte, pre '>Creveu que a aober
tura de escolas primarias indevenderia de exam•:•, l!cemça ou autorização 
official . 

Não tardaram, porém, as limitações, e foo·am ellas além da fisca.lizGt.ção, 
de que o poder publico não podia abd!car, embora quasi munca a exerooss;, 
conve;nienteme;nte. 

,<\.ssim, em S. Pa.ulo , depois da lei provi.ncial n . 34, de 16 de MarçO' 
d'O 1846. sóme•nte f~ram res·peitados os direitos adquiridos, das escolas par
ticulares já installadas. Determ.imou o P.egulamento de S de Novembro ele 
1851, no a,rt. 18, pr . : - "Nem uma aula ou escola, nem um collegio ou casa 
de educação particulares, doeo qualqu'.'T sexo, serão aber·tos, ou .imstituidos, 
sem Hcença do in s.]Jt~tor geral, que exõ,<rirá dos pretendente-s as .provás n a
cessarias de ca.pacidad:: ]JrO'fissiornal, comportamento civil e moral . . , 

Mrouxa·clas devois es~as aimitações da liberdade de ensinar, e afrou
xadas quando aqui aftluiram Jevas e levas de immi.grant~s. a guerra veiu 
impôr ao Gov·:·.rno da Republica uma attitucle energica contra centenas de 
escolas extramgeiras, que- desnacionalizaran1 os nossos patrícios em nossa 
terra, e o faziam até com subv nções municipaes. e estacluaes .. . 

'1'ambem o Estado de S. Pa·u1o tomou a ess?, respeito algumas medida3 
de defesa nacional, estalb lecendo conõições 1Jara o funcciona.rnento elas es 
colas particulares (loe.i estadual 111 . 1. ·579 de 19 d ,: Dezembro de 1917, regu-
lamentada ·polo decreto n. 2 . 944 de de A'gosto de 1918). 

A limitação do ]1atrio poder, .peJ.a imposição do ensino. raras vezes ex
pressa 11a legislação, e. ainda assim, qua,s.i semvre d'i't modo vago e inexe
quivel, como no R eg n. 1.131 A, d e 1854, p::tra o ensmo primaria do Muni-
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cipio Tetrtro vamos tambem encontra'-o na org1mizagão do en sino pruu1ista, 
desde o tempo do Impe-rio. 

Em 18•67, no livro A Instnwção PlLõtica- no BrCLsill, :ti.nba o donlSeJbe!riO 
L1b-erato Barroso estudado lJroficient-Jment a qu estão, demonstrando o du
plo erro dos poderes •publicas, os ruaes, de um lac1o, ·punham entraves a() 
desenvolvimento da iniciati<va •par-ticular, , de outro, não promoviam effi
cient<-mente a diffUJSão do ensino official, de modo a poder tornar-se obriga
LOria a instrucção, como ente111dia íazJei·-se mister. 

Repercutia, pois, no Brasil a grande campanha a favõr da obr igatorie
dade, suste.ntada su ccessivamehte em França, por ICousin, ICarnot, JU:les Si--
mon <Y Mace, o aposto lo do ensino obrigatorio. • 

Embora ainda não estiveSSIO a provimcia de 6. Paulo apparelhada para. 
solver o problema, estabeleceu ella, n a Lei n. 9, de 1874, a instrucção prima
r ia compulsoria para todos os menores de 7 e. 14 am1oa do s :oco mn.:;culino, 
~ de 7 a 11 ·annos, do Jleminino, que residissem nas cidades ou 'Villas o.nrl~ 

houvesse escola public·a ou particu.iar, su0sid:ada, não tendo elles impossibi
lidad-2 •p'hysice. ou moral. 

No ve.riodo re-publicano, a lei n. 88, de 1 93, estaJbeleceu a obrLgatorie
dade !(lo ensino prelimi!nar para ambos os sexos, desde a de idade <1:: 7 até 
a ele 12 <Llll10S. Esse ensino era essencialrrieste o rnlni-stl·ado em fsco1as mo
delos e gruvos esco lares d e 5 annos de curso, de pois reduzidos a 4. Ao oailo, 
porém, d€1Ssas escolas, que io-ran:n justo motivo de orgulho para Sã.o P a ulo e 
para o Brasil, necessario foi me.nte•r ainda as anti~as escolas isoladas e 
mstituir outras de curso .reduzido, para maior dísseminação das primeiras 
letras. 

O die.positivo da obrigatoriedade encontrou guarida na Constituição de 
!:l. Paulo, mas ficou sendo letra morta, como attestam os mais auto1izados 
documentos o:fiiciaes. 

:Em 1907, dizia o Sr. Jorge Tibiriçá, €!In sua a• mensagem ao Congresso: 
"Ao começar o actual período presidencial, funccionavam 62 grupos es

colares e 567 escolas ieoladas; estão presentemente funccionando 76 grupos 
c 1.141 escolas. Foram, pois, nestes tres annos, constituídos :mais .!4 grupos 
e providas ma1s 574 escolas. 

"Entretanto, contiulúa a haver cleficiencia de escolas e centenas de
creanças ficam annualmente privadas do beneficio do ensino ; e tal estado 
de co usas não se compadece com o nosso progresso e deve desaa>parecer. 

"!Mas para que cessem esses imconveniente.s são precisos recursos cor
respondentes às n ecessidades a satisfazer, c~pre que seja creada uma 
t onte de renda especial, formando o fundo escolar, para que poseam ser 
a ttendidos os reclamos do ensino. A continuarem os encargos da instrucção 
:1. pezar exclusivamente obre a renda ordinaria do Estado, não só perdura
rão os males existentes, como au-gmentarão com o des~volviment0 progres
sivo da nossa população". 

Em 1912, ao passar o gaverno ao Conselheiro Rodrigues Alves, salieu
tando que durante o quatriennio augmentara a diffusão do ensino primaria 

proporção de ma.il; ele 50%, di?..:ia do r. Albuquerque Lins: 
"O problema da in~.trucçã.o, no Estado de S. Paulo, tem zombado <;J.os 

mais ingentes esforços dos poderes publicas - tal é a progressão pasmosa oa 
população escolar, que reclama esse serviço. A bis to ria administrativa e 
financeira do Estado attesta o grande esforço de todos os governos e as som
mas consideraveis dispendidas na solução desse magno problema. Entretanto, 
elle se avolU!ffia e se complica de anno para anno. 

"A expaneão extraordinaria da população do Estado, pelo sal <lo da na
turalidade e pela co.rre<nte immigratoria, explica essa grande difficuldadt!o 
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da solução do problema. Em verdade, .fçito o mo.ximo sacril'.icio, ·forçando W3 
· despezas publicas, o Estado, secu:1dado por algumas municipalidades e peld. 

lniciativa particular, chega a offerccer escolas a cerca de 140.000 a lumno,. 
Entretanto, ainda reclamam insu·ucção approximadamente 300. 000 pessoa.:. 
em idade escol<J.r. E . Paulo é preconizado como <J Estado modelttr em 
materia de instrucção pubJica." 

E no primeiro relatorio que, como . secretario do Interior, apresentou 
ao con~elheiro Rodnigues Alves, exposição que, no fUJnCLo e na fórma, peu., 
elevação, ".sahiu do typo da maioria dos relato rios olflf'iciaes". O Sr . AJtino 
Arantes di2ia o seguiJnte: 

"Ao Governo não podia ter passado de.sperceb1da a .import<J.ncla do ens1 
no nas escolas isolada,;, por sua natureza destin adas a diffundir os rudi
mentos da tnstrucç:ão especialmente nos mumicipios e bairros onde é m lll!" 
densa a população e dujos recur<oos não per:miittem, a~ mais das vezes, enviar 
crianças aos grupos escolares, ou nas localidades em que estes não existe1u . 
Mu1tiplicar essas ceUulas primcH·diaes do organismo do eru;:.ino estadual terrt 
~·1do a preoccuvaçao constante dos meu,;; antec.,ssore,; n esta secretaria e o. 
minha, pois todos reconhecemos oor esse o meio mais proprio para combater 
o analphabetismo e o corollaJ·io logico da obrigatoriedade do ensino que cir
cumstancias diveJ·sas não pernüttem ainda tornar real e effect.iva". 

Anterlormwte á proclam ação da Republ.ica, já era no Brasil acceJta em 
principio, como imperativo categorico da democracia, a obrigatoriedade da 
~nstrucção primaria, que o art. 1.79, § 32 da !Constituição, determinava fosso 
'·gratuita a todos os cidadãos" . 

Realmente, a despe.ito de toda!!> as collisões e antinomias que esse prin· 
c!pw encerra, não se póde deixar de estabelecer que a educação do cidadão 
é obrigatoTia para o :tndiv.iduo e para a conectividade social, e , nesta, par<>. 
.qualquer das unidades politlcas, respeitada a n a tureza de cada urna e a sua 
esphera de úcçau. 

Infelizmente, ainda não con.segu.imos estabelecer em nítido,. contorno.a, 
"m toda a sua o.mp1itude, o instituto jurídico da obrigatonedad.e. Falta-Ih., 
até uma deftllição preci-sa. 

'E o que na pratica temos visto, são esforços isolados e intermittentea, 
t e11utissimos estes e exaggerados aquelles, alguns tendentes, de facto, á Jib~o: 
1.a(;ão dos ~,piritos, que é o fim primordial da educaçãu, e r elativament. 
proficuos, e outros, ao contrat'lv. levando as gerações novas á miserla 11. 
indisciplina mental. á anarchia e ao despotismc>, ou contra.proáucentes 'de
todo . 

III 

DIREITO CONSTITUIDO 

.No direlto pos1tivo vigentc: deparam-se, nas bases espat'Sai!·, sufficleme .. 
para a necessaria synthe.se . 

Consideradas as meras relações de >Ordem civil, encontramos para 0 m
dividuo, os Ealutares preceiuos do Codigo Civil, arts. 8 da rr:tr. ~ e 3; 
81 e 82; 384, n. I ; 406, e to., cQnsagranclo direito e obrigaçõeo c~crelata:s, 
swsceptiveis, ao menos, à~ sancç.ões respectivamente estabelecidas nos ar
trgos 17 da Intr., 14'5, 39-l e 445 do m esmo Codigo. 

Aos paep e tutores compete dirigir a criação e educação dos filhos me
nores e pupillos . Abusem elles desse direito, pervert endo ou aban-donando os 
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menores, em vez de os criar e ediUcar, e ficarão delles privados, sendo a suz
s tituição isto é a tutela, utm 1m~n1/,S p1~blicwm. 

O n~oional 'e o estrange>iro, no .goso de igu~ d.i<reitos civis, sómente 
podem praticar actos licitos, de objecto licito e em lfórma prescripta ou não 
defesa em lei. 

o estrangeiro tem a faculda,de de enSi'llar e mandar ensinar , comtanto 
que no exercício desse direito não offenda a soberamia, nacional, a ordem 
publica e os bons costumes. 

Por outro Ja.do, ifla Constitu:ição Federal, os podere~. publicos munici
paes, estaduaes e federaes teem, ex;plicita ou imp!icita, a obrigação de pro
mover a diffusão do ensino prima.rio, directa e inclirecta.mente. 

Quanto aos municípios, é larnentavel observar que ha muito sérias 
lacun as, erres mUito graves, nas resp€ctivas leis organicas. 

Até no E stado de S . Paulo, oiillde já foi mais de- U·ma. vez reconhecido pela 
a dministra ção que a acção do Estado, com o concurso de algWinas munici
pa lidades e da iniciativa particular, é inefficaz para resolver o problema, 
domina a idéa centralizrudora sem conectivo, e muni.cipj.os ·ha, e ntre os mais 
importantes, que :nã.o se consideram obrigados a sustentar escolas . 

Quão diLferente da democracia americama é a nossa! Nos Estados Uni
dos, a e ducação popular teve origens locaes, desenvolveu-se a principio em 
absoluto self -gove,·nement e chegou afinal ao auge da effi,ciencià pela cen
t ralioor.ão e!itadual, mas po.r uma centraLização qu.e aproveita e disciplina 
os ingentes eeforços locaes organizando-os em um todo para attingir gran
des e seguros resultados. 

No Brasil, dir-se-ia que mão 'ha obrigatoriedade escolar para os muni
cípios; t em -se dito que apenas ha a que lhes estabelecerem as constitui
·;ões dos respectivos E stados . 

Não hesitamos, porém, em considerar que a 9);lrigação dos municiopios estã 
'mplicitamente contida no art. 613 da Constituição Federal e está p:llra a dos 

stados e para a da Uniã.o em relações que são esse:nciaes na fórma republi
cana federativa. 

Quanto aos Esta,dos, tamben1 não é ex:pressa na Constitu.ição Federal a 
"brigação que elles teem. Era-o, vorém, no Acto Addicional, para as provi'l'1-
r· ias . No regimen republicano, a interpretação geralmente acceita, e ·que 
' 6mente combatemos em um outro aspecto, dispen~.a-nos de demonstração: 
'1á-nos mais do que agora nos é necessario neste estudo. 

Quanto á União, f inalmente, incumbe-<lhe, àe moào expresso, na Constl
tuição: 1 °) "velar na guarda da C<>rnstirudção e das leis e p1·oviàenciar sobre 
rz s necassit:Uules àe cu·rao~er teãeral"; 2°j "anirnar, no patz, o desenvolV'ilmento 
elas lettras, a1·tes e sciencias, be1n como a i?nmigração_ a agric~~ltu1·a, a in
rl tt.Stria e o comnte,·Cio, sem p?·ivilegios q•tLe to/.ham a acção àos governos 
b caes". 

Perante a nação, o individuo, 9 município e o Estado teem, pois, a obrt
gaçào de promover a diffw;ão do ensino prdma.rio cada 'lb1l1. em uma esphera 
r1e actividrude . Livres, au.trmomos serã.o e llee, para/ augmentarem esse encargo, 
tendo em vista os seus peculiares interesses. Mas, tendo-se em conta os in
teresses nacionaes, a obrigação é a D1€sma, teem-n'a o individuo, o município 
e o Estado, em commum, ~olLdariamente, como a tem a. União. 

De facto, importa a esta, segundo inilludi'veis preceitos da Const<i.tuição. 
1", que os cidadãos maiores de 21 annos sejam eleitores, elegíveis para 

os cargos publ!cos e particularm ent e capazes de e:x:ercer as funcções de julzes 
no rtrnbunal popular; 

2°, qu.e no.s estabel:ecimentos pubHcos se m inistre ensino lei,go, assecura-
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torJo ;:!a fórma republicana federativa e da união p erpetua i.ndissoluvel dos 
Estados. 

Dada a correlaçáo necessar.ia enre os cúrcitos e as obrigações, veriílca
se que: 

1o, a 1União tem o direito da organizar um. appare1ho nacional àe edu
cação, -e o de fiscali:z.ar todo o en smo illlli!nistraJdo no ter.ritorio brasHetr(J, sem 
privilegias qu b tolham a acção à.os governos loca~ e o surto a a iniciativa 
ii.n.dividual; 

zo os Est.a.dos teem o dircito de estabelecer, dentro dos umites do direito 
constitucional da RepublÍca, oom como do direito civil, c0mmercial e cnimi
mal, organizações locaes de ens.tno a utonomas, o de executar, si o q'Uli.zerem, 
tuncções que lhe delegar o •g overno da Republica, na orgamiza.ção nac.ional e 
o de solicitar a intervenção federal, em socoorro das 111Btimições loca s ; 

3°, os Municípios, c.om iden ticas limitações constitucionaes, podem tambem 
estabelecer os seus apparelhos escolares; 

4°, o individuo, tenüo, além das garantias e direitos expressos na Consti
tuição, os que resultam da· fôrma Je governo e dos principias constitucionaes, 
tem o direito ire se valer do ensino publico ou do particular, com as restric
ções legalmente estabelecidas. 

Que esses direitos entrem em conflicto, é dolorosa contingencia nossa, 
món:nente em um estado politioo de .facto que não corresponde a.0 de direito. 
em virtude de muitas causas, a principal das quaes, em circulo vicioso, é ex
aNamente a falta de cultura d'emocra:tica, o desprezo dos deveres civicos, a 
ignorancia popular, o analphabetismo nacional. 

•R elembremos o conceito de Butler : - " The ditfict.Z"ties ot democ·racy are 
the opvortunities ot ed1wati011 ''. E prosigamos . · 

Segundo o que concluimos, o Congresso Nacional é competente para legis
lar sobre o ensino primaria da Republica. Tão pouco pacifica é a proposição. 
tantas cont1-oversias suscita, que não nos é licito deixar de enfrentar a objec
ção que a acotma de heresia constitucionu.l. 

No tempo do Imperio, ministros c.omo o Conselheiro Paulino d Souza 
(1870) e Roà'olpho Dantas ·(1882), tiveram justo conceito da interpretação 
v-erdadeira do art . 10, § 2° do Acto Addicional, e parlamentares, entre os 
quaes já assum.ia, olym:pica ~randeza. o genio de Ruy IBarbosa, r eagiam contra 
a inercia. da Assembléa Geral . E já nesse tempo se procurava justificar a 
inercia com o preceito constitucional, e pr,aticamente se consideravam auto
nom.as as provincias .. . 

Na \Republica, a interpretação que tem tido a Carta de 24 d'e F evereiro, 
embora nesse sentido esta não contenha texto expresso, é a de que compete 
privativamente aos ·Estados ·legislar sobre a educação nacional ... Muito pou
cos concedem que essa competencia não seja privativa. 

Ha, porém, razões de ordem publica, em virtude das quaes não pôde ser 
a União simples expectad'ora, .ha questões de direito publico externo e interno 
que lhe são privativas e que se prendem á legislação do ensino :primario. Ha 
in~tresses de ordem 11aci<mal dependentes dessa legislação e que a lei funda
mental confia á acção directa dos poderes fe cleraes. A autonomia. àos Estados. 
em_ summa, não é sobera.nia. 

Questões de direito internacional teem já, su.r'gido, a proposito da limita
~ão da liberdade de ensino e da obrigatoriedade, e não seria d'e admirar que, 
eÍ.trP os proprics Estados fui, União surgissem c.onflictos de .leis, creando-se 
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1\lm estatuto cspecoal para cada creança, conforme a latitude em que nascesse 
no Bt'asil . 

Nem só por motivos de ordem õ:outrinaria nos repugna a interpretação 
uni1ateral e est·reita, exclusivista e anti:patriotica., da competencia. estadual. 

Além das considerações q ue já nos suggeriu o direito positivo vigente, 
não devemos esquecer que a Constituição expressamen te restringe a autono
mia dos Estados, im].JeÕ'indo-lhes, ao contrario da dos Estados Unidos, que 
legislam sobre direito substantivo. E a mobilizaÇão, na esco!Ja !)rimaria, dos 
futuros cidadãos, como o serviço militar , affecta direitos indivtduaes que são 
de ordem civil. ,Legislar a respeito ele escolas partic.ula.res e acerca d'a obriga
toriedade escolar, é, pcis, da competencia privativa do Congresso Nacional, 
assim como é dessa privativa compert.encia submetter á legislação especial os 
pontos do territorio da Revublica. necessarios para a fund.açã0 1l.e arsenaes ou 
rmt1·os estabeLecimentos e instittti.ções de conveniencicb teàeraz. (Col'íst ., art . 
.34, ns . 23 e 31). 

!DIREITO CON,STlTUENDO 

Visto que ha fundamento para a obrigatoriedade, quaes devem ser as suas 
condições? 

':'ornemos em conskleração, primei•ramente, as condições pessoaes do edu
cando, o seu estado physico e mental. Deixando d:e lado a questão especial 
dos anormaes, que, entretanto, merece toda a attenÇ<'i.o, ma~ em legislação 
tambem especial, como o •projecto apresentado ao Congresso pelo illustre 
membro desta Cond'erencia, Sr . Carvalho Netto - o que devemos procurar 
fixar é o l imite de eclacle normalmente abrangido pela obrigatoried'ade escolar'. 

Para assegurar a frequencia e attender aos casos mais communs de 
.atraso mental, importa que sej·a amplo o p riodo da educação compu1sor1a, 
que ·SJttin~a os 14 =nas. e que as edades inferiores sejam suppletivas, em 
ordem õtescendente, até as 7 annos. · 

Estabelecendo esse limite, não excluimos, todavia, de modo absoluto, a 
•necessidade de combate!' a ignorancia dos maiores de 14 annos, para os quaes 
'é de summa conveniencta a organização de escolas nocturnas, principalmente 
junto ás fabricas e officinas. 

Em segun&o Jogar, impo.rta estwbelecer qual a extensão e qual a com
prehensão do ensino obrigatoric para os menores •brasileiros em edaile escolar. 

Devendo a educação, como dizia Condorcet, fazer a emancipação material, 
moral e intellectual õ'a creança de tornar possível a independencia do homem, 
r ealizando a egualà'ade dos direitos, destruindo as desegualda.des que nascem 
do estado social, basta, em geral, um mJnimo compulsorio de instrucção qu e 
a ssegure a indepencl ncia. 

Conceituado publista inglez, Lecky, assim se exprtme a respeito: 
a A educação primaria deve franquear ao pobre as chaves do <:o

nhecime nto, habilitando o alumno a ler, não me•ramente com esforço, 
mas com facilidaõ'e e com prazer. ID ve ensinal-o a escrever bem e a 
contar bem; mas quanto ao resto, deve ser muito mais technica e in
dustrial do que !iteraria, e cuidar muito mais do conhecimento e da 
observação dos factos do que de qualquer fórma de rSJciocinio ou de 
opiniões especulativas. Está evidenciado que as especie·s de educação 
popular que melhor resultado tem tido, tanto mOTal como intellectual
rnente, são aquellas em que moderadissima quantidade de instrucção 



-532 -

puram ente menl:.al se c.ombina com o exercício physico, indu st rial o~ 
militar". 

(Lecky, D eve . a11à .úib., v. II pag. 62). 

O ;mesmo escri:J:>tor, porém , observa tambem : 
"O padrão da educação popular e livre, ou, em outras palav·ras, 

d'a educação paga p elo Estado, parece f rancamente elevaJr-se .. . Uma 
porção .de materiaJS, que es tão muito além .dos limites da edu ação 
primaria, são t aunbem ensinada ou gratuitamente, ou por ibaixo 
preço. 

Na maior parte dos paizes, a educação em todos os seus graus 
parece tornaJr-se cad!a vez mais uma funcção do !Estado, tomando cada 
vez mais 0 cunho do Estado, e send'o cada vez mais custeada p elos 
;fundos publicos" . 

(Id. i b., voL I, !pag . 3·22). 
Não entraremos 11a di·scussão da these, e, acceitando a divisão mais si.rn

p:ee e natural, a •bina.ria, d e e n sino prelimina r ou elem entar e e nsino com
p~ementar, temos de concordar em que não estamos p.repru'3Jd'os para estabe
le-::er desde já a obrigatoriedad·e do ensino primario integ>:al, embora seja im
Pl'eRcindivel que, aos grandes centros d e população, e, s obre t u do, nos nucleos 
doe IilOPulação esh·angeü-a que se te.Jn d'e assimalar, se ;mantenhrun, ao lado da:; 
escolas elementaJres obrigatorias, a lguns cursos complementares e p.rofissio
na~s gratuitos e facultativos, para de preferencia, aperil'eiçoar a educação aos 
alumnos mais distinctos. 

Reduzindo a.o minimo· as exigencias ·pedagogi.cas, simplificando o mais que 
é poseivel o programma dia eseola elementar, eJnquanto não se póde me lhorai-o. 
p<Y:1e a obrigatoried'a.de de f.requencia limitar-se a um c urso de qurutro a.nnos, 
nas <:!idades em geral e nas zonas .ruraes de populacã.o densa . 

Onde a população fôr dissemina da e nã,o se puderem fixar escolas com
muna, excepcionalmente se devem estabelecer escolas rudimentares, d e curso 
a i:Hl'a mais J:OOUzido, de sim,ples alphabetização, e a esta se lim1tará a obriga .. 
t.ori~dade legal, nesse caso . 

Finalmente, e lMt b1tt not least, impõe-se-nO!& a consideração da circum
st:mcia de se tornar de .facto necessaria, possivel e su:fficiente a applicação 
de meios coercitivos que presuppõe outra lfórrrna da acção ofücial ~ o provi
mt'nto de escolas . 

Afagando o iqeal de Horacio !Mann, que considlerava um estigma da civi
lizaeão americana o en sino publico pago pelos particulat•es que a e lle re<!ol'" 
reriam, e queria a escola commu.m. a CO??Mnon school, igualmente aberta :para 
ricos e pc·br'es , habitavel, con<f'ortavel, attrahente, escola de <!Onfraternização 
republicana, temos de sopitar as nossas aspirações diante das possibilidades 
do 10ún1ento qu e atravessamos . 

ALfirmada em these a necessidad'e da limitação da liberdacle individual, 
cumpre pesquizar-lhes os casos concretos e os meios de h1tervenção, cumpre 
ser tão casuístico quanto é possivel em investigações desta natu1·eza . 

Sem exuggero de pocrmenor·es nessa indagação, observaremos que devem 
os )'>Oderes publicas: 

a) respeitar a liberdade individual sem,pr que com esta se attingirem os 
finP collimad!os pelo ensino nacional. permittindo que o individuo, além desses, 
attln,ia outros, que sejam. ecitos - caso em que a acçã0 oifficial será de mera 
inspecção e estudo dos r esultados colhidos pela iniciativa particular; 

7;) or.ientar, encoi·ajar, soccorrer essa iniciativa. sempre que ella der re
sultados apenas soffriveis no ponto de vista da educação nacional, 0 que acar-
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retarã, naturalmente, aJém da inspecção, a exigencia do aperieiçoamento do
enSino; 

c) competir com a iniciativa individual, ou supprü-a, nos Jogar em que 
d ia fôr má. ou deficiente, inlensificand'o, neste caso, a fiscalização, para o 
,.[feito da possível imposição de penas; 

cl) promover, nas infracçôes comntuns, as sancções civis e penaes para 
,. abusos do patrio poder e da liberdade espiritual e profissional, em materia 
~e educação; 

e) attender, na legislação que a materia requer, ás diversas condições 
essoaes e locaes, e estabelecer preferivelmente a pe.na d'e multa para os paes, 

tu tores, patrões, director s de escolas e professores particulares refractarios á 
J ucação nacional. 

• 
* * 

.Relativamente [• comp tencia d'a União para intervü· no ensino primaria. 
a duas conclusões chegámos: 

I. A União tem competencia privativa para legislar a 

II. Pat•a promover directamente a diUusão d sse ensino, tem a União 
cvmpet ncia cumulativa com os Estados Municípios, podendo, porém. pri
>:ltivamente, submelter fL legisla~ão e pecial os pontos do territorio da Re
po.Jblica necessarios para a fundação de seus estabelecimentos e instituiçôes. 

Praticamente, pois, podemos concluir: 
a) pela c"'efinição legal da obrigatoriedade escolar relativa e das restric-

~.~es impostas ao ensino particular; 
b) pela creaç>"w de um Conselho Nacional de Educação; 
c) pela instituição do fundo escolar da União; 
d) P la manutenção petmanente dos trabalhos de inspecção e estatística 

ao ensino; 

e) pela propaganda das iõ'éas pedagogicas; 
f) pela instituição de bibliothecas populares; 
y) pela subvenção a escolas estaduaes, municipaes e particulares, desde 

que nestas se reconheça a necessaria idoneidade; 
h) pela creação de escolas normaes fed raes e p1-eparação de um maglste

r o efficiente; 

i ) nela creação õ'e escolas primarias nacionaes, onde se fizerem mister. 

* * 

Por escrupulos constitucionaes, dignos de respeito, mas que, com(} vimos, 
nc o se justificam, parece a muitos preferível deixar a União aos Estados o 
en•a rgo de dirigir o ensino primaria cbrigatorio, cingindo-se ella a subven
cional-os. 

Além do exposto, tem esta solução o grave inconveniente de permíttir
qw continue a situ:tç!i.c em qu nos vemos. Com a subvenção, qua"i tanto 
corno sem ella, veremos a:nda campear a ignorancia no Brasil, perd.:Jndo-se 
~sforços ilispersos, que, se ~e coordenas em, seriam muito mais aproveitados 
no trabalho constructivo da educação nacional. 



Lembramos 0 exemplo da Republica Argen ti na, de territorio e população 
muito ÚJJ'eriores, mas de condições ethnicas, economicas e politicas muito se

-melhantes ás nossas. 

Na visinha Hepublica, tambem fico u a instrucção prirnaria a cargo das 
provincia.s, considerando-se a capacidade de .susten tai-a com recursos proprios 
un1:a ã'as condições consLJtucionaes da a utonomia lo-cal. O governo n ac-ional, 

,entretanto. auxiliava as províncias, distrib uindo s u bvenções e prem.ios, sem 
resultados apreciavei.s. Finalmente, ao lado da escola provincial, ainda subsi
.cliada, c1·eo-u a escola nacio·nal, pela lei Linez. 

Instituição ana1oga é a de que ora cogitamos. 

$erá muito? 

Eis o que diz Francisco Latzi11a, na. C1·ónlca de las visisit·u,des de la 1ns
tnLoi6n zmblioa en la Argentina, publicada em 1910, no vol . 111 do ·' Cenao 
Gene,-al de Ed'!Loación ,. : 

"Es indudable que las provindas no se bastan á si mimas, para sostener 
con sus recursos proprios u·na instrución primaria capaz de hacer d sappare
cer totalmente el m~~s 6 menos crecido porcentaje ;).'e analfabetos de que ellas 

·adolecen, porque se si bastasen, no necesitar:ian de la subvenclón nacional 
destinada al sostén y fomento de la instrucción primaria. A:hora está visto 
que ni con la ayuda de la subvención logran disipat• la lacra {lei analfabetis
mo, que se mantiene em las provincias merced á la desiminación ó'e sus ha
bitantes sobro l::::·ga:; c:'stan ::ias, y que fué en<tonces necesario. dictar la ley 
que crea escuelas nacionales en las comarcas do.nde lo>; nucleos urbanos e•
casean. Es aqui el case de preguntarse si una medida rnás radical que la su

_pletoria de la ley 4.874. digamos la supreslón tota.l ã'e las subvenciones esco
lares y la na,cionalizaoión cómpleta de la enseiíanza primaria, no rbabria sido 
preferible. Para que ooa ficción de las autonomia-s prov:inciales en lo concer
niente á su ensefianza primaria, cuando, como está averiguado, las p1·ovinchs 
no pueden bastarse f~ si mismas en este sentido? La nacHmaliza,ción de Ja en
seiíanza primaria significaria indudablemente una larga grave para la nac:ión, 
pero esta poõ.'ria sufragar en parte á taJres gastos haciendo nota:bles supresi0-
nes en la excesivamente frondosa e11sefianza secu nda,ria. que se va tornando 

·en cánoer del tesoro n8JC:ional y de 1a sooie'd.aJcle argentina, en ouanto desequi-
libra la compcsición de sus elementos constitutivÕs, Pl"Oduotores unos y con
sumidores otros. Desde luego 110 cabe d'udar de que la unidade en la direc
ción, aclmin:istrac:ión, planes y programmas de estudios aproveicharia nota
-blemente á la enseiíanza prima.ria y á todos los que han de disfrutar de ella, 
Y que las tan prejudioiaJes relaciones de continuidad'e, J)or falta de recursos, 
no existirian, porque Ia na,ción 110 careceria nunca de ellos . En resumen una 
ley de nacional:izaciõn completa, seria m.uy preferible á la ley 4.•874, que' bace 

• las cosas sólo li• medias". 

Diante 'desta apreciação, n~ será justo considerar exaggeradas as con
c·lusões a que viemos tet• e que. embora façam ainda as cousas "á 1nedias", 
correspondem ás necessid'acles e conveniencias do tempo presente . 

Desejamos a nacional~zaçâo da escola brasileira, sem sacrificio das Jiber
.da,les Jocaes, cuja vida e não á morte queremos: antes com desenvolvimento 
maior das energias ·de .grande parte dos Estados e d'e quasi todos ~s municí
pios, e sem peia.s, que oppdma.m a aotiv:idaJde individual . 

Por isso, tendo a hom·a de representar uma insti-tuição particular que Ih

nistra c,nsino primario a cerca de •5. 000 crianças, jubilosa.mente saud'amos a 
-<:onferencia interestadual de Ensino ·Primaria, g1e'neroso movimento de coo
'J)eração, em que a corrente nociona!ista logrou pôr' em oont8JCto os grandes 
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.nucleos cellulares do organismo da Patria e adquiriu, na educação brasileira. 
t0 dominio que lhe cabe que já não p6de perder . 

Rio à'e Janeiro, 22 de Outubro de 192-!. - Americo de M01t1·a. 

I 

Memoria apresentada á Conferencia Interestadual de 
Ensino Primario pelo Sr. Dr. Mario Pinto S erra 

E UM DEVEH CONSTil'UCIONAL A INTElR.VE;'NÇÃO DA UNIÃO EM MATERIA DE 

ENSINO PRIMARIO 

O p1imeiro direito do cidadã.o borasiledro ê o direito â civilisação, ê o ter 
~ minimo da conl<ecimemtos indi<S'])ensaveis para poder considerar-se um ho
:nem civilisado. E esse mlllimo de con.heoi!mentos indispen.saveis, que con
•;tituem a chave para todos os demais, ohama-se eillSino pr.im.ario ou ele
mentar. 

J>ara que a Constituiç;"w exista e possa ser obse.rvada, é preóso qflle os 
·cidadãos saibam da sua. existencia e possam lei-a e comprehendel-a. 

S·i na nossa organização nacioma! 11ão se considera o primeiro dever o 
"azer do cidaéLão brasileiro um homean civilisado nessa organização é intei
•·amente falsa. 

A Constituição deve .im.pôr a todos os Estados o dever de promover á 
educação primaria el'elllentar de todos os seus habitantes sob pena de prover 
•la União a isso na falta dos Estados. Po!lque onde :O:ão ha cidadãos que 
''tibam ler e eE•crever, a Constituição não tem vigencia nem existe de facto. 
Entretanto em cerca de dezesert:e ou dezoito Estados do Brasil nada se faz 
em mataria de ~nstruc<:ão primaria. O Estado de S. iPa.ulo é o uni.co de al
c:urna solidez em progre-sso, porque em tempo q:>rOV81\l á. organização do ensino 
lPmentar . 

A' União ctrmpre velar por que em ca.dã Jllstãdo etrectivamente haja a 
cistribuição necessaiia do ensim.o. 

Condição imperativa para que cada Esrtado se mantenha gàrantido no 
goso e exercício de E•Ua.s instituições, conJServando suas legitimas autoridades 
- é que assegure eftfoectivamente- a educação primaria, ásto é, esse m.i.nimo em 
oue consistem os rudimentos da civilização e que constitue o meio de nella 
participar, sem o qual não p6de funccionar o regj,men de.Illocratico nem o 
suffragio universal. 

A tConstitudção não p6de ser obiservada em um paiz em que a quasi tota
lidade da população não tem della conheci.IÍ:iento. 

Si nós somos um paiz civilizado, em. nosso systGma de governo se · presu
me que todos os oidadãos possuem a educação mínima indispensavel porque, 
faltando esta, o Estado, em que ;;, so se dâ, se enconltra f6ra da Con_.:,tituição, 
tal qual como se carecesse de admin~stração da jue1t1ça ou de regimen mu
I;icip'Ll. 

Não ba fôrma de governo •republicana, governo do povo pelo povo onde 
e~te não tem o m;·nimo d€1 con'hecim€1Iltos •indispensaveis para poder se~ elei
tor, para votar e para saber como vota. 

A fôrma ue governo republicana, consagrada rpelo art. 1• da ConstituiQão 
-e o r egim en , representativo mediante sulffragio"universa! depend-em funda-



-536-

mEmtalmente, para funccion arem, de se prepararem os cidadãos para o cum
primento dos seus deveres civicos e para o exercicio da soberania popular, 
fonte de todos os poderes. 

O Gove:·no <Fed~·al n ão tem o direito, tem a obrigação estri'Cta e inde
c!inavel de inte-rv:r nos Estados para a. segurar a e:Lfectivida;de da cl.istrLbui
~ão do ensino prirn .. 'l.rio, porque ssa é a condição indi:spe.nsavel p ara se asse
gurar a propria 8'Xilstencia e xecução ·da Conetituição e das leis f ed eraes 
que não podem entrar em vigor onde são desconhecidas. 

O Gove1·no Federal tem obrigação de 'i.nteryjr no!§ E stados para assegurar 
a effeotividad·e da d!istrlbuição do ensino p r.i.mario, j,5oJ.1quanto um dos caso:; 
expressos d9 intervenção necessm"ia é para 1nanrter a fórrna de goven1o repu
blicana. Ora, a fôrma de governo republi!cana consi'?ít.e n o governo do povo 
pelo povo e pa;ra que o povo po.ssa governar-se p or si m es:mo é condição .i.n
dispensavel que cada cidadão tenha ao menos a instrucção primaria. 

Si é obrigatorio o cumpr.irnento das leis constituciona.es, ciyjs e pena.e.'l, a 
Constituição presuppõc que todo cidadão sabe ao menos lêr e eEerever, por
que si o não sabe e!le tem por força IC]u.e ignorar todas as leis penaes, civis 
e constttucic-n.aes e, nesse caso, é ridicul.o declarar serem taes leis obriga
torias, quU~ndo não Eão conh"cidas sinão por um numero mininno de h ab1tan
tes do paiz. Por isso a exig nc·ia de sab0r lêr nos cidadãos, como vehiculo. 
elos rud1mentos é'.a civilização, não é apenas uma qualificação de veto nem 
constitue uma restric:ção ao ro.,"6rcicio à-e n enhum direito, - é cO'Ildição fun 
damental para o funccionamento do regimen democratico, .com suffr ag'io u-ni
versal. 'l'rata-se do minimo inuispe'llSavel para a 'V'ida ciyjliza da nos elementos 
.insubE·Lituh"ei:s para calda um se dirigi..r na: vida, para toma r c~nhecimento do 
mundo, pa.ra saber o qu é a sua Prutr<ia e formar a consciencia. indiyjdlual, 
cousas essas virtualmente comprehemdidas no conceito da educação elementar, 
que todo cidadão tem o direito e a obrigação de posswiT. 

Em todo pa.iz existe o dever de organizar e proporc'ionar a calda. c1dadão 
esses rudimentos de civilização. A negLigenciã 110 cumpr'imeTIIto desse dever 
acarreta a pre~umpção de uma incapacidade col!ectiva e nacional, que deve 
dar !o;:;-ar a um protector?.do civilizador e ãe rehabi!itação n eceESaria. 

Em um .regimen democratico, o cidadão rtem varios deveres: 0 de pagar 
impostos, cumprir as lJeis, !fazer o serviço nui.litar e . outros. Mas, como exLglr 
o cumprimento de um devEr qualquer ou à.e uma lei qualquer Por parte de 
um cidadão que não sabe nem p de saber da ~xistencia dessa lei ou desse 
dever, por que nãc lhe ensinaram a lêr nem escrever? 

A .Constituição lJrasilefra. até hoje não -entrou em vigor ~inão para vinte 
por cento da população nac'ion<ol, porquanto os oitenta por cento restant es 
ignoram a existencia da nossa lei fundamental. Essa questão é fundamental: 
quem ignora a lei ou a Constituição não póde cumpril-a;s porque não tem 
delí<:.s conhecimento. 

Não se póde admittir q·ue a um só cidadão faite a educação primatia, a 
educação funda.n1ental que !faz do homem um ser consciente e l ivre, que o 
torna um ser d'fferoente doE demais na escala zoologica. . 

Como admittir-se num tpaiz democratico sem cidadãos que saibam votar 
e que o façam conscientemente? 

O primeiro dever que 'impõem o cumpri!rnento e observancia da Consti
tuição é o dever de assegurar a effectiviãadie da dis>bnibu.i.ção do ensino pri
ma~·io em ca;da iEstado. 

Segundo reza a propria IConstLtuição, a especii'i,cação das garantias ne1la 
expressas não exclue ou<tra,;, garantias e direi.tos não enumerados nas resul
tantes ·da fórma de governo que ella estabeleceu e elos princip'io; que consi
gna. Ora, o primeiro d'ire'ito do cidadão óbrasilei.ro é Se·r um homem civilizado, 
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é disLinguil·-se dos demais animaes p ela posse do miTIJimo de conhecimentos 
' ndispensa·:ei:;:. para a vida social. 

Não se pôde manter nem cumprir e:f.ficazmente a Co:nstituição Federal, 
~orno incumbe á União, &em. assegurar a e:lifec.tiva distribuição do ensino 
primaria . Não se pôde promover o bem geral da RepublLca e o seu progresso, 
ponforune compete á União, sem fomentar a educação do povo. Não se pôde 
ustentar a união, a in tegridade e a independencia do paiz, como se impõe ao 

1overno Federal sem 00giolar antes de tudo de formar cidadãos capazes de 
·· umpri.t· o seu dever, de trabalhar etllf1ca=ente e de exerceJ.· a fôrma de 
_,overno estabelecida. 

Não existe fórm:J. de governo republicana onde oitenta por cento da po
pulação se compõe de analp.habetos. 

A população do Brasil pôde ser calculada aiCtualmente em 30 . 000. 000 de 
·.t.abitantes. Em todos os pai?Jes calcula-se sempre em 20 % o total da .popu
l:tç:ão em c.dade escolar. Ha, pois, actua1mente no lBrasil cerca de 6. 000 . 000 
de menores brasd.leiros em edade escolar. Ora, presenrtem~te no Brasil só ha 
ma triculados em todas as escolas brasile'ia'a.s um total de 1. 200.000 menores. 
L.ogo, h a r<·e~en.iemente no Brasil cerca de 4. 801 . UUO menores que não se 
achan.>. w -l:.l!•,,u)adol' em nenhuma escola nem ter;m escolas 011de se watri
cnl.em . 

Eis a c< PE<'cJ::.-encia de um 5e.cu1o 'inteiro r'.e desc·a.so pela educação r.o;m
-hr no Brasil. A historia do Bra.sil resrurne-se em cem ::1.nnos de analpha
betismo. 

Si ha um supt·emo mteresse nacional envolvido no assumpto, cumpre ao 
, overno Federal providenciar sobre elle, directa ou indkectamente mediata 
(' ll immedia.tamente, por acção ou cooperaçfuo . Em de-zesete ou dez~ito Esta
<~os do Brasil não ha :nada feito em materia de in strucção publica. A acção 
úa União ern materia d& in.strucção elemen tar deve consistir n a creação d:e 
t:m Ministerio ou Conselho Nacional de Educação, n a fundação e custeio de 
fóScolas ~10rrnaes nos Estados e no estabelecirrn.ento de escolas primarias onde 
·(l uer que haja menores sem escolas onde se matriculem . 

No ;povo, na u•nive'l'Sailidade dos cidadãos que compõem a nação, reside 
:'!. soberania: é de supremo e maximo interesse nacional que essa sobeTania 
r~sida em quem tenha capacidade para eJrercel-a. 

O auri -vel·de pendão nacional é hoje o symbolo do analp.habetismo P. da 
l~norancia: é preciso transformai-o no emblema da cul-tu ra e do prepM·o. 

A União nã.o tem o d'ireito, tem o dever constitucional de intervir nos 
Esta.dos, para fomentar e desenvolver o ensino pr.imat'io e elementar, cuja 
~ffectiva distribuição é a necessidade funda.mental e condição sine qua non 
da existencia do regil11en democratico. - Mario Pinto Sm·va. 

Reiab:~rio dos tra.bahos da c·on'ferencia interestadual 
·de ensino prirnario 

A Conferencia In terestaiiltml de 1Ensino !Primaria foi convocada pelo 
Governo da União, pelo orgão do Mh1isterio da Justiça e Negocios Interiores, 
por telegrammas ·que a >2 de Agosto ultimo S. Ex., o Sr. Dr . AJ.fredo Pinto, 
~ntão titclla.r d?sta pasta, expediu aos pt·esidentes e gover-nado1·es dos Es
tados e ao Prefeito do Districto Federal, nos seguintes termos : 

"fVivam ente eDl!penhado em promover uma solução para as ;poderosas 



questões attinentes 'á situação e mrucionaJização do ensino primaria no Brasil, 
e segundo o exemplo de outros p;aizes cujas leis basicas consag;ram, nesse 
particula r , principias identicos aos da nossa Constituição, resolveu o Go~ 
verno Fede~·al convocar uma comd'erencia de representamtes officiae.s dos 
Estados, a reunir-se n esta Capital em 12 de Outubro vindouro, afim de 
proceder ao estudo das refe1·idas questões e su-ggerir as ~nedi.das que julgar 
convenientes, e m ;face das actuaes condições e n ecessidades do Brasil. 

Tratand•o-se d,e questão de interesse vital para o regime n e p,rura. a 
·p ropria n acionalidade, espera o Governo Federal o concurso de V . Ex. para 
a realização ril~ tal objectivo, de modo que o Brasi1, ao commerrnorar o pri
m eiro cente nario de s ua Independ€lllc ia, já lenha <conseguido dar ;a tão rele
vant e problema uma solução d igna da nossa cuQtura, exigida !J)€la O'Pinião 
unanime do paiz e pela natureza do r egimen ·<republi-cano. 

Convidando, pois V. Ex. a tomar parte na Conferencia Interestadual 
de Ensino Primaria, reitero a V. Ex. os meus 'j)rotestos d.e elevada estima 
e con sdderação . - A lfredo Pinto . " 

Todos os Estados da R e publica attenderam solicitas ao appello do Sr. Mi
nistro da .rustiça e desi.gnara m seus delegados (L Confenmcia . 

Fonam os segu inte~ representamtes nomeados: 

Amazonas, Alberto Moreira; Pará, deputado Eurico Vaille; Ma1·anh áo, 
Senador Mendes Vianna; Pimt&hy, .Senador F e Hx P acheco; Cea1·á, Deputa,dp 
Godorredo Maciel; R~o G1·aJnde do Norte, iDeputado .Tosé Augusto Bezerra de 
Medeiros ; Parahyba, De],)'utado Tavares CawW.canti; Pernan~buco, Deputado 
f}orreia de Brito; Alagoas, Senador IJ\!Iendonça Martins; Se1·gipe, Deputado 
Antonio .Carvã.lbo Netto ; BahW., Dr . Canna Brasil e Deputado Clementino 
Fraga; Espil"ito S~t-o, Dr. :M:irrubeau Pimentel; Rlio ã:e JCIIIU3iro, Deputal!c 
A . A. .A.z<cvedc· Sodré; D·isthcta li'ecteral, ID . Esi'11er Poo!l'eira de Mello, São 
PCIIItlO, Deputado Freitas Valle ; Paraná, D'epuiJado Aififonso de 'Camargo; Sa,ntw 
Cat17J0!1·ina, Dr. H enrique da •Sil<va Fontes ; Rlio Grwnàe do rSul, [Deputado 
Carlos IPennrufiel ; Minas ae1-cu:s, Pro!fessor .Tüsé 1Rla nge1; Matto Grosso, 
D eputa<! o •Severiano Marques; Goyaz, Senador · H ermenegildo de Moraes. 

O 6-r . Ministro da Justiça nomeo.u uma commissão oonstituida peJos <Sr;s. 
Drs . .Tosé Aug usto iBezerra d e Medeiros, A. Ca rneiro Leão, J. B. Mello e 
:Souza, Victor Via nna, Proifessor Orestes Guimarães e Coronel Raymu ndo 
.Seidl. sob a presi.de ncia do primeiro, pa,r,a realizar os trabalhos !Prelimina
res jl.a Ccmferen cia. 

Essa <commissão elabororu as bases da assembléa e as theses que por 
esta devia:m ser debatidaJS, 'submettendo-as em semJ.ida, á ,a,,pre>ciação de 
S. Ex. o Sr. Mj;nistro, que se dignou approv,al-as . Foram, então, designadc;s 
os membros da commissão preparatoria para representar a União na Con
ferencia, t endo sido igualm ente convidado o 1Sr. Dr. IR!Qdri·go Octa'Vio de 
Langga.rd Menezes, coooultor gerrul da RepUJb.lica. 

kssumindo ·a. gestão 6Ja pasta da .Tustiça e Negocias Inte ri';:n·es, S. E x. o 
Sr. Dr. .Toaquim •F'e<rreira Ohaves, continuou a consagrar á Conferencia 
Interec;tadual de Ensimo o mesmo c;arinlho com que a tratara seu honraão 
antecessor . 

, Julgando neceSSiaria a col·laboração dos Ministros da Fazenda e da k gri
cultura, S. E x . convidou-os a enviar represen.tant·es, tendo sido designados 
resp-ectivamente os •Srs . Drs. Gustavo F'ernand s de Oliveira Guimarães e 
Domingos Sergio de Carvalho. 

Desejando, outrosim, o concurSü de elementos &e reconhecida idoneidade 
que, !l'lira das es.pheras Oifficiaes se d edicam a:os .prQiblemas do ensino, r esol-
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yeu o Governo convidar alguma,s instituições para se fazerem representar 
na Conferen cia. 

Attendendo ao conv.Lte a·ecebido tomaran:n parte ;nos trabalhos a L iga d e 
Delfeza Nacional, representada pelo Dr. Laudelino F'reire; a Liga Noaciona
li•Jta de S. Paulo, ;peLo Dr. Am·to<nio ,saznpaio Daria; a Liga Brasileira Contra 
0 Ana!,phabetismo, por D. 'Maria Nascimento Reis .Santos; as Escolas Pro
L.ssionaes, rpelo Dr. !João Lüderi<tz; a "EscoJa P ·riana:ria", peJo Dr. Igna.cio 
de Azevedo AmaJral; as "EscoJas .Sete de •Seteanbrro ", de .S. !Paulo, pelo Dr. 
Ame~·ico de 1\ILoura; a Liga 'Ped.aigogica dro Ensino Secrmdario do Rio de Ja
a~iro, pelo Professor João ·Caznat,go . 
· A Conferen cia Interestadual 1d'e Ensino .Prilm,ario :foi solemnemente inau
g,trada a 12 de Outubro ultimo, sob a <presi-d'e1'1cia de S. Ex. o Sr. M•imistro . 
6,1 J ustiça, QIUe <p•r.QIII'Llnciou o discut·so of!icial, declarando i'lliciados os tra
bllhos. 

No d:a iarrmediato effoe<:tuou-se a pr1meira &essão or'lddm.a.ria, em que, n a. 
f,,rma das i.nstrucções €lln vigor, forann oonstituidllls as coonmissõP,s especiaes 
Ql h3 deviam •·e·lataa· e•labm·a,r conclusões sobre as theses submettWas ao es
tndo da Conferea11cia . 

'Daes co.mmissões ticararrn assim oo.nstituidas: 
1" .eommissão (Diffusão dlo Ens:rno Primaria, Obr'igato·riedade relativa do 

e'1s ino) - presidente, Sernad.or Hermenegildo de Moraes ; secretario, Dr .' 
c .. m na B r asil; relat011·, Dr. TavaJr·es Cavalcanti; Dr. Euni.co Valle e íProfes
E·,r João Lüderitz. 

2n Corrunissão (Estagio e !IJ!r'Ogra.mrrnas de ensino) - preside<Ilte, Dr. I<'rel
tas Valle; seoretario, D. ESJther !P.edre~ra -de :Mello ; relator, Dr . Mello e 
Souza; Dr . Albe·rto iMorei·ra e Dr . Crur v<lihh o Netto. 

3n Comunissão (Ensino normrul) - ,presioorute, Sr. Azevedo .SodrP. ; se-
cr tatio, Sr . A;meric:o de Mcmra; relator, Sr. Vdctor Viana; S•r. J osé Rangel 
f Corrêa de Brito. 

4n Commissão (Patrimom.Lo do Ensino IPl'imlario m.ac:(}na.l) - pr esidente, 
~ .. . Mendes Vlanrna; 15eCretario, Dr . Henrique FoJllltes; relator, Cor0111el Ray 
mundo Seid'l: .SJ.· . ·Seve•riano iMaa·q.ues. e Laudeldmo F1re4re . 

5" Oommissão ( aciona.liz.a.ção do ens:no primaria) - J)reslttente, D r . 
f"ar los Penafiel; secretario, Dr. Sampaio Do ria : relator, Prod'essor' Orestes 
Guimarães; Dl'. Affonso Ca'Il'l.3.Cgo e Gooofredo Maciel. 

p• Commissão (Creação do Co1I1Selho de Educação Nwoional) - presidente. 
D. Me.ndança Ma,rt~ns; seoreta,rio, Dr . Mirabeau a?imenteJ; relator, Sr . 
Cr.Me!ro Leão; Dr . Cleanentino Fra.ga e .D. Maria Reis San tos. 

De 13 de Outubeo a 14 de Novembro corrente 'realizou a Conferen cia 
<!l:atorze sessões ordina,rja.s. Todos .os a.ssu,rruptos foram roinu.ciosannente ;r-e
la'ados pelas commiseões lJerrnanentes, e amplamen te debatidos em plenario. 

Na -ultima das sessões ord'im.a:rias acim1a ~-eferidas foi a.s{?igmado o auto
grap ho conte~1do as conclusões q'lle a C(}nferenc:a subm.ette ~ Govern o F e 
dera l e aos govermo.s estadu<~Jes. 

Taes con.olu.sões, q.u.e sy.nthetizanl todos os esd'orços e úrabalh(}s da a s
sembléa, acham-se ass im o:-eclLgidas: 

"A Conferencia Intere.Sita<:Jiual de E ns ino iPrimamio, convocada em nom fl 
dr S r . Presidente da Republica, pelo senhor MLnist·ro d a Jus tlça. e Nego c! os . 
Interiores, \l)ara estudar os problemas attinen t.es á d:!ffusão e á . :na.cionaJi
za<:ão do ensirno l!)ri.maroo rn.a Brasi·l e ·sugge:r lr as medlidas neces·sai~a,s. ter.do . 
em vista as actuaes condições e noces.sida.des do l){l.:iz, submette á co.nslde- . 
ta t;5,o do Governo F'ederal e dos go·ve•rn os estllld'llaes as segu i'll·tes 
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CQNCLUSÕE~ 

Di/fusão do ensino p1·imad.o - F01'1nttla para a União attxiliCIIr a ài/fttsu.u 
de5se ensino - Obrigato1·iedade relativa do ensino 1Jri1n.ario; sttas con
e/Ações. 

L A União, em sua m.i!ssão constituciotnal de !Ilirrnar JlJO paiz o dese.nvo•
vlmento d:as Jettras artes e sciencias, tem <:O!IUpetencia para {)()>llaborar com 
os Estados e o nt.sf.ricto· Federail .na diffusão do ensino priJnacio e 1!10 com
bate aJO analphabetis:mo. 

2. A formula preferiJVel {Para que se effeclive essa coJJ!a.bot·ação é · a do 
.accôrdo entTe a U1üiio e os Estados e o Districto Federal, :rnediam.te as se
guir,tes bases: 

aj a. União co.ncederá. aos Estados, a.a.s mu~ciu:>d.os e á iniciativa part1-
cular subvenção e outros favores cOOJ:JU)ativeis com a ua acção constitucio
nal e creará esooàa.s federaes onde verificar a necessidade dessa instituição; 

b) os ESitado.s mamt rão IP~"'vidas todas as escola.s actuaLmente exis tes
te!!> e a.s crea.das até á !lata do accôrdo e se ClO'Il'1prQIIIlette.rão a levar gru
dualmente a.s sua.s despeza · com a tnst~-ueçiio pninn.aria att> peJ.a menos 10 % 
dos seus sak!•os orça.mentarios; 

c) as s,ubvemções da União a,pplicar-se-J1ão ex;oJ.usivanwnte ás escol'!~ 

'isoladas ou agruipadas que se crea:ren1 posterionmente ao accõrdo e em vh
tudro deólle, e poderão variar entre 30 e 70 o/o do custeio dos estabelecimento<~, 
na razão directa da (llopulação e inversa dos recuroos final!lceiros dos E s
tados a:coordantes; 

d) a União terá funcçiio de coordenar os esforços no combate ao analph -
ix:tl<smo e de systematizar a educação mac:Qnal, pelo que tntervirá, pelos seuo 
orgã.os competentes, na elaboraç:ão dos programm.as e app!icação dos m"
thodos de ensicno das -escolas ubvenciona<Ias e creadas, tendentes a :fornn·>r 
~. mentalidade d:o po:vo brru.lleiro; 

e) a União exercerá a inS'Pecção nas escolas subvencionadas sem . exclul! 
l< inspecção <los Estados e do Districto Federal . 

3. A Conferencia InterestaduaJ de En :no Primarão reconhece a com:I>"
t<>ncia do Comgresso Nacional ,para conjumta.mente com os congressos est'l
-d uaes dern-etar a o bt·!gatoriedade do enstno . 

4. A actual situação do rpaiz não comporta a <lecreiação desta medida 
com caracter absoluto. 

5. Torna.r-se-ha effectiva a obrigatoriedade sempre que 111as escoia:·, 
-denko do raio de dous ltiloanetros, haja vagas a rpreencher . 

6. Os particulares ou emiprezas que possui rem estabelecin1entos fabt ,s 
ou indu.striJ3Jes que empreguem menores ·em eu serviço e os !Particulares 
que os empr•eguem em serviços domesticas ficarão na obrigação de lhes l!lli
nistrar o ensino das primeiras lettras. 

7. •Serão 'PtJm1dos ,peJo modo que a lei determinao.· os que .!Jnfri·nglrem o 
-dispositivo na comchusão anterior. 

Escolo.s ruraes e 1trbanas - Estagio nas escolas rwraes e urbanas - Sitnp!t
ficação dos respectivos p!·og!'a?rvm.as 

8. As escolas primarias que a União c<ear ou subvencionar nos E stado.• 
e .no Districto F deral d:,vtdi~·-se-hão e.m dua.s cat gorias: escolas urbanas a 
-escolas ruraes dilll'!l:as para as oreanças e no.ctunnas para os adolesce11tes. 

I. Nas zonas de iJ.)opulação escolar exce·ssivamente disseminada poderão 
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ser taJlnbem creados ou subvencionados internatos prímarios nas cond'ições 
que a lei definir. 

II. Para as escolas de ad.ultos anai;Phabetos nos ,corpos de tropas ofe.
<lerae!s ou estaduaes, poderão .ser fornecidos J)ela. União ou pelos Esta-dos em 
cujas circumscripções funcoionarem aquell::.s, os :necessarios professores, me
dia;nte requisição das ·autoridades com-peterutes. 

n. Nas esoo·las primarias, além cJia, feição modJerna de que se deve re
v"'!Stir o ensino, como esboço da cUJltura integral do e~irito, no •periodo final 
1os oursos, o mesano ensino assumirá ·um cunhlLo ·pratico, com a possível 
finalidade profissional, consbanbe as conveníe.ncias da ,POIJ.Julação escolar e as 
exig81Iltcias do ·meio. 

10. O ensino ,prlmar1o federal para as crianças serâ., no rmu;mo, de 
quatro annos IIla.S escolas urbamas e rtres nas ruraes, podendo, entretanto, a. 
Un ião s.ul:rvencianar o ensino prlmario IIlOS Estados e no DLsbricto Federal, 
~; uer as r espectivas_ e.soolas tenham maior, quEllr menO'r' numero de curso~. 

O estagio :nas escolas ,para adultos será dJe 1lim a,nno, iiJe>rmLbt:Jn.dio-se :mais 
pr olongada :frequencia abs que o solicitarem. 

11. Os programmas de ensino devenn ser, quanto possível, simples, evi
tando-se a inclusão de tudJO o que J-e>presente sobrecarga intelleotual para as 
<l'iaJl.ças e consemvamdo-.se ape.n·as o que fôr realmente aproveitavel e que 
çorresponda. ás necessidade-s da vida, afian de que o aprend!zàdo se faça com 
a devida effLciencia. 

12. Ao Conselho Nacio111al caberá fixar o estagio nas escolas fedem.e;,, '> 
bem ãssim ela;borar <Js respectivos progra=as, tendo em visUt. a. fonmaçãt; 
do caracter nacional e evitando a dnflu61IlcJa do · espírito regionalista. 

I. Entre as medidas compJemen,ttllres a sel'61ll actoptada.s para. a. effl
c:l~ncia do com.ba;"U:o ao ·analphabetisa:no e e{Lucação elementar dos brasileiros, 
o Gove;rno crea'Tá, no Districto Federal e em caJia uma das caJpitaes dos Es
V• dos, uma escola especial para atrazru1os e classes especlaes nas escola.; 
c~mrnuns, co111forme o typo que me1hor ·pareCbr ao Co!USeiho :'-!aciona.! de 
Bducação. 

II. Para efficiencia dessa;s escolas insti-tuirá no Districto Federal um 
cars~J superior ·de pedagogia scientifica applicada aos atrazados, para a forma
~.ta de professores. 

n:I. Nesse curso cada Estado, inclusive o Districto Federal, terá direito 
do matricular gra;tuitamente cinco profes2ores do eeu magistel'io. 

IV. Para <J -pr ovimento das cadeiras o Governo contractará no BrasH ou 
no estrangeiro especialistas, com capacidade tecbnica comprovada. 

O·t{)a'h.tzaçáo e unitonnização ila ensÍ/n.a narm:at no patz. l•'or-mação, deveres 
e garantias àe 111m 1Jrotesso1·aào prima1·io nacional 

• 13. A União fundam e:;;colas normaes em todas as zonas do paiz, na 
proporção das respectivas 'llecessid'ades e equ;pararã a essas escolas as esta
dl.lae!!l qufo se moil.alarem., no quail.ro das materlas e nas ba.ses do10 programmas, 
pelas normas federaes. 

A União poderá, emquanto nã.o crear escola normal em algum Estado, 
subvenclonar, mediante prévio accõrdo as\ escolas O!fficiaes que porventura 
ahi ~xistam, afim de que completem sua orgal!lização nos mold~ do typo 
federal. 

14. A União promoveril. um accôrdo com os (Estados e o Disricto Federal 
P:i.ra uniformização do quadro daR rnaterias e das bases dos progra.mmas em 
todas as escolas normaes do Brasil. 
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1õ. As e.-.colas normaes federaes serão e.ssencialmeiJJte profissionaes "' 
terão tar. estagio de dous annos, dentro do qual sera. feito UJn curso de a,ppl!
cação àidactica, em escolas primarias annexas, sob a direcção do dire.ctor e 
dois professores destas. 

16. Pare. a matncula. nas escolas ncrmaes federaes exigir-se-ha a idaae 
mínima de 15 annos e q necessario preparo, veri!ftcado em exame de admissão 
sendo dispensados deste os candidatos que houverem completado o curso gy 
mnasial, E"1lf estabelecimentos officiaes ou equiparados. 

17. Annexos ás escolas T!Ormaes feõeraes poderão tam•hem funcc1onax 
cursos preparatorios para a matricula, seg'undo o plano que fõr e&tabelecido 
peh Conselho de Elducação Nacional. 

B. A União procurara crear mn só professorado, com o~ mesrco~ id&aes, 
o mesmo apparelhamenrto technico, e com iguaes -gil.rrurítias e direitos respei
tados os direitos, adquiridos nos estabelecimentos subvencionados ou equi
parados 

19. O Con<.elho Nacional d& Educação mantera. uma revista mensal, nu 
qual se r,cvmpanhará e divulgará toda a evolução da sciencia pedagog!ca 
todas a.~ 1eformas ee ensino no paiz e no estrangeit·o, procurando-:;e desper·· 
tar e conservar no professorado o enthusiasmo por sua grande missão e pela 
technica profissional, e pr(}moverá congre&<Ds periodicos de professare~ no~ 

Estados e no Districto Federal. 
20. As cadeiras das escolas primarias mantidas pela União serão provida~. 

de preferenci::t, pelos diplaniados nas escolas normaes federaes e nrus escola!> 
equiparadas ou subvencionadas. 

21. Os poderes publicas devem assegura-r aos professores venmmentos qu 
lhes permittam det'licarem-se com enthusiai!1II1() ao maglsterit>, gratificaç?i6> 
addicionaes, proporcionaes ao tempo de bons serviços e vantagens quanto á 
vitaliciedadP. e e.posentadoria. 

22. Para <l'ixar nos districtos longi:nquos os professores diplomados. <1 

União promovePá, por intermedio dos Governos estaduaes, ajudas de custu 
das respectivas Muni~palidades, gratifit::ações permanente"' e cessão de prc 
dios para residencia; na impossibilidade dessa cooperação, auxiliarA os pr<; 
fessores que qucirrun residir neEsas regiões. 

23. Para assegurar o recrutamento permanente dos prOifessores onile 
não se encontrem cadeiras providas por diplomados, lembrar-se-á a.s Camara~ 
Municipaes que concedam bolsas de eErt:udos aos naturaes de seus município~, 
afim do estudarem nas escolas normaes federaes. 

24 . No caso de necessidade de formar professores para detenninada< 
zonas, a União intercederá no s ·entido de serem ins-tituídas as competente!'l 
bolsas, para a constituição de um corpo de professores affeitos â. vida local 
dessas regiões. 

25. A União fundará uma escola normal superior para il'ormação do.~ 

professores das escolas normaes e inspectores de ensino e mais est3Jbeleci
mentos da mesma categoria serão installados, de accôrdo ~om as necessidades 
regionaes e na proporção dos Tecursos disponivei!;. 

Orea('áo do Patrimonio ao Ensino Prlmtario Nacional, sob acção commmn. 
entre os municípios, Estados e 6, União, fontes de recttrsos fÍinance~ros 

36. Para o Gover'!1o Federal auxiliar o desenvolvimento da ins:rucção 
popular f necessaric- qllf'o seja <;reado um fundo escolar. 

27 . A Conferencia interestadual de Ensino •Primaria entende ctU'l es~ 
fundo deve ser constituído pelas rendas adeante enumeradas. proveniC'nte~ de 
tributação creada pela União, veios Estados ou pelos municípios, e bem assim 
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de donativos, legados ou instituições particulares, sem prejuízo das dotações 
orçamentarias que a União consignar na proporção das n ecessidades do en
; ino e para supprir as defi,ciencias do fundo eljcolar. 

28 . Por parte da União serão destinadas ao <fundo escolar as seguintes 
rendas: 

a) tod'as as quantias de aforamento dos terrenos de marinha e accrescidos, 
como tambem de quaesquer outros de seu domínio, nos termos do art. 64 da 
(',onstituição Feder-al; 

b) o Pl'oduct0 da venda, cessão ou arrendamento de quaesquer bens que 
1ue pertençam; 

c ) metade d:o imposto sobre as quantiaJS em gyro nos jogos, duplicadas a 
tributação actual; 

d) o imposto de capit:ação que recahirá• sobre todos os habitantes do Bra
sil, nacionaes ou estrangeiros que exercerem profissão ou emprego, ou vi
verem dos seus bens ou renda; 

e ) <ie 10 % aos ;impostos sobre artefaJctos de tecidos (enfeites, etc . ); 
f) sello addicional especial àe $100 nas petições e memoriaes dirigidos a 

qualquer autoridade fedel'al; 
g) idem de $200 nas procurações e substabelecimentos; 
h) 2 % em senos especiaes sobre quantias depositadas em mãos de parti

<:ulares ou emprezas, para garantia de serviços, obrigações, fornecimentos, 
cabendo aos àepositarios o pagamento dessa porcentagem e devendo o :r€cibo 
do deposito ser revalidado annualmente; 

i) seno ad:dicional de 25$000 por diploma expedido por qualquer escola 
superior; 

j) os bens da heram.ça jacente ou vaccante que reverterem á União; 
k) aàdiclonal de 20 % aos impostos sobre fumo; 
Z) idem de 2õ o/o, aos impostos sobre bebidas alcoolicas; 
m) idem de 10 % aos impostos sobre bengalas; 
n) idem de 25 %, aos impostos sobre vinhos estrangeiros; 
o) idem de 50 o/o, aos impostos sobre cartas de jogar; 
p) idem ele 20 %. aos impostos sobre obras ã:e ourives; 
q) idem de 10 %. aos impostos sobre obras de adorno ; 
r) idem de 25 %. aos impostos ,sobre armas de fogo; 
s) idem de 1 %. aos impostos sobre dividendos; 
t) idem de 5 %, aos impostos sobre lucros fortuito;o~ e valores de merca

dorias sorteadas, etc . ; 
u) do sello addi,ciOJml e especial de 10 %, sob1"e a parte ã:a corresponden

cin. postal que pague de 50 reis até 3$ e do sello addicional fixo de 300 reis, 
q ando o porte exceder de 3$000; 

v) de 100 réis sobre todas as vendas superiores a 1$ e inferiores de 100$ e 
inclusive: 1$. sobre todas as vendas superiores a 100$ e inferiores a 1:000$, in
clusive; ó$000, sobre todas as vendas superiores a 1:000$ e inferiores a 10$, in
clusive: 10 , sobre todas as vendas que excedam de réis 10:000$000. 

I. Este imposto será cobrado sob <fôrma de estampilhas, de accôrdo com o 
Vfllor üa venda e no acto desta se elfrl'ectuar. A est3Jmpilha será entregue ao 
comprador pelo negociante, no 3JCto da venda e terá nas costas um numero 
correspondente a cada fracção ã:e 100 réis do seu valor. 

H. Todas as vezes que se haj,a vendido o valor de um milhão de estam
pilhas de 100 réis, se emittir~• uma nova série e se procederá seis mezes depois 
ce esgotada a emissão a um sorteio d'istribuindo aos portadores dos numeras 
~orteados, 10$ em premias . 

29. Por parte dos Estados ou dos municípios, consoante as !respectivas 
attribuições, poderão ser destinadas ao mesmo fundo as vendas seguintes : 
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a) 2 % dos saldos orçamentarios, de accõrdo com o estabelecido pela se
guinte conclusão; 

b) os bens de herança jacente ou vaccante attr'ibuidos aos Estados, equi
parado a estes o Districto Federal; 

c) 10 o/o, pelo menos, do 'Preço da venda das terras devolutas, como de 
quaesquer outros bens que !forem, pelos mesmos alienados; 

d) de 10 %, sobre os bilhetes do ingresso em logares, de diversões <le 
qualquer naltureza., nos municipi<Js o11de ainda esse imposto não tiver sido 
cr'eado, tawativUimente, em <favor da diffusão d'o ensino: 

e) de 5 %. sobre as quantias excedentes de 70:000$000, que couberem em 
quinhões de herança ou legados, deixados por parentes; 

f) de 5 %, sobre as quantias excedentes d'e 35:000$, que oouberem em 
legados, deixados por estranhos; 

g) de 25 %, sobre as doações feitas, ou heranças legadas a instituiçlí"!i 
que não mantenham escolas 'Primarias ou hospitaes ou asylós graltuitos. 

3·0. Sempre que a arrecadação se fize1' mediante sellos, deverão estes ter 
modelo especial com a d'esignaçãQ - Pa1·a a Instrucção. 

31. 10 %, da arrecadação annual destinada aQ fundo escolar, serão re
servados ,para a constituição de um fundo permammte. Quando o capital de~
se fundo permanente attingir a 10.000:000$, a sua rendia amnuaa passará a 
ser empregada em auxiliar as caixas beneficentes escolares em reforçar o 
fundo escolar; antes de attingir á reiferida somma, as rendas amnuaes do 
tund<J permanente serão capitalizados . 

32. Os recru·sos destinados ao fundo escolar serão arreca.Tados pelas re
partições fiscaes competentes e recohllidas ao T hesouro Nacional, onde, sob 
rubrica especial, ficarão á disposição do Conselho Nacional de Edu cação. 

33. As quantias destinadas ao fund'o permanente serão applicadas em 
títulos da divida pubUca. 

Nacionalização do ensino primcG1"iO - Escolas p1·inuwías dos m1Lnicitnos a~ 
origem estrangeira - Escolas est1·angei1·as e sua fiscal'Í!zação. 

34. O ensino primaria só pod'erá ser ministrado em lingua vernacu1a .. 
35. Nas zonas onde não predomine a lingua nacional, o ensino primarJu 

não poderá ter um curso de menos de quatro an11os, a começar aos sete <.te 
idade . 

36. A lingua official obrig·atoria, nas escola.s particulares, é o idiomJ. 
nacional. 

37. Nas escol•as particulares é obrigaltorio o ensino da lingua, historiu e 
geographia nacionaes em numero de aulas que o regulamento <leterminar, se
gundo as :necess.idades I ocaes. 

38 . O ensino da lingua, geographia e historia patrlas so poderâ• ser :oll
nistrado por brasileiros natos, que houverem provado competencia na fórma 
estabelecida pelas legislações estaduaes. 

39. E' vedado, nas escolaJS, o enstno de lingua estrangeira a creanças 
menores de onZe annos de idade. 

40. EJWeptuam-se destas disposições: 
a) o ensino individual, dado no domicilio ã'a propria creança; 
õ ) o ensino nas escolas ftequ en taclas unicamente por creanças que fL c on 

stltuição Federal reconhece como éstrangeiras. 
41. E' essencial á eff.iciencia da n acion alizaçã-o das creanças bt'as!lelrh3 

a existencia de um orgão fiscalizador do ensino pal'ticular . 
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OTeação de wm Oonse~ho àe EclL&cação Ncwional; a stta oTg(IIJ'l,izaçãJo e fin! 

4í:. Para a efficiencia da collaboração do Governo F1ederal na dif.fusl!.o e 
n~> nacio11alização do ensino primaria e normal, sera CI·eaclo um ConseLho Na
cional de Educação, subordinado ao Ministerio da Justiça e Negocias lnteno
res, constituido por pessoas notoriamente d'edicadas e competentes em materia 
do ensino. 

Ao Conselho caberá adminlstt•ar e inspeccionar as escolas directaru.ente 
mantidas pelo Governo \Federal. fiscalizar sem prejuizo da inspecção estadual 
r,s escolas subvencionadas e organizar, como fôr conveniente, escolas para 
adultos e anormaes e demais serviços relativos ao ensino . 

43. Cabe a inspecção federa.] para os effeitos da subvenção: 
c) dar parecer sobre a nomeação dos professores !(1as escolas subvenclo

nadas, s~>.lvo quando diplomados por escolas officiaes; 
b) verificar si o ensino da Jingua,, historia e geograi!Jihia patrias satisfazem 

~'s necessidades da edu cação nacional; 
c) verificar si os programmas são executados convenientemente; 
à) verificar si a localização d'as escolas su.bvencionadas satisfaz as ne

cessidades publicas; 
e) verificar si a subvenção federal é convenientemente empregada no 

custeio da;s escolas a que se destina . 
Compete ás autoridades estaduaes : 

a) nomear os professores das escolas subvencionadas na fôrma das suas 
1.els; 

b) organizrur os programmas, segund'o o grá10 da autonomia didactica que 
adoptar; 

c) localizar as escolas; 
cl) dar orientação technica ao ensino; 
e) tudo o que mais entender necessari0 ao bom andamento do ensino. 
44. Para os eiffeitos da direcção e fisoal1zação das esco1as nos Estados, 

o Conselho Nrucional de Educação terá como orgãos de sua <represe'lltação: 
a) in.spectores federa;es, de'Vidlamente •remunerados, e e.m n:u.mero que se 

julgar convenien-te; 
b) conselhos dist!rictaes nãJo remunerados, creaJdos mediante IP!"~postas 

dos inspeotores onde se .considere n:ecessa,rio. Os conselhos districtaes serão 
constitui.dos por .pessoas intereSsadas pela causa do e.nsino e diunocio•narãJo sob 
a presidencia dos inSJPectores federaes. 

Rio de ,Janeiro, 14 de Novemibro de 1921. - Joaqttihn Ferreira Chaves, 
nresidente da Conferencia. - Alfreélo Pinto, presidente de honra. - Felix 
Pacheco, 1 o Vice-Presidente e rep-resentante do Estaldo do Piauhy. - José 
.A.ugusto Pereira éle Mendonça, 2° Vice-Presidente e a:epresentante do Rio 
Gra:nde do Norte. - Orestes de Olivei?·a Guihnarães, 1° Seeoreta;r;io. - J. R . 
1Ie1lo e Souza, 2° •Seoretllirio. - A. Oarneilro Leão - Victor Viawna e P. 
Seidl, a:eprese;ntantes da Unlão. - Ewrico Valle, representllinte do {Pa,rá. -
L. Corrêa àe Brito, re1)resentante de Pernambuco . - M. Tavrwes Oavalaan
tt, reprP.sentantA da Para,hY"ha . - Olwrnentino F'raaa. e J . F fhúnha Brasil, 
da Bahia. - José Fn;itas Valle, de S. Pa'lllo. - HermenegHélo cl.P. Mo1·aes, do 
F.sta;do de 'Goyaz. - Seve?·iano .Marqttes, de Matto Grosso. -Mendonça Mar
tins, de Alagoas. - Albe1·to Moreira, do .A,mazonas. - Goàofredo Maciel, do 
Ceará. - Henr-ique Silva Fontes, r poresentan.te do Estado de 'Santa Cathari
na. -José Ratngel, de IM1nas Geraes . - Affonso Oamli.Utrgo, do Estado do Pa
raná. ~ Oarvctlho Netto, de Sergipe. - Est/?JB?' PeclreiTa de Mello, do Dls
tricto Federal. 
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Carlos Peno-fiel, oe a.ocôrdo com o voto em separado rubaixo transoripto. -. 
Se1·,qio de Oa1·valhlp, represellltamte do Ministerio d<t. Ag-r:l•au1tU·l'la . - GustavG 
Fernandes de Olivei1·a Guimarães, do Ministerio da Fazenda. - João L u.. 
de·ritz, representante das E.lscolas Profissionaes. - Maria Nasci•rnento R eis 
f/a'l'!tos, representante da Liga Contra o Anal~ha'betismo. - Lattdelino Freire, 
da. Liga da Defesa Nacional. - .A??Wrü;o de Mou1·a, revresenta11<te dias Es
colas 'Sete de •Sete:mlliro, de Sii.o Pallllo. - Ignacio M. Azevedo do .A1na1·al, da 
Escola Primaria. - João 0Cú}nargo, da Liga Pedagogica do Ensino Secun· 
dario. 

VOTO< ElM SlilPARADO 

•Considerando uma verdadeira usurpação das prerogativ&S conferidas pela 
Constituição Federal, grande parte das conclusõ~s sobre ens:ino primario, vo
tadas, •como alvitres a suggerir, ao Congresso Nrucional, I])Or esta Colllferen<'in. 
Interestadua.l, de que sou membro, como delegado do Estado do !Rio Grande 
do Sul; 

IConsiclerrundo que, IJ)ela mesma Constituição o poder civil não tem com
!Petenda para dooreta.r o ensino obrigBJtorio, pro,posto naquellas conclusões, pois 
q/Ue semel'hante rrred:ida n.1JaJcaria. a a.utoridade paterna e ilP.<;truiria, ao mes· 
mo tempo, a liberdade espiritual; 

Considerando que, oub·as exigencias, >contidas nas mesmas coiilclusões, são 
a.berta.mEmte infringentes de corollarios fundamenta.es do principio da liberda
de p1'ofissional consagrada na. -constituição oa Republica; 

Considerando que, além dessas razões •princlipaes, no ructual momento, 0,1• 

das as disponi'bi:lidades e r~urso~ orcame.nta.'l'los, dos municipios, do;, Esta
dos e da União, a situação financeira cesta ê de bal modo d>ifficultosa que tal
vez o combater o mal que a presente Conferencia Vli.sa vencer, seja a.ggM
val-o com tal interfereocia e assistencia finan~ira de auxilios por parte rio 
Governo Fed-eral; 

Lavo as minhas mãos, convertendo esse voto final sobre as conclusões 
oas theses éstudadas nos respectivos pareceres das seis Úlutres commissões -
em um voto, em separado., de re"provação aos pontos que, na oevida ordem, 
passo a assenta.r e justif:icar verbalmente. 

Sala oas 1·euniões da Conferencia Interestaduau sobre Ensino Primar:v, 
14 de Novembro de 1921. - Owrlos PenrLfiel. 

Ta.es são as conclusões a que chegou a Conferencia Interestaduad de En
sino Primario, e que foram subscriptas por todos os membros presentes á ul
tima sessão .plena, com a excepção unica do voto feito, na declaraçã<J a.rima, 
•PeLo di•gno re,presentante do Estado do Rio Grande do Sul. 

A opinião àa grande maioria reconhece, pois, a competell'cia da União, 
para intervir na diffusão do ensino primario no •paiz, mediante prévio accõr
do com os Estado R, e na fórma constante das suprac:itadas coll'ol·usões. 

•Seja-me .Jicito ·coocluir este relatorio declarando que a Colllferencia, após 
o arduo trabaJ.bo de alentado patriotismo e de louvaiVel espírito de b·ansi· 
gencia, reso-lveu dirigir ao honrado Sr. Presidente da Republica o seguint.a 
a.p,pello, q un resume sua malis sincera e vebe.mente aspiração: 

"Exmo. Sr. Presidente da Republica - A Coiilferencia Tnterestadual de 
Ensino Prima;rio appella para o esclarecido 'Patriotismo de V. Ex., afim de 
que, com a sua grande comprehensão dos interesses na.ciona.es, promo,,a os 
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nP-cessal'ios meios no .sentido de serem inauguradas as primedras escolas fe
derae~ e os oii'gi1os prop.ubsores da diffusão e da na.cionrulização do ensino pri
maria no Brasil, de fõrma a estar todo o serviço em perfeito funcc:ionamenro 
q.uanrlo o nosso paiz. ~ommeJuo1·a.r o P rimeiro Centenario rla sua Inilepen
(1encia" . 

ilfelatorio sobre a diffusão do ens·ino no Brasil, apresen• 
· tado ao Exmo. Sr. Dr. Ferreira Chaves, Ministro da 

Justiça e Negocies Interiores, pelos Srs. J. B. Mel
lo e Souza e Orestes Gu•imarães 

Senhor (Mjnistro. 
Dando cumprimento á honrosa incumbencia quo nos foi comwcttida. pelo 

ill us tre antcces~or de V . ·Eix . , o Sr. Dr. Alfredo Pinto, em 2 de agosto do 
cor rente anno, elaboramos os quadros esta.tisticos que se seguem e que per
mittem co.nhecer as actuaes condições da diffusü.o do ensino porimario no 
Brasil . 

• -'l.ssumindo a gestão da poasta da Justiça, houve por bem V. Ex. con
servar sob seu patrocínio o trabalho iniciado, faculta-ndo-nos toda.s a s ta .. 
··ilidades par:l que o'btivessemos, de fontes officiaes, os dados ·que se tornavHm 
ne::essa.rios para a •conclusão do :inquerito cuja relevancia V. E'x. di0D011·-~c 
encarecet· . 

Evidentemente o trabalho que oTn. temos a honra dt.. submetter a V. l~x. 

"lão é completo, n em os dados por nós colligklos e, portn.nto, os calculo:; qu" 
lelles decorrem não a,presentam uma <precisão rigorosa como fôra para deH:
jar. Um resultado ple namente satisfactorio, a nosso ver, @pendente de maior 
<·cm]Jo e ele urna repartição central em .constante correspondencia com as ad
,ninis trn.c;õe, estadouae:;. 

Parece-nos, toda'Via, que os qruacl.ros estatisticos que a este acompanham, 
elabora dos ue accôrdo c~ a organização do ensino vigente na maioria dos 
Estados, o:ffe recem ba-se para que nelles se enq·uadrem quaesquer dados ulte
J'Iorrnente obtidos e, tam•bern, para que sirvam de fonte de informações para 
estudos da.qu elles que se consagl'<IJ'n aos problemas do ensino. 

O presente trrubalho deveria ser apresentado á Conferencia [nt<,restadua.J 
:le Ensino Primaria, reunida nesta CaJpital de 12 •de Outubro a 16 de Nm·em-
bro ultimo. Não foi possive'l, <porém, corrcluil-o em tern.po, dev.id:o á demora 
com que nos chegavam os da.dos, ás omissões e equcivocos da Tespec:tiva 
'ransmissão •pelo telegrapbo, o q1ue exigia novas consultas e pedidos de es
elarecimentos á.s 'repartições e autolicla.des estad·uaes. 

A estatística que elaboramos consta de vinte e tres quadros, sendo vinte 
e um referentes aos Estados e ao Districto Federal; 'llffi ao paiz em geral, e 
-am c cmpa.ran<iv os resultado,. d>t e,;tatlst:lca ent1'ú os Estado"' . 

Todos os q uadros, referentes aos Esta-dos e ao Districto Federal, são 
1Jaseados em documentos officiaes, devidos ao valioso concurso dos goy&no-'!1 
P.s taduaes. 

Da estatística feita resulta o seguinte : 
1 •, que no nosso paiz existem 16.401 escolas primarias isoladas, sendo: 
10.449 m antidJas pelos cofres estaduaes, 2 . 351 pelos muruic:hpaes e 3 .421 

mantidas por ,particulares. Ha, ainda, 573 grwpos escolares com 4. 638 clas
Se!'; 47 escolas modelo e 128 escolas com·plernentares. 
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Tendo fi>J;n vista o nulllero <1~ escola.s esta,dua<;!s, ~1U~1iCiiJL'les e Jl'lrii.cula . 
res; o num.e.~·o de classt>s dos grupos escolares, e dando-se a média de quatr r> 
classes a clllda escola Teunkla e modelo, .poderemos àizer que existem 10. 89'1 
escolas primarias no Brasil . 

2", que ha, .mais ou menos, uma escola primaria dsolada estadua\ 
para cada 861 kilometros quadrados; ha uma mumicipaJ .pat·a cada 
3. 359 e uma particular para cooa 2. 484; 

3", que ·h~,. mais <lU 'lleno·~. 'Imt.. r,sco'l:.. Isolada <Jstadua.J par" 
2. 63 habit{l-n.t s, \}ma mu.nic~pal }Jara cada 11. 858 habita.n tes e 1llllla 
particular '!X'lJ"a cada. 8- 7fi9, {lal)dp ao Jl!!iZ 20.0QO.OOO de habitantes 

t;•, qt1e os Estados q,ue apresenta,m ,maior percentage~ de crian
c:as em escolas são: pustricto Federal, 59 •J•; Santa catharma, 57 •J •; 
H lo Gra.ne do Sul, 56 •J•; S. Paulo, 44 •J• e Mina,s, 3•6, •J•; 

5° que os Est1lJdos que mais dispendem com ensino primaria &'io: 
Santa' Catharina, 20 •J•; Di&tr1cto Federal, 17 •J•; Ceatiá, 17 •J•; São
Paulo, 16 "I" 'l :Mlnas, 15 •J•; 

6°, que os E~tados que possuem maior numero dó< escolas prima
rias mantidas pelos cofres municipaes, são: Pernam'IJ.uco, 600; Rit> 
Grande do Sul, 540: :M.inas, 571; S . Paulo, 42~; Bahia. 18u, 

7", ·que os Estados que poss·uem maior numero de escolas parti
culares. s5.o: S. Paulo. 1.129, Minas. 8 3; Rio Grande do Sul, 42 7; 
Pernam'buco, 660; >&'Lnta Catharina. 168; 

s•, que os Estados que desconhecem o numerp de suas escola.<; 
municipaes são: AJmazona.s, Para, MaranhãJe~, Piauhy, Ceará, R io 
Grande do Norte, Alagoas, iRlo ele Ja>Ileiro e Goyaz; 

9•, que os Estados q•ue de<>conhecem o numero de suas escolas 
particull!.I'es são: Amazonas, l?a.râ, Maranhão, Pia1l'hy, Ceará, Rio 
Grantcle do Norte, Alagoas, Rio de Janeiro e Di.s.tri.cto Federa.l; 

10•, que os Estados que menos diS>Pendem com a instruc~ão pri
maria são: Pernambuco, 3 •J•; Bahia, 5 •i•; Goyaz, 'I •!•; Mara
n•hào, 8 •J•; 

11, que a taxa de 12 %, tomada sobre o total da população, para 
se tirar a per~entagem ele creanças em idade escolar, sendo a mal 
exacta, porquanto é provavel que o numero de escolas municipaes e 
particulares seja maior de que o que consta elos dados fornecidos 
pelos Estados. 

Concluindo, rogamos a V. Ex . relevar-nos as lacunas que ne
cessariamente se encontrarão no presente trabalho e clata venia, res
peü;osamente, ponderamos a V. Ex. a conveniencia de, caso mereça
appr,ovação, ser o quadro incluso appenso aos Annaes ela Conferen
cia Interestadual ele Ensino, de moela a permittir que 'Se conheça da 
instrucção primaria np iBrasil, ap6s cem annos ele I ndependencia, 
dos quaes a terça parte sob o regimen republicano. 

Rio de Janeiro, em 2 de Janeiro ele 1922. - J. M Mello e So1tza. 
Orestes G1timarães . 

DADOS RELATIVOS Á DIFF'USÃO DQ ENSINO PRil\IARIO 

AMAZONAS 

Escolas isolacla.s . . .. . ....... . ........ .. .. . .. . ... . 
Grupos escolares . . . ......... . ... . ........... . .. . 
Escolas municipaes (faltam dados). . . . ... . ... ... ... . . . 

74 
14 
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E scolas particulares. . . . . . ................ . .......... . 
Matricula ................................. . ......... . 
F requencla. . . . . . ................................... . 
P opulação do Estado. . . . • . . ........ .. .......... . .. . . . 
P opulação escolar. . . . . . ............................. . 
P opulac;ão infantil sem escolas. . ......... . .......... . 
'Percentagem população infantil em escojas . ... . . ..... . .. . 
'Pe r centagem 'POpulação infantil sem escolas .............. . 

enda do Estado. . . . . . ...... .. ...................... . 
Despesa com ensino primario. 
Percentagem da despesa. . . . . 

E scolas isoladas . 
'Sscolas reunidas. 

PARÁ 

rupos escolares. . 00 00 00 00 .. 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00. 

Es colas modelo. . ........................... . ...... . 
Elscolas complementares. . . . ............................ . 
Escolas rnunicipaes (faltam dados). . . . ............... . 
E scolas particulares. . . . . . . . ............. . ........... . 
fatriculas. . . . . . ...................................... , 
• equencia ........................................... . 

P opulação do Estado . . . . .............................. . 
..,opulação escolar. . . . . . .............................. . 
opulação infantil sem escolas ........................ . 

P ercentagem população infantil em escolas ............ . .. . 
Percentagem populaÇão infantil sem P.scolas ............... . 

enda do Estado . . . . ................................. . 
Despeza com o ensino primarlo 
Per centagem da despesa ..... 

'Sscolas isoladas. . 
' r upos escolares. . 
P.scolas modelo. . . 

MARANHÃO 

r;scolas municipaes (faltam dados). . . . .. . ............ . 
"Jscolas particulares (faltam dados) .... . ................ . 
,,ra tricula. . . . . . ...................................... . 

requencia. . ............... . .. . ............. . .... . 
l'Opulação do Estado. . . . ............................. . 

opulação escolar. . . . .................... .. ...••....... 
•opulação infantil sem escolas. . . . ..................... . 

I ·rcentagem poP'Ulacão infantil em escolas ............... . 
Percentagem população infantil sem escolas .... . ... . .... . 
nenda do Estado. . . . ............... . ..... . ............ . 
.Jespeza com o ensino primario .......... . .. . ............ . 
l •rcentagem da despesa . . ......................... . 

PIAUHY 

F.scolas isoladas. . . . . . . . ....... . ... . ....... . .... . ... . . 
C'rupos escolares .... 00 00 00 00 00 00 00 . .... 00 .... 00.00 00. 

Escolas modelo. . . . .................................... . 
Escolas complementares. . . . . . .... . ................... . 

23 
4.772 
3.622 

49.7.817 
54.986 
50.214 

9 % 
91 % 

9.595:000 000 
1. 001: 400S00(} 

lo o/o 

347 
1 

24 
1 

24 

128 
17.542 
10.~61 

969.04!S 
116.285 

!J8. 743 
15 % 
85 o/o 

9.593:966$88~ 

1. 005:773$288 
10 o/o 

159 
lO 

1 

9.779 
6.312 

794.112 
95 o 293 
85.514 

7 "f, 
92.4 o/o 

5.302:480 835 
448:570 90ti 

~ o/o 

79 
~ 
1 
1 
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Escolas municipaes (faltam dados). . . . ...... .. ..... .. . 
Escolas particulares (faltam dados) ..... ..... ........... . 
M:a triculas. . . . . . .................................... . 
Frequencia. . . . . . ................................... . 
População do Estado. . . . . ......... ... .. ..... . ......... . 
População escolar. . . . . . . . .............. . ....... . .... . 
iPopulação infàntil sem escolas. . . . .................... . 
Percentagem população infantil em escolas ............... . 
Percentagem população infantil sem escolas ............. . 
Renda do Estado. . . . .. .. ..... .. . . ... . ................ . 
Despesa com o ensino primaria . ... ......... .... ........ . 
Percentagem da despesa .... ... .. ... .. . . .. .... ......... . 

CEARÁ 

Escolas isoladas. . .......... .. .................. . ... . 
Grupos escolares. . . . ..... ....... .. ... ......... . ..... . 
Escolas municipaes (faltam dados). . . . .... .. ......... . 
Escola s particulares . . . . . . .. .............. . ......... .. . 
Matricula . ................ . .......................... . 
Frequencia. . . . . ..................... : . .. .... ......... . 
População do Estado. . . . ............................. . 
População escolar. . . . ................................ . 
População infantil sem escolas. . . . ........ .. ........... . 
Percentagem população infantil em escolas ... . .... .... ... . 
Percentagem população infantil sem escolas ............. . 
Renda do Estado. . . . ........ ... ....................... . 
Despesa com o ensino primaria ......... . ........ .... ... . 
Percentagem da despesa. . . . .. .•. . ........ . ......... 

RIO GRANDE 00 NORTE 

Escolas isoladas. . ................................ . 
Grupos escolares. . ................................ . 
Escolas municipaes (faltam dados). . . . ............... . 
Escolas particulares (faltam dados) ........ . .... .... .... . 
l.VTatricula. . . . . . ........................... : . ........ .. 
Frequencla . . . . . . .... · .. · ........... .... . · · · · · · · · · · · · 
População do Estado. . . . ....... . ......... . ............ . 
População escolar . . . . ...................... ...... ... .. 

· iPopulação infantil sem escolas ........................... . 
Percentagem população infantil em escolas .. .... ......... . 
Percentagem população infantil sem escolas ...... . ...... . 
Renda do Estado . .. . .... ...... ...... .... ....... ... ... . 
Despesa com o ensino primaria ....... ... ... ... . ... .. . ... . 
Percentagem da despesa. . . . .......................... . 

PARAHYBA 

Escolas isoladas . . . . . . ... · · . ..... ... .. ...... ...... . .. . 
Escolas reunidas. . .. . . .. .. ... ... ....... . .... ... .... . 
Grupos escolares. . . . ..... .. . . .. ... .. . . . ........ . .. . 
Escolas municipaes. . . . ..... . . . . .. . ..... ... ... ... ... . 
Escolas particular es . . . . .... . .. . .. . ......... ... ...... . 
Matricula. . . . .. ... ........... ..... . . ..... .......... . 
Frequencia. . . . . . .... . .. . ... . . .... .... . . .. ... .. .. . .... . 

3.068 
2. 325 

505. úOü 
60. 000 
57. 532 

5 % 
9 ii % 

1. 932:871$006 
195:000~000 

10 % 

'tZ2 
10 

611 
19. 3G J 
10 .1 3~ 

1.396. 1Rl 
167' 54J 
148.181 

11 % 
89 % 

5.898:178~294 

1.052:59 0~500 

17 % 

9.460 
0. 855 

520. 147 
62. 517 
53 .051' 
};\ ('o 
S5 % 

4 .033:000. OOú 
432:1J SSOCO 

~9!, 

:1 

" ô6 
50 

15 ' 300 
l ~ -28~ 



-551-

População do Estado. . . . ......... . . ............ ..... . . 
População escolar. . . . ................................ . 
População infantil sem escolas 
iPercentagem população Infantil ~m · e~~~ i~~::::::::::: ::::: 
P ercentagem população infantil sem escolas ............. . 
Renda do Estaxio. . . . ...................... . . ......... . 
Despesa com o ensino primario ......................... . 
P ercentagem da ·despesa. . ........... .... ............. . 

E scolas isoladas. 
F.scolas reunidas . 

PFRNAMBUCO 

Grupos escolares . . ............................... . 
Escola;:J,:~od~l~. . . . . . .. ..... ...... . ............... .. . . 
F.scolas municipaes. . . . . . .......... . ............ .. ... . 
E scolas particulares . . . . .............................. . 
:Matricula. . . . . . ........................... . ......... . 
Frequencia. . . . . . ................................... .. , 
P opulação >do Estado. . . . ....... . ................ .... .. . 
P opulação escolar. . . . ...... : . ........................ . 

opulação infantil sem escolas .. .. ....................... . 
P ercentagem população infantil em escolas ......... •...... 
P ercentagem população infantil sem escolas .............. . 
Renda do Estado. . . . ................................. . 
Despesa com o ensino primario ............. ..... . .. .... . 
P ercentagem da despesa .......... ..... ... .. ........ .. . 

ALAGOAS 

E scolas isoladas. . . . ................................ . 
Grupos escolares. . . . . ............. .. ........... ..... . 
Escolas modelo. . . . ...... . ......................... . 
E scolas municipaes (faltam dados) . . . . ............... . 
E scola s particulares (faltam dados) ..................... . 
Matricula ........ . .................................. . 
B'r equencia. . . . . . .................... . ..... .. ........ . 

opu! ação do Estaxio. . . . .............................. . 
P opulação escolar. . . . ....... .. . ...... ...... . .. .... . .. . 
População infantil sem escolas. . . . .................... . 
?ercentagem população infantH em escolas ....... ... ..... . 
Percentagem população infantil sem escolas ............. . 
Renda do Estado. . . . ............................. . ... . 
Despesa com o ensino primario ....... .. .... . ......• .. ..• 
P ercentagem da despesa .............................. . 

E scolas isoladas . . . . . 
Gr upos escolares. . 
E scolas modelo. . . . . 
E scolas complementares. 

SElRGIPI!: 

E scolas municipaes .................................. . 
Escolas particulares. . . . . . ........................... . 
Matricula .......................... . ................ . 
F requencia. . . . . . .... . ... . ............................ . 

725 o 630 
87.on 
71.775 

26 % 
74 o/o 

6.722:569 000 
680:000$00() 

10 o/o 

230 
'1 
3 

1Z 
600 
260 

61.500 
47.62t; 

1. 966 o 40•1 
235.96:! 
174.462 

25 o/o 
75 o/o 

25 o 90'1 •. 313$0011 
775:792í) OOO 

3 o/o 

274 
2 
1 

8.496 
6.519 

307.51.4 
156 .891 
148.396 

6 % 
94 % 

6.497:465$060 
609:116$500 

8 % 

266 
5 
1 
1 
2 

22 
10.201 

7.696 
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População do Estado. . . . .............................. . 
!Pop~1ação escolar. . . . ................................ . 
População infantil sem escolas. . . . ..................... . 
Percentagem população infantil em escolas ........ ... . ... . 
Percentagem populaçã.o infantil sem escolas ............... . 
Renda do Estado. . . . .... . ............ .. . . ........ .... . 
Despesa com o ensino primaria ..... .... .. · ....... .... .... . 
Percentagem da despesa ............................... . 

BAHIA 

Escolas isoladas. . . . ............................ · ..... . 
Grupos escolares. . ................................... . 
Escolas modelo . . . . . · . · · · - · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Escqlas complementares. . .... .. ....... . .. ... ....... . 
Escolas municipaes. . . . . . .... ... ............... ...... . 
Escolas particulares. . . . . . ........................... . 
Matricula ... . .............. ...... ... . ................ . 
Frequencia. . . . . . .. ................ .................. . 
Popula.ção do Estado. . ....... .. .. .... ................... . 
População escolar . . . . . . .................. ..... ...... . 
População infantil sem escolas. . . . .. . ........ ..... .... . 
Percentagem população infantil em escolas ..... · ......... . 
Percentagem população infantil sem escolas .............. . 
Benda do Estado .... -.... - ........ ·. · · · · . . - · · · · ·-- · · · · 
Despesa com o ensino primaria ........................... . 
Percentagem da despesa. . . . .... ......... ......... . 

ESPIR!TO SANTO 

Escolas isoladas. . . . . . ............................... . 
Grupos escolares ....... ........... ........ .... ....... . 
Escolas modelo. . . . ................................... . 
Escolas complementares. . . . .................•....... 
Escolas municipaes .... .. : ...... : ...... ... .. ... ..... . . 
Esco~as particulares. . . . . . ....... .. : .... ........... ... . . 
MatrJCula .... .... .......... .. .............. . .. .... .. . . 
Frequencia. . . . . . . ......... ... . .... ....... . .... ...... . 
População do Estado. . . . ....... . .. .......... ........ . . 
População escolar. . . . ................................. . 
População infantil sem escolas .......... ........... ...... . 
Percentagem população infantil em escolas ............... . 
Percentagem· populacão infantil sem escolas .............. . 
Renda do Estado. . . . .. .... ......... ... ........ .. ..... . 
Despesa com o ensino primaria ........................... . 
P ercentagem da despesa . , ........ .......... .... ........ . 

DISTRICTO FEJI}ER.AL 

Escolas iso•ladas. . . . .... , ..... . , ........................ . 
Escolas compleme-ntares (1) . . ........... ...... .... . ... . 
Escolas particulares (faltam dados) ......... ..... ....... . 

490.648 
58.977 
48.776 
17 o/o 
83 o/o 

5.489:748$185 
519:482~000 

9 o/o 

607 
7 
4 

15 
185 
143 

48. 81:{ 
38.741" 

3.211. 554 
385.386 
336.578 

13 % 
87 o/o 

29.361:500~000 

1.450:000 000 
5 % 

2fi9 

'1 
1 

29 
3' 

12. 828 
8. 97; 

476. 464 
57. HG 
44. 34í 

Z2 o/n 

78 % 
5. 406:500$00\ 

532:4688135 
10 % 

l O!l 
S3 

(1) Para cada grupo de escolas de um districto ha os "cursos comple
mentares". 
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Matricula . ... •. ....................................... 
Jl'requencia . .... .. .. .......... . . ...................... . 
P opulação do Estado. . ..... . ................... . ....... . 
P opulação escolar. . . . . . ....... ............... . ....... . 
P opulação Infantil sem escolas ...... ... .................. . 
Percentagem população infa ntil em escolas ............... . 
P ercentagem população infantil sem escolas .............. . 
Itencla do Estado . . . . . . ....... . ...................... . 
Despesa com o ensino primario .......................... . 
P ercentagem da despesa ............... . . . ... . ....... . . 

RIO DE JANEIRO 

E scolas isoladas . . . . . . .......... . ....... . .... . ....... . 
Grupos escolares . . .................................... . 
l:Jscolas municipaes (faltam dados). . . . ................ . 
~scolas particulares (faltam dados) . ... . ................ . 
Iatricula ...... .. .............................. .. ... . 

. 'requencia. . . . ................ , .... ... ............... , , . . 
' opulação do Estado .. . . . ... ... ...................... . 

População escolar. . . . • . .............. .......... ..... . 
_.Jopulação escolar sem escolas . . ................... . . . . . 
.t'ercentagem populac;;ão infantil em escolas ............... . 

ercentagem popu lação infantil sem escolas ..... .. ....... . 
Hencla do Estado. . . . ............ . ...... ..... ...... ... . 
J)espesa com o ensino primarlo ..... . ...... . . . ............ . 
.lJercentagem da despesa ... . . .. .... .. .... .... ......••... 

'"scolas isoladas. 
~..: scolas reunidas. 
Trupos escolares . 

E scolas modelo. . . . . 
Escolas complementares. 

S. PAULO 

~... • •• • ........ .... ..... o •••• ••• • . 

!~scolas municipaes. . . . ...•... ... ....... ....•.• , ...... . 
· • scolas particulares. . . • .. . .................. • ........ . 
;,ratriculas . . . . . . ......... . ........... • .......•......•. 
i!'req uencia. . ............... .. .. ..•....... .. . ..•..• 
'População do Estado. . . . •...........................•.. 
' 'opulação escolar. . . . ..... .... ................... .... . 
'opulação infantil sem escolas .. .. ....... .. .. ........... . 

Percentagem população infantil em escolas ............... . 
''ercentagem população infantil sem escolas ... ..... .... . . 
- endas do Estado. . . . . . .... . ........................ . 
1 espesa com o ensino pri-mario .... . .. ........ , .......... .. . 

ercentagem da despesa. . .......................... . 

PAI1ANÁ 

,rupos escolares. . ..... ... .. .... ... ..... . . . ....... . 
Escolas compleJ?entares ............... · ... · · · ... · · ... . 

.<.. colas municipaes . . ...... ...... . ... . .............. . 
Escolas particulares. . . . . . ............. · · · · · . · · · · · · · · • 

82.703 
52.316 

1.157. 873 
138 .944 

56.241 
õ!l o/o 
41 o/o 

67.042: 842'500 
11. 081:120 000 

17% 

463 
50 

a0.871 
19 .038 

1. 549.202 
185.904 
155 .033 

16 o/o 
84 o/o 

21.471 :119S35 7 
2 . 403:094$225 

11% 

1.7~2 
52 

1ll4 
24 
10 

423 
1.129 

2s2.1ns 
196. 8'/9 

4.950.316 
594.037 
31)1. 79 

44 % 
56 o/o 

137.484:000$0()0 
23.218:000 OOú 

16 % 

5õ4 
12 
26 

2 
35 
53 
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l\1atricula . . . . . . ........ . .. . ............... .... · ·. · · · · · 
Frequencia. . ...... . .... .. · .............. · ·. 
População do Estado. . . . .. ~ ... ......... ...... .... .. . · · · 
:fopulação escolar. . . . . . . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
População infantil sem escolas ...... . ............ · .. · · · · · · 
P ercentagem po]J'Ulaç.o'i.o infantil em escolas .. .. ........ · · . 
P ercentagem população infantil s enn esco1as ....... · ..... . 
Renda do Estado. . . . . . ......... .......... ...... ....... . 
Despesa com o ensino primario .. ..... ... .. · · ... · · · · · · · · · · 
Percentagem da despesa. . . .. .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Escolas isoladas. . . 
Escolas reunidas. . . . 

SANTA OATHARINA 

Grupos escolares ...... .. .....................•...•..... 
Escolas complementares ......... .. .................. .. 
Escolas municipaes .................................. . 
Escolas particulares. . . . ........... ... . . ... ........... . 
Matricula .... . ..... .... ... ......... . . . .. ........... . . 
Frequencia. . . . . . ..... . . ............. .. . .... .•..... .. . 
População do Estado. . . . • . .... ... · · .... · ............ · . 
População escolar. . . . . . ..... . ..... .... .. . .. . . . ....... . 
População infantil sem escolas . . . ... . . . ... . .... ....... · · · · 
Percentagem população infantil em escolas . ... ...... ..... . 
Percentagem população infantil sem escolas ....•.....•...• 
Hend,a do Estado. . . . . .. ...... ..... .. ... . ... ... .•... . ... 
Despesa com o ensino primaria . ....... · . .... . ......... . . 
Percentagem da despesa. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

RIO GRANDEl DO SUL 

Escolas isoladas. . . . . . ................ .......... ...• •. 
Grupos escolares. . . . . . ....... .. ... ...... ....... .. ... . 
Escolas complementares. . • . . . ........ . ......... • . ..• 
Escolas municipaes ..........•.....•................... 
Escolas particul,ares. . . . . . .................•.......... 
Matricula ............ . ... .... ......................... . 
Frequencia. . . . . . .. ..... ...... . . ................... .. 
População do Estado . . . . ........... . ... .. ... . ........ . 
População escolar. . . . . . .... ....... .... . ....... ....... . 
População infantil sem escolas . . . . .... . . ... .. .....•... 
Percentagem população infantil em escol,as ............... . 
Percentagem população infantil sem escolas ... .. ...•.•... 
R enda do E stado . . ..................... ..... ..... . .... . . 
Despesa com o ensino primaria ... .... . ... ................ . 
Percentagem da despesa .............................. . 

MINAS 

Escolas iso~adas. . . . .... . . ........................... . 
Grupos escolares. . . . .... . .... ... .... ...... .. ... .. .. . 
Escolas municipaes. . . ....... .. . ... ..... . .. . ....... .. . . 
Escolas particulares. . . . . . ........................... . 
Matricula .. . . ...... . ............... ... ............... . 

23. 4G3 
17. 55~ 

727.630 
87.315 
63.853 

26 % 
74 "á 

11.917:184$250 
1 . 326:589$209 

ll o/o 

455 
6 

11 
7 

7J 
168 

41.753 
33.65') 

608.423 
73.010 
31. 252 

57 o/o 
43 %' 

7 .158:000 000 
1.503:000$000 

20 % 

1. 981 
9 
1 

540 
427 

127.340 
101.131 

1. 961.9 73 
225. 435 
98.095 

56 o/o 
44 o/o 

24.800 :000$000 
4.097:624$000 

12 o/o 

1. 560 
170 
571 
883 

230.106 
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F requencia (3). . . . • . . . .. . · · ..... . .. · · .......•• ... ..• · 
P opulação do Estado. . • . . . ... ............ . .. .. .• .. .. ..• 
P opulação escolar. . • •. . .•.....••...... . . .... ........•.. 
P opulação i$ntil sem escolas ..• .... ........•.•....•••. 
Percentagem população infantil em escolas .... .. ....... . 
P ercentagem população infantil sem escolas . ... .... .. .... . 
PJenda. do Estado. . . . ................. .. .. .. .... .... ... . 
Despeza com o ensino primario ................ .. ......... . 
Percentagem da despe&& ... ........................... .. 

MATTO GROSSO 

~scolas isoladas. . • 
..,.rupos escolares .. 
E scolas modelo. . . . 
E scolas municipaes. . . • . . .. .. .. . ........ .. ........ . .. . 
E scolas .particulares. . . . . . .... . ................ .. .... . 
-:liatricula. . . . . . .... ..................... .. ........... . 
F requencia. . . . . . .... . .......................... .. ... . 
População do Esta.do. . . . . . ... . .. . .. .. . . ............. . 
·>opulação escolar . . . . . . ....... . ................ . ..•... 
>opulação infantil sem escolas. . . . .................... . 

Percentagem população infantil em escolas ................ . 
Percentagem popul,ação infantil sem escolas . .............. . 
Renda do Estado . . . . .. . .. ..... ..... .................. . 
Desp esa com o ensino primario. 
Percentagem da. despesa. . . . . 

GOYAZ 

Dscolas isoladas. . . . . . . .... .. ..... ....... ... ......... . 
'}rupos escolares. . . . . . ... . •......... .... .. ... . ..•... . 
'Jscolas complementares (2) . . . . .... ............ ..... . 
Bscolas municip,aes (faltam dados). • . . .. ... ......... . . . 
I-Jscolas particulares (faltam dados) ..................... . 
z,fatricula o • o o • • • o o o •• o o ••• o: o o o o •• o o o •• o o ••• o ••••••••• 

F requencia. . . . . . ... .................. ........... . . .. . 
População do Estado. . . . ...........................•..• 
Popu~ação escolar . . . . . • ................... . .........•. 
População infantil sem escolas. . . . ... ....... ....•....•.. 
Percentagem da população infantil em escolas ........... . 
Percentagem da população infantil sem escolas .......... . 
~ ,enda do Estado . . . . . . ..................... . ......... . 
Despes.a com o ensino primario ............ .. ............. . 
Percentagem da despesa .•.••...... .. ... ... ..........• 

RESUMO 

87 . 611 
5.319.727 

638.367 
408.261 

36 % 
&4 o/o 

56.189:056$950 
6. 384:537$000 

15 % 

154 
4 
1 

11 
41 

8.086 
6.664 

225.065 
27.007 
18 .924 

29 % 
71% 

4.718:230$705 
601:624$000 

12 % 

133 
1 
7 

3.149 
1.479 

526.370 
63.164 
60.015 

5 % 
95 % 

2.113:681$000 
152:260$000 

7 % 

Dados relativos á diffusão do ensino primario no BrasU 

Escolas isoladas. 10.402 
78 Bscolas reunidas. ·················· ·· ············ 

{3) O modo de tirar a frequencia escolar no Estado de Minas differe dos 
ttros Estados. 
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Grupos escolares. . . • . •• ..•. ..•..........•............. 
Escolas modelo. . . . . . . .... ...................... ..... . 
Escolas complement,ares . . . . . . ... ............. ... .... . 
Escolas municipaes .. . ................................ . 
Escolas particulares. . . . . . .•.....•........ .. •.. .. ...... 
Matricula .......•......................... • ......... . 
J!'1·equencia. . . . . . •.. ... •...••...•...•....•.••......... 
População dos Estados . . . . ..•....... .. . ~ ... . .......... . 
População escolar. . . . ...............•...•............. 
Poptllação infantil sem escolas ....... ........ .......... . 
Renda dos Estados. . . . ........ · · · · · · . · · · ·. ·. · · · ... · · · · 
Despes.a com o ensino prima.rio .. · ........ ..... · · .. · ... · · 
Percentagem da despesa .....•..•..•. .. •...•.•..•••..••. 

(2) Teem o nome de "collegios". 

589 
47 

152 
2.531 
1. 421 

1. 030 . 752 
678.684 

29 .887.098 
3. 571.877 
2. 541.125 

446 . 637:241$195 
59.570:159$762 

11% 



Qt;.\DRO COMPARAT IVO DA lll.PFUSÃO DO ENSINO PRHlARIO NO BRASIL 

Estados 

Amazonas . . ... . ...••. 
Pará. ...... . ....... .. . . 
Maranhão ..... ... ...... . 
Piauhy .. . .. .. ..... . .. . 
Ceará .. ............... . 
R io Grande do rorte .• .. 
Parahyba .... . ...... . . . 
Pernambuco . .. ...... . 
.Alagoas .. . .. • . .... .. .. 
Sergipe ...... . ........ . 
Bahia ............... . 
Espírito Santo 
Districto Federal ... . ... . 
Rio de Janeiro ..... . . . 
São Paulo ........• .. . 
Paran á . .......... . .... ... . 
San ta Catharina ... . . . . 
Rio Grande elo Sul .. .. . . 
M inas Geraes ...... . .. . 
lVIatto Grosso ......... . 
Goyaz ................. . 

Total 

Es!arlos 

An1azonas o··· · ·· . . •.. 
l 'ará . ........ . ........ 
Maranhão ...... . ........ 
Piauhy . . ........ . ..... 
Cearâ .... .... . . . ... .. .. 
Rio Grande do Norte .... 
Parahyba . . . . . . . . . . . . . . 
PernambllPO .. . ....... 
Alagoas . ... . ..... . ... . 
Sergipe ... . .. . ......... 
Bahia ................ 
Espiril.o Santo 
Districto Federal ........ 
Rio de Janeiro ...... . . 
São Paulo . .... . ...... 
Paraná .... .... . ····· · · 
Sa n ta Catharina ....... 
Rio Grande do Ru·. ... ... 
Minas Geraes .......... 
:vratto Grosso . ... ······ 
Goyaz . . .. .. ....... . .... 

Total .. . 

--

I 
Escolas J Escola.s Grnpos 

I 
i.so la d.as reunidas \escolares 

74 
347 
159 

79 
422 

_Tão ha 14 
l 2.! 

Xão Im 10 
3 

10 
31 

;{ ü 
4 3 

80 
195 
230 
274 
266 
607 
259 
402 
453 

_ "ão h a 2 

5:? 
52 
12 

1. 792 
554· 
45õ 

1.981 
6 

Não h n. 
1. 566 

]54 
123 

10.483 

População 
do 

Estado 

497.817 
969.048 
794.112 
505. 000 

1. ~96 .181 
520 .147 
n5 . 63o 

1.966. -104 
1. 30 7 .514 

4>90. 6-! , 
3.~11.554 

476.~6~ 

l .157' 73 
1. 5-!9. 202 
4.950 . 316 

72.7.630 
60 .433 

1. 961.973 
5 . 319.727 

225.065 
5~6 . 370 

7 

5 
í 
2 

São ha 
50 

194 
26 
11 

9 
171 

4 
1 

5S3 

Popttlaçcio 

escolar 

54 . 986 
116.285 

96 . 293 
60 .600 

l67 .54:1 
62 . .517 
87.075 

235.968 
156.891 

58.977 
3 5 . 386 

57 .175 
138.944 
185 .904 
594 . 037 

87.315 
73 .010 

225. 435 
638.367 

27.007 
63.164 

1-
I 

I 29.~~7 .09 ~ 3. 571. 877 

Escolas ?JW-

ele lo 

Não ha 
1 
1 
1 

"ão ha 

J2 
1 
1 
4 
1 

Xão ha 

21 
São h a 

Não ha 

1 
Não h a 

47 

POJJlllação 
infantil sem 

escolas 

50 . 21.! 
98 . 743 
85 .514 
57.532 

148.181 
53.057 
7J. 775 

174 .4 6 
14, . 395 
-16.776 

3:36.573 
44.347 
56.241 

155.033 
331. 79 

63 . 853 
31.252 
98.095 

408.261 
18 . 921 
60.015 

2 . 541.]25 

Escolas co?n-

ple m enta?·es 

.'lão h a 
24 

Não ha 
l 

?\ão ha 

1 
15 

1 
3 (1) 

Xão h a 
10 

2 

1 
Não ha 

7 (2) 

152 

Escolas 
I 
11 

mmticipaes 1 

I 

I 
Fal tam clados l 

a :J I 

I 
I 

ó6 
600 \ 

Faltam dados, 
2 I 

l 5 I 
29 1 

t 
Faltam dados ! 

423 1 

35 1 

79 1 

540 t 
571 I 

11 I 
Faltam dados ! 

I 

2.531 

I I I 1 Percentage?n P ercentagem. I 
Ida população in- da poptLla-! ja11til sem ção i?JjwntiliR 

escolas 1 sem escolas \ 

!l 7d' !ll '/o 
15 % 85 ~'n 

7,6 % 02,4 % 
5 % 95 o/r 

11 'ió 89 % 
1~ % 85 o/'n 
26 '7o 74 % 
?-
- ~ "{, 75 % 

6 '1o 94 ""o 
17 % 33 ~~ .. 
l3 r:· (r 87 % 
22 "'o 7 !iô 
59 '1o 41 % 
16 % .. <'tr 

44 c• ,r 56 % 
26 % 74 '1~ 
5'õ )~ -13 o/o 
56 % H ',Ó 

36 '/o 64 % 
29 "'o 71 o/o 

% 95. % 

291 o/o 71 o/o 

OBSFJRYAÇÕFJS 

(1) 1: ara cad a grupo de escol a~ de um clistricto, ha os cursos complem ntares. 
(2) T em o nome de "collegios •·. 
(3) O modo de tirar a fl-equencia scolar no Estado de :M.inas clifferc dos outros Estados. 

Rio ele J aneir o, 2 ele J a ne iro de 1922.- J. B. Jf ello c Souza.- O?·estes G !ti?JW?"éícs 

Escolas 

particulares 

23 
12~ 

Faltam dados 

60 
J?altam dado~ 

50 
250 

JT'aitam dados 

H3 
34 

Faitam dados 

1.129 
~3 

16 
4~7 

883 
41 

Faltam dados 

3.421 

nda do Estado 

I 
9 .• 595: 000 000 i 
(1 .593:966 882 l 
5 .302:480$835 
1. 932: 71 000 
5.898: 173$294 
4.033:000'000 
6.122:569$000 

25.907:313$000 
6.497:465 060 I 

5 .489:743$185 
29 .361: 500 000 

5.406:500 000 
67.042:842 500 
21.471 :119 357 

137.484 : 000$000 
11.917:184.~250 

7 .168: 000$000 
34.300:000$000 
56.189:052 050 
4.71 :260$705 
2.113:684 000 

446.687 :24U195 

:Jlatrlculas Frequencias 

4.772 
17.5412 

9.779 
3.068 

19.360 
9.460 

15.300 
6] . 500 
8.496 

10.201 
->8. SJ 3 
12.823 
.. 2. 70 3 
30. S71 

262.158 
23.462 
4J.753 
]~7.350 

230.106 
X.08G 
3.149 

1. 030.752 

I 

3.622 
10.801 

6.312 
2.325 

10.137 
6.855 

13.280 
47.625 

6.519 
7.696 

38.745 
.97± 

52.316 
19.038 

196.379 
17.556 
38.659 

101.131 
87.611 (3) 

6.06.! 
1.479 

678.684 

Drspeza \ Percentage'll 
CO In o ensino da 

p1·imario I despeza 

I 
1.001:400 ooo , 10 % 
1.005:773$2881 10 % 

448:570 9051 8 o/o 
195:000$000 1 10 % 

J . 052:590$500 I 17 o/o 
432:118 000 10 % 
oxo:ooo.ooo 10 o/o 
775:792 O OOI 3 % 
:i09: 116$500 ! 8 % 
;)19:480$000 \ 9 % 

1.450:000$000 5 o/o 
552:468$13;; lO '1o 

]1.081:120 0001 17 % 
~-~()3:094$22.5 11 % 

n. n : ooo!)ooo 16 o/o 
1. 326:589 '209 11 % 
l. 503:00030001 20 o/o 
4.097:624 000 ]2 o/o 
G. 38.J.:537$000 15 o/o 

GOl :624.000 1 12 o/o 
]52:260$000 7 % 

59.570:159.7621 11 % 
I 
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As promessas e os resultados da Pedagogia 
Moderna ( * ) 

Minhas enhoras, meus senhore,s - >Sejam as minhas palavras à'e escusa 
o g:r·emio de prafissionaes, que me têm de ouvir, a mim, inexperiente na 

.>raüca e no meneio da es'Cola publica! 
Não' m'o leveis a 1nal. <O .entl-anhado awe·go ás questões de ensLno, que 

•dquiri elo trato com a adolescencia, nas bancas de exames de preparator:ios, 
na Escola Polyte.c.hn:ica, onde professei algum tempo, insensivelmente, me 

:red:izpoz a observar, por menor, as instituições dos ,povos o1ienta.es e euro
eus, persuadimdo-me, com o exemplo, que, :fóra daquellas, 'lláo ha. meio de 

• onjurar os nossos males. 
Mas, o rucaso feliz, que me deparou modelos inexcedíveis, não influiu no 

1eu espírito, a ponto de a.pagar -Jhe <o conceito do grande épico: 

... posto que em scient:.es muito cabe 
Mais em :particular o expeJ·tõ sabe. 

Ampare-me, pois, a magnaniiiTiidade de tão rcom;,p icuos mestres e mestras, 
1jo saber e dedicação profissional nos honrann, e honrariam qualquer nação 

c'vilizada; e cuja presença, aqui, !IThe desvaiTiec e commove. 
Relevas o embaraço d e quem veio, perante rvós, mau grado seu e a h l:s

h ncias de amigos ben9'VoleaJ.tes, tratar de assum.pto, que tramscende as suas 
f·: rças . 

A em,presa, porém, é das que tenta.IIJl e emvolgam os hom9ills de coração, 
€ des te, nasce o amor, que, ·no .sentk· de Au,"'Usto Comte, "dispõe de poder 
C vino, quando é verdadeiro e não teme a cruz". 

Só assim se ex>plica porque forarrn, em geral, os gra;ndes renovadores da 
P' dagogía. homens mais de coração do que da arte, que elles proprios inspi
rc.ram. e enriqueceram . 

.:Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, Frrebel, Ma.nn, para falar só dos prin
cipaes, deveram mais á s ua intuição g nial, do que á ,profissão, que ;nuruca. 
exerceram os primeiros, e os 111ltimos, só taroe e intermittentemente. E' por 

(*) Conferencia rea.1iza.da na Bruhia pelo Dr. [\l[ign.LeJ. Calm0111, em 1• de 
Agosto de 1915 e inserida lllOS A1maes a requerimento do Dep,uta.do José Au
gusto, na 117" sessã,o, do dia 7 de Ou tubro de 1915. 
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l§so que se attribue a Herba;rt rpapel saliente na p edagogia de P e sta.lozzl 
.pois, sem o concurso daqueHe, o conjunto de suas doutrinas n ã o ahegaria a 
ser, de plano, compreh endi<'Lo, 'll.em divulgado, tal a de!fi.cien!cia do seu •P·reparo . 

SeJ!D querer alar-m.e a tão altos p adrões, que estão .para mim, COIUlO Gul
liver, em rellação a um hrubitante de Liliput, al}enas inv;oco, para benefic:o 
meu, o sincero e desvelado apreço que, desde o inicio da minha 'V1ida. publica 
dediquei á !CaJUsa da mslrU!!Cção, ,procurando, se!lll!P~'e , por mamifestações r ei
teradas - ou expuzesse as minhas imvressões do Oril)nte, ou fosse repr" 
senta,nte deste Districto no C'ongresso F ed ral, ou servisse, aqiUi, IIIO Conselhú 
d e: Instrucção Publica e na Secretaria de .A.g·ricultura, ou occupasse a pasta 
da Viação - demonstrar o em quanto estimav;a a educação op.hystca e moral 
do povo, e quanto instava rehabilitar o Brasil da macula maior, que, depoi 
da escravidão, lhe fico.u, de ser o paiz do mU!Ildo que, em jprolporção , m eno ' 
tem fom€'Iltado o ensino p.ub1ico! 

E:iJs os meus titulas, pa:ra ser ouvido de vós, sem acrimonia n em menoo
;prezo, e antes com benignidade, em desconto das boas intenções, accommo 
damG,o os vossos ouvidos ás !faltas e deslises, rque serão muitos e sevt>roE" 
attenta a insignificancia de m eus conhecimentos didacticos. 

Conforta-me, porém, a cer teza de que, com o !V'osso "sabea:- de experienia. 
feito", lograreis, :fa.cilrrne.n te, sepa.:rar o joio & trigo, que, escasso, 1m de co · 
lher, á ventura das min.has via.ge.ns e peregrinações aos lagares santos d: 
jpeda gogia., onde vós outros, certo, havíeis de grangear messes optimaJS. 

Ainda assim, o ambiente, que oreou, como houove quem appellidasse, c 
"o instincto da pedagogia", me lrrnpregnou, prof.undamente, do sendment<, 
verdadeiro da funoção da escola, [!)O desenvo·lvimento llal'I!Ilonico d as facui 
dades humanas, e, portanto, na coru;tituição dos termos necessa.rios á felic..• 
dade 'Universal. 

Quando, em JuLho do amuo passado e pouco antes da guerra, voltei 
Suissa, não foi sem en10ção qUJe conteJmplei, de <novo, as montanhas e os lagc; 
da.quene paiz predestinado. 

Com que prazer sorvia o ar tão opuro e bramdo d a mamhã, bem diversv, 
então, do que respirara no inverno, e que parecia carrega<'Lo das aspertz::. · 
dos cumes r·eveS<tidos de neve! .A!s arvores havia:in perdido o aspecto de fa•·. 
tasmas de braço'! erguidos para o céu; e os ramos :frondosos irucllnavam-•, , 
meiga.ment·e, sob o opeso da;s filares e dos fr:utos de cores claras e m aJtiza.dll-' 
As oorejei.ras, .sobretudo, com o.s 5e'l.ls brincos de coral, davam á natureza 
do[!)aire dos gr=des dias. 

Costeavamos as m argens do lago de Neuchatel, teujas vides famosas .su
biam tren1ulas .pelas encostas, e, entre o f'-umdo azUl do céu e o •ve•·de d~ 
montamha.s, como que se distinguia a f igura de •Pestalozzi, no alto de Yverdo ••. 
a reflectir-se nas agua.s 1imJPidas do lago. 

Foi alli, na outra extremidade deste la_g1o suave, .que eLle veio, afinal, a 
dar a medida ide S€\U genio, sempre agitado e combalido opelo .soffrimento e 
pela perseguição dos .homens. 

Continuamos a viag~. e , aos vanes ·risonhos, s uccediam-se as monbl. 
n.b.a.s, com os seus renques de pinheiros, que, na a p,parencia. fragil, têm ma.• 
força de resistencia do que os gr andes colossos das nossas f lorestas lutando, 
sempre virentes, contra os aludes de n eve, e os v entos gela.dos do n orte' 
Como o seu feitio nos ijembrava o de J>estalozzi, sensível e docil, qua.J se 
julgaria daquelles, á [mais ]eve brisa; mas, inflexlivel, na força interior, q1Y' 
o fazia arrostar todos os contratempos, tal rcomo a 'Vez em que, aind~ criança, 
durante um terremoto, entre o paNor geral, fo~ a unica pessoa que ousou pe
netrar. na sala de estudos, e , calrrnamente, r etir'ar-se •com os liV<ros sob o braço . 
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ClhegaJrn.os ao Gurnigel, •e, no vasto atrio do notel, logo se nos apresen1lou 
â vista um quadro com cartões postaes, que reproduziau:n. passos da 'Vida do 
i.m:mortal pedagogo e de sua faJrn.ilia. Et·am Vendidos em beneJiicio do esta
belecimento de Neuholf, hoje a.dquirido pelo governo e ~restaurado lllOS moldés 
par elle idealizados, e, ao mesmo tempo, traduziam uma homenagem á sua 
m emoria, por occasião da e:x;posiçãJo nacional, que se inaugurara em !Berna. 

"' Do tópe daqtuella.s monta;nhas, onde ·viera restabelecer-se de seria enfer-
m idade, foi qrue, contem!Pla.ndo oo be1los pamoramas que se desenrolavam á 
v ista, pronu.nciou as famosas ,palavras: "Admiro a belleza da paisagem; mas 
pelllSO, de preferencia; nos habitantes destes va11es ,pittorescos, no :povo q,ue 
soffre com a sua instrucção viciada, com a sua ignoran/cia e á. sua mweria" . 

E tinha razão, porque a Suissa era, a esse tempo, um paiz pauperrimo, 
em q.ue os homens validos se ex,patriavam, paxa ganhar a vida como soldados 
mercenarios, tão ,penosa e .aspera se mostrava a matureza com elles, e, por 
fim, no proprio interior, a guerra e as revoluções tinham desolado grande 
parte do terr'itorio. 

E11e, mesmo, que fôra um dos chefes do movimento de 1798, esta a lli 
doente; de que? Do esforgo extenuante , a que se obrigara em Stans, para não 
faltb.ar á vocação de toda a sua vi$, a qual o levara a responder aos seus 
a;rnigos, donos do !poder, quando 1he offereciam os mais rendosos cargos, a 
phrase divina - quero ser só mestre-escola. 

Imagine-se um homem, qrue é incum!bido, - protestante, de ensinar a 
catholicos; trevolucionario e victorioso, ·de reformar e exalçar o m ·oral de uma 
população vencida, de tradições conservadoraB, e arruinada pela guerra civil. 

Galbriel Com.payrê, que sQIUbe tão bem retratar..Jhe a vida, e de q;uem to
mamos algU!Ils dados a seu respeito, rvisitando aquella região, quasi um se
culo àepois, podia dizer sem emphase : "Os homens como !Pestalozzi não pas
sam em vão velo mundo; o pensamento, tambem, {Produz os seus frutos, pois 
que, com a continuidade dos esforç.os e o concurso do tem,po, chega a fazer 
reinar a {Paz, a aàundancia e a fe1~cidade, oiilde, antes, não havia senão fa
:uatismo, guerra e miseria". 

Achava-me sob o encanto de impt·essões ;tão puras, quando os prantos e 
0s olhares desvaira.dos dos .hospedes do hotel começaram a me chamar ã 
~ealidade. 

Que havia? Qual era o motivo de se esvaziar, da :noite para o dia, wn 
hotel, que era só festas e aleg.ria, de tal modo que mão restay;Ún, na noit~ 
] G costumado. baile semanal, mais que dous ou tres retardatarios? Que terroc 
·Pa nico foi esse, capaz de perturbar a vida ti"anquilla e feliz em páramos tão 
!onge da terra? Uma só palavra, um só grito, um só ai, dizia tudo - guerra! 

E , os que não q·ueriam KX·er, como eu, em tamanha calamidade, desen
cadeada :por um po•vo, que, desde cedo, se abeberara e imbuíra nas doutrinas 
;pacificas do visionario de Burg·dorf, tiveram de se curvar em face da durá 
realidade, descendo, tambem depressa, antes que a cilccu1ação \dos trens, isto 
é, a vida universal, cessasse . 

De =de vinha a contradicção? Na Suissa, as idêas e os methoa.os Q(J 

Pestalozzi conduziram á paz; na Ali manha, era o inverso - de uma longa 
paz, passava:se, de repente, á guerra mais desbragada que o mundo tem co
nhecido. 

Seria a fallenJcia da educação moderna, como já, antes, truntos nav1an1 
Proclamado, incapaz de anodnicar a alma :humana reifracta.r.ia, ao fE de u.n1 
l\'eculo de esforços? 

Seria a !alta dos l)ro:prios methodos, que IJJ.ão tinham bastante plasticidaae 
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para se applicar ás dive rsas raça.s, e exercer sobre ellas os mesmos effeitos 

benefi"cos '! 
Seriam modificações ou adaptações, tão desaccoraes com o verdadelro es-

. 'pirita de Pestalozzi, que lhes bromarrurn a tal ponto Qg f•rutos? 
E ' 0 que merece exarnina.d'o tpor nós, qflle temos grande facilidad e em 

traJn!S!Plamtar idéas e ,mer.hodos exoticos paJra o nosso ,meio·, sem Q estagio ne
oessario, que permitta julgar aa sua aJCclimação definitiva. 

E, a esse !IJro.posito, occoroe citar-vos UliTl caso, cuja moralidade !Ilao con
vem desp;rezada. 

Quando estive em Java, ha annQS, conheci o PrOtf . r<obus, Director dn. 
e»tação experimental d Passoeroean, e uma das maiores summidades da chi
mica agrroola, cuja perda !Prernatu.ra a t é hoje a sciencia deplora. Contou-me 
elle que, logo depois do appareeimento à.IO se?·eh (doença bacteriana, que arrui
nou completamente as plantações da ilha), o Governo das Indias Hol1andezas o 
incumbiu de percorrer os diversos .paizes, onde era cultivada a canna de a~s· 
s ucar, e de colligir espedmes das variedades, qflle lhe parecessem 'interessay,. 
tes, para organizar em Java um museu v'ivo de todas as ellas e de onde se pu
dessem obter os exemplares necessarios ás pesqillzas experimentaes. 

Mas, com o seu espirito reflectido de homem de sciencia, disse el~e de Gl 
para si: se houvesse, nestas plantas, doenças imcubadas e que só explodissetn 
sob a aJCç·ão de clima e solo differ ntes? Se a propria c ontaminação do sere h 
se fizesse pe:J.o solo, e não r espeitasse a es!!Jecimes, wbalados <pela mudança d< 
meio e demora excessiva dos ft·ansportes? 

Resolveu, então, pedir ao Ggverno uma ilha dese;rta perto de .Java , e a lu 
mandou plantar os rpés importados. 

Nada ficou da <plantação, porque doenças de toda ordem a devastarau, 
com!Pletamente. Se não fosse a ·p;recaução que adQptou , em vez de livrar a:> 
;p.lamtações da Hha de :uma peste, teria introduzido novas pr~s e da pem· 
especie. 

El' , >infelizmente, o q•ue nos te,m acontecido, não s6 quanto á criação 
a.g;ricultura, com a importação de sementes e ·a nimaes reproductores ínficio
nados, s enão tambem, em domínio mais importante, com a fa;rr agem àre dou
trinas e methodos, :Lnt;roduzidos a esmo, q.ue, de ,prolll:Pto, se corrompem, entP 
mós, e acabam, corrompendo-nQs as meLhores fibras. 

Deixando a diversão, rvoltemos a considerar os v3!rios t'tens assignaladOJ 
com o cuidado, ;porém, de intervir a ordem, em que :foram proposws. 

A adopção dos rrnethodos de iPestalozzJ, na AJ.lemanha, deve-se a duas 
circumstancias espooiaes : uma, á estada occasional de Herbart na ,SuisS!l. 
como professor de uma frumHia em Zurich; e a out ra, ao estado de espírito, 
que reinava na Prussia, depois de I ena, e que 1evou Fichte a incu lcar tae• 
methodos como a taboa de salvação rnacionaJ!. 

Sim, ,porque, com a continuação, as perseguições, soffridas par Frreool, 
por Diesterweg, que ousou declarar, como Director da Escola Norunal d• 
Berlim, que "a obra do pedagogo suisso era o fundamento das escolas p u
blicas da Allemanha", attest!l= quanto a evolução das idéaJS, neste paiz, 
andou sempre de concerto con1 a adversidade, ou a opulencia. 

Cumpre, porém, atttibuir a H erba>rt a parte maior no movimento de dit
fusão dos princípios de P estalozzi, rposto que 1he cailba, quanto a mim, a r es 
ponsabilidade da desnaturaç;ão, por que os ideaes deste passaram na Alle· 
manha, com o intento de transformar em systema o que, no seu pensar, 
dev'i•a ser s ó iniciativa e mo·vim.e nto. 

B asta o fecho do complicado edificio qu6 ~onst;ruiu - a educação, pela 
instrucção, - para se descobr~r, logo, o ponto :fraco da estructur a . 

T ive ensejo de 'CaJt'acterizar, a lhures, esse !Pendor da raça gerrnaJnica, que 
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consiste, digarrnos assim. em mecanizar tudo, desde as sciemdas mais simples, 
até as concepções mo.raes mais pruras e elevadas. 

E' de advertir que não escapO'Il Pestal·ozzi a ta1 tendencia, qua.ndo, em 
dado mome nto, o qruiz empolgaJ.•, .senão mercê à 'a inconstancia dos successos 
de s ua vida, que ;não deixaram rumo.rtecer os impetos de seu bem inspirado 
coração. 

O predomin!o da escola de Herbart na Allemanha, e em grande parte 
do mundo, é !rrecusavel; mas, entre os povos de diversa indole, não pro
duzia dam;no tão grande como ali, onde se haviam de accentuar as pro
pensões naturaes. 

Ajunte-se a isso que, sob a i'llfluencia de Fi<::hte, o Estâdo se esforçou 
por fazer da escola um meio de realizar determinadas aspirações, isto é, as 
wspirações de uma casta d·irigente. 

Por que se me não tache de parcial este juizo, recorrerei ás observações 
do pedagogo allemão L. Gurlitt. publicadas em 1909, e resumidas pelo es
criptor hespanhol Lorenzo Luzuriaga, que definem, precisamente, as razões 
ÕO CaJSO: 

"Oonsiclerou-se, até agora. co??W film àe educação, u.ma attit'U<àe 11arcial: 
o p?·eparo para ~tma classe, wnw casta., uma nação, 111ma confissão 1·eUgiosa,; 
p orém, não, um fim geral. A educação actual ;não significa, J(ie ordinario, 
liberação, m.as uma restricção e um enleamento das forças existentes na. 
criança. IDnclausura o espidto, cerceia o horizonte visual, extingue o desejo 
de um crescimento illimitado, e a esperança de poder alargar um dia o aper
tado circulo, que lhe prescreveram. Não vê o menino, nessa educação, a pos
sibilidade de transpor o ambito estreito de suas relações economicas e so
ciaes, para penetrar no oceano da vida. Mesquinhez e pusillanimidade são 
os estados de animo, debaixo dos quaes vivem as criamças na escola e em 
casa. 

"Não se considera o joven como uma personaliãade autonoma, como 
membro de uma communidade livre, senão como um ser, do qual podemos 
Oispor a nosso talante. Mas, não se tem o direito de fazer da criam.ça um 
producto limitado, confessional, social, moral. Na vida, r einam as opiniões 
e tendenc!as mais oppostas, e não é licito hypothecaJ.·, sem 0 seu consen
timento, a futura vontade da criança . Só diante de Uma absoluta unani
midade de pareceres, poderia justificar-se essa norma de proceder. N q. Alie
manha, por exemplo, a prinOipa,l ftmcç~D! da escola, é a àe formar os meni
nos com espi?·ito ohristão - confessional, B patriotico. A resposta a isso é 
dada pelos 3. 000.000 de votos socialistas allemães, qtte representa,m a oppo
sição á igreja :nacional e á fÓNna monarchica ào Governo existente.» 

O methodo de Herbart, em que elle, força é render-lhe justiça, se con
tentava de filiar a pedagogia na psychologia, a qual, de accordo com o 
seu modo de ver, havia de s implificar tanto os processos de educação, que 
poderiam as proprias mães incumbir-se de os applicar aos filhos, restando 
só uma insignificante minoria para as escolas publicas, foi transformado em 
formula de Estado, applicavel, indif'ferentemente, a todos, afim de adquiri 
rem a mesma compleição moral. 

E' outro escriptor allemão, e dos mais celebres, Natorp, quem nos ex
plica, porque a psychologia do grande pedagogo podia prestar-se a taes 
sophismas : "Sem duvida, o emprego dos processas das sclencias :naturaes 
não se justifica só no campo, que lhes é prop;rio, mas ta.m.~em em outros 
domínios, onde os problemas sejam susceptíveis de certa eq'uivalencia com 
os daquellas. Porém, nellas mesmas, o valor dos processos não está IDO que 
alijariam sem pesar: no emprego, que fazem, das "forças" hypotheticas ou, 
o que é mais verdadeiro ainda, das acções "occultas". Pois bem, este resto 
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medieval, estes ~lementoló meio metaphysicos dos processos das sciencias n a
turaes da época são precisamente os que, por desgraça, a psychologia de Her
bart, no domínio theocico, acceitou para modelo e copiou com demasiada 
/fidelidade; seu processo foi, metaphysicamente, alnda mals longe do que esse 
falso modelo, e quiz elle que assim fosse." 

Não ha estranhar que uma casta medieval se apoderasse do methodo, 
em beneficio proprio. 

Mas, direis: a influencia de Frcebel veio corrigir taes defeitos. 
Infelizmente, a acgão deste, no que tem de aproveitavel, ficou sempre 

circumscripta ã primeira infa.ncia; e, tambem, se resentia elle das mesmas 
inclinações. 

Basta attentar nos dons, <nada accordes com a natureza, mas com idéas 
metaphysicas sobre os numeres, para descrer do seu poder de regeneração. 
Definiu-se bem a si proprio, dizendo: "Continuarei meus estudos, sem dEoixar 
de systematizar, symbolizar, e procurar as analogias e as identidades , entre 
todos os factos e todos os problemas que me interessem". E' a razão da 
nebulosidade dos s eus escriptos, que se amoldavam ãs interpretações m ais 
disparatadas. 

Ver o que pensa do material de ensino: "Se o meu material de ensino 
vossue alguma efficacia, deve-a não ao seu aspecto exterior, que nada tem 
de saliente, nem offerece novidade, mas, unicamente, ao modo por que rue 
sirvo delle, isto é, ao meu methodo e á lei philosophica .sobre a qual o fun
dei. " Não foi pela observação da natureza que chegou a organizal-o, porém, 
mediamte principies ontologicos. 

Assim, da esphera, diz que é o symbolo da unidade e, como tal, deve 
ser para a criança o primeiro brinquedo. Mas, accrescenta razões ponde
rosas, a seu juizo: "O espherico é a manifestação da diversidade n a uni
d a de, e da unidade na diversidade. O espherico é o geral e o particular, o 
universal e o individual, reume a perfeição e a imperfeição, o completo e o 
incompleto, etc. " 

Ha mais: a bola deve ser dom da irufancia, porque Ball é uma p alavra 
symbolica, formada com as letras tOirn,adas ás tres palavras Bilà von all, isto 
é, imagem de tudo. 

E não acabaria, se quizesse mostrar a correlação com o anno de 1836, 
cujos . algarismos tiinham, para elle, sentido occulto. 

Citando esses trechos, não quero diminuir o merito nem os serviços de 
Frcebel, cuja parte, na histolia da educação, póde, em impnrtancia, collo
car-se, immediatamente, após a de Pestalozzi, o mestre , "cuja influencia 
foi decisiva sobre elle." 

!Mas, era o amor das crianças que o aJITancava ãs lucubrações inextri
caveis Cio espírito, obrigando-o a descobrir meios de lhes alhanar os pri
meiros passos na vida, afim de tpei'correrem, sem fadiga, o ICaiilinho aspero, que 
conduz â felicidade na terra . 

No mais, o atavismo da raça o dominava, levando-o a exaggeros e con
tradicções lastimaveis, que contribuíram, infelizmente, para manter a con
fusão na maioria dos espÍritos. 

E' por isso que os americanos do norte, tendo á sua frente o afamado 
mestre Stanley Hall, proscrevem os dons tradicionaes de Frcebel, e não se 
;pejam de proclamar: "Os Fu:rebelianos conservadores aJC!ha.m-se tão longe de 
Frcebel, como certos christãos, São Thomaz ou Calvino, o estão de Christo, 
e certos positivistas de Augusto Comte". 

E lã, foi que o jardim de infancia encontrou a sua terra de promissão, 
porque, ali, se guardou de Frcebel só o intento, adulterado tantas vezes, que 
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era cultivar a criança, pTeservando-lhe a personalidade, como o jardineiro 
diligente faz com as mudas de plantas preciosas. 

Os proprios pedagogos allemães reconhecem que, nos Estados Unid,os, já 
se acha realizado o typo da escola do porvir, a que Dewey deu !forma defi
nitiva - a verdadeira escola popular, em que se respeita a personalidade 
humana, sem preoccupação de clâsses l!lem de posição social, mas, unica
mente, tendo em vista a differença de capacidade espiritual dos alumnos, 
e os destinos da sociedade democr:Üica em que têm de co !laborar. 

Na Allemanha, recentemente, é q·ue o ·mecanicismo da educação primaria 
começou a sofi'rer as primeiras brechas, e, talvez, se attribuam a isso as 
vehementes demonstrações de consciencia individual, qu se affirmaram, no 
começo do al!lno passado, em face da attitude irrit::t.nte e desrespeitosa do 
militarismo prussiano . 

Não era. pois, á fallencia da E'ducação moderna, J{Orêm, á deformação 
•;ropcsitadn. dos methodos de Pestalozzi, como o assignalou Gurlitt, que se 
·levia a guerra, vinda a tempo para entorpecer, de novo, E'Sses ensaios de 
'ndepe<nd'mcia, abafados, aliás, de chofre, com brutalidade inaudita . 

Importa, agora, mostrar a transformação que ia soffrendo, n os ultimes 
empos. a pedagogia na Allemanha, e, para tal, bastará declimtr os nomes 
l e Muncb, Barth, Meumai!Jn, Lay, Lipp, Ziegler, Natorp e Gurlitt, além dos 
nroprios discípulos de Herbart, que têm proseguido no desenvolvimento de 
uas idéas, esforçando-se pelas conciliar com as acquisições da sciencia mo

derna. 
Os primeiros crearam tres escolas, cujas denominações indicam, clara

•Jenta, os respectivos methodos: pedagogia experim ntal, pedagogia philo
ophica e pedagogia independente. 

:Sa, sobretudo. uma corrente. onde esk'l. ultima tambem se filia, que at
ráe toda a minha sympathia, e é a que creou a - .A.rõeitssc7Müe, da qual 

'oram principaes apostolo.s: Kerschensteiner, P a bst, Jessen e Robert •Seidel. 
A escola <to trabalho, de que já se encontram os germens em Pestalozzi 

G Fra?be!. e de que 0ste Lyceu é modelo releva7lte, responde a todas as exi
-·mcias: dos adeptos do intuicionismo, como ser fertil em suggestões na
uraes, e dos infensos a elle - os racionalistas, porque coordena as intui
·ões, para a p.rodu>Cção de um fim determinado e preciso. 

E', hoje. sediço em psychologia - considerar que nenhum meio de cul
tura da vontade sobreleva á acção do trabalho manual, sendo todos accordes 
r,:n •se tornar este cou1-mum aos tres graus do ensino. A.cabaram -se os pre-

1".Ceitos escola~ticos, os quaes degradavam o. esforÇo ph/vsico, que l!lM 
\'isa·va a objectivos guerreiros, ou á satisfac;;ão de instinctos sanguinarios. 
'Ioje. a formação do caracter é o intuito precípuo da ed·ucação, e esta não 
Y'nga, pela instrucç:ãa livresca, ma.s, sobretudo, 'Pelo exercilcio methodico nos 
t ·aba! !tos manuaes . 

A. tal respeito. o progresso maior, no domínio pratico, cabe, incontesta• 
·elmente, á Doutora Maria de Montessori, com as suas "Case dei Bambini". 
rue veio renovar a obra de Frcebel, dando-lhe a base scientilica, de que ca
recia, e introduzindo rnethodos originaes, que permitte::n, quasi desde 0 berço, 
lfvar a aprendizagem dos trabalhos manuaes e corporaes, de par com 31 

acquisição dos primeiros rudimentos do saber humano. 
Julgar-se-ha da sua, influencia, trasladamdo para aqui o seguinte com

mentaTio ão "World's Work", em Fevereiro dé 1912: "A. obra· da Doutora 
!Montessori levantou um novo movimento educativo, destinado a transformar 
não só as escolas da Italia, como tambem as de todos os paizes . 

"Errn J1~nloo de 1911, a SU;issa tornou Offici<LZ o systema de Montessori 
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nas escolCLs p1~blicas. Dua.s escolas -<modelo abriram -se em Pa.rts em Setembro 
ultimo. E numea·osos 'J)r€jparativo:s estão se !fazendo, .para estrubelecer grande 
nmnero de escolas á Montessori na Inglaterra, na India, na Ohina, no Mexico, 
na Repuiblica Argentina e em Honolulu. Nos Estados Unidos, se estabelece
ram escolas em Nova York e em Boston, e a Doutora o!IIJ:o.ntessori recebeu 
consultas e notas acerca da ap<plilcação do methodo, de professo~res de quas! 
todas as <parte.s do mundo". 

Como sempre, n essa lista, o Brasil brilha pela a1~-S enoia, o que não é de 
admirar, havendo, agora, coisas tão sé1·ias na poliUca, para nos preoccwpa.rem ! 

IDntretanto, aqui mesmo na Província da Bahia, quando appareceu o me
thodo portuguez de Castilho, o então presidente da Provi'Ilcia, João Mauricio 
Wanderley, propoz se mandasse um mestre primaria aprender ali a :;;ua ap
plicação pra,tica, e, por poupar despezas, aproveitou a opportunidade de vlr 
o autor ao Rio de J aneiro, e para Já despachou, com essa missão, profissional 
competente. 

O curso i'Ilternacional da Doutora Montessori, no Castello de Santo An
gelo, em Roma, foi, durante a primavera de 1912, frequentado por mais ãe 
100 alumnas, das quaes 50 eram norte-americanas, sem a presença de n"
nhuma do Brasil. 

A impressão, que se sente diante disso, é a mesma que me ficou da 
vis ita ao Museu Pedagogico de Paris, onde en contrei collecções de todos c3 
paizes, desde o Uruguay até ao Japão, excepto do Brasil! 

Que apathia é essa. em assum]Yto tão vital? 
Digam-no os que felicitam os Estados e a R epublica, sem olhar aos in

teresses geraes, que, só a elles, aproveita manter a ignorancia, IJlUm regime, .. 
que é inapplicavel, sem consciencia das responsabilidades de cada qual. 

Já Macé via, com horror, introduzir-se o suffragio universa l na Franç«, 
occupando ella, quanto á instrucção publica, o duodecimo logaa- entre as n. -
ções cultas. E foi esta circumstancia que decidiu da sua vocação, pois, pa!·a 
salvar o paiz, carente de escolas, dos perigos daquella medida capitosa, aba:n 
danou a politica, a que só voltou no fim da vida, e em verdadeira apo1.heo. e, 
entregando-se exclusivamen~e. á obra imperecível da "Ligue française C& 
l'e nseignement", á qual deve a França a a-dmiravel organização escolar ce 
hoje. e, quiçá, a sua existencia. como nação indep0ndente . 

Que dilia de nós, cujo grau, no particulwr, está m uito aqu em <lo (lo 

F.ra'Ilça, antes de J 870, e que introduzimos aquella medida na nossa legisl2· 
ção, h a longos annos?! 

Mas, tornemos á obra da Doutora Montessori, a qual, talvez, possa de-.
pertar aqui, por in<fluen ia. algum enthusiasmo, que, na Italia, o CO'Ilseguit!, 
irresistivel. actuando, decisivamente, para ser votada a. lei de 4 de Junho de 
1911, o melhor monumento que podia elevar um ·povo á grandeza de suas as
pirações immortaes! 

A Doutora Montessori, qufl começou a sua vida profissional, tratando r1e 
indivíduos anormaes, partiu de uma idéa muito simples: porque não applicr-~ 
ás crianças, que se podem co'IlSiderar como seres defectivos, em relaçã.o aos 
que attingiram a plenitude de seu desenvolvimento physico e mental, os 
mesmos processos. que provaram tão bem com aquelles, pelo appello que fa· 
ziam a todos os sentidos e volições aproveitavei~<? 

Deve ella muito, sem duvida, ás pesquü;:as de Séguin e Itard, aos princ!
pios das escolas novas, de que Demolins se fez paladino, e á corrente peda 
gogica. qu~ se accentuou ha algums annos, e que tem recebido nomes diversos. 
senão os mais communs - pedologia e pedagogia experimental; ma>:·, a sua 
contribuição <proprja é inestimavel, por ter dado corpo e insufflado vida a 
todas essas experiencia.s e doutrinas esparsas. 
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A base do seu systema está no prinCIPio da auto-educação, iE:•to é, - o 
desenvolvimento mental da criança deve o.bedecer aos proprios impulsos, e 
não ás suggestões do mestre. O principio nã-o é novo, mas são novos a forma, 
por que chegou a elle, e os meios de realizai-o. 

Eis, co1mo ella narra as ph!l!ses da evolução d•o .seu espírito: 
"Antes da minha graduaçã0 na Universidade de Roma, assistia á clinica 

de psyc!hiatria da mesma, attrahindo-me, particularmente, a attenção os es
tudos sobt·e meninos anormaes. Pouco depois, comecei a estudar as obras ae 
Séguin. Em 1898, ]Jor occasião do Congresso de Turim, occupei-me, pela pri
meira vez, dos anormaes. Dirigi depois, durante dous annos, a Escola Urtho
phrenica, completando me>us estudos em Paris e Londres. 

"Foi enltã.o quEl me nasceu a idéa de que, se reformassemos os methoaos 
antiqu ados e o material deficiente applicado ás crianças normaes, de accordo 
com aquelles princípios, talvez duplicassemos ou triplicassemos o resultado 
educa.ti v o. 

"•Demais, encarregada do ensino de Anthropologia pedagogica no Insti
tuto S•Ujperior do 'Magisterio feminino de Roma, cada vez me convenci mais 
de que os act:uaes ·methoelos àe ensino infhbiant na lenta degeneração do typu 
h~bnwmo em vez ele aperteiçoal-o. 

"Po~co tempo depois . a Associação Philantropica dos "Beni Sta:bili" teve 
a lemtbrança de crear, junto ãs casas opermiaE:·, alojamentos, para recolherem 
os meninos de dous a seis a.nnos. Confiara.m.-me a (\irecção dessas "Case de! 
Bambini" . Dirigi-as a principio, pessoalmente, e, com a continuação, vali-me 
dE' collaboraclores enthusiastas, que Ee uniram a mim c têm compartido os 
meus triumphos e decepções . 

"Ali esiava.mos bem. AqueHes meninos, ainda sem alimentação na e-scola, 
melhoravam de di::t para dia. Todo o nosso me.thocto se reduziu a pesquizar 
processos de educação ma.iE. conformes com as suas forças na;Scsntes. Expe
r imentavainos de continuo. Primei?· o, tJ·c~tamos de os edm,car ?7tUSCUlGir e se?t
so?·io.lmente, ele lhes r'la1· eq~tilibrio ek nta'uimentos nas tc~itnas 1bS1~aes àa vi!la 
pratica, conta se 'L·esifi?·mn a si prop1·ios, t?·ansportCbrem objectos, etc. Depois, 
a s mães nos dizimn: 

"Aqu1 a.prenc!.cm tudo tão bem! Por que não ensinar a. lêr e escrPver?" 
"Mau grado nosso e a tilulo de simples tentativa, emprehendemos dar 

instrucção ás crianças e conseguimo:;:. taes resultados, que determinou isso 
exito pouco vulgar por. parte do publico." 

1\~ão quero proseguir na transcripção, pois pretendia UJpenas mostrar a ge
nese das sua:; idéM, de cuja f'lfficacla se pode julgar pela applicação dellas 
na Italia e em todo o mundo, e, principalmente, .pelo enthusiasmo, que a 
genial creadora desse movimento manitfe!Ota em favor da educação, tão mal 
juJgUJda por ella, emquan.to conservava processos a:naCJhronicos. E' o que 
tr am;pira incon funcHv I ue suas palavras: 

"Quem, ânimado de idéas, anl<-la por uma .perfeição diffusa, gastanao 
energias em lutas inuteis, e em innumeras direcções., chega ao flm da vida 
cam.sado de lutar e notando o parco fruto de Eeu trabalho, por haver sido este 
pouco concreto" . 

"A educação é a. 1WtiCo ieleal q1te nos resta. Pa1·a fazer 1mt m"lb?1do me
lhor, - e como o nutnd•o nálo s-e taz só, - é preci.so to?"'n.Oir bons, ~mt a '111nt, os 
.seus ha.bitCIJntes, que siío os verdadeiros MTifices àa bond.(U;le 1~niver-sal. E, pm·a 
f azer lJo.ns os homens. não ha ca,min•ho ?na,is &i1·ecto elo q1be tratwr àa 1·aiz, 
isto t!, rle um.a eti1wação nova, baseacla na bo1_ulaàe, 1w trabalho e na toleran
cia '111/utua. JJ 

A professora h . panhola . Leonor erramo, que acompanhou o curso de 
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.Santo Ang-elo, ]ílUbliüO~l u m relatorio wcerca dos seus methodos, .sob o t it•u1o de 
- Peclagogia Montessori, cuja leitura ê de aconselhar a quantos se interessem 
nas questões de eneiino, pela minucia das informações e pelo conjunto de gra
vuras elucidativas. 

Os dou'l livros capitaes da illustre ,pedagogista italiana 'hoje tradu zidos 
em .quasi todas as lilnguas europêas, principalmente o intitu r'ado - Il metho
do czetf.a P fldctgogia scientifíca a.pJJlicaío all'educazione intantile nelle case dei 
Bam.bini, são mananciae~' riquíssimos em indicações .para o aperfeiçoamento 
da technica pedagogica. 

Farei aqui uma synthese dos seus :imtuitos e meios ele acção, colligidos 
de uns e ele outros livros, cuja leitura, sómente, puderá dar idéa perfeita das 
modificações, j_ntroduzidas por ella, não só no material de ensino, nas dispo
e·ições dos locaes escolares, como tambem na didactica pra:tica . 

O fim principal éLa escola de lVIontessori é a exaltação da vom.tade e ao 
caracter de cada individuo, .~em as preoccupações das antigas escolas de intel
lectualismo e memorização. 

!Procura a conciliação do trabalho com a llberéLade do ensino, despertando 
as energias infanMs, m.edial!lte estimulantes, que são no numero mais deeen
volvido possivel, preferindo-se, sempre, a poucos estimulantes de a.ccentuado 
contra.s.te entre si, mu.itos estimulantes com dif ferenciação gradual, cada ve.t 
maiis diluída e imperceptível. 

Os objectos, que constituem o conjumto do seu systema didactico, são ta
brlcados em Milão, pela Casa CU lavo1·e dell'Umanita?·ia di Milano, e, em Nova 
York. por The House ot Childhoocl, 200 Fitth A.vemte. 

As ind~cações mais originaes do methodo .são, sem duvida: a abo
lição dos bancos actuaes, ni'Lo havendo séde obrigatoria para os alumnos du
rante as lições, com o fim de respeitar, de modo absoluto, a liberdade doo 
meEmos, em suas mani<festaçõe~ espontaneas; a lição do silencio; a substi
tuiç:ão do material didacti.<:o á mestra, que deve ser sobretudo paciente e si
lenciosa; e a harmonia, para eoffeito educativo. d~s traba!hds de economia 
domestica com os da eseola, e o ambiente e.s,colar apropriado á idad e " ao 
tamanho da criança. 

Isto não quer dizer que fique a mestra sem funcção . .Incumbe-lhe flscall
za.r os alum11os, fazendo observações psychologica,e e tomando apontamentos, 
que recolhidos com ordem e criterio scientificos, permitt1rão reconstituir a 
p.!iyc:bolog'Ia infantil, c preparar a pedagogia experlmental. 

GraçaH ao systema, os meninos trabalham Por si mesmos, conquistando 
não s<i a dieciplina acüva, como tambem a indepe.ndencia da vida pratica e o 
progn?ssiYo <Jesenvolviment.o da intel!igencia. 

A ~;pplicação dos methodos requer, para cada criança, 12{) elecimc tro.:~ 

qt;adraãoG fiE.> :i.rea, na sala de esturlos, em ve:>; de 80. como é corrente, e que 
uma mestra nãn tenha a seu cargo mais de 20 alumnos . 

Os carooteristicos das liçôes individuaes são : siln'Plicidade, concisão, e 
objeotiYidade. _'\ ~iJJolic:ão dos y>remio>: e castigos corporaes é absoluta. 

tOs trabalhos se sériam, entre exercícios da vida pratica, como preparo ·:<e 
alimentos e o berviço das refe.içõe~, os trabalhos manuaes e agricohs in
clusivE: a ~riaçã,, de a:!'!i mn.Ps. a gyrnnastica c a educação d oi< sentido,;, com o 
fim de dee:env<•lver a.'l energias latentes, até CIUe começ:a tambem a ecluca
çào inte>llectual, .J,a.searla no principio tl e que a mest1·a deve 1nt'e1·mr' 11ar<• t:on
ci!M<I'ir a CT·i!lnça !las scnsaçi'ír>s ás irl.éas, c'lnC!"etas e abstTactas e ás rt8socia
ções de iàéa.•. ~''.Q11Ando nm methoào prop1·io para lhe 1ns;J-lar 'a attM!Ç•ÍfJ in
tcotrr. nas 1JF.1'N"J·ÇÕes. nom.o se !izf?!'a com. a s~ta attençéio ea:te1"'na, G·IJ~ face 
de sin7J1lcs r~t ·imulcmtc>s . 
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Em todo caso, deYe aquella limitar, quanto possivet, a sua intervençiw, 
sem, todavia, permittir á criança exhaurir-se em esforço P.Xcessi vo lle auto 
ecj.llCação. 

Assim é que a conduz, iu;semsivelmerrte, a escrever e, de\l)ois, a ler, em 
tem'P'o ba·evissimo . 

rSegw1do o Dr. Hol.mes, o metlhodo pode ser estendido, além do c;lrculo 
inf.antil, com excellentes re~·ultados, até ás classes mais elevadas. 

O ensino, adquirido por tal forma, dá ao homem e á mulher uma gra,nde 
confiança em si proprios, .fortalecida pelo conhecimento pratico dos misteres 
usuaes da vida, o que premspõe á acqlllisição definitiva de um orfficio, capital 
esse do quâl só a morte os póde privar . 

Na essencia, é o pensamento de Froobel, realizado agora. com perfeiçãe, 
gl·aças aos progre~sos scien'tificos dos ultimas tempos, e ás novas e vivazes 
inspirações que recebe o homem, toda vez que volta ao conta.cto com a na.
tul·eza, cuja força rnysteriosa tão bem traduziu o sy:tillbolo grego. 

O methodo de Montesso1i veio acceiiltuar ·ainda mais, se possível, a im
porta.ncia do rtrepa.ro dos mestres na educação da infa.ncla.. 

Já o nosso João de iBarros, que, por ser portuguez de nru::.cimento, nao 
considero menos nosso, punha zelo em clamar: 

"Nem, todos os que ensina.:rn a ler e escrever não são para o officio que 
t êm, quanto mais entendei-a (a boa linguagem), por clara que seja. 

"E ainda. que isto não seja para ti, di-lo-'hei para quem me ouVir (a elle, 
João de Barros), como 'homem ze!oso do bem commwn. Uma das cousa.s me
nos olh3.õa.s, q·ue ha nestes reinos, é conse'Iltir, em toda.s as nob1·es vil!~~ e 
cidades, qualquer idiota., e não a.pprovado em costumes de bom viver, pôr es
éolas de ·~nsina!' men'110s. E um :::apateirc, que é o mais baixo oWclo dos 
m ecanicos, não põe tenda sem ser ex8.lninado. 

"E este, todo o mal que Jaz é dmmnar a sua. petlé, e não o caoeaat 
alheio; 1na1ts ?nest?·es àeia;ann os (liscipulos àa'YI~naàos para toda sua vida . » 

A Dra. M0r11tessori não esconde a difficuldade de ter bons mestres, e de
f ine, precisamen'te, o que se deve exigir em sua formação: 

"Preparar os rnestref:! sob a. guJa das sc1enc1as experlmenTaes nao é cousa. 
fa.cil. Quando lhes houvessemos eh~iinado, do modo mais minucioso, a anthro-
pometria e a psycbometria teríamos fa-bricado mecanismos de utilidade 
prol:5Iematica. ' 

"rüra, creio que devemos dotar os mestres mais com o espírito do que com 
o mecanismo do 'homem de sciencia; o objeletivo do preparo ha-de ser antes 
inclinado áquelle do ~1ue a e~•tt:. 

"Cumpre ta.zer nascer, na consciencia do mestre, o interesse nas mrunl.
festações 'dos phenomenos naturaes, até ao ponto de amar a natureza e co
n hecer a expecta.tiva. amciosa de · quem preparou C..'éperiencia., da qual ' espera 
revelação decisiva. " 

1E ' o q ue me leva a considerar as escolas nor.rnaes entre nós onde na 
tanta falta dellas para formação de bon s mestres, com~ 0 fa.ctor 'preponde
ran{e nc, pro~;,"Tesso do ensino publico, de~endo, quanto a mim, desdobrare:u

1
-

se todos os gymnasios, de modo que comprehendam secções pedagogicas, com 
as respectivas escolas de applica,ção . Tal a norma que se abserva na Suis~a. 
parecendo-me, porém, que convinha aqui invert€1· a. disposição lá adoptada, 
e passar os gyrn.nasios a meros departimemtos das escolas normaes. Mu da
l'ia.nl aquellas de nome e, assim, ganharia mais o ensino em unidade como é 
h oje aspiração universal, corrigindo-se os il)conven ientes das amtlgas' denomi
nações (collegios, . lyceus, &), que lembram as castas medievaes, e os emba-
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xa,ços decocrentes do no so [·egimen conSititucional. rtão pouco apto a realiZar 
o fito de toda a educação moderna, que é ser imtegraJ no e<>paço e no tempo, 

<Attenda-se tambem á circumstancia de que a todos aproveita um cu~·so 
com~ caracter :pedagogico, saJvo o traquejo dida,ctico mais longo, reservado s ó 
aos tuturos profisslo"' ae;;, pois não ha quem, na vida, prescinda de exercer o 
magisterio, seja como pae, irmão ou simples membro de uma corporaçil.o 
humana. 

Não haveria muita relutancia em acceitar a reforma, c uj os resul·tados s" 
patenteariam logo, visto que a approxirnação dos cursos, normal e gymmasial, 
com preeminencia do normal, realçaria a classe do proifessorado, ain da muito 
amesquinhada em relação ás demais, cujas funcções são, p or vezes, subal
ternas. 

A' União caberia levantar a cupola do edifício, fundando uma escol"' 
normal su:perior, onde se formabsem profe~sores capazes de ministrar as dis
c iplinas daquelles cursos. 

E' lastimavel que se creasse o imposto sobre o álcool, aventado por m.JlJl, 
como a principal fonte de receita da Caixa Nacional de Instru cção Publlca, 
destimando-se-lhe o producto ao custeio de desp esas ordinarias do '.rhesow'<>. 

Cessada a crise profunda, que o mundo atravessa, e cujas consequencias 
tanto se r eflectem sc:.bre nós, cumpre revertel-o ao seu verdadeiro obje<."tG, 
l!Jfim de satisfazer a União oo seus õ.everes elem!!ntares para com os Estados 
e para com o povo. Então, deverá ella tomar a si, de accordo com os Esta
dos, o- cu:::.teio e as despesas de primeiro esta,belecimento das diversas esco
las normaes, jã existentes, sob a comdição de applicarem elles as verbas, a n
teriormente destinadas a estas, á creação de novas escolas primarias. Além 
disso, poderá imitar o systema da Italia para a construcção dos predios esco
lares e provimento do material pedagogico, em todas as zonas habitadas do 
paiz, mediante emprestimos sem juros e com amortizaçãJO, mais ou menos 
lenta, conforme os recursos dos Estados ou dos Mlllllicipios, ficando os edifi
cios construidos .e o material adquirido, a té á extincçãJO da divida, como .garan
tia de paga:rnento total. Competiria á Caixa Nacional de Instrucção Publica 
o serviço dessas operações, tendo-se, sempre, em vista a receita annua e os 
saldos líquidos, disponíveis para cada caso. 

Emfim, unporta adoptar o comjunto de medidas que, excepto esta, consti
tuíam a materia do projecto, por mim a presentado e:rn 1912 á Camara Federal, 
sem que, a des peito de referencias benevolas de toda a imprensa do paiz e 
até do e strangeiro, ·houvesse merecido, ao menos, a honra de u m parecer da 
Comm.is são de Instrucção Publica. 

Precisei bem, na occasill.o, o espírito em que taes es'taibelecimentos se de
viam inspirar, e não ca,be modificar as idéas de antão, salvo n um ou noutro 
:pormenor, que se encontrará aqui elucidado. 

'Cada anno, que passa, e que me traz, quando .Deus o quer, um pouco m ais 
de juizo, arraiga em mim a convicção do descalabro. que nos a~guarda, se não 
dotarmos o paiz com uma organização escolar satisfactoria, mercê da qual a. 
imstrucção e a educação do povo :::e tornem verdades inilludiveis. 

Sim. porque, sem tal, as nações perdem a sua consciencia interior, .., 
ficam, como madeiros ocos, ao sabor das ondas, que levantam os ventos tor
mentosos de outras :plagas . 

. Essa consciencia, porém, não Ee adquire senão damdo ao ensino o car~:~.
cter :proprio das democracias, isto -é, cul-tivando as qualidades de respeito ao 
interessa collectivo, de cooperação a n onyma e de abn egação. 

·Começar-se-ha :por incutir nas crianças aquell e primeiro sem.timento, ser-
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vindo-se dos proprios incidentes, de que a vida, em co=um, da eE.cola, f: 
fertil. 

ASsim, nos jogos, se aproveitará a moralidade das partidas, que se per
dem, por nãJo :ter querido o aJumno esperar a vez propria, ou ter procurado 
illudir os ·parceiros, si.Inula:ru:J.o circumJstancias !fortuitas, .ou, em:fim, a:busa:ndo de 
quaJidadeE· pessoaes, que lhe gramgeiam a aversão de ·todos, ligados contr!l. 
clle sll . 

Toda vez que se manifesta contagio de doença, mesmo sem gravidado, 
cumpre insinuar nos alumnos o horror de serem portadores de germes no
civos, assim materiaes como moraes, acenando-lhes, se relaxarem nos meios 
1le preE·ervação: com o descredito publico, em quo ficariam, fechando-se a 
"'scola, devido a epidemia grave, e p01r causa de um d,elles; com a sus
pe;nsão do recreio, para ·os •que adoecessem; com o mal, que levari~o..m ao selo 
da s propr:ias familias ; e, emfim, com o sentimento de repulsão, que inspi.ra
, iam âs victimas de seUE· desmazelos. 

No Brasil, sobretudo, o homem não chegará a desmentir o sociologo 
inglez Buckle, nas suas prop'hecias de uma natu.reza portentosa, que, com os 
:e us mil rtentaculos, nos havia de afogar, se não !I)I'estar á hygiene o culto que 

, erec~ L d\> qu._ jf. temo:. resultado>~ animadores. 

Na sua maior •parw, está o Jlosso paiz sob os tDopicos, o que quer 
ttizer, não tem a alternancia de estações rigorosas, capazes de neutralizar 
gra nde numero de seres microscopicos e parasitarios, que IJerEeg-u.6J11 o h u
mem, os animaes e as plamtas, envenenando-lhes ou exhaur:indo-lhes as d'ontes 
da vida. Dahi, o vicio da applicação, entre nós, de. medidas que prosperam 
&m outros climas, onde as condições de meio supprem o esfo;ço humano, que 
ue nós ê exigido. 

E' a eterna compensação da natureza - a amenidade de um.a primavera 
~terna mostra-se tão propicia á vida, em gerai, que a pullulação dos seres 
ut eis ou lllocivos toca ao auge, com vantage:n& e inconvenientes, que os euro
peus, norte-americanos e argentinos não conhecem senão imperfeitamente. 
\Ias, aEsim como outr'ora, a civilização, nos climas frios, precisou do con
curso das desco,bertas dos 'habitantes dos paizes temperados, a quem a vida 
.:ra naturalme;nte meno~ rude, para vencer o entorpecimento do frio dema
tiiado, e chegar ao grau de desenvolvimento, que tanto adm!ramüs, assim 
tamJbem temos de corrigir os excessos do nosso clima 'Wopical, tirando pro
Yeito dos progressos scientificos, conseguidos por aquella, para attingirmos, 
igualmente, uma civilização superior. E ê á hygiene, a qual, a bem dizer, 
os resume todos, que 1mvemos de recorrer para isso. 

Antes de l!lós, os americanos do norte mostraram o qUb .:le podia obter, 
nos paizes quentes, com 4 appJicação racional dos p r inc:lpios scientificos, 
f;,zendo a -perola das Antilhas remontar a concha saudavel, e levando a e:f.fei
to, em breve tempo, a obra mont1menta1 do canal do Panamá, que as doen
ças e o clima pareciam ter vedado ao homem . 

.Para nós, a figura de Oswaldo Cruz constitue um symbolo. Sanear o Rio 
<!e Janeiro e quasi todo o n'?sso litoral; tornar exequiveis as obras do X e
rem, da Madeira-il\!l:amoré, do prolongarrn~mto da Central e da Noroeste d:o 
Brasil, que até então ti111ham desalfiado esd'orços mais que humanos; faci.Jitar 
aos nossos criadores meios d.e defesa para os seus· rebanhos, - tudo isso é 
mostrar que não ha mais contingencias de clima, e .que o nosso paiz tem 
diante de si pers•peJCtivas illimitad~. se, desde o ber\}o, inc tllcarmos, na crian
ça, o rupreço da hygiene, que ê a maior salvé\Jgmw.·da <lo no•sso futuro. 

Mas, ao lado do desenvolvin1e nto material, ê IPQ"eciso alimentar a Coha..rnma 
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interior, que nos possa dar scentelhas suscelptiveis de atear as energias na
cessarias a uma vid31 suwerior. 

Mim d~ poupar longas explanações, limitar-me-hei a traslardar para 'aqui 
as palavras recentes do prOifundo medico da .alma humana, 3/theu confesso , 
- o S31bio pro!f'essor da Universidade de Bern_a, Dr. Dubois . Eil-as fielmente 
traduzidas: 

"E' perigoso, dw eUe, atravessar a v-ida se?n religião ne-rn philosolphia, 
Poderia até, sem CLes?·espmto aos crentes, dizer brevemente : se-m phi~osovh ia, 

p(YTque a religião mesnw não pótLe ser efticaz, se não consegtte crear, nos 
que a praticam, wma philosophia da vida . 

"Pouco impo~·ta a bandeira, comtanto que <Se mantenha desfraldada! 
"Exag>géra-se, em geral, a infl·uencia do pbysico so•bre v rnoral, e as scien

cias biologicas, mal inter.IJ.retadâs, animaran1 um materialismo simplista; gro~
seiro, que nã,o pód~ servir de regra de v1da. 

"E' inutil ,quanto .a mim, volver, para a soluç.ão de •problema, ás a n ti
gas concewões do dualismo espiritualista, - vi.rar as costas á razão e sub -
tituir-}he a fê cega. B31Sta lembrarmo~nos de que ·ha um mundo complexo 
de idêas, e de que obedecemos, a. um tempo, aos impulsos da s ensibilidade e 
aos c onselhos da razão. Pod€!!11JOS embeber-nos, a mancheias, •na essencia dil.3 
co.ncepções moraes, que cr:earam gerações successivas, e trabal·brur, assim, 
para o dcenvolvimento harmonico da nossa personalidade. 

"A nossa saude moa·al está na dependencia desse tcriterio, e, como o cor .. 
J)O soffre o •contrac.hoq,ue dos nossos eslados de alma, •ê a .sa.ude physica qU <> 

asseguramos, em ultima analytSe, .com a educaç.ão da razão . " 
DianLe de tal autoridade, em que o med·ico pede m eças ao psychologo ru

com·paravel, eoousa invocar outros nome.s, q•ue serian1 quasi todos, ou a mer .. 
canos como Wlilliam James, ou eu ropeus -co1no Bergson, do mesmo parecer . 

Não ignoro que a Constituição Fedea·au, :no oou art. 72 § 6•, o'briga ' 
laicidade dos estabelecimentos de ensino publico; ma<= laic idade não implica 
forçosamen.te, indifferença . A religião deve eiliSinar-se, ni'Lo como -dlisciplina, 
mas de modo que imprerne toda a instrucção, affeiçoando-se aos aJumnos com 
-cada bocado de scíencia ou de arte que assimilem. 

Devemos proceder {)Om ella, tpa.ra eX'J.)erimentar a erficacia da f é , como 
preconizava. Stwart MHl, quant á felicidade: 

•·verifiquei, observava elle, que o .umco meio de alcançar a. felicidade 1\ 
não fazer della o objectivo directo da existenc1a. 'São felizes unicamente o~ 
que conservaJin o eSIPirito orientado -para qualqtuer fim que não a pro,pria fe
'licida.de, v. g., pata a. felicidade de o,utrem, 'Para. o ·aPerfeiçoamento da con
dição <humana, e até para actos ou pesquisas, que se emprehendam, não como 
meio de oonseguk 3/quella, tpor.ém como fim ideal. Aspirando a outra cousa, 
achamos, de caminho, a felicidade não :Procurada. 

"Os !prazeres da vida b~tam para to-rnal-a. agrada'Vel, quamdo se -colhem á 
ventura, sem tpõr nelles a meta da existencia . Forcejae pelos transformar 
em razão de ser dâ vida e, na: mesma hora, a chal-os-ilieis i-ncompletos. Nã.o 
soffrem exame "rigoroso. Pergun tae se sois !feliz, e tere is deixado de o ser. 
Absorvendo-se a intelligerwia em analyse, em e::ca;me de •consoie-ncia, \OU em 
estudos desinteressado.• delles, res1Jin·areis a. felioi.dade, com o ar, se>?n a sen
tir, sem, pensar nella, Be'l'l~ pedilr á im-agimação q1te a, fiUlL?'e préviamente, e logo 
a desv(JIYU3Ça com a fatal mania tLe t1·aze!-a semp1·e á baila". 

Q'uasi q-ue se tpoderia sutbStituir o nome de felicidalde 1pelo de religião, que 
a verdade <dos .col!JCeitos não •pea·deria em força. J'á S. Paulo, em suas epis
tolas aos .Corinthios, se insurgia contra as m:ullheres, que deixa'Vam as obri
g31Ções de mães de familias, para se encerrar 'Das igTejas, a pretexto de se 
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.detlicat'. com mais zelo, ao culto divino, qlllando a verdadeir reiig:ão. na tec
ra, é, por extcelle.rucia, activa; •pois, <la acção 1bem instPira<la, prornana a feli
c ida.de nesta vida, e maior confiança em Deu-s, que nos ampara e auxilti.a, des· 
de que façamos de nossa parte . 

.AJiás, no ter·reno da ·philosoplhia ;po•s it iva, ainda que rucce1tassemos as con
clu:;ões de C<xm,te, apoi3Jdas, no particular, po~· .Spencer, o homem teria in
variavelmente de atravessa..r, .na sua evolução, .uma pha.,e- reUgiosa, corou 
.a,çonteceu á. humanidade, e seria deformar-1he o eS'pirito o'brigal-o, então, ao 
mater.ialismo de certa escola, que nada tem de natu.ral. 

Oom .tal base moral, não haverá diffiouldade em despertar, na criança, 
desll<:: cúdo, uma conscienc ia individual, a CO'bet-to dos périgvs do amor pro
prio exaggerado. Nas .democracias, este se torn a ameaça permanente á ma
ItULençâio do Estado, e é o q ue explica o ostracismo, de que tanto se servl
l 'am os grtgo:; con tra. a.,; suas perso11agens mais illustr&. 

O ··contraJSte maior da e ducação na 1Suissa e na Allema1llba decon'€ de se 
]J.roscrever naquelle paiz tudo o •q,ue 'POSsa estimular a exhibição de si mes
ma. Quereis 011vir um caso edifi<cante a respeito? Aqui está: 

Da. vez passada, em que estdve na ·suissa, houve a ina uguração de uma 
l inha secundaria de estraJda de ferro, cerimonia á q,ual com'Pareceu o• corpo 
d iplomaUco . orno de •costume, pagaram os convi{lados as suas passagens de 
tren:i, m as succedeu não Ler o ramal, que se ia inaugurar, Jogares de pri
meira. C'laJSse, como é comm.um na ·Suissa para as linhas de intere.ssu lO'c:a l, aa 
sorte que teve o corpo diplomatico de occupa.r vagões menos conforta.veis . 
Um dos diplomatas mais antigos no ·posto, e de mais familiaridaJde com o 
ConseLheiro Federal L. Forre.r, que era o Ministro {la Viação, charno·u-lhe a 
.attenção para o mau effeito disso; achou este proce{!ente o ·reparo, e lem
brou-se de telegraqJ'har ao chefe do deposito de Fri<burgo, determinan>Jo que' 
rle pachêtsse, co-m •UT<ge.ncia, Ull'l. carro salão, destinado ao serviço dos so•bera.
n os que visitavam a Suissa, a'fim de ser engatado no comboio dnaugru-al. lj:r-'1 

meio de con-igir, na volta, o deSC'Uido da ida.. 
T a.nto que ch~ga,ram a uma estação 'Proxima, veio a n~sposta do eheie úu 

deposito, q~~e declarava não cumprin· a ordem po-r igno1·ar que1n tosse o S'T'. 
F or·rer. Outro, que não elle, ha tão longos a.nnos conserhe1ro fed ra.l, irritar
se--hia rom a re-sposta, e m.am.da.ria punir o em'Pregado desrespeitoso. Pre 
feriu mostrar o .telegramma ao amigo, que lhe suggerira a idéa, dizendo sim
"Jlesmente: "Não tem motivos paar m e conhecer, e, me-smo que me conheça, 
; 6 deve receber ordens do seu superior hierarcbico. " 

· Rea.Jmente, lá, é muito commum, entre o povo, ignorar-se o nome der., 
M.'irtls1:ros, e até do Presidente da ' R e.publica, que muda annualmente; e !sw 
porque nada se decide alli senão collectivamente - por bolas pre.ta.s e bran
"a.s, ainda para 313 menores nomeações - em conselho de Ministros. De :nado 
~ue é o Governo q·ue.m faz as coiusas, e não o Sr. Fulano ou Sicrano, como 
"lo nosso privilegiado Brasil, que é d6'1Tiocra.cia só de apparenc1a! 

D'ahi ~E?r a •Suis:<a. o palz elo ·~forço obscuro e (~IJnjugad.o, u •11 ue Lne 
;:ra ngeou, no mundo, •papel uni.co, em todas as ma11Jifestaçõe.s de solidariedade 
u niversal. 

Taes são os sentimentos que, a :par de eievado ·Patriotismo, devemos cnl
tivar com ma'is esmero. 

Aa·ui. na terra. estremecida. do nosso ber<:o. o-s senti.m:entos de abnegação 
nos viera.m :'\.0 leite. com o aual as nossas amas ])'retas, de alr:p.a. 'boa e com
na~siva. . n o!l ~riaram. :tv.r.as. tão feli:>.es lJTOIPensões 'Precisam de coordenar-se 

11wrliante a 'P~ 'ticilpação sincera de cada um. em obras collecti'vas e dura-
•Jnuras. ~ 
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E' á instrucção, como se com·pTehende hoje, que cn.he esse papel . 
A 13alhia pro·duzTu os grandes mestres e .os gran>des paladinos do ensino. 

nu Brasil : Abilio Cesar Borges, Lino Coutinho, João Barbosa, frei Antoni~ 
Itaparica, Manuel Victorino, Macedo Costa, Luiz de Fra.nç.a Plinto de Carva· 
lho, Manuel l<'lorenlcio, Palma, Isa:bel Bahia, SÍHyJ'o Dias, ntre os ·mortos, e, 
dos vivos, dO'Us nomes : Ruy Banbosa e Ernesto Cat·neit·o Ribeiro - o tYpo 
;pt:rfeito do m-éstre, em q.ue a sciencia e a >Consciencia se fuJ1dem na mais 
'i"tUra liga! 

Do que nos vaíeu tal J)reeminer.oia? 
Aqui tendes uma significativa amostJ'a nv 'P t"edio deste LJnceu, começado 

~• amplia!· desde alguns annos, e cu.ias obras se arruínam ao sai e á c huva ! 
No entanl.o, os maiores nomes ãa Bahi a, seiil{Pre, consideraram honra in

signe inscrever-se entre os bemfeitores desta Casa, e hoje, depois de serviços 
inclV'ldaveis á inst.rucção ·Pl·D<fi·ssi.onal do povo, olham-na com indilfferença os 
flUe têm a respo·nsabilidéhde do JJOder, eBq uec:endo-se de q ut •·a8 escolas são os 
palacios elas de11wcracias". 

l\1as, não é só a.qui. nem só a.gora, que isso se vê : alumnos .o;em tecto e 
;Jr0fessore5 sem pão, de muito, qu~ nos são famil iares ! 

Onde se virrun escolas, con truida pelo povo e para o povo, desviadas dos 
·~us lidimos fins, e até demolidas'! ! 

Onde se iiJJiciam obras de grupos escolares, que se não acabam, desper · 
ütTido, nos moços, ~• impressão de que somos u m povo acommettiào ele ca
<:hexia precoce?! 

Onde bibliothecas, qllle se incendeiam, e se não r estauram ·r! E !las ·'que 
,~;ão o edifício de q.ue a escola ê a chave"! 

Não desanimeis, que esta et·a. a situaçii!J aP']Jro:ximada da Suissa, segundo 
Pesta1ozzi, .ha um secu1o atrás: 

"A desopeito da nossa civilização tão gabada, dizia elle, nove homens entre 
dez se ~oham privados do diretto, q·ue é '!)eculiar a toda pessoa, que vive em 
sociedade, - o oireito á in.strucção". 

Lem'br~-vos de que se fez !uendigo, para, de mendigos, fazer homens. 
•Cultivae, como elie, a flor mar·avilhosa do ideal, que br ota do sacrifício, 

e dáe aos mortaes a fo•·ça e o esplendor divin os . •Sem o encanto della, o !ho
mem não se arrancaria á <tnimalidade, comm.um aos outros seres, nerr, ·ras
trearia o ente, fei to •á imagem de Deus, q u t nos .prezamos de ser . 

O vosso sa.crificto não Be •ha de deJ.ir, co.n1o e-phemer:J..S >bot'bo1etas, na vo
rSJgem do tempo; ha de reflorir n e::?Sas H l ll1l1.6 inte::m·eratas, que fo.rrna.es com 
tanto a>pui·o e i.Jiligencia. A' sombra 1e tão viçosos r€1hentos, descança~·ão as 
gerações >futuras, gratas á memo;ria, dos que, por ellas, trrubal hara.m, com 
fé, sem temer a fome nem o dcsampa1:Ó . 

Houv~ quem dissesse q1ue e tpreC!!so deV"otar-se á huma;nidade, a:cceitando 
o mundo tal qual é . Vós o fazeis ti'VJ üem e tão acriso•ado, que deixaes entre
ver, na .grandeza do esforço, a immortalidade .da. nossa patria' 

Eia. op.ois! Com c,., o1hos fitos neHa, sup,portae as privaçõe,<;;, que vos Jace
ram 0 - 001!JO, e :unceiam o pirito, menos por vós, do que •Pelo so:fifre1· d<r 
infancia; que um ·dia· 0 ·vo·sso aJ'ÍIOr, nunca abrandado. terá fundido o gelo 
c; os nossos corações. 
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CRITICA DA ESCOLA ACTIV A 

Conferencia realzada na Associação Brasileira d e Educação 

I 

ONDEl A ElSOOLA NOVA El' VELHA 

Oomo doutri-na, a Esd,olcL A.otiva vem de longe. Em todos os tempos, 
foi ~-econ.hecida a necessidade de moldar a educação, por um lado, á pro
Pria fórmula do desenyolv.imento natural da cria:nça, por outro, á natrureza 
de> cada edUJCando . !Destarte, se indagamos: ha, de facto. uma. OOOlCC«JÇão 
rpedagogica realmente nova, para os effeitos da pa.nacéa como o proclamam 
os so:flfregos? Podemos affirmar: mo. Todos os obj ctivos da escola mo
derna estão em Comenius, !Montaigne, Rouss au, 1Pestal02?.li ... ISão essas 
idéas mesmas que, desenvolvidas e a,pura<las, de Herbrurt a Dewey, insp.i
ram as modestas professoras do District.o Federal, desde q,ue elle teve uma 
organização escola,r a .merecer o titulo de raJCional. Deixar a criança ao 
n!l!tural do seu d.esenvolvimeruto, no livre gozo das suas tendenc.ias; ca!)ltai-a 
pelos seus interesses immediatios, 3!!Jl'Oveita.r ·racionallmente o seu gosto '!)ela 
a cção, manteJ-a em <eontacto com a vida, educa:ndo-a aos influxos do. meio 
n.mbiente ... Andavam por ahi esses •Princípios, como referencia constan
te de rtodos os e5forços didacticos e ed!ucartlvos, e !POr elles se orientaJVam 
as nossas :mestras, ao buscarem a 'boa solução para o ~roblema a que se 
dedicavam. 

Não parra ostentação, mas como prova, repitam-se as palavras da mais 
insignificante mentalidade, no conjunto do magisterio municipal. Professor 
de Pedagogia e de IPsychologia da Escola Normal, assim fazia eu o n:.eu 
ensinamento : "A primeira Idade escolar é a pha.se da intensa e constante 
abso1~ção do meio, numa verdadeira avidez de conlhecer, avidez que cor:·es
' onde ao surto 'Vital do cerebro, excessivamente vibratil, apto a funccio
nar, mas que só desenvolverá a plenitude da sua actilv1dade na medida em 
<tue coordenar os estímulos oriundos das relações com o meio. Com isto 
coincide a natural curiosidade da criança, e que não é, apenas, a simples 
excitação dos cerutros corticaes sob os aspectos em q1ue a vida se vae Q'eve
la:ndo, mas, tambem, a eX!Pressão de um instincto - a subjectiva necessi
dade de hrurmonizar o ,pensmnenrt:o com a, mesma :vida externa . . . Na cons
~ie.noia infantil - representação, alieição, deliberaç5.o, acção. não se desta
"am, e o conhecimento se formúla na p:ropria realização da reacção ... ·· Ailli 
'Cs tá justificada psJoC11010gicamente a escol<L activa. 
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Em conceptos d'ormaes '!e pedrugogia: "... Se têm razão as que nten
oem - ser o studo co:isa séria, que sér•iamente deve ser 1JraJiaJda; mais 
razão têm os que reclamam - seja a criança tt·atada como ~riança, a quem 
nâlo se póde !Pedir e forÇO at1.1rado e penoso, quando a sua a<ltividade tem 
de ser estimulada •pela perspecti'\'3. do prazer, e só é !}rapria para o brin
qt:edo ... E' irresistivel, nessa idade, tendencia a agir ... Os moviment.o., 
ailq,uirem significação para a propria criança; ella co.mpara irn:J>Iic!tamen
te o resuJ tado dos seus actos com os modelos que a estimularam ... ~·eco
nhepe o que póde fazer. . . descobre o que ha de novo na acção q1ue pra
ticou . . . reC'(}nhece-se cnwaz de produzit-. . . aitera, modifica, reage activa
roente ao receber as impressões; escolhe, lj)rocura, combina, ageita, iniiJenta, 
cria. . . E, já confiante, .inclue definitivamente e conscientemerute a imvenção 
nas seus r eounso · de acção ... O Tegime educativo racianal e completo, sem 
martyrisar a criança, a·n tes acudinda aos seus desejos de agir e produzir, 
leva-a ao habito do esforço livre, methodico e intelligente . . . Oocupar acti
vamenJte a criança - é o seg>redo dos successos eclucaJUvos ... Indecisã.o, 
-escrupulos, tim.ide7, desan:irrno. . . para tiudo isto, o remedio é sempre o mes
mo: fazer agir. À ac<;ão retempera a anjmo, e cria novos motivos ... .Aa 
proprias condições natura.es muito concorrem !Para esse feliz result..ado: a 
-energia estuamte do organ imo - a p dir exe1·cicio e a deleitar-se caro a 
activ:idacle; a intima necessidade de uma joven personalidade - de affir
mar-se objeotivamente pela acção . . . Na realização da o'bra educativa, te
mos a considerar tres :ractores: a natureza do educando, a nruturez::t do meio 
o educ..'ldor.. . A crianr.a 12ome'ça imitando, mas, desde logo, tende a expan
dir-se, e revela-se em invenções que dão a indicação do eu valor pes::;oal. . 
A propria criança, cUJriosa, soiffrega por desenvolver a actividade, procura 
a\idamen te incorpoa·ar-se ao meio . . . n, educação, as modificações possi 
veis fazem-se IC(Jmo desenvolvimento; rupreciada em synthese, ella é adapta. 
ção ás 1C01J1.dições do viver humano. . . Só o interesse immeàiato ~)óde mam
ter a attenção da cria·nça so'bre o objeoto do estudo ... O educa.dor de&per
ta a CU!l'iosidacle, baseia-se no interesse IJ)elo assumpto ... assurrupto de t·e
percussão na vida commum, il'actos compreen iveis fJ)ela criança e que a 
attingem e a impressianam ... 

Quanto â vida moral, as prOfJ)osições se fazen~ igualmente expressivas 
O caracter, m.a.nüestação de energias, desenvolve-se e <fortifica-se pelo exer· 
cicio, · qurundo o individuo 'J)Il'ocura srutisfazer os seus pendo!l'es natm·a13s .. 
O educaJdor orienta quando opreciso, sustem a criança nos seus desanim o!, 
mas é ella mesma qrue, em ultima analyse, d!!cide e quer, firmando e .refor
çando assim o seu poder de vontade. . . A educ-ação é um facto natural , e 
que se tem de fazer naturalmente ... o(: desenvolvimeruto, e tem de lirnitrur
se ãs •possibilidades actuaes da criam<;a... não significa violencia â natu 
reza, e, sim, a ~·ea!ização mais perfeita e mais cimu:>leta dodesenvolvimen
to natural. . . E' essencial •q,ue a criança não veja no educador um dictador. 
cuja vontade cria a lei a que ella tem de obedecer. . . Forçada peren.nemen
te a obedecer ou desiste a querer de querer, e annulla definitivamente o .seu 
dynrumismo da vontade, ou revolta- se, e torna-se incom'J)ativel com a edu
cação, que a levaria á livre disciplina ... Tudo se tem de oM.er como adhe
são activa da consciencia ás regras do dever legitimo. . . Em si mesma, a 
disciplina escolar deve resultar do pro.prlo methodo peuagog1co. . . !Pouco 
importa o numero de alumnos, todos interessados, absorvidos no mesmo es
forço voluntario, estarão todos regu!~·mente ocCUJ)ados. I!Jis a dis iplina ef
fectiva, disciplima aotiva. ... A bastante obediencia decorre das condições na
tt:raes da criança. Fragi!, ine~"Periente, incompleta ainda, psy.chologicam-en-
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te, a criança •bem o sente. e refugia- e na ohedicn{'ia, que é uma fórmt• 
rle ada'J}tac;ão •p•ro·visoria da sua 1Jersonahcllllde, a am•pa.rar-se na experien
c:la elos •que a educam. O bom educador nen•hum esforço tem a ;fazer par.;. 
:ser nbedecido. '.rodo o cuidado será, j•ustamente - transformar a obediem-
cia primeiJ·a, em capacidade de autonomia e senrtimento de respons<l!bi!ida 
-de ... a educac;ão adapta, apuru., apmi'eiçoa, mas não transforma... E:;.s" 
aperfeiçoam noto é todo n:la.tivo - o <l!Del'feiçoamento possível, nas linhas;; 
da..~ tenclencias naturaes do carae<ter ... O ideal •pet·feição, em uca."ção, não 
consagra nen'huma realização ultima. e itTCI\'oga.vel . De facto, Ua vrulc como 
tendenoia, como a-s;piração inexgotavel. . . A educação social &ó é re"-lmente 
-etficaz se a vida escolar se realiza nessas fórmas de disciplina liVire e 
activa ... " 

®ssa foi a doutt·ina e liGões e ntre 1809 ate esta data. Em 1905, para
nYmvho da turma. de norrna!is1tas d1plom.aclas, a saudação ás f u turas pru 
ressoras foi uma exhortação {!Ue se ynthetizou na fórm ula - O r(;spettu 
a cl'iança. de Montessori a Decroly. 

Tal a doutrina que prevale'Cia. ·pois que era, não a de um revolu-c.iona,_l .. 
'' atacrur costumes arraigados, mas a do •magistel'io orfficial, numa palavra 
t!Ue nunca rejeitada. pelas a urt:oriclades do ensino. E é lJOr isso, rupenas, que 
r-hego a e~a prova de mau gosto - falar de mim mesmo. 

As nossas mestras sempre entenderam fazer instrucção educativa, soo~-., 

1ntelligencias alertas. 1\1as isto ainda não é escola a<'tiva, se é \q,ue esta 
deva ser a definitiv«. designação 'J)a.t·a a escola 1"eàlmenle il'onna.dora, isto. 
!!. aquel]a. qu.e dave fornece!' á civiliza<;ã,o as g-Prações que hiio de l'efazel-a., 
1> que náJ() será, apenas, a e cola inspirada no:-; principias da educac;ão ra
Clional, mn.s a proporia realização de!Jes. E' de nOJ::.ar .que a \Pl'OClamada e:, 
cola activa surge quasi de subito, num movimento gen'eraliZ81do, como a 
,;atisfazer necessidade :-;6 Rg-ora reconh cida. ~'<o emtanto, ·vimos a dowtri-
na que a justifica, é antiga. E' ·que o novo reg·lme educativo não result.., 
nropriame·"J.te de descobe<rtas peda.gogicas, mas de necessidades sociaes !ne-
1t:tav.e.is. A Euro·pa, que vinha fazendo a civilização e co:roava a hi-Sitoria, 
arr,ea<:ou ce tntir-se completamente, consumida numa luta que já -era es· 
tupidez e :ferocidade. E, finda a cri e. quando 315 da riqu-eza feita se .(JJuei 
maram e morreram, ou se estr01)iou mais ele metade dos homens validos ncr.. 
povos em guerra: im1poz-se como necessidade de vida - apurar as nD'VM 
-gerações, levando -as ao optimo de efficiencia e humanidade, assim cmn.v 
:·efazer os va!ore.s so-ciaes. pois que a lei morai prevalecente não fôra ha.s
tante .para garantir a !historia contra a hediondez da guer.ra catastrophict .. 
E dizia-se, como se diz aincla : "~ ão está certa a perspectiva que nos of.fe
reciam ''. 'Por isso mesmo a refórma ela escola. foi prompta e mais 1)aten t.__ 
nos povos que mais soffrer'lm. 

E participamos do movimento. E a escola nova, com o nome de actiYa, 
annuncia-se, e já se vem realizando. :Iras - que é ella, em summa? Qual 
'> typo de escola activa adaptado? Como se faz a experiencia? Que -prob::t
biliclades 11:1 de successo? ... Yelha em fheOJria, moderna em experiencia, a 
escola activa está a definir-se ... Ha ensaios anteriores a :llJontessorj, e qu0 
,,e inscrevPm como activi<:!mo . Comtudo, a propria fórmula Mc.ntessori, {::>m 
todo o s uccesso que tem colhido, não é bem a escola activa apregoada. 
Além desse metho<lo, offerecem-se aos nosso-s p(}da.gogos - a \Escola Decrc
;, as tenta.Uva.<; de Kerschensteiner, a ex;verienc:ia de 0' · 'eill, iO J'J}lan-q 
D~lton (o mais corrente na Russia), aH f6rmulas de Ferriére, a eÀ"J)eriencia 
de \1\'i-rth cOilll as escolas Gary.. . E como tudo isto é, apena;~, ensaio, ne
nhum dos typos 1X>de ser acceito como definit!Y-o. Se ba uma qualqu-e.r 
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voga .em \):orno de alguns delles 'é po~rque, manifestando-se a necessidade de
reformar o a·egimen es.cola.r, tomaram-se .para experien'cia os primeiros mo
delos, que se a:Presentaram. A verdade, pCJII"ém, é •llJue a escola atCtiva, •por 
toda ·pavte, ainda se !faz de modo mal ajustado, •por entre tacteios empíricos. 
dos praticas e •can.ce<pções ap,rioristi<!as dos :!Jheorioos. Só assim se explictt. 
que Kersohensteiner nos fale de : " ... :propos;ições lançadas no pulJ.li<!o se>lJ 
a etiquelta de eS<!ola activa e muitas idéas era·onea.s der>ramadas ern tcda a 
Acllemaniha a esse respeito" . 

Idéa pre<!oncebida! Quanta . 
De facto, se acompanhamos o moviQnento: quanta obse!'Vaçii.o mal irt · 

tel'pretada! Quanta eXiperimentação viciada! . . . E é natu.ral. Ha uma dil
ferença radical entre os dots modos de tratar o a lumno, segundo lhe res
peitamos integ;ralmente a espontaneidade, tO·U pretendemos apenas instrun-o, 
ainda que lhe ;façamos a didactica bem racional, dirigida explícita 
â sua compr>eensão. tCon<!retamente, essa dtfferença se manifesta nas 
barreiras que desde sempre separaram a !pratica do ensino prima
rio das 'boas tbeorias educativas. E tudo vem de que a scien
cia propriamente dita não tem relaç.'í.o dire<!ta com o pensamento da 
criança. No emtaruttO, coonpendios e mestres timblram em !fornecer os co
nhecimentos no valor e nos processos \l)eculia.res aos que fazem a sciencia. 
São a'bstracções indi[J'erentes á eXiperiencia inJ[antil. mesmo quamdo o alu
mno COn14J?"emule o que The é ensinado . Dahi as desastrosas consequencias 
para a ;t·o-a foa·mação mental e m o-ra] da criamça; o swbe.r adquirido se ar
mazena em noções formaes, spocias na mentalidade do a lumno, 1peso morto 
ao longo do seu pensar; e tf'altam os estímulos intimas em •CJIU-& a inte!ligen
cia se multi.pli'ca, pois as noções cttda.c:t-itica.das perdem J'J..Q suas quruliuades 
realmente educativas, a viajarem na mente da criança alheadas ao que era 
pessoal e sentido, no seu trrubalho intellectual. ID isto ê assim ainda quando 
o mes.tre seguiu o reco-momendarlo methodo- iruiu<!tiVo, e conse<guiu que o 
alummo se interessa,sse momentaneamerute [pela lição, e flJOUde fazel -o clle
gar, por uma elaboração pro.pria, á noçfuo sO>bre a qual se projectava a 
lição. 

Nã:o se trata de um mau resuQtado por defeito de uma lliPQ'e.nd;izagem 
em pura mffill<>rização. !Mesmo quando rupa·endeu racio-nalmente, se não tem 
n:lação immediata e sensível com as necessidades mentaes e aJf'Cectivas da 
crjança, o swber esvae-se. 

E' isto •que a escola activa 'quer e•vitM· ou curar. Havia a boa doutri
na Baldwi'Il, vVilliam Jam.es, Rinet, Dewey. . . e alguns praücos tentaram 
realizai-a. Surgiu assim Montisso-ri, Decroly, logo reforçado pelos •Suissos . 
.Será preciso insistir um pouoo em Decrolly e na escola suissa, 'POis são esses 
os que já ad.optaàos por aqui. Dt-croly a.p1tra, racionaliza, complica e alonga a 
Dra. Montessori. Mas, nem semtpre a complicação ê lliperfeiçoamento. A 
Dra. italiana, tllJUe evidentemente ptrecedeu o t]Jedologista •belga, tro1uxe com 
o seu methodo regime Veil.">drudeiramente educativo, e •pro-prio a favorecer o 
df"senvolvi.memt normal. Foi ella quem, primeiro, poz em .pratica: antes 
de qualquer ensinamento formal, o simples exercício das funcções elemen
tares sensoriaes e musculares, afim de que, <lo jogo harmonico das mesmas 
funcções, resuLte a eclosão de ac.tividades mentaes superioa·es, em vritude 
de associações necessarias, pro-vocadas pela exuberanda da energia infa-ntil . 

O m.ebhoc1o Decrolly nã:o é bem a esco·la activa, senão a do ensino in
t eressante, sob a !l'órmuia eXJ.~licita dos - centros de interesse. Tal encer
ra, mesmo, a mais sen ivel das sua'i corrigendas sobre a doutrina de ll\1on
tessori, onde ella diz: - polarização oo a.ttq1ção, elle escreve - centro .. • 
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·Serâ., talvez, mais scien.tiüca a !fórmula . .. De todo modo, o QJUe ha nm 
Deocol!y é, em vez de um programma, em s ecções distincta.s, uma instruc
ção que lfaz todo novo conJh cimen<to, qua l<ruer que seja inoluir-se numa 
idéa commum, ou ligar-se a essa idéa, q ue interessa ao alumno. @ este, com 
a sua ex.perie'Ilcia m ental Ol'ganizada em tarno dos seu~ ef"fectivos inlteres
ses, bem harmonizada assim, ·procurará aà!quirir novos dados, que \Se inte
g,·a!izarão rrucionalmente num sy tema mental coherente, seg:uro, a'Ctuante . 
Isfo, 'CJJUe é a 1perfeição do methodo, n fuo é lfórmu•la muito differe.nte do que 
fazia a escola ltradi·ciona l, quando 'bem conduzida, •Com os seus programmas 
- harmonlicos, o,ohen:ntes e comcentrricos. Tamib~ atbi as noções mais 
abstractas vêm a 'J)il"':Posito de alguma coisa rela.cionruda com o que o alu
mno já conhece, e q ue lhe captivou a attenção. 

Decrolly assentou como priruoipio irrevogaveJ - partir das necessida
des da crian ça, ou, melhor, do homem, e •p ro·cuTar como a criança satisfaz 
a essas m esmas necessida des, na região onde v ive . Dahi, que a cria,nça co
nheça a si m esma, e ao m eio . I sto posto, decretou Decrolly que as neces
sidades, por co•nseguirute, os interesses dominantes da -oriança, estão em -
nutrir-se, aljnecm·-se, deifen,der-se. .Serão interesses logicos, e não reaes . . . 
Por que não - transportar-se, divertir-se, au.gmentar o seu poder?... Já 
não se trata do aquece·r-se mag o simples defender-se; não é um interesse 
patente ou immedla to. D esdobrando-se, •pois que o ·programma dos centros 
se desdobra como todo ;programma que preza, o de D&croly c.hega a as
suTIJll)ltos a;nbitrau,ios, e que os a lumnos receberão como i:mpostos, e a,oharão 
pesados, mortilficaon.tes, como as peo·res das a ntigas l~ções - defesa das 
]Jlantas, ·cura do sol. . . Finalmenlte, tudo ~ esohematico, rigido, geom etri
co: 3 aspectos no estudo do meio, tres ordens de necessidades; 4 modos de 
considerar os objectos. . . 2 typos de exercícios . E a s ubstancia Qnes tna dos 
anti•gos programmas vem toda para a<bi, até os exercicios de d erivação, sy
nonym c•s e antonymos, a mais :cara,cterizada ·po·breza de interesse ... Obser
·J· a~'ão . assooiação, expr essão, confer encias. . . Pouco importa; são, alguns, 
('Xtensões de 98 assum.ptos, ou JJDnto '· como diriam, os nossos estudantes. 
P or toda •paJrte, .uma meti.ouLosidade d e ymetria sem.JH'e co~1.venciona], e 
j;'i, fatigante: tal se estuda nos animaes, estudemol-o agora nas !Plantas. E, 
um anno inteiro, lfica a criança a estudr - ãetesa cont1·a initm~gos e JJfM'i
.oos !... Se.ia exem~lo a iniciação no calculo, desnecessariam<in,te a longada 
em tJr senÇ(t. mc.sencia. ou as ·perguntas de determinismo : · 

Por q11e não J)oclem os SUJJ1JOrÚw o f ?' lO? . . . 
Por que não se enganam as ctndo?'in 71 as? .. . 
Po?' q1t-e f'iOCIImos b•·a?1JCOS, rigi.clOs os r'leclos , quancAo com o friO? Como 

responderiam as crianças a taes questõe sem sa.be.r, liVTesco? . .. Nun1 certo 
m omento, uma das suas collaboradoras, 1Mlle . H em aide, ~rofessa : "Não S& 

r ecorre a estimulantes erlernos . .. " E por que furtar a <.riança a taes ex
citantes . Então, q'Ue é q\Ue se v.jsa numa excursão? .. . u. outra ja;cta.ncja, 
eila pDoolama: "O methOdo Decrol!y :fa::~ conFtruir e .produz;ir, n5.o absorver 
" aprender ... " E ha qu em :POSsa evit<tr que a orianç.:'l. absorva o m.eio so
d aJ e a ex;peliencia já feita? ... E' um ideal jmpedi.J.- que a criança apren
da ? A su perioridade .do methodo estará. realmente em ir..stituir fôrma~ Ta
<'ionaes e estimulantes de aprendizagem . .. . E esta : "A classe d O·S pequeni
nos, onde a observação tem mais im,portancia ... " Por que? Noutra •pagl•na 
lia .se descuida e deixa .tra,nsparece.r a verdade: "A joven ~:>rofessora dá 

uma lição de um modo encantador: toda a ~equena<la escuta. com :prazer e 
in teresse". .. E' possivel, mas é liçcío, como a fazem 3JS boas mestn·as, da 
escola tradicional. Quanto ao respeito pela espontaneidade da crian~:a : "0 
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mestre deixa-se guiar •na escol'ha .. . ,. J.>ogo, é elle q,uem escol•he os aJSsum
ptos, segundo a biJblia elo programma dos cent1·os ele interesse . AUás, li 
nhas adiante, Hemaide é ex,plicita: "O JJr . IDecroly não é partidario da des
Oil'dem e do chaos, do abandono das crian<::l!S aos se'tlS caprichos; '])e1o con
trario, elle jul•ga ir!dispensavel exereitar as crianças no ·trabalho '])essoal. .. " 
Ora. o ideal da escola activa é dustamente este: Do c baos, da 'Clesordem e da 
anarchia esponta11ea, d'azer surgir e organizar-se, naturalmente, a disciplina 
liv.remente a,cceita. J.D ena conclue. incisiva.: "O mestre pôde, pois, imrpor 
uma ordem, uma disciplina ... " Por isso mesmo, um que sowbe faze1· escola 
a;ctiva, 0' Neill, condemna s.em. re.ticencias as a;presentações da escola . De
croly: "Em nenhum momento da vida escola1· se eleve imt}OT a uma criança, 
ou a uma .colasse, a obrigação de conformar o SPU trabalho por un1a serie 
de mOdelos estabeleci'dos progressivamente segundo uma no.rma qualquer . .. 
Não ·podemos affirmar, nunca, que o e'StJi-rito da criança, <J<rientaclo sohre 
tal ou tal caminho, C'hegará a ta.! o.u q'ual associaç..5.o ele lcléas. . . O mestre 
não deve dizer niio a uma cria;nça que deseja transpôr os limites fixad os 

·pa.ra as crianças da sua idade" . De fac•to, Mon.tisso1-i, Decroly, Des:coeucb:es 
J:o~erriere, com toda a sua verbagem de interesse, é impo!';iç5.o systematizad'l. 
sobre a fragilidade da •Criança, a supplantar- l•he a esrJont11Jneidade . 

A Teproduzir Decroly apresenta-se Ferriere, logorrna.chlco, abundante, 
dispersivo, sem o.riginalidade, sem methcdo, mas em1)<haJtico, a'])Psan· ile 'V<tsio 
op.Iano e ,;:oo·rrJJrio. Tt: o qt:~ de~ :.'le Rate-lals e 1\fontaigne a. Spencer e B ain 
já foi dito contra a clidac.tica livresca, dogmalica e de memorização. elle o 
>'Ppete, na sobe.rbia de quem desco.briu, agora mesmo. a Pedago•gia. Ha mui
tos destes . . . E é bem o seu <-aso, •Pois .que elle >Confessa, u.fan•o, - qc1e 
.nunca leu uma ohra de the.oria ele Pedagogia, ainda que de Menbrurt., Fieh{ 
/Spenc.er, Bain, u W. James! ... No em tanto, um ~ai reTfor1nador é tra.;>;ido 
para esta critica, bem jntendonalmente . Não I]}O'deria Rer de outra fôrma· 
nruG ha. ento:e os que ifaJlam em escola activa .. q,u,em se.iaJ mais diJflfundijo 
wqui J1a melhor das intenções, pelas mestras 1([1\le silncerame.ntf' desejam 
acertar. Torna-se preciso, pois, mesmo com o risco de sacrificar outros as
sumptos, deixar patente que elle nã,o póde orientar uma !l'ealização qne ain
da é ensaio, e depende sobretudo ~ segura.nc:a rle a.nreciacão dos metho
dos. 

~itamol-o: Ferrére, com todos os d€1feitos de Decroly, aggmva- os, 
pols 1he falta a boa -cultura scientifica e I])Sy.h•co•l•o.gtca q•ue fez o exito do 
peclologista he1g-a. Depois de ar.romban· toda" a;; tportas abertas da 'J)edago
gin livresca, elle offer .ce a sun. Pscola ctiva a proclamar-lhe a orierutaçiw: 
"Qual o espirito da escola activa? ü d.o b om sen'<o esc·larecido '))ela sciencin, 
<'ia. ir>tui<:[i.o espontanea (oomo se <1otw<>ssp outrR.). nutrida pela ps)"Chc-1ogia 
~enPtica. e orientada 'J)ara o a.cocre>t<1iJn.ento do poder do eSJ)irito da crian
t::a". Ora. niiJo, ha doutrina peclagogica que se n'i.o tenha nnnun-ciado nesses 
termos. De~•taoca.r-,e-•ha ahi a genePica.; ·mas elle, que 1.anto fala nessa 'PRY
cbologi'l., e tantos SPrunilarios V<'m incitando. não a']11pe1la, .nem uma \·ez 
pura Baldwin, crm quem se inst:ituiu a verdadeira psytchologia genetica . 
Mostra, me:;mo. não no con'herPr. :Depois disto oHere-ce n'do-sp pa.ra. cara 
üteriz;:"· o meth 0C10, pen-à.u1·a-se ·ás ahr~s cl~ Rou<'~eau e Pes~alczzi. comcc'ln
do por adaptar a d'ónnula opestalozziaaa: "Nem ser humano pôde receber 
sua edu-caçruo dP ou•tro ser". mo11s1Jruosldade que nem as geniaes intuições 
do pae dos ja.rcli?M rTa bn.fnnda justi1'iea. E o melhor dos seus dilato-dos li 
vro,; são 'Citaçõe,; rlo>" mesmos - Rousseau e Pest.'Llomi. 

"Que é a criança? rpergtmta, do seu pulpi to, '])ara responder com a 
faC'undla !fac il do erro: "Um set· <1U.io pensan;tento não se exptime ainda, na 
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.qual a di:fiferen.ciacão dos sentidos, n ão menos que a s'ua concentração, são 
lJouco ad.iantaclas ... ,. ,~--se be,rn •q,ue, para elle, a doutrina Yale pela impo
nencia dos termos. Vem, com i;;to. uma •prewn 1. l"i hi<Jg<>neJli"a. a. (listin 
guü· idades mentaes na criança: "4, 5. 6 an.nos, interesses disseminados; 
7, 8, 9 annos, intPresses immediatos (não os ha para os 6 annos): 1 O 11, 
12 annos, idade das monograp•hias; 13, 1.4, 15 - interesses abstractos sim
ples (e os com\p:ostos - que v~m a ser?). Cornmentando a descoberta, elle 
oaCfil'ma: "Aos 7 annos a criança sae da etaJJa sensorial, para abordar a imi
tativa . .. " Quer dizer: antes ella não tinha -tendencia á imtiação . . . "Dos 12 
aos 13 desperta a mania das collecções ... " Ao mesmo tempo, reiflecte pue
rilmente: "Os interesses variam de um ini!iviõuo para outro. seg-undo o grau 
de desenvolvimento . As criancinhas, por exemplo, comprazem-se em falar de 
si, a grubaa:-se de sua força ... " De permeio, elle d scobre que, desue os lO 
ar..nos, as crianças -têm necessidade de sequencia nas ideia.s ... "E antes? . . . 
Ao contem'!}lar os resultados obtidos por O'Neill, explica-os como re~produc

•:ão da evo-Lução histori::a : "Vida patriarchwl, cidade arutiga, individualismo. 
·solidarismo ... " E , depois disto, que pede riso, afftrma: "{Nada, no nosso 
.preparo opsYchologico, e nas nossas necessidades .profundas; nada nos leva 
para a !fórmula O'Neill . . . " N'uma obra de propaJganda da escola moderna, 
tra.ta:ndo de convencet·, e liA tem. deJ;>SeR argumentos: "Edncar não ~ ensinar 
boa9 maneiras; ·~ dar ·habitos sãos ... •· 

IPode<ria um tão ,pobre e escasso doutrinador ser o orientador da escola 
activa de que ca:recem os? Ferri.ere ê o declamador de ch!I!Vões emlperti'ga
dos, em fónnulas guindadas. "De un1 centro de interesse dado, de um fõco 
acceso pela faisca myster:iosa das idades desapoparecidas SOb as cinzas, é 
facil accender, od.e p1·oohe en 1n·oahe, a associações ... " O :faiS'camen.to. no 
emt anto, ê o muHisecula.r l'oocraJtigmo: "Fliz rucha1· ás criancas. JJOr rneio de 
perguntas, quaes as necessidades do !homem ... " ID vem uma sequencia que 
ê um velho e estafadissimo 'Jl1·og~·=a de Hi.stolia - Pritmitivos. Baby
lonia, Egypto, (frecia, Ro?JUL. Iclaàe Med,ia .... 'Para fazer oonhecer a esses 
!primitivos, !fornece a leitm·a da fan,tasia magra. de Rosny - La G-uerre au 
Fe1L. Para confirmar uma lição, veDho estylo, sobre café, lá faz o classico 
resumo no quadro n egro, copiallo depois nos cadm·nos . Como educação mo
ral, l"ecorn.menda um livresco de serodias lições de moral. Niio é de admirat· 
se elle tem 1como aphorismo - que "a leitura muda comp•letamente a a.tti
t ude da criança : de activa rt:or:na-a 1pass:iva . .. " As lcontré!JdicçÕ'es nifio o 
detêm. Nes,ta •J.Jagina, elle r•ecommend::L que deixemos a crianqa achar o seu 
ca.nllnho, "luctar com as dilfficuldades, e aprender por e'Jill)eriencia'', noutra 
pat,te, e.Ue d'ala de "um contrOle •q,ue opermitta eYitar os er1·os .. . ·• Quanto 
aos prog1·ammas, e lle tem 1Jara tocl.os os gostos: 

"Não ê 'preciso organizar oprogramma. p~ra cada um elos annos do grau 
i.n!ferior " . 

:Mais adi..'l.nte estende um longo programma minimo e, depois, obtempera: 
"Um 1progu:a.mma? Uma m·dem? E' '])r iso, de fé!JCto? Sim. As crrianças 

TJJ·ecisam disto; se não lhes fixamos um, ellas o reclamarão, ou pelo menos 
offr erão manifestamente por não terem" . 

NA ALLlilMANBA 

A Alleman.ha é hem o .paiz onde a re>fórma da instrucç,.::io primaria e da 
educaçio em geral, se ifez sob a '[Jressão da situação politica e social . Re
clamacla, iniciada, desde a veo pe1·a da derrota definitiva. ella Jê '81J)ontada 
i'Xplicitamente como o remedio necessario e eifficaz para a formação de um 
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mundo onde não sejam :possiveis as con<llÍpções, que deram no forrnidavel 
desastlre - do im-perialismo dos Ho•henzollern . De ifa,cto, aJO findar a guerra, 
quando se fez o movimento <que im.poz aos governantes o armisticio de No
vembro de 19•18•, vemos, manilfeeta.mente, uma geração cujo primeiro gesto 
:foi voltar as costas a ideaes que encontrou agonizantes, e lhes estão oobs
rtr.uindo o caminho . . . FOi como que o duvidwr das 'Pl'OJPrias fôrmas da razão 
- que não resistiram aos emibates dos acontecimentos. Já ha, desde annos, 
as Com?n1Lniclailes .Escolares de Hamburgo, bem expli>citamente nos princi
pias da esco~a a.ctiva; já Kerschensteiner vem ~-ealizando os seus ensaios 
em 1\l[uniah; dá a Dra. El!iza1beth Rotten, o iProlfessor n estreic'h, FQ·anl{ 'Mul
le1·. e outros que se enco11tram empenhooos na [Xropaganda red'orrnaJdora 
da educação nrucionaJ. E só assim se ex>pl1cam, de facrt.o·, que ,Paulsen, con
selheiro municipal do ensino em Berlim, ao justificar a sua .relfórma, tenha 
para o pulJlico, officiaJmente, uma ]ingua,gem de sabor revolucionaria : "Hon
tem, nos tempos do u tilitarismo, a esco~a 1preenc.heu os seus f ins usandp m e .. 
t!Jodos extremamente aperd'eiç.oados, methodos que ameaçaram objectivrur e 
mecanizar tuido que 'havia em nós de humano. H oje, as desgraças sup!poa·
tadas ensinat-am..,nos que não poderiamos restaurar as energias es•pirituaes 
e maif:eriaes senão libetrta·ndo as !forças Ci'iadol·as que es'k'í.o em nós e n a 
mocidade... O trabaLho deve ser o elemento· d'ormado·r do homem . . . " El 
encontramo-nos com o AHemão inesperado - o do desdem pela impersona
lidade das civilizações materiaes, á Yankee ... O •!JlUe trium:Pha hoje não é 
mais o cerebro racional; é o :JJ.omem de sentimentos poderosos, f iorme nas 
suas tendencias e nos seus in.stlntos ... " 

.AJcabou a éra famosa dos ·mestre-escolas que doeram a victoria de S e
dan ... Era natural uma tal linguagem, no homem que contemplou a obra 
das CcYYMJMLnicLades Escozm·es de Ham'buJ·g·o, e que, por isso, lhes adaptou 
integralmente os prindpios, se •bem que para ·uma applicação adaptada, e 
gradativa . iSão as escolas onde todo trabalho parte realmente, e em cada 
instante, Ide esp()n/f:aneidaJde do alu.mno, tanto o collectivo com.o o individual. 
Reina uma Hberdade quasi absoluta . E o mestre, animo infuso na vida ger~ 
da ~!asse, só intervem explicitamente quando soUcitado. E' bem de ver que 
numa realização assim, lfóra ele qualquer compendiaç.ão e apreciação con
creta só é poss.Lvel aos cvue a ella ass-istiram . Só quem viu funcciona,r CO?n
m1tnidacles de Hamburgo póde 'fornecer dellas uma i>Cléa !pOrmenorizada e 
justa. r ã.o sei que haja á venda - O Methodo de Hamburgo . E' mais ac
cessivel eertamente a obra de Kel'schenstei.ner, bem limitada, no emtanto 
A sua doutrina, sempre liberal, é excellente. Ninguem com.preencle melhor a 
IJ).Sychologia do interesse, talvez mais radical que a de Dewey. O Prof. de 
Muni.c'JJ. acha-se, p()~<m, contido !Por uma oDganiZJação o:flftciaL, e 'tem de 
subordinar as suas realizações ao quadro da escola do Estado. IDI!e :fe:ll 
dos trabalhos manuaes - a marcenaria, o eixo da ctividade, e mesmo da 
a.prendoizagem, na s ua escola . Insiste, omo na Escola Decroly, m.o estudo do 
meio ambiente, a·ssociado ao do desenho e do trabalho manual. Reduziu o 
t>studo theorico a quasi metade do tempo". O que fizemos, explica elle, é 
apenas um exemplo, porque o nosso traJbalho não era livre, pois que o [)rO
gramma de .cada classe e de cada ramo do ensino estava iprescripto de a.n
temão pelos regulamentos em vigo• nas escolas .pu'blioas. . . illstou conven
cido de q_.ue, elevando de 2 a 6 as haras de trrubabhos manuaes por sema
na a:>i''\de-se realizar uma c~n,ce:rl/tração mruis 'inteoressante ai·ruda. . . E i' ;no 
tJ-a:baLho manual e no commeTcio que a noção de numero• se desenvolveu 
originariamente. 1:.\l[edtr, calcu !aJr, pesar, .contar, vender . . . é UJll1. appello aos 
interesses profundos Ida criança . . ," De todo modo, não 1é no conareto da 
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realização que a experiencia de KeTSchenstei·ner tem valor, mas nas S'l.lg
gestões que encerra, e, soba·etudo, n a do'Uttrina que a sus•tenta: "Não •bas
ta que a criança esteja pessoalmente !lJCtiva; ê mistêr que o !faça levada 
p or motivo intimo, seu . . . Não é porque alguem a obserwe durante algun.s 
mome.ntos, ou porque o m estre conseguiu despe<rtar-lhe o interesse, isto ê , 
a st'la curiosidade, mas 1ponque ella trabalha em vimude de disposições in
teriores ... O melhor meio de veriifi·car-se os trrubabhos escolhidos correspon
dem ~·eal.m.ente ás capacidades physicas e i"rutellectuaes das orianças ê exa
mi.nar se nns seus traba l<h O'S rpessoaes e jo•gos, .quamdo ofóra da intervenção 
da escola, ellas se occU<pa m ainda do assumpto . .. " E , ag01ra, estas duas 
pt·o.posições qu e batem, em oh eio, con tra idiéas preconcebidas - de escola 
n.ctiva : "ISe as criançrus ·Ch eigam a v iver verd<ade:iramente o que lêern - ela 
bor am o princi.pio da escola actirva ... Finalmente, muita associação a centros 
ae interesse é tão fictícia como os antigo.s problemas da escola livresda, sem 
::>ppr0ximaçii.o com a realidade d a v ida". 

A GRANDE OBRA DEl VIEJNNA 

A AusLria, em Vielllna pri·nc~palmente, levou a cabo uma grande refór
ina da escola primaria, ·no sentido das doutrinas - da actividade esponta
nea e livre, orientada p eln. QJropr ia fórmu la do desenvolvimento d a oCJriança . 
E' de n otar q.ue a Austria soffr eu mais da gu erra do que a •PI'OPria Alle
ina llJhH. .. . A tendencia <foi de ser mais cmnpleta, e radical a Te1'o~·ma . Disto 
se Item uma idéa quamdo se sn.be a extensão q:u se deu, al\, aos· servi:;os da 
edncaç-ão nacional e o •que de pendem .com eUe . Diariamente, 20.000 orian
Ça.s, designadas pel os medicos escola~·es, sã-o nutri!das gratuitamente IJ.)ela 
:nunicipalidade, ou m ediante uma somm a insig:ni<ficante; 4·5. 000 c:·iançwSj 

de c onstituição ' de-licada têm <garantida uma villegiatura de seis semanas no 
sx <l o campo. .. No anno orç8Jmenta!rio de 2.6-27, !foram despendidas, em 
Vienna, 500.000 libras esterlinas só com essa 'P•rOitecção. á i·nf<~-nda . Só da 
Jardins da Iliifancia - Froe'bel, ou Mantessor i, Vienna contava, nessa ·da ta, 
ceTca de 100, •Com 256 elas es ... Quanto á escola opropr:ia m ente dita, Glockel, 
realizador da Ted'ó~·ma, apresenta-a .nitidamente : "Nen'hum <horario; a pri
meira parte <lo dia d estilllada a um assum'!>to <la amibiencia noranal do alu
mno ou da actualidade ... O n:umero de horas de ensin o se marutem, n'las o 
mest·re as distri-bu e como entende. . . activannente é ·~1ue o alumno tem d\' 
ad qu irir os CO·nhecimentos; mas, aqui, actividade nãJo quet- d iZ'€.r trabalho 
manual , que não é um objecto ele o rodem escolar; e !I e pertence á officina ; 
ni'io o ensina mos na escola oprimaria". Eis uma d:iif•ferença cwpital com o 
r egirrie de Kersc:hensteiner. "0 essencial é o 1krubalbo pes!>oal '<'lo al.rmno•·. 

De facto, a nova escola viennense se faz com estes tres elem entos : o 
t• ·a balho, o n~eio im.ntecL!.arto, a concent?·açiío. a.iusto.dcs no [)rincipio g<\ral -
cl·' que a cr!a·nça só <faz bem o que <faz com opra,zer . As excur,;ões são de 
uso coPren te, uma vez por sem·an a, pelo menos, •para cada classe. E vêem 
se 10, 20 classes na rua, diariamente. E' dahi, dessas excursões que vêm os 
tnelhores assump tos •para as palestras e o t rabalho pessoal dos alumno . Os 
tnPstr es se va'em, tambem, para o 'f.l1·o·pTio uso, de livros onde vêm assigna
iadds detalhadamente os característicos· ela região - os Hei matsb1t.oher. 
Todos elles têm livr os de' classe que permittem verificar o que d'oi estudado . 

• ,,., ··rd.nt r um ' clt>S><f's res·u mos, de um a nn o inteiro, ·para 2·· classe, 7 e 8 
annos, en contra-se um 'Decroly mais .humano, so'boretudo <l.escanregado dos 
,,,.,E"~~o" mais frisantes . Cumpre l!l Ol~ar' que, aJCceita inte.g.J1a,l.J;J;te:nte illa ):e~ 
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fOrma Glockel, a escola ac tiva ain la está como que em ensaios - nas elas~ 
scs de app<iatção c classes expe-ri?n.en·taes, ·a que <haverá •:Proxima referencia. 

A AN'4-RCHIA DE o'NEILL 

A Inglaten-a :fornece '11m maJgnifico egpocime de escola aJCtiva: G. de 
O'Neill: LiiOerdade, solidarismo, espontaneidade, concentração, trabaJho, cor
uiaJidade .. , Ferriêre rejjeita-a - por anarcip.ica. !Será uma runarchia ,>fecun
da, que se im'Poz rãs :proprias autoridades, c uja auto~iza.ção <foi dada para a 
continuação da o'bra, oomo se impoz ao sUJpel'in.tendente das escolas de Win
netka, em missão :Para estudar (1923) as escolas nO'Vas da Euro•pa. O'Neill 
é o proprio que, quaJndo o'bt€1Ve a !Pe•rmissão para ensaiar O• seu m.ethúdo 
- por dois a nnos, começou rpor :faz.er queimao: as dassicas carteiras . E ins• 
tituiu o ·regilme da verda!dei.ra lil]:>erdade, para bem atproveiltar e edmcar as 
crianças. "O alumno escolhe o trabalho, explica elle: :fixa a ordem em que 
o executan:á ... mas a communidade inteira vela - para que o trabahho li
vremente escolhido seja levado a t rmo. . . Como os alumnos faz.em as suas 
leituras e mais trabalihos, quando o fazem, como dispõem de tempo, nisso 
não inJerwenho. . . Nem lhorario, nem pro.g>-arnrrna progressivo (de Decro
Jy) . . . Sómente, obedecer á insrpiração do momento, e perm.ilttir a cada um 
fazer o seu pro.prio trwbaJho . Esse methodo libertou, ·realmente, a disdplina 
ca escola". ~-o emtanto, elle não pretende q.ue se institua, de cholf·re, esse 
r•!gime: ''Os mestres não '])Odem introduzir b~"Uscamemte o regime da li
berdade; haveria a;busos . Começa-se por irutroduzir os 1Xinciopios e os me
thodos novos, em tal, ou tal ramo ... • se se concede a inteira liberdade, a 
crianças de escolas antigas, a escola se torna caotica . .. " .E, tanto, que, illum 
<lE'rto momento elle pergtmta: "Pensam que é agradavel viver nesse .tsylo 
de loucos?" Era a sua n1.esma esco•la, -n os l)rimeiros terrupos. E elle viv'ia, a 
vida toda, 'Porq;ue as crianças lá iicavam: "·Só quando· se eXJtin.guem as lu
zes, se 'Vão as ul-timas crianças ... " 

!Compreende-se Ibero q1ue a escCila se to;t·nãn:a ,agra.a.a.vel: "'Desde que 
uma Cl'iança sabe ler correntemente, qualq•uer que seja a sua c lasse, 6IU 

<:•bandono o ensino da leitura. De hora em diarute, ella lê como qualquer de 
nós, nos seus momentos de Jazeres, por :Prazer, assentada, confortavelmente, 
como lh e a:praz. . . "!Se a escola a>Ctiva é um l!l.lboratorio de pP.dago.gia ex
perimental, nen:huma corresp011de melhor a: esse pwpel que a de O 'N,eill ; 
"Muitas 'Veres, as crianças tt:azem oa1culos dias -inteiros, s em mudar de as
surrupto e sem {JJUe se distraiam com o que se faz em torno dellas. Não ha 
mestre que CO!IlSiga tanto''. O relataria do -prof . Carleton Washbur-ne, com
pld.a a ·noticia so·bre a escola de O'Neill: " . . . os m-estres consaJ.g.ram <'erca 
de duas .horas -por semanÇL ao ensi·no conectivo, em classe; essas duas !ho-ras 
tpOdem ser rea:lizadas numa só sessão, ou ilivididas á vontade ... Depois da 
liçii.o <io.Jiectiva, continuam as crianças todas a trabalhar no m.esmo assum
'IJtO. Mas, quando esmorece o interesse, ou •que ellas estão cansadas, são 
Jh"res de mudar de occupação. QuaJndo nenhuma ori<ença trabalha mais no 
assua:npto, o mestre dá ,de novo, uma .Jição con ectiva, em geral sobre as
s umpto dilf:ferente . . . A escola é espantosamente livre, .pois que as crianças 
vão e vêm como lhes apra:z, trabalham no q,ue q:uerem. E no em tanto ins
trmem-Jse... Fazem versos, ou.tros <led~cam-se a outq·as ames. lCada l' m 
sabe ler e escrever como é p.reciso. Conhecem toõos os elementos importa n
ites da arithmoetica. Oon centram -se admiravelmente sobre o ltrab!l.Jl•ho que 
escolheram. A escola !Pare-ce gravem ente indisciplinada, a um mestre com
mum; no errntanto, não se nota, a.hi, nen'huma grosseria . E faz-se muito 
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trabalho serio. As crianças são naturaes, de bons modos, aifectuosas, e se
n•horas de si mesmo . . . conúnm em si, e de boa men e co !laboram uns com< 
0s outros" . Não ih a que pedir mais. 

NA RUSSIA 

A Russia, um mundo que se desfez e se refez, a mais fm·midavel ma-
gnifica experiencia politica e social depo!s da diffusão do Christianismo; a 
Russia assentou, na educação das novas gerações, a base da sua -constrnc
ção. Não :po-deria deixar de ad01pta1· a escoLa activa, a.ctaptando-a ás sil.liaS 
necessidades . JOnspi-rou-se, principalmente, dos Node-Americanos, e se ser
viu, de modo geral, •dQ -chamado plctno Dalton. El' uma invenção vulgart
sada para fins de instrucção primaria, por \Miss Helen Pat-I,urst, a.doptado e
enaLtecido !POr Miss IDewey, na sua obra - The Daltnn J.Jctboratory Platt .. _ 
.Ahi. cada a lumn o tra,balha numa cousa •bem :weeisa, mas progredindo na . 
.::xecução, e coon a faculdade de escolhe'!" a hora a na.tureza do trJ.balho. 
Segu.ndo o ,plano, o alummo se comj)rOmette, por contracto com o mestre, 
a realizar uma determinada. <Jbra, ou um ig-ua.l est'llldo; cada -um Lern um<• 
ficha, ond inscreve o que fez -no dia, lficha que ê verifi-cada .pelo mestre . 
Fóra isto ,inteira liboerdade; a oriança 1em clivers.:ts cousas a .farer, e>l<!ollle, 
c adn dia, ,para cada sessão de trabalho, a ·que quer. Os russos modificaram · 
c. plano Dalton - estabelecendo o trabalho semp!·e por g:rupos, porque vi
sam sobretudo a socialização e cooperação. Diversos estranjeiros não com
munistas, Wells, Duhamel, Am'Clrêe, Vio·llis, Durtain, liJ.rnes.t PooJ.e, v is ita
ram a Republica <los •Soviets, interessando-se especialmente pela instrucç"ãu . 
publica. Os seus julgamentos são ']YUr:J.mente objectivos, muito meticulosos
Viollis as-signala : "O met•hodo desenvolve o espirüo de iniciatiJva, e, com 
os pequenos, dá •bons resultad·os... Alumnos e profes:so<res escolhem em 
commum o :projecto : desenho, :passeio, esculptura, leitura . . E' mistêr en• 
se.guida realizai-o, o que nem êempre ê commodo ··. Lâ, o methodo -tem, cor
r entemente, a designação de ensino dit·ecto. Quando as crianças c'reS(;em, 
as diScipli~as que não devem ser tratadas •pelo methodo directo tornam-s& 
tão complexas- que se perde a crubeça ... E' o nsino oem livros". Ao lado 
!leSSE! regime, os russos appellam, tambern, para os centros de inte·resse, a.!i

s im corno aproveitam muito os I.a'boratorlos e ateUer~- Dumaln commetJta. 
" A verdade ê ·(j)Ue não se enco-ntram alumnos de ar abo·t'recido. O method" 
i<ó tem enthusiask"Ls . Ha •Um alumno, em cada escola, que se occupa <la 111· 
bliotheca, outro do cine1na, outros das re·presenJla(}ões the:Kraes,.. E um'; 
crianç:a de 10 a.nnos, como ~-epresentante do soviet da es-co•la, sem:a.-·se nu 
''rande assemblêa, ao lado do 'rep·rese.n tante do Governo" . •Slm: ca<ta esco-la 
tem o seu soviet de alumnos, de 8 ou 10 mem.hros. Continuam as lnd'ormu
' Ões de kndrêe Viollis: " Trabalham Hvrern •nte. como e quando querem 
Têm quatro horas <le en sino tileorico . Os mestres não castigam. 1:5e um 
•1lumno o merece são os outros alumnos que o 'fazem ". 

AS ESCOLAS D~ GARY 

1.2ualquer que seja o typo de escola activu, nelle encontramos a lnsp1-
rrH:ão do grandes mestres da vsychologia rup·plicada á eõ.ucação - Ba!· 
awin, Wiliiam J arnes Dewey. Era nat·ural, ,por conseguinte, que a ll, nos 
Estados Unidos, se Jfizesse escola activá como convem. Nem tanto assnn 
Quem leu a.s paginas sadias e Jucidas de Angelo !Patri. "A Bse:ola de Ama
nhã", sabe que o .ge1'a.l da instrucção primaria .nonte-ameJ-j<rana esllá I<J-n!;;'<" -
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·tle se·r o ij'lea,J de escola actlva.. No emtamto, ali ~e criou a !fónnma -
"learnin•g by doing", e, e1n ma is de uma paragem dest;a;cam-se interessan·
tes e:Jrperiencias da n ova esco1a. lVIerece !Primeira men çao a já :!'amosa L rn

·1301n Schoo•l of Teacthers College, escola de ensaio, da secção P eüagogia da 
Universida,de de IColOmbia. Sem fórmula estri-cta, de nenhum dos methodo~ 

a:pTegoados, a Lincoln Escola tem pos·~o em •pratwa, com opm eXJJW, as do'U
trinas de Bewey e Jam.es. As :pulblicaç·ões que se r eterem a esses en,;a;Joo, 
po·rém, não ten àlo ilntuito de Pl'opaganda - de tal ou qua l methodo, são 

-escassas <para •um cotejo . Ha, por outro lado, uma interessantisism a ex;p., . . 
rlenoia, e que sendo rel3Jtivamerute •vas1a,, ·chegou, a dar a denomi.nação a 
um typo de escola moderna. Trata-se das escolas Gary . 

Gary é uma cidade novíssima, .nascida em 1908, a 30 miLhas de Ghlca
·go, e qrue, .ha quatro a nnos, 'já •conuava JUais de 60. 000 habitan tes, qua.s1 
todos proletru·io'S - OlJ>erarios de m etallurgia, da " I!Ji.nois .Steel ·Com[lany" 
Uma grande IPOPtl'lação, su<bitamente estabelecida, criu ·a 'll.ecessidwe de pro
porci<mar um .grande numero de classes. IM!as, .havia o problema financeiro. 
pois .que a iPO!Julaçã.o era poiJJ~·e . tEntão, o SUQJerlntendenlte da FundiçFo, 
Wirth, instruido nas theorias Dewey-William J ames, ~·eso·lveu õ caso modi
'flcando o reg1me escolar, de accordo .com essas tl'~ceorlas e as c onti.ngencia.s 
f inanceiras: diminuiu o espaço dedicado ás c lasses didacticas, ass1m como 
lhes . t·eduziu o tempo de escolal'idade. Para tanto, e lle se b3JSeou logicam en
'te nos prlnoJipios seguinrtes: 1" - .que o·s exepctcios tidos como accessorios 
- tralbal.hos manu~s pirevo=oma:es, IJOg'os, ~m·u.s!ca, deseruho, gymnastl
ca... iêm um valor educativo JillUlllQ ~ronurnciado, e poCLem 'occutJar Um'!!. 
rporc;:ão do <tempo anti1gamente concedido ao estudo. vheo.ri,co; zo - .qu e ''·~ 

·exercícios imtel~ctuaes devem ser reallzlW.as em 'J:}eriodos de cur ta duração, 
no jrutenso da attenção; 3° -que essa m esma atten ção del])ende sobretudo 
do 'nteresse, e q'l.l<> os estudos c mais exercJ.CJos, vor Jsso, devem ser esco
lhidos livreme-nte pelos alumnós. <DaJü, duas ~-egras. •basicas na orga.n1zação 
das_ "'"colas de Ga.ry: nu>Jca m ais de 3 .horas, :por dia, de estu do na swa de 
a .uJa es'tud<' feito em per1octos .cu<r t os, entrecortados de jogos, trabalhos de 
offic.ma, rnusi•ca, desenho, éHrigldos ~Jor mestres especializados, exerclclos de 
que os a lumnos part:ci.pam, não por classes. inteiras, mas em grupos forma

-dos segundo af:l:ini:dacle - de gostos, aptidões, estima rec~proca. . . [)essa 
fôrma de or.ganizaçá;o resultar<lm duas grandes vantagens: uma grande fle
xi·biJi.dade do e11sino; um :pre<paro 'f)l'OflssiO'llal ml\.llto desenvolvidu . Foi. de 
fa,c~o . . •um successo, 3J mnovaçwo de Wlrth, e munas escolas se refonnaram 
segundo o ty:po Gary. Bucldnghan com:parou ó preparo de a lumnus das es

·colas 'Gary a oU'tros, e a.Dh lli tnfer!o·r o: da,q uelles; Dealey, .poré1n, ·r elgeita as 
conclusões de iBu~k.lnglban, ·tanto POl' eflfi'cienloia de base, como <porque os 
alu!llnos das Garys rorn,m <teSitaaos, como se <t ivessem feito o <ma·so· com
mum. iPutman taz objeeçl5es m ais sênas; impossibilidade de relações pes
soaes en ore as mestras e os arumnos, Insufficiene1a das 3 ho·ras, pa1;a alni 
mL-:;s de mais de 1l annos. !Seja. como tfôr, a verdwe -2- q u e o .grande Pa
tri acceitou a dlr.ecci1o de uma das escolas Gary criadas o.ffi.cialme'll.te em 
No·;a YOI'k . Em CO'IlJ'll·n·cto, v erl;l'ioa-se •qrue .~s nort.e-amer:icanc•s lev&ram 

-muito longe o 'IH'lnc!lpio de ".Jearning by doing'', e as classes são, muitas 
vezes, officina s . ou laboratorios em t rabalho . 

A E SPOJ\"TANJliTDADlil fl lUEJNTADORA 

" Revistamos. ass!fu, melo munao, sem encon•trar o typo acrubado de es~ 

·Cola. a:c:wa. PorvP.ntura,: 6 Jsto um· bem 'J:}a.ra •n ós - que teremos de pro-
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curar e ageitar wna escola activa bem a;>ara nós. De t'odo modo, definem
se n1tidamente uns tantos :J:'l·incipios essenciaes - in~cação eJCp!ioita do 
QJUe ha a lfazet·, e do que ~ licito esperrur. Um desse:s princípios eSitá em 
incluir a educação na esponta'l'leidade e no desenv.olvimento da criança. For
ça de cr.esclmento, surto vital em plena manifestaçã\o, define-se a crian
ça como um re!Iexo exuberante: que nada se lJerca dessa e=berancia e a 
educação seja o trruba~ho mediante o qual a jovem personalidade se apossa 
de si me.smo, dominrundo os impulsos e l'eflexos, sem aggravar os recalca
mentos a que a vida social já nos obriga. 

Ai; 1·eacç:ões da criança o·ccorrem por.c~ue sãJo necessa.'l•ias. Fõra erro 
monstruoso, demon&trou W. James, pretender supprimil-as . Podemos, ape
n3JS, levar a crtança a subStituir umas fórmas por ouJtras, mais correctas e 
màls convenientes, sempre no sel!ltido geral da tendencia manifestada. 2-lão 
é a tendencia que é má, se não o emprego que lhe damos, e a fórma em 
que a produzimos . Em 'Verdade, as energias rpessoaes na criança só pedem 
occasião de liv1·e valimento, para desenvolverem-se naturalmerute. Ellas são 
as pro.prias bases da educação raciOIIlalmente ooriduzida. O "interesse", que 
ê a arl'fectividade em dynamismo perenne, este se .prende immediatamente á 
mesma espontaneidade . Dewey deixa a boa doubrina: "O interesse é u;:na 
coisa movei, um 'l)rocesso de cresdn1entoi, JUro enriquecunent)o V11tal, '\1l11JilJ 

acquisição de energia ... :Mas, esses interesses immediatos ou orgrunicos, que 
se exprimem no comer, brincar, imitar, construlr e que ahi estão patentes 
não bastari:tm: é mistér desencavar ouu·os •Q:Ue accldentalmerute irrompem, 
despertados 'j)Or um 3JContecirpen to - mundial, naci=ali• ou 1ocal . .. " Da 
todo modo, é indispensavel o Interesse, porq•ue só ef.l'icaz rpara .os effeitos 
permanentes, o e~orço pessoal suscitado pelo interesse. E' verdade, pro se
gue eile : "que os objecrl:os e as idéas não são interessantes intrinsecamen
te, senão pelas relações com as tendenclas ou solicitações intü:nas da vida 
no individuo. E oé pO'l' isso que um qualquer objecto, primitivamente indif
ferente, se 'Póde tornar interessantíssimo - desde que se revelam relações 
assim, e que elle 'Póde ser um fim pessoal . .AJiás, só se tornam interessan
tes as coisas que já o são. Quando fôr ')Jreciso criar essencialmente o in
teresse ê 'POrque elle não existe, nunca existirá ... Se sabem.os descobrir as 
impulsões da criança, e conseguimos levai-a a trrubrulhar com methodo e1 

resultado, fornecendo-lhe uma am'biencia rupropriada, não temos necessidade 
dto •preocoupar-nos com o interesse, elle far-se ha valer por si mesmo. Se 
o assumpto da lição occupa ~·ea!mente um lugar apropriado, de modo a fa
vorecer a expansão da consciencia da criança . . . não ha ·necessidade de pro
c'Urar desvios ou "trucs" para tornai-o interessanJte. Fóra disto, são os 
exercícios /fictícios, os artilficios pueris, prura forçar a wttenç..'i.o da criança". 

A PSYCHOLOGIA DO INTERESSE E OS "CENTROS» ••• 

Chegamos tli. plena estrategia da escola activa em voga - os cent'l'os de 
interesse . 

De facto: aCJf:ividade pessoal do alumno, bom a,proveita:mento da sua • 
espontaneidade, assum')Jtos tirados do meio ambiente, concentração- de es
tudos em torno de um cen tro de interesse, eis a f6rmula da escola activa. 
Mas, lembra Kersahensteiner, é mistér. . . "distinguir i•nteresses intellectuo.es, 
ai.t!ngidos sempre ·pela boa dida.ctica, e interesses praticos, a.ffectivos e so
ciaes, especialmente visados na escola 3JCtiva" . ISão os taes interesses prati
~os de que o prm(essor de MJunich quizera !fazer a :propria decoração da es
cola para tornai-a effi.caz. E com,preenclemos o q ue Rousseau n em sempr(ll 
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tem .razão, ·como •«Juand(} chama. - Les cl~oses f Les choses f . . . l)ara indicar 
que a ellas devemos deixar a form.ação da experiencia. . . Para o seu Enll• 
lio, elle recommenda. . . Q~~'il n'apprenne pas ~a scienoe. . . Qu'il l'irvvente . .. / 
Nã.o quando cabe a descoberta, as coisas não bastariam. A criança passa a. 
vida calçada, e não oonhece o que traz nos <péS; serve-s~ diariamente dá 
cameta sem l'he ter descoberto as <propriedades prtncipaes. Então, intet-vem "
educação, clljjo tpapel <é, justamente, levai-a a fazer interessadamemte neces
sarias descobertas. 

No despertar do interesse, não ha que inventrur asi)ectos, mas, sempre, 
tirar bom :proveito dos que naturalmente se apresentam. E" ainda Dew<>? 
quem fala: "Praticamen<te, o educador que incessantemente desperta activl· 
dades sem pol-as 1Jlenamente em obra, chega ao mesmo Tesult.ad-o do que 
deprime continuamente a iniciativa do alumno ... Se a antiga •pedagogia. er~ 
levada a esquecer a qualidade dynamica, a moderna arrisca-se a utiliz<Lr d<. 
modo inteirament.e vasio e oformal a idéa do desenvolvimento orgnico, com() 
se a criança pudesse fazer ·do seu proprio espírito um facto, ou uma idéa . . 
A falha dessa moderna pedagogia seria trrutar as capacidades da criança co· 
mo co usas significativas por ellas mesmas. 

Fôra desastroso que se deixasse crer •que, numa ida;de qualquer, a crian
ça 'IJossue um certo numero de interesses e tendencias que devem ser cul
tivadas taes quaes . . . " QUe diria Dewey, em face do que já se faz dos ar
tiflcios patentes, tecer todo um programma em torno de um cent1·o? .. . Con:. 
o 'Pretexto de •que t~~ào está e?n tuào, e com o rotulo de associ<Lçõe, -- te??t· 
po, espaço, forçam-se tanto as mesmas associações que o verdadeiro interes
se lfO'ge pelas malhas do associamento. No infinito do tempo, na vastidão dt. 
espaço, armam-se de aSSociações que, finalmente, co-nstituem um desenvol
vido programma mais apavorante que o da antiga escola . a:>or exe!lliPlo. 
Bem o demonstra Dewey: a Historia, na escola primaria, é a ex.plicação das 
forças vivas que se apresentam na atrnosphera social. Ha que começar por 
ahi: a conJtemplação da actualidade, para (} estudo da historia, e, :por asso
ciações muito logicas, sempre interessantes, chegar a qu<t.lq,uer das sltua;,;õ<:s 
a conhecer. Para que forçar como quando se tira de centro - fogo, a as
sooiação que !faz contar a destruição de Guahirá? . . . 

A PEDA(]Q(liA ExPERIMENTAL 

A esc(}la presupopõo mult4 observ&.çii(J pedagoglca., levada. mesmo á. ex
perimentação, assistida '<ie lboa doutrina psych<Jlogica. Interesse ... atJten
ç;ão ... são principalmente problemas de pedagogia, mas que só pode m ser re
solvidos pelos methodos psychologic(}s. A attenção corno a propria conscien
cia, de que é a opotirna, nã(} é continua; não é uma fôrma especiofica de acti
vidade, mas uma fórmula dYnamica, como a vontade, sobre QS mecanismos 
elementares do pensamento, aJPl)roxlmados sob o infhixo de um interesse, 
mantidJo lllO a.juste de uma idéa - do fim. Não se deve di:?Jer que a atten
ção se fatiga; mas que a idéa do seu objecto se degrada. Da'hi, a necessi· 
dade de renovar v estimulo, sem sahir do objecto principal. 

Rola?· inoessantenwnte (} objecto de pensamento (fórmula W. James) é o 
principio da concentração da attenção, e a que se procura attender com os 
centros. Bem se vê que n.'i.o basta formar uma associação qualquer mas -
achar um aspeot(} novo ligado aos motivos intirnos e pessoaes. A alternancia 
dos exercícios, o reforço de aspectos sensiveis tarn bem não bastam . Quanto ao 
interesse propriamente dito, o importante é conhecer como o seu jogo p-l·eside
á oformação e evolução do espír ito da criança, e n5.o, simplesmente, fazer-lhe 
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a descripção - por idade, desor1pção arbitraria, muitas vezes W. Jmaes en
feixa tudo que diz respeito a essa necessidade ·na sua - reve?·sib·iZiila4e do in
teresse: Todo acontecimento sensacional põe em alta tensão o espírito dos alu
mnos; essa ener,gia deSIPertM!a pela emotividade tem de ser 'bem a1)roveitada. 
Nisso está o talento do mestre: em dispor um ciraulo de idêas a:perceptoras 
q•ue a.proveitem a energia despertada. Esta noção é, certamente, mais fecunda 
q'lle a mal definida - dos centros de interesse . 

O ANIMO DA ESCOLA Af:flVA 

Dir-se-ha: E que fazer do antigo methodo intuitivo, de qiUe havia tão bons 
resu'ltados? ... Deixai-o aonde está: na realização das boas escolas, 'POis que, na· 
'Pratica, quando haja 'Propriedade em empregai-o, elle se confunde com o acti
vismo. Mas a escola actlva é qualquer coisa de 'bem mais completo. E' a 
criança no espontaneo da sua intei:Da actividade. Não significa, iS'to, 'POrém, o 
seu abandono á mobilidade dos desejos, com o imprevisto das impressões . Co
meça, a escola activa, dando ao m:aterial, desde os jogos aos lwboratorios e ás 
ofificinaJS, um grande desenvolvimento, a ifim de offerecer constantes oocasiões 
!favoraveis á eXJPeriencia immediata e concreta. E, com isto, uma compenetra
ção incessan<te .nas condições du am'hiencia . 

Determina1· o m eio necessario ao bom desenvolvimento da criança, ipara 

assim dirigir indirectamente a sua formação mental. Apell lançou a verdadeira 
fórmula: Esttt4o raoional e generalizado de tudo q1w a criança vê em torno 
de si. ;m a.ge o mestre não sómente fornecendo os ensejos de expe:riencia, mas 
levando a criança a Bxprimir a mesm:, experiencia, em cotejo com a experien
cia dos outros, 'POis q1ue é o meio d<i' completar a experiencia propria. De todo 
modo: em face de cada facto novo, levar a criança a ter consciencia de si 
mesma. Bem guiado, o alumno a quem se apresentam os objectos suggestivos, 
os factos e os documentos, busca, descobre, cria . .. E' a realização completa 
da bOa formação. 

A integridade de vida tem de ser a 'P'l'eoccupação constante da escola acti
va que, de facto, não vem interrom;per a vida da criança, mas com'Pletal-a: a 
e scola nova vem preencher todas as insufficiencias da ifamilia; ins<tituil-a 
presuppõe uma grande fê na cr:ança, commenta O'Neill; realizai-a - urna 
devoção de a:postolo. Uma grande rfê na criança, e uma compreensão !huma
namente elevada da funcção da propria educação. De outro modo, como lutar 
para ter a escola. activa, tão pouco ostensiva nos resultM!os puramente didac
ü cos?... ,_ f 

.Sim; a escola activa tem de se.r acceita na il'ê da sua excellencia, pois 
que o seu Tendlme.nto é a,pparentemente multo :reduzido. Ensina po~t-co, é a 
verifkação universal. Na de O'Neill, a ins>pecção verificou, diz elle mesmo, 
uma te.rrivel i'gnorancia. "Uma criança sa.hida da Escola ,De{!roly, dizem os 
<lali, não sa'be ler, nent escrever, ne?n contar. . . assignala a 'Propria Mlle. He
maide. M3Jdame K.rup !<aia, a viuva de Lenine, rfaz c0111fissão analoga: "As 
:nossas crianças não sabem nada, clamam os paes. O methodo dá bons resul
tados com os :precoces: vae ser 'Preciso attender a isto ... " NOltou Andrêe 
Viollis. Mas, para esse .pouco, é mistêr muito mais :preparo, e sobretudo muito 
mais tr3ibalho do q"Ue na escola tradicional - que ensina, se 'bem qj\Ie não 
eduq uP. e nà.0 1'6rmr. 

A actividade livre, o trB1baJ11o em grupos, são extenuantes· para o mes<tre, 
d. de que esse não se Tesigne a ver a escola ann'llllada na diSllersão capricho
sa da volubilidade infantil. As crianças, 'Personalidad'es incipientes, inconscien-
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tes, 'V~rsateis, facilmente desanimadas, attrahidas para os aspectos fugaces 
e as aJPpaJrencias moVeis, intm•essando-se por detalhes secundarios, interpre
tando-os mal, incapaz de discernir a verdadeira importancia das causas, devem 
ser respeitada.s na sua espontaneidade, mas exigem do mestre muitos esfor
ços - de orientação tacita ~ de soccorro velado, esforços incessantes e pe
nosos". 

Que o mestre seja, rupenas, um membro da sociedaJde activa, manda 
O'Neill: "o mais velho e mais comportado". O italiano \Ferrari rt:el'á razão 
quando af!firma: "Realizar a escola activa é cousa menos difd'icil do que se 
su:ll\Í>õe; bastaria (este pouco) que t<Qdos os mestr€s e mestras fossem anima
dos do fogo sagrado,e, antes de tudo, estudassem as suas crianças . .. " 

E o sruber propriamente dito? [p1·eparar a sua lição de antemão; desenvol
yel-a inrt:elligentemente, didacticamente, é nada, comparaJdo ao es1:Judo indis
pensavel para <poder attender a ouriosidade dos alumnos . " 

"Quando uma criança (Dewey) pede explicação de um .phenomeno que 
Lhe attrwhe a atüm.ção, toda a pthystca é necessaria .para responder satisfacto
rimente." 

!Será para evitar isto mesmo, que o met'hodo Decroly '):)redi.sj;lõe tudo que 
deve ser ensinado. Em compensação, elle está a mumificar-se antes de ter 
dado o que podia dar. O -pro.prio F'erriére destaca o facto: "Nã,o t arda que 
3J!Ppareçam as pu'blicaçoos fornecendo o methodo Decro·ly, com todos os por
menor~s - alimentação, intemperies, defesa, trabalho solid.ari·o, com todas 
as suas rubricas, subdivisões e rparagraphos. . . Nesse dia, o mert:hodo estará 
cons8Jgrado. . . e certamente annullado." Já oheg<ou Q dia. De facto, Decroly, 
tendo a lcançado a industrialização, é aJPenws, um g~nero de negocio. 

AS POSSIIBILIDADES DEl ESCOLA ACTIVA 

:E' Blq)Ui qu€ IJOSs.ibilidades se o.fferecem? Que Ruccesso. podemos esperar? . .. 
Ha multas facilidrudes: a qualidade do pessoal, a sua Jntelligencia malleavel, 
e a pouca. consi.stencia da tradição anterior . O €SSencial e bastanw será in
fundir nos mestrell o espírito da escola acrt:iva, dar a~guns exem-plos de reali
zação. M;as se os deixamos, aJPenas, com as expressões - escola activa, centro 
àe interesse. . . como sul>«tHuição dos antigos programmas, será uma rigi
dez e&t&il a substituir a outra ri•gidez . Em Berlim se diz officialmente: "A 
escola nova não é coisa acaJbada, nem pôde ser ordenada pelas autol'id~tdes 
nos seus ·regTUlamenttos. Ella dev"' resultar de um mo'Vimento de o·pinião. " o 
Governo de Vienna rec'Onhece: "O mestre na sua classe cQ<nti-núa a ser o 
senhor, e é da at>titude do mrugisterio para com a refOrma que depende a sor
te desta; essa attitudP esca:pa ás :presoripções >da autoridade". 

Por isso mesmo, os pod<l'res prublicos se empenharam, ali, por fornecer 
a experiencia immediata da escola activa. Es>ta foi adoptada •pela :reforrpa, e, 
para a sua :realização, criaram-se ditferentes or,gãos, sobretudo as classes de 
applicaçao e de expe1·iencia . . Tá ha, 11oje, tpelo mundo aJfl'ira, muita. escola 
primaria essencialmenrt:e educativa - sem 'IJrogramma e sem lhorarios, substi
tui'dos '):)elo interesse tpresente e immediato, com o nome . de cent1·os, ou sem 
elle. Aqui, nas nossas €Scolas, sem laJboratorios e sem ofd'icinas, vae ser ma
terialmente um tanto difficil. As nossas e:x;cellentes mestras saiqerão compen
sar, em •parte, a falta. Uma coisa não poderá ser compensada: a :l'ormação 
aprop·riada dos me~tres, .na Éscola Normal, com vistas á escola a;ctiva. 

A reforma italiana, de Gentile, autoriza ex,_plicitame!l1te os mestres a fa
zerem experiencias de escola activa. Na Au stria, !foi 'Prciso cDnvencer o '!les
soll!l docenw, e, nesse intuito, criaram-se as Oommtu1/Adaàes Livres àe Traba-
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Zho. Existem quas-i 500. Miuitas, ~m Vienna, têm <fins especiaes - projecções 
luminosas, 1tJ:a:balhos manuaes, pesquizas pedagogicas e !psYCihologica.s. Ao 
mesmo tempo instituíram-se as alasses àe ea;perie-noia; para mostrru: na pra
tica o va!O·r das idéas novas. Os seus a:lumnos não ex-cedem de 30. Desde 
1920 ba em Vierma 156 dessas classes . . Depois se transformaram muitas, em 
classes de ap·plicação, aonde jovens opro<fessores vêm praticar o methodo. No 
correr dos ultimas annos fundaram-se muitas outras, em 1921 - 168, em 22, 
182. Ao lado, ha as c·on.fer.encias officiaes systematicas opara os meSitres. E'm 
Miunich, á'unccionam, já, muitas classes ex;perimentaes. iPor toda IJ)arte se 
ensaia. Ensaiemos para garantir o exíto de uma escola activa, nossa, aljei
tada á nossa índole, de accorclo com a nossa natut·eza ... 

. 'MA.NO®L BOM!I!'\51: 

(Do "J'ornal do Cdmmercio" ele 2 de Abril de 1929). 

Conferencia do Professor Manoel Bo-.nfim 

O D'ElVER DE EDUCAR. (*) 

A educação é facto maturai, e col't:'esponde a uma IJ)hase indispensavel da 
formação dos indivíduos, ,para qu~ possam attj.ngiJr e :realizar as condições do 
viver humano. E' uma nooessidade imperiosissima, que resulta desta circum
stancia: no homem, os pro~essos de adaptação ao meio e os recursos de rea
llza;ção da viela ele relação, em •vez de serem s:mplesmente instinctivoo e ihere
ditarios, são conscientes, intentgentes, susceptíveis de variações e de ape-rfel
çoa.rnentos, e se transmittem á.s gerações successivas, não como herança bio
logica, mas sob a fôrma de acquisições IJ)essoaes, com esse mesmo car=ter de 
- conscientes _ e intelligentes, me·diante a acção •systematica dos indivíduos já 
feitos, e elas suas obras, sobre os jovens indivíduos. 

Essa a-cção systematica, ou intervenção necessaria e opropositada, na for
mação das cciaturas humanas, é a propria educação . .Com ella se adquire a 
verdadeira qualidade de ser humano, porque é assim, educativaanente, que se 
faz a tramsmissão dos processos, conscientes e humanos, de relações com o 
meio. Ha, em tudo isto, infinitas vantagens; a transmissão consciente e edu
cativa, substituindo, na especie humana, a herança •biologica, quanto ás fôr
mas adaptaveis, é uma das suas accentuadas SUJlerioridades, !Porque, eonve
nientemente feita, elia permitte, a cada individuo, o c0111densa.r e asproveitar, 
no seu preparo 'Pessoal, a experiencia geral da especie. >Graças :á educação, 
cada personalidade nova !pôde resumir o progresso moral e mental da huma
nidade. Em coffilpensação, si a educação é mal feita, ou incompleta, o indi
viduo será um deformado moralmente, ou mutilasdo mentalmente, como ~resul
taria ser um deformddo o animal, cuja gestação, perturbada por qualquer 
processo morbido, désse Jogar a iherdar funcções alteradas e instinctos per
vertidos. Ao mesmo tempo, succecle que, ainda quando seja bem feita, a for
mação educativa estende-se por um J.ongo período, e emquanto ella não está. 
terminada, ou, opelo menos, muito adiamtada, o jo·ven é um incompleto. 

A educação equivale, em verdade. a um terceiro período de desenvolvi
mento, na constituição do sec: humano comp.leto; gestação, aleitamento, edu 
cação . A educ8JÇão é uma consequencia natural da superioridade de or.gani-

(*) Inserido nos Annaes da Cama:ra >dos Deputados a requenmento a" 
Depu tado J osé Augusto. 



- 508-

za.ção nervosa 'do homem, como o aJeitamento é uma consequencia natural da 
organização biologica dos mamiferos. E' tão necessario educar a criança como 
aleitar o recem-m.ascido. ,Para o homem, tamto é condição de vida o alimentar
se o bebê, e gru.·antir a form!IJÇão completa do seu organismo, c=o ~a;r â. 
criança a educação, que lhe nutre a intelligencia, e permitte a lformaçao do 
seu espírito para a vida moral. 

Esta é a situação natural dos jovens individ'Uos humanos, quanto á ne
cessidade de educação. '.rransportada para as condições do viver moral, na 
linguae:>e~ID da vida social, essa 11ecessidade se desdobra em di1·eitos - da 
crianç~, e deveres - dos paes. e da sociedade, para com a criança. Na reali
dade, direitos e dE~veres não são mais do que aspectos subjectivos com que se 
formulà.m, na consciencia humana, as imposições naturaes, relativamente ás 
~elações dos individuas entre si. 

O lnstincto materno, extensannente animal, ,prende os paes â sorte da 
prole. C= a vida moral, esse instLncto se espiritualisa, como se espiritua
l!sa.m. as rel!IJÇões do casal . Ent.ac;, sublimando-se os instinctos - em senti-
7nentos maternaes, as dependencias naturaes da !prole se representann, mental
mente, como iti1·eatos, e os pendores íntimos pa.ra attender a ellas, como de
te?·es. Na lucidez da consciencia moral, todos os pendores de socialização to
mam a fôrma de sentimentos, e se impõem, e são a>Cceitos, como deveres. 

Por is~o, pois que a acção educativa é essencialmente m<Jral e sociali
zadora, para bem comprehender <l !problema da educação, e formular o res
pectivo systema de realização, convém considerar o caso no seu aspecto mo
ral, e definil-o em termos socin.es, isto é - como direitos e deveres. 

Não se trata de appellar opa.ra <l estreito, inexpressivo e esterll formalismo 
jurídico, si não de considerar o problema da educação em termos bem hu
lll!anos, apreciando e accentua.ndo o valor social da criança . 

• 
• * 

O primeiro direito do homem - dit·eito essencial, e de que derivam todos 
<lS outros, c<'.lmo aspectos secundarias - é o c'U1·eito á viita,. Todo individuo 
signlflca um valor absolut<J, e incarna um incontestavel direito de existencia, 
!pelo simples facto de que existe. O moral, a ,politica - todo o travamento 
social s& basela no reconhecimento deste direito, que é a propria essencia da 
justiça. 

O DIREITO é, em si mesmo, a expresslio e a aff!rmação das va.nta~·ens 
que o viver wcial, organizado segundo as tendencias e os interesses mais 
geraes da especie, <Jfferece e garante ao individuo humano, adulto, ou criança . 
A mora:; e a justiça ;não distinguem a situação do infante, nem a restringem, 
quanto a essas garantias essenciaes. Mas, esse - direito !Primordial da 
creança á vidà - não .pôde significar, a.penas, a gara.ntia da vida organica. 
O direito é 'Uma resultante da ,vida moral e social, e, pois, :refere-se sempre á 
vida moral e ás relações sociaes. A sociedade que, em virtude do direito á 
vida, gm·ante á creança a ;nutrição do corpo, a tnteg1·idade delle e a plt>ua 
expansão organica, tem como dever, mais iiDJ.Jeri<Jso ainda, a assegurar-lhe, 1\. 
creatura infantil, a indispensaveJ nutrição do espírito, a sa.ude e o !pleno 
desenvolvimento da vida mental e moral . 

A creança te.m de ser considerada e garantida nas condições natu,raes da 
sua realidade, em vista da situação humana .ean que vae vi:ve:r . Os seus di
reitos não são, apenas, os de um animal que deve viver, ·nem mesmo, sinlples
mente, os de uma creatura já definidamente constituída, e que tem de con-
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:tinuar a existir. A creança é, principalmente, um ser a realizar-se. A vida 
:não lhe será possivel, sinão humanamente, moralmente, e

1 
pata tanto, é-lhe 

absolutamente necessario - set· convenientemente educada. A sociedade quo, 
mais tarde, vae exigir moralidade e actividade, tem o dever de garantir e 
fornecer á creança as possibilidades de realizar a vida nessas condições. Para 
ser impJacavel, como é, nas exigencias, ella tem de ser co.tnpleta nas ga-
cantias. · 

A creança é, realmente, um pote.ncial humano; della tem de sahir uma 
rpessôa, consciente das ,proprias forças, capaz de utilizar-as com o maximo 
do proveito, ·para si e para a sociedade. Com as energias psychicas da crean
ça, teem de formar-se: uma intelUgencia, um caracter e um coração. Sem 
isto, nã.o se terá realizado, ;nella, ·uma personalidade. Nada se póde exigir, ou 
pedir, ao homem, como personalidade social, si não lhe é affirmado e asse
@Urado esse direito de realizar-se como personalidade social. A sociedaáe, no 
definir os deveres individuaes, trata somente com illldividualidades conscien
tes, - com pessôas devidamente situadas na vida, e senhoras dos meios que 
permittem viver moralmente, no complexo dos liames sociaes. Para chegar a 
-esta situação, para ser uma pessôa humana, é indispensaveJ a educação; a 
crean~a não se pOde educar por si: tem o direito a ser educada. A sociedarle 
tem, então, o dever de dar-lhe a competente educação. 

" .... 
O direito qu<" tem a creança - de se1· convenientemente edu ·ada. repre

senta, para o Esta 'lo, o dever exp!ricito de assegura.r-lhe essa educação, porque 
o Estado ê a organização social explicitamente encarregada de garantir di
reito<!. 

Nas condições jurídicas e políticas em que vivem as sociedades actual
me.nte mais cuít>t.d, incumbe ao Estado uma dupla funcçã.o: superintender as 
necessidades conectivas sob a fôrma de serviços ;pÚbJ..icos, e defender e ga
ca.ntlr os direitos indi~iduae.s, fazendo-os valer pela força, quando .preciso, 
isto é - obrigando os fortes a respeitar os direitos dos fracos. Em qualquer 
destes casos, qualquer que seja o aspecto sob o qual consideremos a funcção 
do Estado, a ec1ucaçã0 se impõe como assumpto capital, pois que o ®stado é 
o orgã o explicito da. Nação, isto é, dot propr!a sociedade organizada. nas fór
mas normae5 da existencia conectiva. 

A Nação, conectividade solidaria, define-se e explica-se com um facto 
histodco; tem, por isso, com-o condição <'ssenclal para constitwr-se. e con
servar-se, a existencia de um conjunto de tradições communs. Outros fa
ctor~. de ordem simplesmente physica e biologica - a raça, o clima, não 
garantem. nem condicionam a vida e a unidade nacional. Para isto, 0 que 
tem importancia são esses mesm.os processos puramente psychicos, conscien
tes e mtelllgentes, mediante os quaes se faz a transmissão das tradições na
clonaes. isto é, os processos que se incorporam na educação. Si o Estado é 
orgiio central da Nação, o primeiro dos seus deveres está em lhe garam:ir a 
conservação e a unidade; por conseguinte, - garantir e a.purar a educação. 
unico processo efficaz de conservação nacional. 

Além dlsto, e como desenvolvimento racional des...<:e principio, deveruus 
reflectir que o Estado, representante formal da sociedade orga.niza.da em Na
çao, respO'Ilsavel pelos seus destinos, tem na educação o recurso que lhe per
mitte influir de facto, e com segurança, nos destinos nacionaes. Não esque
çamos que a reallc1ade, na organização social, são as pessôas, e que todo o 
valor e toda a significação de um !IHYVo vêm do seu preparo .para o viver 
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social, o qual res~ta exclusiYamente da educação, e constitue, justamente, o 
seu aspect.o mais importante. 

Bem se pôde defin,l.r: educar ê ensinar a vida social. J!'malmente, nem na 
necessidade de demonstrar que a educação, mais do que qualquer outra, ê 
uma questão social, e que a sua boa realização attende a necessidades essen
claes na evolução da' especie humana. 

'l'odas estas causas sã<J aqui pensadas e !ndtcadas em attençã.o ao nosso 
caso. .AJdmittidos esses .pdnc!pios - indiscutidos e corrj,queiros, na ph1Joso
phia política de todo o mu.ndo cívilizado, vejamos como se real!zam na n!>ssa. 
delu<.Jcrucl", sou uma Co~tltuição que pretende ser ;republ!ca.n~<.. 

Para a RepubJ.ica Brasileira, nunca houve a questlí.o da ea.ucaçao. Re
conhecido desde o primeiro momento que, na democracia instituída, não !havia 
povo ,isto ê, que a massa geral da Nação nenhuma significação politioa ,podia 
ter, ficou adm:ittido tambem, desde logo, que seria asstm mesmo. E assun 
tem sido. 

No Brasil o l!Jstado republicano se ot'g"<LIJ.Izou sob a inspiração mintelll
gente <le pura:s e antiquadas abstraeções politicas, motivos de nhetorica banal, 
de que resultou uma obra sem relação effectiva com o m<Jmenlo politico e 
economico em que ·vivemos, obra !nteir8Jraente alhei:lida das necessidades reae!l 
aa. Nação. Um romam:!smo esgotado e um positivismo sem esplrito positivo 
juntaraan-se e combinaram-se pao.·a, no Brasil, de 1891, dnstituir uma organt
zaçao re,publicana que muito bé,m poderia ter s:clo a do Oabo, ou da Malasla, 
em 1830. 

, Em um paiz novo, de populaçã0 €:Sc8issa disseminada em vastos territo
rJos, divididos em circumscrlpções autonomas; ,pa.~z de lmmigraçho, pro·vocaa.l$ 
e subsidiada pelo proprio Estado; com uma pO<pu!ação onde 70 •1• são anal
phabetos; em um tal paiz, bem comprehendidos os interesses g&aes da Na
ção, ainda mal formada, o mais imperioso dever do Estado é a educaçao po
pular, 1)ara cre-.u, p6de-se assim dizer, o espírito ,publi>Co, e reaJ!zru· a verda
deira unidade nacional, dando a cada brasileit·o a co-nsclencia -ae ser cf.daàao 
da democracia republicana b1·asil61.ra. No em tanto, os · ccmstltuintes de ~1, ern 
vez disso, ao mesmo tempo que encarre.garam o Estado Nacional- a União - 
da instrucção superior, tiraraan-lhe toda a i-ngerencia na mstrucção pl'imaria. 
quer dizer - na educação popular. 

Vê-se b.,.m q_ue aqueHes reiformauores sô tinhaan da pol!tica a ve;rbiagem: 
patria, de•mocracia e 1·ep~~blica eram arroubos, sinceros, certamente, mas, vtt·· 
slos e estereis. Organizaram o Brasil em Nação republicana, ignorando, rew
mente, o que seja uma nação, dest:>rezando de modo absoJ.uto lJ :factor nr•
me!ro da existencia mac1onal - a tradição. 

Não pareça exagerado um tal concel>to. Si os consh!tu1ntes republicarw"' 
tivessem a justa comprehensãó do >Caso, elles, que chegaram a todas essas 
mlnuCJas <1e que está lnçada a ConstitU!çao, teriam 1'eserva.o.o para a União o 
serviço da instrucção _primaJ·ia, unico processo de que o Estado pôde dispor 
pa1·a fazer a educação popular e tornar bem consciente a tradição nactonaL 
Em patzes como a Confederação Sulssa, onde a origem hlstorica, a l!ngua, o 
ate a raça, obrigarn o Es'ta<io a deixar ás u;nida<ies confederadas uma largu. 
autonomia, a proprla Constituição 1< ecteral se tem reformado, para per:mltt:!l." 
ao Estado central - occupar-se explicitamente da escola primaria, isto é, da 
eclucaçao nacional. 

Deste modo, as ~wssas lnst!tu!ções politicas nos levam a aosuraos a:;siin : 
é a Unioo quem estatue o direito politico, é ella quem deve ga1·antir a cada 
brasi.Jeit·o o exerc1cto e o gozo desses direitos; a Constituiç;iio estabelece que 
a •Parte mais importante desses direitos - o de ser eleito1· - não existe 
para quem não saiba ler e escrever; no emtanto, a União não garante a.s 
crianças brasileiras a instrucção necessaria para que cheguem á plerutua~ 
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dos ddreltos essenclaes ao cidadão de uma democracia. E' o caso, realmente, 
para. espanto. E o espanto cresce, quando se ,pensa que: si os poderes locae5, 
a quem, como cousa sem interesse geral, foi deixada a instrucçao pnmarn. 
- si elles abandonaram os escassos serviços de ii!lStrucção primaria, teremos, 
de facto, realizado o ideal negativo: da democracia sem eledtores. Para tornat· 
completa esta situação rubsurda, a legislação federal instituiu o serviço m1-
11tar, obrlgatorio, para todos os brasileiros, isto é, obrigou-os a darem ao 
Estado uma as5!istencia que irá até ao sacrifí-cio da propria vida, quando o 
Esta.do não lhes dá siquer garantia - do mínimo de illSitrucção. indispen
savel para ser um cidadão brasileiro completo. 

E ' nestas condições políticas, que existe a Nação Brasileira, e, l.lO se1u 
dessa absurdo, medrrun os contrasensos. Ainda agora, nesta Capital: segUJildo 
as estatísticas of·f'iciaes, nem um terço talvez das ·Crianças !requentam es
cola::~, publicas ou particulares; ,por CO'Ilsegu!nte, a grande ma!octa aa ;popwa.
ção é de ana!phabetos; para essa gente de analphabetos, cre01u-se uma meti
culosa orgaJnização de Hygiene Publica, decretaram-se multiplos deveres hY
gJenlcos, esquecidos <todos, hygiendstas e legisladores, de que, no tempo op
IPOrtuno, não foi ensinada a. população essa necessaria hygiene, hoje extglúa; 
não lhe foram dados, nem os :rudimentos de instrucção, para que :possam ler, 
hoje, as leis, editaes e tal:Joletas, onde taes exigencias veem inscriptas . .. 

F6ra dessa feição geral, :nacional, no simples ;pa,pel de defensor dos d1-
l 'eltos indivüluaes, não é menos lmperi.oro o dever do Estado em garan:tir, a 
cada um, a iJnddspensavel educação. 

O caracter geral da evolução politica, -em todos os paizes progressistas. é 
a transformação da acção politica do Estado, :na defesa dos direitos indi
vlduaes, em acção 'Preventiva, educadora. Assim, e,;,1:es dlre!tos se garantem, 
tambem, mais eil'ficazrnente. até, desde que, devido á educação, haja uma 
menor tendencla para attender contra elles. 

Com isto, unifica-se a iuncção do Estado, incorporando-se :na mesma 
actividade poli'tica - a formação do espirlto nacional e a defesa ou garantia 
dos direitos individuaes; e, dest'arte unificada, harmon!zada, a acçáo que se 
desenvolva serâ sempre mais !humana e producente. O EstaJdo educará.: para. 
realizar os eleme.ntos da democracia em que vive, para garamttr a tradição 
nacional, e para evltar os choques, as turbações e os con1Jlctos que a falta 
4e prepa.ro social po<tem produzir. Com essa polit!ca, o presente é realizado 
do momento, e é construcção do futuro. Não podemos esquecer - que o Es
tado é o responsavel efifectivo do futuro da Nação. 

Oppondo-se a estas CO!Ilcepções, levantam-se os que, reservando todas a, 

receitas do Estado para os que o desfrutam, qu€Tem salvar as apoparencias 
com a fingida indignação, contra o que chamam <ie - Estado-Providencia. 
Em vet·daJde, o que se 'Pretende, ca.rn essa politica de illdifferença pelos des
tinos da Nação, é que o Estado seja, apenas, um ,proveito immediato para 
aquelles que deJle se apoderaram. Os recursos do Estado convertem-se . em 
patrimonio de uma classe; o poder do Estado é a f01rça com que essa classe 
mantém a pollttca, absurda e criminosa, de que se aproveita. 

Então, o ideal é conservar-se, eter.namente, o Estadq nesse :papel arcnaico 
de gendrurme, SiTilJPles organização coercitiva - para cobrar tributos manter 
policia e impor as fôrmas de serviços publicos que convêm aos previleg!ados, 
dando á populaçã,o um mtn!mo de justiça, e de defesa aos fraco:!, ·por melo 
dos tribUJilaes. 

Que seja assim; mesmo nesta miseravel estreiteza política, a educação 
não p6de deixar de ser attendida. A creança, para quem se pede a educação, 
li a creatura nimiamente fraca. Si não se lhe p6de negrur o direito a viver; 
si a vida, humaJnamente entendida, não ~he é possível sem a intec~venção edu-
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cativa: como pratecção á sua reconhecida fraqueza, em nome dos seus de
veres policiaes, tem o Estado a obrigação de garantir, a toda creança, a in
d1S:Pensavel educação . ô d'este modo a defenderá e protegerá ef:ficazmente. 

Desde ·que o Estado não cwnpra esse dever de elementar justiça, não tem 
nenhum direito par::. intervir nb. vida d~ populações, como orgão de força, 
para quem tenha delinquido. E' em nome da juSitiça, ex;pressão SU'perior do 
interes·se •conectivo; ê como orgão da sociedade constituída, para assegurar 
direitos, que o Estado se fez exem~tar, punindo os que infringem a lei. Ora, 
como pôde a sociedade p1"e!tender punir os que infringem as normas da -vida 
anoéral-social, se, .por meio dos seus orgãos effectivos, não proc·m-a edu car os 
individuas para o 'Viver social? 

A propria pena, nas doutrtinas de verdadeira justiça, já não ê conside
rada como vindicta, o.u simples castigo, e, sim, como processo de defesa so
cial, consistindo em um süpplemP-nto de educação a.PPlicada a indivíduos in
sufficientem'ente educados, e que 'Precisam de regimen especial. Em -verdade, 
só se pôde admittir, moralmente, a pena com esse !proposito pedagogico; de 
outro modo, a acção correctora do ·:msrt::W.o seria contraproducente, porque. co
mo factores moraes, os actos de força, coagindo o criminoso ou delinquente, 
fazend-o sOiffrer, pri-vando-o de direitos essenciaes, não 'Passariam de novos 
crjmes. Fôra monstruosamente absu'I"do - pretender curar o crime com ou
tios crrimes . 

Aliás, cinco ro1nutos de •ref.lexão bastam para trazer a convicção de que, 
para o progresso moral e.a segurança social - punir crim-e•s nada signHica; 
todo o problema de moralidade está em co1·rigir o orin1-inoso, tanto vale dizer, 
reeducal-o, t ornando-o capaz de acceita1· e rea.1izar ·urna fôrma de vida utii, 
e respeitar os direitos dos outros. Não ha outro meio de, sem eliminar o de
linquente, •garantir eflfica=ente os direitos de cada um. 

A .pra.ttca e.stã. a mostrar <xue, 'Por toda parte onde um excesso de Iegis. 
Iação empírica, e exagg'eradamente .policial e garantidora, se estende sobre a 
sociedade, a moral decahe, e os •crimes se multiJolicam. Parece, então, que o 
<iesenvoJY!mento da moral codificada e tá em o[pposição com o sentimento de 
moralidade pessoal. Isto que realmente si nota em muitos •casos, não chega 
a ser .uma opposi<:ão essencial. e resulta, apenas, da qruéda dos €sforços edu
~ativos . Desde que a Jei exige como dever, sob a ameaça de penas, uma 
pratica moral, a;ffrouxam-se as influencias da educação intencional, quanto 
aos sentimentos que devem ga.rantk aquella. pratica, pol.'! que ella. j á, t:Pm a 
garantia legal. E' mals oomn~um encontrarem-se filhos que pro·curem fugir 
ao dever de auxiliar os velhos pais, nos paizes em que esse dever é legrul, do 
que naquelles onde é simpl<"smente moral. Finalmente, a justiça ·codifi-:?'là:t, 
se não é a'[}plicada sob a inspiração de um elevado sentimento de humanid>td.,, 
supplanta a verdadeira ~ustiça, e dissolvt> a. moralidade essencial, a morali
dade de consciencia. 

Não !pareça que essas obser-vações veem contradizer a necessiddae da edu
<!ação, garantida pelo Estado, como orgão da aoti'vidad-& e das garantias so
ciaes. O que haja de inconveniente e máo, não ê porq_ue o Estado intervem 
na vida moral-social, e, sim, 'POrque intervem de modo absurdo: em vez de 
preparar os individuas ·para viverem humanamente, abandona-os, esquece-os, 
em criam'c;as, '))ara, mais tarde, cereal-os de àeis e de tribunaes, ('Orno unica 
PGSSibilidade 'de uma vida <!~le não se.ia uma, su•ccessão de attentarlos e do 
crimes. 

1\. legisla<;ão empírica., •nccessiva e casuisUca, IJ)a·ej.udica a moral, jus1a
mentc porque ê anti-educativa. As leis coerx:itivas multiplicam-se quaTlrlO a 
ed!uca<;ão se faz tíbia e desorientadamente. A verdadeira educação é, ele fa-
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cto, adaptação á vida moral e s<Ycial; si, por mal educados, os indivíduos são 
inaptos ao viver social, o numero de infracções e desvios aos costumes ha do 
augrnentar. O ;primeiro alvitre que aCJCode ê esse - d·e coagir a respeitar a 
regra moral, e fazem-se leis, como se :fazem camas; leis .para que esses, que 
se tornaratp. m~os por deficiencia educativa, não possam fazer mal. 

O r Amedio resulta sea· inteiramente con traproc1ucente; o mal, no caso, só 
se I]Jócfe ourar :peLo arwro da educação, para l'efazer o sentime11to mQrflll, e 
dar, a cada um, a possibi11dade de realizar a sua vida, sem damuo vara os 
QUtros. O simples receio da puniçào não basta ·para garntir a normalidade 
do viver social; as leis l)'Uillitivas •dão a illusãQ de garantia, provocam maior 
tibieza na a.cção edlllcativn, e trazem, afinal, uma aggravação do mal H;<tar 
soclul. 

Si ha uma eunçJusão a tirar <le tudo qüe fol argumentado ut.e aqU!I, e 
esth: o .li:stado não Póde deixar lle interv'!t· na educação, unico m'3io <le ga
rantir ii. criança o seu direito a viver humanamentt>. Certos preconceitos se 
alarmarão, deante da singeleza incislva destas expressõe;; - .intervenção do 
EstaJC!o na edll'Cação. Nos zelos e ·r eceios dos abstenclcmístas, qruc pl·etenélen. 
negar ao hlstado essa lfuncção essencial, iha, s61nente, um grande medo de 
prulavrM, .ou incaJp>~ciàade de julgar as causas no quq eJJas sao rr>.a..lmenta. 

A intervenção do Estado na educação já existe, por ,toda parte, em to
dos os paizes policiados, ])o'i·q ue, em nenhu1:n delles se deixa, aos pais, a fa
curdade de educarem os 1i1•lhos como quizerem, abandcmando-os á iffilnor~Jida
àe, pervertendo-os, iniciand.o-os no ·crime ... Que tal se dê, immed!atamente, 
1nterveem os D!l'gãos do Estado, com toda a sua appare1ha;gem legal, coerci
tiva, punindo os progenitores immoraes, arrancando-lhes os filhos. para dar 
a essas crianças, sob a tutela official, a educação considerada convenjente. 
Ha, no caso, intervenção definitiva, e que só se :pôde admittir, quando seja 
admittido - que á criança. se deve g<lll'antir i) direito de ser educada para 
a vida moral soCiial. E' uma intervenção for:rnal, mas inconliPleta e i!logica, 
Incompleta, nulla, realmente, JHJ.Pque se manifesta quando o mal já está pt·o 
duzido; illogica, 'Porque se faz sem a boa orientação de um plano po1itko e 
social, elaborllido em vista dessa ruecessidade geral de educar. 

Nestes seus a,ctos de intervenção, quanto á educação, o Estado procede 
como se Jlosse a e:x1pressão de um progra=a educativo eXJp!licito, comu o é 
- q,uanto á.s finanças, ou á dJ;p1omac:ia: procede como s'e as famílias de" 
vessem seguir um <regimen educativo lega,lmente instit.uido, em exigendas 
P.Xp!icita.s, qu-ando, de facto, não ha nenhum programma definido. E, na in
curia em qrue se ma.ntém esse assumpto, nem sabem, as famillias solicitadas, 
como hão de cumprir a parte que lhes incumbe, na educação das novas ge
rações. 

A politica realizada, especialmente aqui, te)TI como princípios correntes a 
abstenc:ão do E stado, a,bstenção que se explioo, rrealmente, pela inaptidão dos 
d irigentes, mas que se masca•ra na hypocrâsia de fórmulas doutrinarias, sob a 
a llegação - de respeito á liber<dade de consciencia dos iiJrogenitores como se 
o Drote~er a criança contra a falta de ~Jl·eparo rpara a vida, e proteger a so
ci~dade "co11tra os males ·produzidos pelos <Ci~adãos mruptos, inuteis e immo
r aes podes se, jámais, ,ter a sigl11ifi·cação de ata,que a direi tos. Na realidade 
dos factos, tal doutrina seria - o direito aos rpais de c1eixaT os filhos in 
ed·ucados, Q que lhes é fOil'malmente contestado, por occasião das es;poradi
ca.; e ccmtra:producente!! mter venç;ões punltflra::~. 
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Taes intervenções só se realizam quando, pela falta de cumprimento do 
dever essencial, ! o Estado dá Jogar a <:rimes manifestos; ellas são improfi
·cuas, mas servem para patentear o dever abso1uto que ao Estado ca:be de 
garanti·r, a todo !futuro cidadão, a educação indüsvensavel para ser, de faJCto, 
um cida<Ião . 

Meditando tudo isto, quando o pensamento se demora um pouco em apre
ciar o conjunto da situação, formula-se necessariamente a conclusão defi
nitiva: se a sociedade se organiza legalm~mte para ter meios de defesa e de 
garantias; se a Nação institue orgãos permanentes para ter os recursos 
de realização; não se comprehende que UD"la das garantias e uma das rea
lizações essenciaes não seja o preparo geral dos ciaadãos, naquillo qu.e a 
propria sociedade considera como indispensavel. 

No emtanto, é justo reconhecer: não se pôde esperar que já existam. 
principalmente aqui. organizadas pelo Estado, as convenientes instituições 
educativas. O assumpto não merece, sequer, a attenção dos dirigentes. O 
facto tem explicação muito simples. 

O extraordinario desenvolvimento PConomico e industrial dos ultlmo!'i 
tempos veiu influir poderosamente, na fôrma de acção do Estado, e levou 
os politicos a occuparem-se mais elos interesses materiaes, que dos interesses 
moraes da Nação . Para isto, concorrem duas orden:; de causas: a inferior! 
dade mental e moral dos que cultivam a politica usual, onde só valem e s e 
prendem a attenção os baixos manejos, que permittam aos respectivos pro• 
fissionaes o apparecerem e conservaren1-se; e a tendencia na.tural, nos qu rt 
incarnam o Estado, a conserval-ó como orgão de fors;a. 

O incremento da producção, os es-forços de seducção e de captaç;ão, des
envolvidos pelas emprezas financeiras e commerciaes, os grandes orçamen
tos. . . são outras tantas expressões de força, e se tornam factores decisivos 
dessa política, em que a grandeza material <:onstitue a preoccupação prin· 
cipal. Além disso, occorre que, mesmo em um simples embuste de democracia, 
como é o nosso caso, os dirigentes não podem esquecer a opinião, e têm de, 
pelo menos, embail-a com um simulacro de bem publico. EUas sentem, in-· 
stinctivamente, o que ha de ephemero nas situações que occupam: querem 
alimento para a vaidade, aspiram o prestigio de quem realizou uma obra, 
e appellam, então, para essas coisas, cuja realização é relativamente facil, de 
effeitos immediatos, perfeitamente a.presentavel em graphicos e e m cifras . 
Cada um quer mostrar o que fez, para receber pessoalmente, bem em vida, 
a respectiva consagração, e todos se empenham na obra de riqueza e de 
grandeza material, com um afa1"1 tanto mais sincero, quanto é verdade que 
os reflexos dessa riqueza. e toda essa grandeza, vão servir como instrumentos 
de forç;a e de poder nas mãos delles, que tem o E · tado, e o desfrutam, como 
patrimonio da classe. 

Nesta fôrma, a e'olução natural elo Estado se desViou muito do verda
deiro progresso politico. Actualmente. o Estado deixou de ser um simples 
orgão de força coercitiva, para ser principalmente a organização legal dos 
grandes interesses conectivos; mas, de facto, só os interesses materiaes me
r ecem boa attenção, e é para a prosperidade material que todos olham, quando 
o essendal, mesmo para a boa ordem economica, é a aptidão para o viver 
moral, ná realização da verdadeira solidariedade humana. 

Todas as revoluções generosas, reivindicadoras de libe•rdade e de justiça, 
pretendem, justamente, fazer do Estado o orgão de uma Nação que quer viver 
e progredir, assegurando, a todos, o maximo de felicidade ou, pelo menos, 
de possibilidades. Mas, em todas ellas, uma vez reconstituido o Estado, " 
exercício do poder vae viciando o caracter dos dirigentes, a volupia. do mando 
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se lhes va,e infiltrando no coração, até que se corrompem completamente os 
sentimentos políticos, e elles acabam confundindo os interesses da Nação, 
ideaes orientadores, progrannnas, democracia, republica . . . com as suas idéas, 
os seus caprichos, o seu poder pessoal. E' assim, mesmo nos oom inten
cionados. 

Como factor moral, o Estado é ainda um orgão barbaro, de -certo modo 
desmoralizador, pelos multiplos exemplos de oppressão, exacção e parasita
l'ismo que ol'ferec,e; mas o motivo essencial da sua existencia se define como 
ga;ra.ntia de direitos; o ideal que inspira as suas reformas é fazer delle 
sinc-era realização de justiça, orgão de coordenação e cooperação directa de 
todos os interesses geraes. 

Dir-se-ha que estas observações contradizem a funcção educadora indi
cada para o E"Stado. A contradicção se refere, apenas, a um momento b.ls
torico. O Estado é uma evolução - imperfeito aqui, mais humano ali. . . 
Tudo quanto dissemos do seu papel se ap.p!ica ao 'Estado co-rno deve ser, em 
uma Nação progressista, humanamente solidaria, o Estado - formula pra
tica das aspirações moraes e sociaes consagradas pela opinião, instituição 
politic<t ~fficaz, para garantir o destino da sociedade contra os interesses e 
as paL'Cões meramente individuaes. 

l;;e reclamamos que o Estado se faç.a garantia da. conveniente educaçà.o 
geral, é, justamente, para vel-o transformar-se - de instrumento de oppres
são, em orgão de cultura social. 

A organização e a superintendencia da educação, em tudo quanto ella 
te1p. de geral, devem considerar-se co~o serviç:o publico: em primeiro lagar, 
po!'que, neste caso, a intervenção do Estado responde a uma nec-essidade, 
ao mesmo tempo, essencial e conectiva, de igual significação para todos; 
depois, porque só o Estado pôde definir, condensar e consagrar as aspirac;õe:s 
moraes, acceitas pela opinião; só elle pó de formular o :r;>rogramma explicito 
de educação moral, relativamente ás exigencias sociaes communs. Esse papel 
lhe vem das proprias condições de existencia: o Estado, em si mesmo, é a 
unica instituição com capacidade politica para. dar um programma de vida 
geral. Por outras palavras: ao Estado, que vae exigir observancia e fôrma 
de proceder, cabe o })apel de indicar essa fôrma d<> proceder, e assegurar 
aos jovens individuas as condições de bom preparo para esta observancia. 

Para segurança da propria Nação, é indispensavel que a educação torne 
cada vez mais viva e mais explícita, na consciencia de todos, a tradição na
cional. Com isto se reforça, de geração em geração, a unidade nacional; 
mas tal resultado só é possível quando a educação é orientada por um pro
gramma geral, inspirado em uma politlca essencialmente nacional, cuja rea
lização effectiva é o Estado. 

.. . .. 
Dito e repetido - que o Estado deve garantir e superintender a eduoa

ção e o preparo para a vida moral social, surge a objecção: - de que o 
Estado não te-m moral. Em verdade, nesta formula repete-;;e aP,enas o prJn .. 
eipio da neutralidade do Estado, entre as propagandas moraes, sociaes, re
ligiosas e phi1osophicas. A formula é incompleta, por muito synthetica . O 
Estado não tem ~Lma ceTta mo1·aZ, representativa de ·determinado systema. O 
Estado é a consagração do que está acceito pela conectividade, como melhor, 
mais humano. Elle não tem preferencias; é superior aos systemas, ás cren 
ças, ãs propagandas. :Elsta condição lhe é indispensavel, porque, finalment(), 
é o Estado quem decide, e determina, em que medida as d.itferentes crenças 
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e propagandas concordam com a moralidade essencial, ou podem prejudl
cal-a. 

O Estado, instituição de actividade social, seria nimiamente desmorall~ 

zador, se as ·suas instituições não tivessem uma orientação moral. O Estado 
é expressão da propria vida moral; nelle se faz explicito o cons enso dessa. 
moralidade essencial, base de todas as leis, e de que o Estooo é o garan
tidor. 

A moral do E stado são as proprias verdades moraes - a honestidade, a 
liberdade politica, a acrividade profícua, a ju s t iç:a hun1anamente entendida, a 
veracidade, a cooperação, a solidariedade. Nella se enfeixam os preceitos de 
bem e de justiça, commu ns a todos os credos e systemas, pm·qué ella se 
inspira nas eternas aspirações da hu manidade, e que lhe orientam o pru
gresso . Toda constituição política é consagração de uma 'moral; toda lei é 
uma experiencia de moralidade . 

E, agora: se o Estado tem o dever de educar, como realizai-o? Que é qu., 
lhe incumbe fazer? 

Não é o momento de formular programmas explícitos, quando ainda se 
discute o proprio dever. Pó de-se, porém, dar uma definição geral do proble .. 
ma: torna-se effectiva, para todos, a instrucção eleme ntar e g eral, indlspen · 
savel a todo individuo para - viver humanamente a vida de hoje, conhecer 
a sua condição, conhecer as relações essenciaes no meio em qu 3 se encontra, 
realizar essa indispensavel instrucção em processos nimiamente educativos -· 
educação da intelligencia, acquisição de bons methodos de pensar, utilização 
raci011al dos conhecimentos. educação da activldade, methodização dos esfor
ços, Incitamento á tenacidade e aos emprehendimentos, acceitação do traba · 
lho, domínio crescente sobre os impulsos, analyse das possibilidades , compre
hensão do bem, enthusiasmo pelas acções generosas . .. 

Com estes intuitos, em escolas que sejam, realmente, centros estimulamtes 
da actividade juvenil, e scolas que, sem sacrificar a saude e a legria da crian
ça, a occupem de modo interessante e racional, cumo cultura do espírito ., 
do caracter, escolas, que, no emtanto, são muito simples e muito faceis de 
realizar - em taes escolas, tem-se o essencial para a edu cação geral d<> 
individuo, no que deve ser feito pelo Estado. 

Para que cheguemos lá, basta que os responsaveis se convençam de que, 
em educação, o dever da familia é subsidiario, porque os seus meios de rea.
lização, precarios, são sempre incompietos; o ,dever essencial, primordial, ê 
o do Estado. - JJ!L Bomfi·tn. 

O analphabetismo no Brasil e nos outros paizes 

A situação do Brasil, nos quadros organizados pelas Commissions Of Edu
cation dos Estados Unidos, do Board of Education de L ondres, quando ao a nal
phabetismo, é vergonhosa e deprimente; mais vergonhosa e depr imente d() 
que a propria realidade. 

Essa anomalia provem da falta de uma repartição de propaganda . Temos 
nos batido daqui pelo estabelecimento desse orgão, de um Con selho de Ensino 
Primario e Normal, e nada conseguimos até h oje. Outros assu m ptos rilaJs 
prementes absorvem a attenção do Congresso. P recisamos desse orgão, a.!l 

precisamos que seja composto de gente de espír it o novo, capaz de compre-
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hender a s u a missão e '!lão de manipanços e medalhões jâ, fóra de seu: 
tempo. 

A nossa posição é v ergonhosa, pois os quadros organizados pelas repar·· 
tições referidas co;rrem mundo, anc1am reproduzidos até em almanacks in
glezes e norte-americanos, collocando o Brasil numa situação ainda peor dt> 
que a proprla. 

A culpa é da nossa negligencia, pois. ainda não podemos organizar a 
repartição incumbida desse encargo de fazer propaganda e distribuir infor
mações. 

Os quadros que correm mundo resumem, assim, a percentagem de anal
phabetos : 

Austria, 13,7; Belg!ca, 112,7; Bulgaria, 65,5; AJlemaJ!lha, 0,05; Grecia, 
57,2; Hungria, 33,3; Irlanda, 9,2; Italia, 37,0; Malta, 67,5; Hollanda, 0,8; 
Portugal, 68,9; Prussia, 0,0; Rumania, 60,6; Escocia, 1,6; Russia, 59,0; Ser
via, 78,9; Hespanha, 48,8; Suecia, 0,2; Suissa, 0,3; R eino Unido, 1,0; e na 
America: Argentina, 54,4; Bolivia, 82,9; Brasil, 85,2; Honduras Inglezas, 68,8; 
Canadá, 11,0; Chile, 49,9; Colombia, 73,0; Costa Rica, 80,2; Cuba, 43,4; Gua·· 
otemala, 92,7; Mexico, 70,7 . 

Por esta lista, o Brasil figura em condições inferiores a todos os paizes, 
menos ã Guatemala. Por que? Porque o methodo empregado para deter
minar o grão de ana!phabetismo varia muito . Nos paizes, a percentagem ê 
apurada entre as chamadas para o serviço militar, noutros entre os nubentes, 
e no Brasil e na Guatemala, entre a totalidade da população. Assim, não 
ha igualdade de dados. Ha incoherencia . 

A nossa realidade é das peores do mundo; mas, no confronto mundial, 
apparecemos em condições ainda mais tristes porque comparam o nosso anal
phabetismo para o conjunto da população, incluindo crianças, velhos, mulhe
!I"es, com o analphabetismo entre os rapazes de outros paizes. 

Precisamos corrigir a situação com que nos apresentamos. Certo, o pa!z 
ê um paiz com grande proporção de analphabetos, mas não na proporção 
que apparece em estatísticas officiosas que correm mundo. 

Carecemos de ir corrigindo esses dados, e para isso necessitamos de um 
orgão especial. Mas, antes, com os dados modernos do ultimo recenseamento, 
sempre poderemos mostrar que, se a nossa distancia dos grandes povos ci
vilizados é forte, não é tamanha como parece en1 certos confrontos. 

(Do "Joana! do Commercio", de 25 de Março de 1926) 
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Educação sanitaria na escola 

CONFERENCIA DO PROFESSOR :.VIlCUEL COUTO NA ESCOLA NORMAL DEl NICTHEROY 

Vejo que · o meu incauto auditoria não foi prevenido em tempo de que 
e.sta. palestra, embora rapida, não era obra da espontaneidade, senão de en. 
commenda, porque de outra sorte, ensinado pela infallivel experiencia de 
todos os tempos, teria intercalado um sufficiente espaço entre os seus ouvi-
1os e o orador, justamente compellido a fallar no vacuo e a fa~r com os seus 
gestos geometria no espaço, Por outro lado, num curso como este, de culta 
ra ·pedagogica, sobretudo encarado pela sua face profissional, de que não 
cuido e em que não penso, não ha momento para a minha paJavra; entrar 
em tal seria em mim symptoma de intoleravel bovarysmo, de quem quer ser 
o que não é, e onde nem a velhice que tanta vez dá a autoridade, - apea; 
senect1ullis est a1wtoritas - seria crupa.z de a emprestar. Tudo que dissesst. 
não passaria de mero dilettantismo, na peor accepção deste vocabulo. Para 
conciliar as coisas, e erudito e arguto organizador d'estas conferenciaS desi· 
gnou-«ne um assumpto epiceno, tanto de pedagogia como de me<licina, - a 
educação sanitaria nas escolas, - no qual aliás não foi mais feliz, pÇ>rque 
sanitario é o adjectivo de saude, e o de que eu· trato, prafessor de clinlca, é 
de doenças. Emlfim, como obedecer ainda é uma das melhores fôrmas de 
gentileza e eu a quero retribuir quanto possa, aqUi estou, cOiD.fiado _em que 
Oll que me honram com a sua presença me envolvam tambem na sua longa
nimidade, escutando um assumpto por excellencia technico, cujo desenvolvi
mento ha de ser forçosamente enfadonho, inamenizavel e somnolento. 

* 
* * 

A escola primaria é um instituto de orthopedia ophysica e psychica em 
.ue collruboram tres agentes: a ;familia, a mestra e o medico. 

No, paizes em que a instrucç~Lo compullioria ja. Se tornou tradicional, os 
"Uidados de bygiene são ministrados li•s crianças. desde o nascer, pelas sua• 
mães, que os aprenderam a seu turno na escola, e esta cadeia veio de gera

--' em geração, perdendo-se no passado, e fo rtalecida cada vez mais nos 
,n·ogressos da ·Sciencia, Fazer das suas pequenas alumnas futuras mães, 

enetradas da sua missão social. é um dos primeiros deveres das mestras •. 
\tê aos treze annos, se os pequerJnos são conduzidos ás escolas maternaes 
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do typo Montessori ou Fabern, ou até aos seis 0\1 sete, a acção que passou a 
ser o seu maior empenho - a saude e a robustez dos filhos. 

IP.reoccu<pado calda vez mais com o problema quasi ilnsoluvel da cultura 
do <povo nos nossos sertões, que começam ali pouco adiante de 'Santa l:{osa, 
e onde a densidade ela ,população esl!o'lat é de 1 cria-nç~:~. para. 2 ldlon<etros 
qu&.dn•.dos o que logicamentt. um professor em cada. casa, ao lado de cada 
alumno, sustentei o anno passado, 110 Congresso Brasileiro d'e Hy.giene reuni
do na lBahia, esta espec~e de paradoxo, que de uma pt·oft.ssorand\1. '! licita 
exigir-se mais profundos ,conhecimento::. de hygiene do que db um doutora-n
do; este, desde que se maLrieul<~. em uma Faculdade de Medklma. até ao ulti
mo dia do selL Ürocinio, não fez senão aprender e d:u' successivas provas do 
que no final ~he vão recapitular sob o nome ele hygiene; ao passo que á pro
fe:ssora. toda. a. hygJen., h"- <1" ser ens!~;aaa e 'wrgulà.a num<. sú cathedra do seu 
curriculo :nor:mal. tPor outro 'lado, se o doutor em mediCina se propõe ao of· 
ficio de hygienista tem de se submettel' a novo estudo seriado dessa disci· 

· plina e ao mais severo concurso de provas, ao passo que a professo1"a, quando 
occup:u· o seu posto numa escola rural, ou, se n•e permittem dizer, sertaneja. 
fiCa entregue da missão incompartida de zelar pela saude e fortaleza dos 
seus pequenos alumnos, e assim. através da educação moral, intellectual e 
hygienica a de assegurar a vitalidade e a energia do homem num trecho do 
t erritorio nacional e formar a m e ntalidade do povo de amanhã. Poder-se-hia, 
pois dizer sem exagero que o ,futuro da Patria , baseado no vigor e utilidade 
dos seus filhos, está nas mãos das professoras, para quem nunca ha admi· 
ração e reconhecimento bastantes, porque quando põem !Ilo seu compromissc 
toda a sua alma, são mah, do que heroínas, são santas. 

Neste deseJnpenho é de todo necessar'io o cmtendime ruto com as farnlli..<t.' 
dos seus ,disctpUilos, numa ·qua:si missao diplo:rruatica, cercada de cort.Wia 
'graças e ao n:w.smo tempo de tirrneza e decisão. Difficuldades su.rg.:m a todo. 
os m~ntos, criadas umai3 pelas .fanrtasias wnclt!ndosas 'dos filhos, presuro
samente acceita.s pelos paes c=placentes, outpas 1JOr <JOnflictos de jurisdi
cção e excessivas susceptibi,JidaJdJes de um le.do, desmedido amoe pl·,oprio du 
outro. Emfim a boa vontade e as boas maneiras a tudo superam. Certamen
"te dentro da sua escola e. ;professoa·a é soberana no que concet·ne ás cletl'n 
minações <hygientcas, que são irrecorriveis; errn sua cornsc~e111.cia, po.rém., ~ 

pouco, e ella deseja e d<tve 1Jrolongal-as sob a fOrma de con1!S€1bos até a he. 
bitação dos cliscipulos. Não raro recebem como resposta que do que .precisan 
é de dinheiro, l11es f.:ohaml. a casa e a caraJ, e lhe voltam as costas . m as, o 
COÍJ.seJJro fica., e quanto mais ]lhe tapaan OS QU'VldOS tantO melhor pEm tJra 
aguilhoa . Está nas ·professoras c riar motivos de approximação; o começo d, 
anno lecttvo, J)O'l' exempllo, s tjria, asshg;nalado .por urna pequrena recepção dt 
paes para e. apl'eSenta.ção O'U repTesenta.ção dos fillios; novo encontro n J 
meio do curso offereoor:k,. opportuniãade propiciada para conversação em a • 
sumpto de hygie.ne; prazo dado mais' r'6Co.ndito paro. os nws pobres, enve1 
g·~nl1ados de se achrurem mal ropido·s . rSe est3Js r elações são uteis e necessanie 
nas cidades, tornam-se rnos ce.mpos e sertões wbsoluta mente: com•pulsorias 
nada se compara á ascendencia que prQfessocra habil p6d'e exercer sobtre a <s 
populações rurae,s e sel'f.anejas, com a a'lltot~dade decorrente do seu saoot
d.ocic., ·cia sua superi.oridade intellectual, da s ua ben(Wo1encia irradiante, ãs-< 
uas obras d.if pierlade, do seu interesse desli.nteJ].·essado pelos a lumnos, ent re 

os quaes se ·divide e suh·-dívi,de, dando a cada um a imp,l-essão que •é s6 delh . 
Oonta R~!Da!Il que.. quando Budha. veio ao mu:ndo, a.g dez mil mullier es m(tl 
~bellas ela Lndia se offerecerarrn para lhe !S&vir de nukizes. Elle entreviu o 
pesar das que seriam recusadas e o mau s tlntimeruto de ciume que ,nasceria 
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entre ellas e então multipllicou-se em dez mil pequenos Budl1as. Cada mu
lher o carregou ao ptrtto, o 1mtriu de seu leite, o. cobriu de beijos, e, cumulo 
do milagre, acreditou ter e11a só o a.mamm.enJtado e beijeJdo. De outra feita 
em que atrav sava uma plam.icie arclente, m'ilhõ~!s .de crentes cot'rera.m para 
&brir-lhe um guarda-sol acilrna Q.e sua cabeça. O bemaventwra.db multiplicou
se logo exn tantos Budlbas quan,tos os guardas-chu•va, para saüsJ'Qzer a 
todos. E' o que fazem na sua infi•nita bond.Mle as"'ti.osso.s incgualavei•s pro-
fessoras Clom os seus discípulos. . 

Para bem dese mpenhar a sua funcção de ·hygie:nista nos cam•pos e é jus
to q·ue todas atravessem este ·estagio do m a ior esforço e não n1enores pri
vaçõe-s, não ê preciso á mestre ser wma doutora; basta que te•nha: conheci
mentos geraes de medicina relati'vos a certa doe.nças contagiosas mais fre
quentes, pa~·a ao menos lhes conjecturar ·O dJ'agnost.Ico. Não lhe seria super
üuo o conhec.~ll- a ])e-squi= con·en.te de certo•s ~rmes, o da tuberculose, o 
da iept·a, o da ·c1iphte'l"ia, os do impaludismo, os pal:a5itas intestinaes, nem o 
reconhecer certos sy-mptomas clinioos, -como uma placa amést11esica, uma 
1nem1Jrana dlphün·ica, uma placa mucosa, nem o 'Praticaa: certos en aios con1c,. 
a cuti-reacção, o da glycosuria, etc., etc. Só assim estará apta mo seu apos
tolauo a tanto resguardar os sãos, como apontar nos doentes a doença para 
os beneficios do tra.tamento. Com este intuito o curso de •hygiene daE> Escolas 
N-ormaes terá um cat·acter eminentem nte poratico e con11i.:n-el1<1nlderá entre 
outras as segui.ntes materias : 

I - Anatomia e ·PhY"siologia humana.s (noções principaes) . 
II - Prln1eiros cuida-dos nos caso dêi a.cciden.tes . 
III - Hygiene da primeira Jnfancia. 
IV - CicrobioJ.ogia - Doenças infectuosas. 
V- Tuberculose- Lepra- ~Lalarja- Verml.noses- Doenças NUptivas. 
VI - Regime alimentar na in<fancia. 
VII - A asepsia, a antiseps.ia. Vacoinas. 
VIII - Ficha.s escolares . 
IX - Hygiene das escolas. 
X - PuericuLtura - Eugenia. 
E1n certos casos mais simpl :1s, nos Jogares onde faltarem profissicmaes, 

ella meSJ11a fará cauteloremente a medicação, como, por ex., d'e um opilado, 
ãt: um male.rlco, eJtc., aos quaes ensina.r'á os meios de defesa contra n.ovii!S 
infE1stações. Numa pequena esCo1a particular, que c011ht>ço, TIO interinr dt' te 
Estado, e onde ·se mamicuJan·am este anmo 72 alumnos, as pr.od'essoras acham
se instru ídas para tal mistêr; os alumnos recebem o ;tratameflio adeq une o, 
e é uma pequenada sadia e alam·e a •quE1 de 7 e. 14 annos recebe ali a cultura, 
sob pena de se~· conduzilcla á.s fronteira.s da propTiedade, nesEa nesga de terra 
onde campeiam todas as libclrdades, menos a da ignorancia e a do alcoolis
mo. O as i o, ]}rimelira condição da hygiene, ê ali ü·reJ)rebensi-vel; os pês d-os 
a lumnos estarão poQ·ve11tura nús, mas que ma.! fazem. se e tão lavados? ' ··a.s 
roupas serão talvc·z andt·ajos, mas que mal fazem se estão limpas? E' deSde 
a escola ptimaria na promi ctlidade, lado a lado os bem e os mal nascidos, 
que recebem todos a primeira lição morn.l -éle que na vida, em qualquer idat'l'e, 
os l1omens s6 se distingu:nn pela ca.pacidacle -élo esforço. ~ .!nguem peça fru
t os á. terra, ·já dizia Soc:rates, •se não semeou. 

Uma das materia que a })·rofessora deve a-prender para ensinar ê a 
Put>ricultura . .O seu E1studo inolue tres capi.tulos : a pue'licullura antes da 
fecu n-élaçào: a 1)Uéricultura durante a gestação; -a puerlctdt:ua-a depois do 
nascnnento . Os dois primeiro-s 'Pr8'11c1em-se ao controvet·so e difficil problema 
da educação s nxual, cujo debate n eces ·a.riam ente ~mplo, no duplo ponto de 
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v"ista da doutrina n1>ora! e da execução pratica, não cabe como incid-ente ou 
·accessorio, dentro cl:e outro a.ssumpto. Aliás, neste momento está e11e sendo 
illuminaào na Co:nfe':re;ncia da Edrtwação em Bello Horizonte pelo formidavel 
espi!'ito de Fernando de Magalhães. Entr-:ttan:to, a puericultwra depois do nas
'bimento envo1ve preceitos que .ás mestras, nuxna "escola de n1.ãe;s", compete 
transmittir ás suas alumnas, - futu<ras mães; nas cidrudes acompwnharão 

·as suas alurnnas mais adearutadas, ás maternidades\ ás enfermarias imfamtis, 
ás chéohes, que os :nos;:;os maiores mandavG>m dioor .presepios, aos ambulato
·rio~ e .gdttas de leite, para completar o enstno theorico que ]hes tiver minis
"trado. Com este mesmo de<sig·ni.o já houve •q uem lmnõrasse a vanltagem de 
·ser instituído nas prop<rias escolas, de acc01'ilo com .o medico escolar, u m 
"Consultoria infantil. Aliás o insti•ncto da matel'nidaàe é dn~1ato nos m<minos. 
·que só precisam aprendm· a disciplinai-o e di.rigil-o no be11efi'cio da sua .pro 
Pl'ia prole. Quando Broad,b.un·t visitou a escola de Miss Hitchh1g, onde assis
tiu a uma sabatina sobre' var·Los a.ssumptos, adnlirado do .i:nteresse activo e 
vivo - vivid and living - dos alunmQs pOli' todas as questões, ao sahiJ· }Jer
guntou qual a aula que maior pa·azer lhEs dava no •co11egio, - ao qt.ie e!les 
responderam em côro unanüme - babies. Este estado da aima se re.f!ecte n o 
carinho e inefavel amor das meninas p eRas suas bonecas. As professoras 
'que se dedicam á puericultura associam-se inéLirectan<erute á campanha con 
tra a mortal idade infantil, cuja prjncipal causa reside na lig11oraq1cna da.o; mães . 

* 
* * 

Delib Eiradamente deixo para ultimo Iogaa· n esta e~posiçiio aquelle de cuja 
capacidade scienti.fica depende o exi-to da educação sanitar>a - o m edico 
escolar. 

o seu encargo é o de superintender tuoo quanto cQncerne_ á saude dos 
a lumnos confiados á sua yigilancia peQ·manente, e lhe cabe então. diz<lr, mes
mo sem sen· perguntado, a providencüw:: 

I - Sobre a hy.giene daos escolas, a sua cubagem, o seu ar-ejamen to, a. 
s ua illummação, Q seu asselio . sobre a locaHzação dos ed:ificws escolarleS, o 
mobi.Jiario ado-ptado ou a adol):tar . -

Il - Sobre a dm·ação em g elral do trabalho sed<mtario, do recreio e das 
liições . 

III - 'SÇ)b:re a educação .physioa con:vinh avel áS diffea:entes idaJdes e sexos. 
IV - ;Sobre o estado somatico e men tal de cada alumno, organizando-lhe 

a ficha, revendo.-a qua'lldo necessartio, e sohre ella calcando a mantença ou 
melhoria racional do seu orgaruismo . 

· V - Sobre a adaptabilidale int€illectual e physica de cada alumno ac 
pn;>gramma de e tudos que lhe uesti.naom. Em summa: vigilancia hygienica 
do Ubi; exame i·ndividual do alum:no; edu cação -sanitaria de mestres e di:;
ci_pulos. 
· Ao medico escoJar compe<te a preservação da conectividade e a preser
vação do alumno; :preservação da collectividade contra as doenças infecto
·contagiosas contrahidas n a escola; preservaçiio da escola contra as do~nça~ 
existentes na collectiviàadê·, e com este in.tuito afastando do c.olleglio pelo 
tempo necessario os meni:nos villldos d e focos reconlhecrdos; applicando a vac
chlação, a rev_accinação, a sorotherapia prevem.tiva; Q'eclamando dos po<ler.s 
competentes medidas que · assegurem as co nàlições h ygienicas sob a sua JU

Tisdicção, d esde as salas até camtinas, e os gabinetes samitarios, desde o m o
·biliario até os apparelhos ,.(te jogos, gymTiastica e trabalhos profissionaes. 
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Selectado por- concurso, .provecto e austero, compenetrado da sua missão 
e n'e1la obs sso, o medico eiScola,r é um limap.reciavel agente do progresso da 
Patria, estelada na cultura do homem1 no valor do seu cerebro·, do seu . ·san
gue, dos seus musculos. 

Precisa ser philoso.p-ho, capaz de subir até a psychologia da cria.nça; 
pediatra, habituado, pe~a .frequencia dos hospitaes, com a5 doenças proprias 
àeiSta idade; ser consum.mado bygienista, sempre a. par das .incessantes ac
tJ.uisições neste depa,rtamento do saber e accrescido d e um meio-oculista, um 
t]_uasi otoiatra, um nada psychiatra, u1n .pouco dermatologo, que entrerveja 
as doenças destas especialidad€ls; ser tambem pedagogo porque lhe cumpre 
dizer e aconselhar sobre a latitude dos program.IIJ.aS, com o f.im de evitar o 
esfalfo physico ou psychico dos alumnos. 

Estã clara· que sendo tudo isto, e tudo isto fazendo pela Patria, ella lhe 
!Ja de retribuir na mesma medida, recompensando~o fartamente pela somma 
de conh~::ir.nentoE que exige e tanto lhe custou ca);Htalizar, e pelo tempo pre
cioso necessario para os conduzir a effeito. Impôr ao medico escolar mais 
de seio. horas diarlas é reduzir as suas obrigações a um f7~n-time, a uma 
quasi exclusividade, que não consente sobras para mais nada, e sobretudo 
para a clinica, de ordinario, ciumenta e inconciliavel. Em alguns paizes' o ex
clusivismo é mesmo compulsorio, sendo prohibido o oxercicio de qualquer 
outra funcção; dir-se.-ia o celibato escolar. Ora, náõ só o Estado não é 
senhor do tempo de ninguem e só póde exigir o que paga, como, ao contrario, 
da convivencia do medico na sociedade, onde exerce uma influencia incom
paravel, e onde penetra :nas familias como medico para se tornar Jogo 
amigo o irmão mais velho, o conselheiro, resulta pela advertencia e J?ela 
propaganda o melhor beneficio para o ensino. O Estado deve pedir milito 
para dar muito; a dura experiencia. demonstra que tudo que se faz pela me
tade, senão é perdido, não rende 111em o terço. O Prof. Osler, o mais celebre 
medico da Inglaterra, exprimindo-se a este respeito, disse: Para este traba
lho de inspecção medica requerem-se bons homens mas é preciso pagal-os 
bem. - For this work o! meclical inspection we u:wnt gooà men, anã we 
·m·ust 1Jay them weU. 

Seria materia a di~cutir mais loogamente se ao medico escolar deva ser 
J;>ermittido fazer na escola a clinica therapeutica gratuita, ou ao contrario, 
lhe Rer expressamente interdicta. A maioria dos juizos se -tem manifestado 
rpela prohibição, resumivel ensta 'Phrase - a escola não é policlinica nem 
hospitàl. Eu peço venia para dizer que, sobretudo nos campos quando fôr 
allegada a pobree;a e. pedido o tratame111to, o Estado o fornecerá para não 
fugir á sua missão tutelar e humanitaria, nem á sua obrigação economica 
de formar cidadãos validos e rijos para a prosperidade commum. Está bem 
visto que a clausula da iudigencia comprovada evade po~·siveis e deplorav.eis 
âttritos. 

Na Inglaterra existe o que elles denominam clínica escolar - SchooZ 
Clinical. Pelo mesmo motivo de humanidade deve o El:.'tado alimentar as 
crianqruo que chegam ã. escola fanli<nta:s. A este respeito é admiravel o exem
J;>lo da Polonia. Mal reintegrada na sua independ<>ncia, ainda ás voltas com 
a RussiP.. em 1920 ella O.istribuiu, segunc'(o conta. p Dr. Ropczynski, 1. 600.000 
rações e enviou para as col0111ias de fmias nada menos de 200. 000 crianças. 
Ao me~mo tempo restabelecia a obrigatoriedade do ensino, abolida de!õ:de 
:;&51 . Não .~ uma extraordinaria lição de sabedoria política? 

Outra controve!'sia: Póde a sua acção attingir o domicilid privado? Sim, 
respondem uns; rrão, respondem outros. Na Belgica é terminantemente 
vedado ao medico-escolar entrar ne!O•te caracter na casa elos alumnos. 'Na 
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Inglaterra, de modo inverso, dentro da morada, no home, reside a sua prin
cipal funcção. Como um acto de solidariedade humana, se o doente não tiver 
quem o ~occ:orra, não haverá leis com o poder de oppor-se e sobrepor-se á 
consciEncia do medico-escolar, que. antes de ser eE·colar é medico; elle soe
correrá. 

Para efficacia de suas vastas attóbuições o medico-escolar, de accôrdo 
com a professora, e com a sua collaboração, fará conferencias sam.itarias, 
l:lreves, de quarto de hora a vinte minutos. Ambos ao serviço do mesmo 
culto, acolytanuo um ao outro, sacerdotes da ·hygiene, prégarão o seu evan
gelho. Po1· exemplo: 

I - A excellencia do banho diario, ou no mar, ou em piooimas, que se 
prestem á natação. Já tive opportunidade de referir o que observei em Berlim, 
na companhia do nosso sabia patricia Professor Rocha Lima, quand.a, vi 
sitando escolas· primarias e estudando a sua organ1zação, nOE· foi dado deparar 
grupos de alunwos e de alurnnaE-, guiados pelos respectivos professores 
e professoras, em caminho dos estabelecimentos de ibanhos e natação. 

Ião se imagina a a legria de toda essa gente, de idades diversas, revesti
da das ~mas tangas a atirar-se em plema agua funda para a nadadura, em 
linhas elegantes e perfeitas. Os menores, aÍ!Ilda pic'hotes, mas não peixotes, 
aprendiam com os mestres e mais velhos os movimentos adequad.as. E por 
i~·to, paiz Central, na Allemanha ninguem existe que mão saiba nadar. Nesta 
Capital fluminense, com o mar á porta, porque não se obriga, uma duas, 
tres vezes na semana, em cercadas isentas de t.ado perigo, este exercício 
essencialmente hygiemico que põe em contribuição todos os musculos Eem 
contar a acção benefica 'da massa dagua, da sua constituição chimica,'- a 
thalassotherapia - a posse de mais uma utilidade na vida. Nos collegios 
centraes, pelo menos ·a ducha fria .au o chuveiro preencheria a indicação 
do asseio e da hydrotherapia. Sandrés que estudou esta questão resume 
o seu enthusiaEmo pelo" effeitos do bam.ho sobre o corpo e o espírito, affir
mando: vale urna classe. 

II - As vantagens das escolas em pleno ar e das colonias de ferias. 
Nas cidad-es populosas, nas grandeEl e pequenas capitaes, onde a população 
menos !avorecida. se agglomera em haibitações conectivas, sem luz, sem ar, 
sem espaço são as cri:Lnqas que mais soffrem as suas perniciosas conse
quenc;as; mal se movem na idade do movimento; respiram poeira e humi
dade, quando tanto precisam de oxygenio; o sol não lhe penetra em cas~ 

par::. a mercê da luz e do calôr . Planta. do campo transferida para a estufa, 
a criança se resente logo; debotam-Ee as côres, minguam as cru·nes, enco
vam-se os olhos, e com a decadencia õ.o corpo chega a do espirito: a roemo
ria fugidia, a comprehensão clifd'i.cil, a attenção instavel, - são estes tantas 
vezes os maus alumnos innocenteE. Nwna tal atmosphera debilitante o or
gamsmo sem defesa é pasto de todas as molestias contagiosas e da inÚstação 
de todos os parasitos; nella estadeia a tuberculose, a ancylostomiase, as 
anemias de todas as origens, as dystrophias. E' o mal das cidades a cresce
rem, a crescere<rrlL na mesma área, mais para cima do que para os lados, e. 
nas quaes nã.a obstante, o augm ento geometrico das habitações não guarda 
a prGporção com o arithmetico dos habitantes. JD' o claustro urbam.o. Assim 
se faz cento e cento o 11umero de pequen.as infelizes - mal dormidos, mal 
comidos, mal tratados. Transportados de uma agglomeração para outra 
agglomeração, no collegio, o que, aliás, devia ser sempre um jardim, o ar 
continua a lhe ifaltar e a vida vae lhe falta11do com o ar. Foi para attenuar 
este mal quaE-i irremediavel que occorreu na Allemamha a ià.éa da fundação_ 
das Erholungstãtten vocabulo que significa, em traducção literal - demo-
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r::tf' 'i'.l rPft·escamento ou de refazimento, escolas em pleno ar ou em ar aberto 
como drzem o~ inglezes - open oi1· shoozs. Charlottenburg (Berlim), a quin
z~ n,ir.utos da cl<clade, construiu-se o primeiro destes ecliEicioE• ele rurcb;ite
ctura t0oca e ii'imgela, apenas para abrigo occasional no ca.so d~ chuva, onde 
as crianças passayam todo o dia, de sol a sol, em pleno ar. Ali se esludava, 
mas o estudo, em plano secundario, parecia já um esboço do que se deveria 
chamar - a escola activa; toda iniciativa pal'tia do alumno. Depois á vista do 
exlto ela primeira, Ee f-oram criando por toda a Allemanha innumeras WaldS 
chh7e, escolas .florestaes, lev>es bm:ra.cas, ela maior simplicidade, onde as pro~ 
prias a ulas , muito rapidas são dadas a pleno ceo. A popu.l.ação destes colle 
giDs campestres é enviada par medicas escolares que, cada um na sua orbita, 
escolb m os mais necessitados, - os desnutridos, os lymphaticos, os debeis, 
o~ anemicos . .A favor ch'~-ta v ida livre, no a,.nbiente campesino, puro e ex
treme, em jogos cl'Jlicados, sem preoccupação de estudo, com econontia intel
ieclual em fJl'Ove;ito do restabelecimento physico, e alimentação adequada , 
rea!tza-se: uma verdadeira mutação E:.rn ::.cena ruberta no estado physico dos. 
pequenos debilitados. Como elles agora se movem livremente em vez de 
e.;;tarem const.rangiclos e immobilizad-os nas cart iras escolares'. e ninguem 
lhes ordena o r epouso e o sile'l1oio, - ao contrario, cotTem, e quanto mais 
correm melhor r esptram, - o moribundo da entrada se faz um resuscitado 
na sabida; a ameaça permanente da tuberculose pelo meio em que vn>ra não 
se transformou em facto; o sangue voitcu-lhe á rosa elo rosto e a força aos 
seu>: .musculos. E' um renascimento. 

Devc.m ~er externatos? .Devem ser internat-os? Comquan to haja os par
lidarias cl.a um e outr·o systema, a razão pura e a .razão pratica estão elizenão 
que os clois não se repellem e s'm Sê completam . Para certos ca~OE· ç5 primei
r os. com o preencher m quasi toda a sua ulilidc'l.cle e serem um pouco menos 
custosos, acham-S"! naturalmente indicados; a~.sirn, 'Das crianças anemlzadas 
pela V·3C"mina eliminavel, nos mal nutridos ·em lesão apreciav'el. Nos outros 
t'aSDS, nos fi.!hos ou irrnãoE: de tuberculosos·, a m eaç-ados pela doença, ou em 
pre-tuberculose, d.; cutli -reacção positiva, sem mm'hum outro symptoma o 
~nternato é acons lbavel. No primeiro caso o mal transilorio recebe um tra
tamento transito·cio, é bem a casa ele restabelecimtento dos allemãeE·, onde os 
enfraquecidos permanecem todo o dia merguThaclos em atmosphera r efectiva 
e sõ se recolhem á noite á casa paterna. 

ArJproxima-;;r; da •, olonu. 116 fenas, que é &. esta.çã,o de repouso offerecida 
peJo govern0 aos alumnos cl ebeis mo per-.iodo ela vacancia da;:, aulas e obedece 
aos mesmos preceitos bygienicos da escola em pleno ar . Para ella não vão 
os doentes, do corpo ou do espírito, os que })recjsam de assíduos cuidado,;; 
medicas; 'Vão os ele constituição fraca, os co·nvalescE~ntes, os mal nutridos, que 
ahi são tratadOE• como no seio de sua farn:iJia, encontramdo nas mestras 
·verdadeiras mães e nos companheiros irmãos. No internato a demora na 
montanha e n a floresta é maior, para permittlr a cura da doença rumeaçan·Le 
pelos beonefiC'ios da aero e da heliotberapla, ela alimentação abundante e sub
stancial e como que dosada para cada caso; dos jogos moderados, sem disputa 
ou partida, em que o esiforço se jutlta ao exercício; ela gymnast~ca medida 
e progressiva, que solicHa a contração elos muscu1os sem os obrigo,r a maior 
rendimento tlesnecessario; do repouso qu não visa a engorda artificial, etc. 

III -- A deresa contra certas molestia.s infectuosa,s, como a t uberculoso 
& outral:i A hyg iene que e aprende ~ta escola prolonga-se ·na familla e S<> 
transorma. na hygiene da raça ; recebe. então o nome ele eugenia. A' profb.>
sora de accôrclo com o medico escolar pertence dar aos alumnos noçües E·llu
rles da microbiologia, exhihindo toda sorte ele demonstrações no s u aKance 
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até que elles comprehendarn que coisa é um mic.robio, o seu poder de pullu
lação no organismo, a sua faculdade de produzir doenças. A melhor destas 
demonstrações baseia-se na cinematograpl1ia . Fihns de propaganda hygienlea 
se:riarrn passa,dos por todas as escola:s, ensinand<J veios olhos dos alumnos, 
antes como enti·etenimento do que com aula, um sem conto de noções, que, 
apr<mdidas de cór, entrariam por um OUV11do e sahlrJam pelo outro, A v r o
:fessora deve plasmar em cada alumno u-m pequeno hygienista e!ncarregac!o 
de tram:mittir e propagar em casa os preceitos ar:irendidos na escola. · Uma 
pequerJ"U,cha que me enche o coração, quaJJdo, ha 1JOuco tempo, chegava do 
Jardim da Infancia; reunia tudo que era gente que encontrava em casa, desde 
a cozinheira, até quem vos fala, para, fazendo-se de J,rofessor oú, como se 
diz hoje, bancando a mestra, perguntm· qual o caminho mais curto entre dois 
pontos, cmno era =a lJiJnha curva, e U/1U triangulo e um c!;rculõ, etc.; e, 
pois que todos respondiam ignorar, l'á. ia ella pm·a a pedra traçar direitinht, 
as figuras respectiv~·. Porque e como o mosquito _transmitte doenças ella 
tambem já sabia ensinar na sua meia língua, mas com a maior exactid!W, 
ao;; seus ddscipulos improvisados. São conhecimentos que, recoJ.hidos nesta 
id>tde, paJ::sam para [1. sub-cO'ILSciencia donde nunca mais sahem, senão para 
subir ao pallium augusto q'Uando chamados. A criança que Vê no escarro, 
sobre a plath1a do microscopia ou exhibido num film, um cardume de bacillos 
de Koch, aprende num relance todo o processo da tuberculo:;e e sabe contat 
em casa os seus riscos e a Ema defesa . 

IV - O perigo das moscas, pulgas, mosquitos, percevejos e quejandos 
sevanc1ijas na contami11ação das doença10. Nos collegios ruraes a prophylaxia 
da ancy!ostomiase, por exemplo, aprende-se da professora, que deve apreser•
tar o paras-ito adulto e ensinar que por suas larvas e através da pelle, sobre
tudo dos péJ:: descalços, se faz a infestação do orga.nismQ humano; ella expl!
cará, CJ que é uma larva no cyclo evolutivo de certos animaes, lembramdo 1t 

relação entre o bicho cabelludo e a borboleta, ou melhor reproduzindo e fa
zendo acompanhar a metamorphose dum •Jepidoptero. Ella mostrará em qua
dros, .paineis, estampas, que o ancylóstomo põe no intestino, e que os ovo,, 
sah,inào com as fezes se transformam na terra 'humida em larvas, e são estas 
que àe:avessando a pelle chegam afinal ao intestino, onde passam a animal 
adulto, assim como elles viram, com os seus proprios olhos, a ,lagarta :::e 
transmudar em lympha e depois em mariposa. São noções que crystallizaro 
para sempre; estas e as ou tra.J::· dempnstradas do mesmo modo . 

V - As causas da desattençã.o, ou melhor, para evitar o duplo sentido, da 
i~attenção de alguns alumnos e respectivo tratamento; se ha 1n,proporoio
nalidade entre a constittüçã.o cerebral do alumno e o ensino que lhe querem 
propinar; se ha desinteresse ou apenas distracGã.o, Ee desfallecimento intelle
ctual ou sómente iJ1Stabilidacle; se é indisciplina por má educação, o u má 
habitos, mt>diante applicaç·ão de tests, o Estl'1do o conduzirá. á sua custa suc
ropathic:a, verificar u. lnfatlgalJJUdade por ·melo dE:: tests e p rocu rar cor
rigil-a . 

Assim o alumno que revelar na escola publica do primeiro grau, predica
dos invulgm·es, excepcionaes de intelligencia, applicação, vivacidade, bons 
habitos, mediante applicaçã.o de tests, o Estado o conduzirá á sua custa suc
cessivamente, pela severa verificação de identico processo, á escola do 2° 
grau, ao · grupo escolm·, a.o gym naE·1o e úo cur,;o superior pat·a o qual se 
definir sun lnclw.;.;âu r,rot1;;.sionaJ. 

VI - Os graves fn·convenientes h1separaveis de má dispo&ição das car
teiras. Passam diariamente pelos consultorias medicos jovens elos dois sexo.s, 
e sobretudo meninas, de hombros e quadris cahidos de um lado e levantados 
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-do outro, por um desvio lateral da rache, chamado esco!iose, ás v ezes unido 
·a outro vertical, denominado cyphose, e contrahidos ambos da attitude vi
ciosa e coacta mantida nas carteiras escolares. 

Discutem os pedagogos e pediatras se não representa urna contràvenção 
ás leis do crescimento e á psy,chologla da infancia, que é a idade do mo
vimento, esse estar sentado horas seguidas. Dahi o !facto de observação com
mum, que a todos os instantes se erguem nas aulas um e outro alumno, 
<sem cessar, cada um a seu turno, ou muitos ao mesmo tempo, levantando 
quanto mais alto, para supplantar o do outro, o pollegar tradicional e im
vrecatorio. Tradl,lZ uma necessidade physiologica irresistivel? Evidentemente; 
porém, não a que parece, mas a que é, de acccrdo com o paradoxo de Ama
,tole Framce ~ que as apparencias · são as unicas realidades. A exigenc:ia 
imperativa é na ordem physic.a a do movimenta e na psychica a da distra
cção. O professo;r Brudene demonstrou que a criança não póde ficar longo 
tempo sentada tambem por um phenomeno de natureza mecanica. As suas 
saliencias osseas a ferem porque a coxa não é protegida como no adulto por 
abundancia ele tecido cellular, eádipe e bolsas mucosas. Na postura sentada 
não sendo o corpo mantido pelas pernas e sim sómente pela bacia, isto é, 
pelos ischions, que supportam todo o peso ela columna vertebrà.I e todo o 
tronco, a criança é obrigada ou a apoiar-se nos •cotovellos para alliviar a 
so]:}recarga, inc!Lnando-se então para a frente com a sua columna em cy
phose, ou firmar-se sobre uma só tuberosidade ischiatica para descansar a 
outra, com a sua columna em escoliose . Torcida para a frente ou retor
cida para o lado, qualquer destas posições traz a fadiga, e a criança reme
:xe-se, incommodando os vizinhos dos lados, ou os que por trã;s della têm 
a mesa xyphopagada ao seu banco. Tudo isto porque á idade da inquietação 
e da palrasia se impoz antiphysiologicamente o socego e o mutismo. Com
prehende-se tambem como estas consequencias se podem reflectir, quanto ao 
sexo feminino, na mor]>hologia e funcções dos orgãos genitaes. Ao demais, 
durante a attitucle curvada a phase inspiratoria da respiração não se com
f)leta, o diaphragma não desce a sua abobada e o campo respi,r.atorio se 
restringe, ac~rretando uma deficiencia da hematose; e, como o thorax se 
mod'ela sobr'e o pulmão, e este não se amplia sufficientemente resulta dahi 
uma deformação thoracica, conhecida pelo nome de thorax achatado, ou ex
!]Jiratorio permanente, ·proprio dos tuberculosos. Em summa, o ser move! que 
é a criança precisa de nctividade physica a que se prende o seu desenvol
-vimento somatico e portanto intellectual, pois QUe em nenhuma outra idade 
um depende tanto do outro. As crianças indisciplinadas, incorrigíveis, agi
taclas, pr.ovocadoras, e de facto as mais sadias e fortes, são trunbe:m as que 
no !futuro se distinguem nos diversos ramos do trabalho; emquanto os apa
tllicos, os quietos, os exemplaTes vão ficando no <Caminho, á espera da for
tu!la, acotov~llaclos pelos que passam em sua busca. Pobres bon::; meninos .. , 
cloe~tes! A in1'.ancia não é a idade da monotonia; ella tem a nostalgia de 
acçao, e os abalos musculat·es geram-lhe correntes de electricidade que são 
t~da a sua viela; a pl'udencia, esta é que é a própria dos velhos, já dizia 
'Cteero, sentindo-a aos oitenta annos: prt~(Zencia senescentis. 

Aprender fazendo, ~·epetem os americanos, no seu estribilh\J preferido: 
Zea1·ning by àoing. A mesma idéa se encontra nos dois maloTes J,Jhilosophos 
da Allemanha e ao mesmo tempo nos dois maiores .procer.es ela e ducação na. 
sua patria, Ka:nt e Fichte; o primeiro apostolava : . "A melhor -maneira ãe 
cultivar as faculdades do espírito é fazer a propria pessoa tudo 0 que quer 
fazer · . · Só h a um meio de comprebencler, é fazer . " E 0 segundo: "A acti-
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viclacle pessoal e espontanea elo cliscipulo é o factor essencial de toda edu
cação". Reproduzem o a.'Cioma ele Aristoteles - o prazer é a flor da acti
vidade. 

• * 

Não tendo tido tempo de escrever a ultima parte da sua confer encia. o 
orador disserta sobre os dois themas que reputa da maior transcenclencia, 
porque dizem r espeito á eugenia e ao futuro da Patria, - a luta contra o 
alcoolismo e a luta contra a incultur a . 

Termina renden do homenagem ao Presidente elo Estado, antigo jornalista, 
que põe em pratica no governo a sua pregação doutrinaria, fazendo reverter 
ao povo sob a fôrma de ensino, - que é o mais rendoso emprego elo capi
tal ele uma nação, - mais de 20 por cento elo que elle entregou sob a fôrma. 
ele imposto, penetrado desta verdade primeira que no Brasil só ha mn pTo
blema nacional - a ed·ttcação. 

Do Jo'l'nal elo Oommercio, de SetemlJro de 1928. 

Trecho da these apres·entada á 2 ' Confer-encia Nacional 
de Educação (Belio Horizonte), ·pelo Sr. Jayme de 
Barros, delegado fluminense 

AF8RIVAÇÁO 08 VALORES 

O ensino deve procurar graduar e distribuir as capacidades, apurando 
tanto quanto possível os valores. para não estimular nem favorecer o espi· 
rito de aventura no baralhamento e no des.perdicto de aptidões. 

O inàividuo deve ficar onde pôde viver bem, bastando-se a si mesmo, â 
sua família e servindo, assim, á sua patria. 

1\!l:as o que se não admitte mais, em nenhum terreno, onos nossos dias, 
é especialmente em relaqão ao ensino, é o privilegiq, de qualquer natureza. 

Todos os homens, em principio, são iguaes. 
Ao Estado cumpre assegurar-lhes, portanto, sem disüncção de odgens e 

de classes, no que de sua acção depender, · identicas possibilidades . 
Só o aperfeiçoamento individual e a capacidade singular de cada um 

podem estabelecer as inevitaveis differenciações. 
Já então, cabe tambem ao Estado intervir para favorecer e estimular 

os que manifestat·em mais accentuados pendores para attingir espheras em 
que pdoe.rão ser mais uteis á conectividade . 

Já não serâ, pois, um privilegio e sim um melhor aproveitamento de 
valores. 

No primeiro caso, o Estado obriga-se a ministrar gratuitamente o ensino 
a todos e, no nosso paiz, até um certo :ponto. 

Mas é exactamente desse ponto em diante que começa a desigualdade 
cuja reparação se impõe. 

Aos providos de recur os, e que, por vezes, no nosso regimen, já nas 
escolas ))rimarias occupam injustificavelmente o Jogar do pobre, limitadas 
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que são as matricu las, ficam todas as possibilidades de pro seguir. Os des
protegidos da fortuna param, tolhidos pela falta de meios, e estes são em 
numero infinitamente maior. 

Ora, a escola primaria não basta á educação moderna. Os povos que 
j á resolveram o problem a da alphabetisação quasi integral, cuidam, agora, 
de aprofundar sua cultura e criam, como a Inglaterra, cursos post-escola
res, no instituto para adultos, e a extensão univ-ersitaria para operarias. A 
Fra'llça, por sua vez, fundou, pelo projecto Viviani, cursos para varoos de 
1 3 a 17 a nnos, como a inda ha pouco a.ccentuava o director de Instrucção 
do· Estado do Rio. 

Não é -esse o nosso caso nem isso deve impressionar-nos . 
Impõe-se-nos, em mate~·ia de ensh1o, não t ransportar ás cegas o qu e ou

tros povos praticam, mas realizar, sem desprezar o que a sua e."\:periencia, 
sua cultura e sua sabedoria concluíram, obra de verdadeira ada.,Ptação. 

No ensino prim,ario, nos cursos secundarias e rwrinaes, a preoccupação 
inicia l deve ser a de radicar âs massas escolares ao meio e oriental-as no 
sentido do maior, mais efficiente e pet·feito aproveitamento de .suas riquezas 
e possibilidades. 

Parallelamente, por um curso r igoroso de selecção, devem ser destaca
dos. então, aquelles que houverem revelado maiores aptidões para encami
nhai-os a mais avançados estudos. 

Na. imposs'ibilid.ade de e::.:<t~nder a todos, nos differentes grãos do en sino, 
..a gratuiclade, o Estado, sem cre~· pr ivilegio , mas premiando, apenas, legi
timas capacidades, toma ao seu cargo os melbores elementos destacado· nos 
cursos iniciaes e os conduz, por sua conta, sob sua protecção e vigilancia., 
até ás espheras mais elevadas do ensino, que s uas ~orças permittirem al 
cançar . · 

Esse processo, emanado de u::na idéa generoEa de verdadeira democra
tização do ensino, será em breve posto em pratica 11.e Estado do Rio de 
J aneiro pelo Presidente !I.'I:an·uel Duade, que assim o concebeu em u).eldes 
.inteiramente inéditos e vae jnaugural-o no nosso paiz . 

Pela primeira vez, realment-e, se cuida n o Brasil, de praticar , p or esse 
modo, no ensino, o regimen democratico. 

Sem ser um privilegio legal, o ensino, em verdade, ainda é aqui um 
privilegio de facto dos r icos e dos que Q.L<;põem de razoaveis recursos, per
m3.'!lecen do, pelo menos n os seus g.ráos s uperio<·es, inaccessivel aos pobres . 

Falta-se, a.ssim, voluntariamente, ao principio fundam-ental da egual
dade em que se assentam os regime11s republicanos e democratJcos. 

E', na massa enorme, humilde, obscura e soff reclor a do povo, precisa
monte, que se encontram, desperdiça0.'os. subtrahidos '10 acervo da cultura 
humana, ignorados valores mentaes e moraes, cuja actuação se faz indis
pensavel á v ida e ao desenvolvimento da sociedade . 

Pratica-se, :no regimen prohibitivo do ensino n os cursos mais elevados, 
restrlc<;ões das mais criminosas, feitas i!• maior massa das populações. 

Ninguem poderá avaliar que •·eservas surprehendente de capacidades 
creadora.s, de energias v ictoriosas, de forças dY'!llnamicas, intellectuaes e m o
raes, se occultam nessa formidavel massà. humama. 

!1. DEMOCRA1'ISAÇJ.O DO ENSINO 

Os regime11s ~·epublicanos e democraticos, desaproveitando-as, djeixan
do-as entregues ao :Catalismo de . ua contmgencia, impeclindo-as ele collabo-
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rar na sua existe<ncia, lavram. desse modo, irremissivelmente, a propl'ia con

demnação. 
· a necessaria base em que se devera as-' Faltar-lhes-á, assim, sempre, 

sentar ' toda a sua estructura. 
Não se comprehenderá nunca uma Republica sem o aproveitamento geral 

de valores mentaes· a menos que não ~ejam esses regime<ns méras figura
ções de um malabarismo politico, de que o povo não partieipa, ~sistindo, 
assustado, ao perigoso jogo de punhaes dos seus comparsas e equilibnstas · 

o Presidente Manuel Duarte, homem que !foge ao sentimentalismo e á 
exalta ção romantica em face do espectaculo da vida brasileira, para a amalyse 
tria e perfurante dos raciocínios, teve a revelação desse grave erro até agora 
inevitadà da organização do nosso ensino. Mais do que ·Um erro. Por certo 
uma injustiça e talvez um crime . 

Injustiça praticada contra aquelles que se vêem privad:os de occupar na 
sociedade, na vida do paiz e do regimen, o lagar que lhes cabia e que lhes 
foi subtrahido pelos que dispuzeram de recursos e se improvisaram em perni
ciosos dirigentes dos nossos destinos. As deficiencias de sua economia, pro
hibiram-lhe, de inicio, a concurrencia, a competição, o triumpho. 

A victoria foi, assim, facil á mediocridade sem competidores. 
Um crime por que fere fundo a .propria vida do paiz, nessa diminuição 

inicial de suas energias vitaes . 
Mais ainda do que um erro, um injustiça, . um crime - é um ludibrio . 
Ludibrio do regimen que se funda e se aPoia no povo e que. no em

tanto, o priva de nelle collaborar através das suas maiores e authenticas 
expressões . 

Reconhecida a impraticabilidade de tornar gratuito o ensino, no estado 
actual da vida brasileira, e com o objectivo de conter o homem onde attin
giu ao maximo sua capacidade i,ntellectual e productiva, s6 a criação de um 
curso de selecção. poderia permittir se fossem buscar, democraticamente, na 
massa anonyma do povo, esses elementos humildes, que as injustiças so
ciaes, mesmo nos regimens republi-canos, condemnam a tristíssimo sacrifício. 

O P.re.sident.e do Estado do Rio de Janeiro, que ê, elle prop.rio, uma ex
periençia da vida, na revelação do esforço inaudito que teve de despender 
para galgar, s6zinho, o seu Jogar ao sol, está no firme proposito de ina;u
gurar no seu Estado e no paiz essa seductora intervençlio do Estado para 
o aproveitame11to real das capacidades. 

O Sr. Manuel Duarte já tem, em estudos, um projectll com a applicação 
do qual pretende ir buscar no seio mesmo do . povo, através da escola pri
maria, a criança que ahi revelar accentuados pendores intellectuaes e con
duzil-a successivamente a todos os grãos superiores do ensino, chegando 
até ao curso ele aperfeiçoamento na Europa. 

E' realmente incrível que os nossos goven1os. habituados a dispender 
sonunas e sommas vultosas para todos e quaesquer emprehendimentos que 
lhes sorria á fantasia ou ao capricho, não hajam ainda cuidado de iniciar 
tão generoso movimento em favor ·da educação nacional. 

Se cada .um dos Estados, guardadas as proporções de sua;s possibilidades 
financeiras, adoptasse esse systema, dentro de vinte annos teríamos realizado 
obra surprehendente em beneficio da educação do naiz. 

Não será clifficil calcular o tragico clespei'dicio de capacidades que se 
observa no Brasil. 

Pobres, não podemos, quasi todos, completar a nossa formação mental, 
feita entre privações e sol icitações ele toil.a a sorte, de renuncias ·e de sa-
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crificios dolorosos, de desanimos e revoltas incontidas, n1.m1a desorientação 
!llociva, doentia, desintegradora dos melhores esforços con-structivos. 

Quando se vence, se algum dia se chega a vencer, é quasi sempre tarde . 
Traz-se já na alma ferida o veneno do scepticiS1no, da descrença. 

Será sempre no meio do povo que encontraremos as maiores reservas 
da mentalidade nacional. ' 

Se os Estados organi:z;assem processo seguro de selecção nas suas popu
lações escolares, dirigindo, na medida ele suas forças economicas, a educação 
de alguns ele seus filhos, dentro ele alguns annos sommariamos optimos re
sultados em beneficio geral do · paiz . 

Não só pocleriamós encaminhar aqui mesmo, num sentido brasileiro, essa 
obra de educação, como completai-a, mais tarde, com a expertiencia eu 
ropéa. 

·Sabe-se ,que- o factor talvez preponderante na transformação vertiginosa 
por qu_e ,vassou o Japão em quarenta a'Tlnos foi a formação de suas futuras 

· cTh.sses dirigentes concluída na Europa. 
A icléa <lo curso de selecção é ele facil realização. O Presidente Manuel 

Djlarte vae.- clemonstral-o no Rio de Janeiro. O projecto que Jhe está ser
vindo de base de estudos, sujeito, portanto, ainda, a modificações, é o se
guinte: 

Art. 1 o. O alumno pobre do sexo masculino que, em escola publica de 
1° grão, revelar intelligencia supra-normal e applicação, pronunciado gosto 
.Pelo estudo, vivacidade e bons babitos, pendor para qualquer especialização, 
.proseguirá seus estudos de accordo com as seguintes bases : 

1 o. Além do aproveitamento revelado em classe, durante" o .anno Jectivo, 
pelo menos em 6 provas escriptas rigorosas, e de uma ficha de observação, 
que será organizada pela professor, mediante regras que serão fixadas, se 
,vrocederá mensalmente á applicação de tests, assim como a uma prova final 
de recapitulação sobre cada uma das discLplinas ministràdas, para acompa
nhar-se o · coefficiente inte!Iectual e o progresso do alumno; 

2.• - Concluído o curso enn e;:;oola de 1 o grau, o alumno passará á de 
2° grau e de~ta ao Grupo Éscõlar sempre cust~da a sua rnánutenção pelo 
Esta.dc; 

3. 0 ~ · No Grupo Escolar será mantida rigomsa ob~·ervação para que se 
forme um juizo seguro sobre as qualidades individuaes do alumno, afim de 
>;urprehender-se sua inclinação vocaccional e <eonhecer~se o seu caracter; 

4. 0 
- O Gove1no manterá um i'11ternato na séde, do munic:ipio onde estiver 

localisado o Grupo . Escolar e não houver collegio particular com aquelle re• 
ghne, P'~-l'a alli çon~erva.r os alu.mnos que se destim•m ao Curso de Selecção, 
procedeu ti' de d lstrictos ou v mas: 

5.• - Nlo fim do anno lectivo, em cada Grupo Escolar, se existirem 
inais de 2 alumnos nas cm1dições da alinea 11, lfar-se-á a prova final de 
selecçào, por meio de exames escriptos e applicação de tests, apreciados tam
bem os tru.'balhos ou exercícios escolares feitos durante o ~nno, em classs, 
tudo de accm·dc com construcções cspeciae~ que serão expedidas pelo Dire
ctor de Jnstrucção. 

_ .f'Jassificados serãc; os alumnos segundo sua maior capacidade de assilThi
ladio, vivacidade de intelligencia, prestez;a de resolução, e aproveita.me;nto·. 
Os dois que obtiverem os primeiros Jogares serão os que ing:res a:m no Curso 
de Selecção proseguindo no estudo até ás escolas superiores, C)lrsos technl• 
cos, etc .. , e · sempre -de accordc com a sua vocação, que já mais será contra-
riada; · 

6. 0 - O Estado reserva-~e o direito de cancellar a matricula daquelle 
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que durante o curso decahir no conceito anteriormente fixado e revelar a 
acquisição de maus pendores, habitas e vicias, que compromettam a parte 
moral e a boa conducta; 

7.0 
- 0;: paes ou tutor es d alurnnos que ingressem nesse Curso deverãJo 

requerer ao Governo a respecbiva imscripção confiando ao Estado a educação 
do mertor sob sua guarda e se se tratar de menor orphão se~·á essencial a 
previa auto!·ização do Juiz de !Direito; 

8.• - O alumno de e Curso que obtiver qualquer diploma ou ultimar os 
seus estudos de e;:pecialização, terá prefe.rencia para nomeação para cargos 
rmblicos do Estado, independentemente de concurso, desde que, occon-en do 
vaga que se !llão preenc11a por accesso ou promoção garantida ao funccio
narüo, o requeira ao Governo; 

9.• - Em qualquer tempo e de accordo com as condições lfi.nancei.ras do 
Estado poderá ser ampliado, mediante proposta do Director de Iru;<tt·ucção o 
numero d inscripção no Curso de S lecção, .para cada mll!nicipio; 

J.O.• - Nos municípios em que existirem estabelecimentos de ensino se
cunGario, sob o regime de internato, o Governo lhes con'Ce.clerá uma subvenção 
.annuaJ com a obrigação de rec ber determinado numero de alumnos, gratui
tamente, dos cla;:-sificados mo Curso de Selecção ou entrarã. em accôrdo para 
a fixação de uma arumidade medica para os que excederem daquelle 
numero; 

12.• - O regdme para os que seguem o Cw·so de Selecção, quando !I'Ora 
õa localidade em que residem, será o de inter nato; 

13.• - Quando passar á escola superior, e se pubere, o alumno terá ape
nas uma pensão correspondente ã. sua ma!lltença e não ficarã. sujeito ao 
regime de internato, po,rêm, continuarii. wb vigilancia do Estado afim de 
apurar-se a sua efficiencia nos rotudos e a sua conducta na socdedade; 

14° - Ficam excluídos da regra do art. 1° os alumnos dos Grupos Es
colaNJS e escolas de Niclheroy e das ;:édes dos municípios de Campos, Petro
polis e S. Gonçalo. 

Art. 2.• - O Go\·erno expedirá o Ilegulamento especial e as instrucções 
que forem convenientes; 

Art. 3. • - Serão abertos os necessarios credi tos. 
Para applical-o, impõe- e inicialmente, dada a impoesibilidade de estender 

a todos essa protecção do Estado, gra.nde rigor 'Da escolha dos a lwnnos que 
deverão met·ecel-a. 

Mas aqui é que a maior difficuldade se apresenta. 

Os processos até agora empregados para afcriçõ,o de •valores são m.uito 
falliveis. .Apenas começamos a praticar o test. O criterio corrente é o da 
simples v<.>rificação de notas. Ora, nem sempre o alumno que obtem as me
lhores notas no cureo ê o que possue maiores aptbidões inte!.lectuaes. Ha 
necessiclade de conjugar factores complexos para seguro julgamento. Estu
da7ltes existem que se faze:m verda.deiros technicos em materia de estudos 
e dE' exames. Cingem-se aof livros. gravam o que elles ensinam, reproduzem• 
no, mas serão incapaze de, acima delles, empreender um raciocínio Isola
do. Precizam sempro do seu a.poio. Param a11. Nunca irão além. Estarão 
sempre a;baL-.co do qut; aprenderam. 

Out!·os, com facuidades de apprehensão rapida, es.tão sempre acima dos 
livros, guiados pela proprL1. curioeddade mental. Desenvolvem, associam, 
transformam as idêa<: os pensamentos iniciaes em outras idéas e diLferente.s 
pensamentos. 

São frequentes os exemplos de grande;:. homens que foram mã.os estudan-
tes e sofJ'reram reprovações em exames. 
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Em face desses aspectos desnorteantes, o mestre carecerá. de especial 
intuição para aferir o valor real dos seus alumnos. 

Ora, o curso de selecção ficará. prejud1cado nos seus objectivos se faltar 
~ rigor desse julganaento. 

Fica, portanto, sua applicação rigorosa a depender do magisterio. 
Ao Presidente do Estado do Rio de Janeiro não escaparam todas as sub-

1.ile7..as desses aspectos do uroblema. 
Assim, está. cuidando d-e desenvolver no iEJstado o emprego de tests, lJ.a.. 

bllitando o mag.is·Le.rio fluminense a rufer~r com segurança o valor dos 
.ai um nos . 

Cogita-s<:. da criação illa Escola Normaf da Capital Fluminense de um 
Curso especial, em que um technico na materia dará. á.s futuras educadoras, 
nellas proprias applicando-as, noções praticas para julganaento exacto de 
aptidões intellectuaes. · 

Divulgada a applicação de tests, adnda em geral ignorada pelo magisterio, 
já. ahi será facil ir buscar nas fontes obscuras de suas origens, como deseja. 
e P residente do Rio de Janeiro, os elementos capazes de ascender na escala 
Eocial a todas as alturas em beneficio da sociedade e do paiz. 

E' de tal belleza e tão generosa essa idéa, que os governos estadoae.s 
!{Joderiam patrioticamente estendel-a a toda a Republica. 

Seria o primeiro e grande passo para a republicanização do ensino, no 
sentido de dtminu!r n. i'IIjustiça de privilegias que a despedto do regime per
-duram, criados por diflferentes · circume•tancias. 

Só desse modo se chegarâ a uma selecç:ão real de valores, tirado, é dever, 
do ensino assim officialme nte custeado, o caracter deprimente de um acto 
de caridade, e tornando-o antes de interesse da propria Nação. 

Os Estados dariam, anlllualmente, apreciavel contingente de verdadeiras 
forças propulsoras da nacionalidade cuja actuação se faria sentir, sob os mais 
variados aspectos, na. vida geral do Brasil. 

(Do Jornal do Omnmercio de 16 de D ezembro de 1928). 

UNIFORMISAÇÃO DO ENSINO NORMAL 

These apresentada á 2" Conferencia Nacional de Educa• 
çao ( Bello-Horizonte) pelo Sr. Leoni Kaseff, ins· 

pector escolar no Estado do Rio 

Num paiz como o Brasil, flagellado por desoladora densidade de analpha
betos - verdadeiro peso morto a entravar a livre marcha do 't}rogresso na
cional ~ todas as medidas tendentes a reduzir a cifra desses, por uma disse
minação mais larga da instrucção, representam o maior, o mais urgente e re
levante serviço que se podia prestar á patrda. E, entre essas medidas, ne
nhuma avulta mais que a multiplicação de professores, o recrutamento de 
crescente numero dos legionarios a quem está affecto o grande serviço de de
fesa nacional contra a ignorancia" -essa permanerute "ameaça contra a exis· 
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tencia constitucional e livre da nação", "o inimigo forrnidavel, o in imigo in
testino, que se asyla nas entranhas do paiz" . (1) 

A nossa situação em face do })Toblema da extincção do analphabetismo 
em nossa patr:ia, no estado actual de sua organização de ensino é compara
va! á de um <reduzido numero de destacamentos dispersos, em actividade de 
campanha, mas pnivailos de communicação entre s i e sem uma unidaile de 
commando a su\t)erintender-lhes e coordenar-l'hes movimentos num plano 
commum e uniforme de acção. JDis por que só t'em ihavido pQir assim dizer 
escaramuças, não - un1 combate systematico ao soberano mal que tão so
bremaneira nos afflige. Faz-se m!stér uma nova organização no sentido de 
uma acção combinaila entre os governos federal, estailoaes e municipaes, 
para um melhor aproveitamento de energias, sem o lamentava! despercl1cio de 
elementos uteis susceptíveis de adestramento para a grande cruzada de eman
cipação nacional do captiveiro do analphabetismo, de redempção da Família 
Brasileira pelo baptismo da instrucção - novo abolicionista que "o Brasil 
bem fadado" reclama confiante no valor dos filhos seus. 

Quando irrompeu, na Europa, o pavoroso incendio mundial que !foi a 
grande guerra, a victoria logo começou a inclinar-se para as armas da Alie
manha. E, não obstante a esmagailora superioridade numerica das forças 
alliadas, só depois de ter-se decidido o commando unico de todos os exercitos 
que combatiam, no "front" occidental, as troças dos im,perios centraes, foi 
que a sorte se voltou para ãquellas, fazendo-as sabirem vencedoras. 

1S\rva-nos essa lição da experiencia dos povos: o segredo da victoria está 
não só no numero dos combatentes como na i;a,ctica intelligente de uma uni
dade de commando. .A.pplicadas ao ensino, essas palavras podem trailuzir-se 
assim: ministerio àe i'Ylstntcção publica,· zvni<'Lade rw, orientação elo ensino p?•i
'Ylzario; 1mi[o1·mização <'La ensino nonnal; 1vni[io,ação do m,agisterto p1~blico na
cional. 

E' da penultima dessas questões, da qual, como consequencia logica , 
dimana a ultima, que no presente trabalho nos vamos occupar . 

• 
• * 

. - • l 
A orgaruzaçao do ensmo nO'I"lnal do paiz não se encontra á altura da 

missão do professor, nem, tampouco, ao nível das necessidades nacionaes e 
humanas a que visa attingir. E', por assim dizer, um ensino anormal. 

Se~ falar na contristadora insufficiencia de escolas brasileiras para a 
forma5ao de mestres --:- referimo-nos ãs escolas normaes destinadas á pre
paraçao de professores do ensino primario - tres são, a nosso ver, os seus 
d_efeito~ capitaes: "f!m é a caren~ia de cunho accentuadamente technico, pro
flssiO~al, da ~ruona desses mstltutos, que pouco mais são, na verdade que 
uns gymnas1os, mal a:pparelhados, para moças'\ Outro é a falta de sua 
adaptação ao meio, de seu afelçoainento ás características de cada zona -
ur~an~ . e rural - cujas necessidades principaes lhes cumpria consultar e 
CUJOS 1nte<resses peculiares deviam ser, especialmente destinados a servir o 
terceiro é a _ausencia de unidade de orientação - entre as escolas de igual c~te
gorla do pa1z, C<~Jpaz de perntittir uma reciproca equiparação das mesmas CODl 

a~ va~ta&-ens de~orrentes para o interesse geral da diffusão do ensino, devido 
a mawr accrescrmo de professores, e para o interesse particular da classe 
destes, em virtude de sua unificação através de toda a extensão do ensino de
vido a maior accrescimo de professores para o interesse particular da cÍasse 

(1) Ruy BARBOSA - Parecer s projectq sobre a reforma do ensino pri~ 
mario, em 1882, 
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destes, em virtude de sua uniformização através de toda a extensão do terri-
t orio nacional. . 

Do primeiro dos defeitos apontados vem a deficiente preparação ~echruca 
ao magisterio, a predominancia, neste, da cultura geral sobre a pratica pro
fissional. Do segundo resulta que as nossas escolas normaes forma= pro
fessores antes destinados a servir grandes centros urbanos que pequenos nu
cleos de população, e a preferir meios estranhos mais ~diantados, áquelles 
de que são naturaes e cujo desenvolvimento lhes cO'IIlpetla promover, o ~ue 
1mporta em evidente desvio de factores preciosos de progressos, de reg:ões 
onde mais a sua influencia bemfazeja se devia sentir. Dest'arte, precisa
mente as zonas que maior attenção reclamam, éiS que .mais clamam J?elos be
neficios da instrucção, são as mais desprezadas e as que menos aqumhoa~ 
soem ser de semeadores das primeiras luzes. Finalmente, em conse~uencia 
do terceiro desses defeitos, deixam de ser aproveitados numerosos candidatos a 
mstructores da infancia, sacrificam-se, por vezes, excellentes vocações e 
criam--se, em prejuízo dos superiores interesses da nação, não me~o~ que dos 
interesses particulares de muitos professores, embaraços ao exercJciO de sua 
nobre profissão, que se converte nas mãos do educador consciencioso, em ver
dadeiro apostolado. 

Quão desfavorecida é, com effelto, se comparada ás outras carreiras, a 
carreira do mestre! Ao passo que um academico de direito, engenharia, me
rucina, pharmacia, ou odontologia, e até um simples estudante de prepara
torios podem continuar em qualquer parte, onde haja identi~as escolas offi
claes ou equiparadas os seus estudos interrompidos em consequencia de mu
dança, para outro Estado um nor:malista, em semelhantes circumstancias fica 
na impossibilidade de reatar seu curso e na contingencia de abandonai-o, ir
remediavelmente. Que o digam, por exemplo, as classes militares, cujos mem
bros, sujeitos a uma instabilidade do domicilio, por motivo de fl·equentes tran
sferencias, em que se fazem, geralmente, acompanhar .de suas famílias, vêem 
frustrada, quantas vezes para sempre, a carreira de seus filhos candidatos ao 
magisterio impedidos de continuar os seus estudos fóra do Estado onde os 
iniciaram. E depois que conseguem receber o grau, o seu diploma não é 
acceito em outras Unidades da Federação, com raras excepções (2). 

'!'riste condição a do professor primario que é forçado a abandonar o Es
tado em que se diplomou; é como se tivesse que deL'Car o proprio paiz natal. 
As fronteiras d:tquelle são como as deste, limites ao exerci cio de sua profissão; 
e ultrapassar umas é, para elle, como atra,·essar as outras. Apenas, ao in vez 
de vêr-se num paiz estranho, sente-se estangeiro em sua propria patria ... 

Como justificar essa inferioridade manifest.a na organização do ensino 
normal do Brasil? Será a profissão de mestre de todas a mais inferior? Acaso 
é ella menos relevante que a do bacharel, do engenheiro, do medico, do phar
maceutico e do dentista? Ou haverá perigo em estender o seu prestigio, equi
parando aos destes os direitos do professor? Por que ainda, ainda hoje, essa 
funesta anomalia, essa excepção sobreJnaneira injusta e impatriotica, quando 
Já em 18 2, ha cerca de meio seculo, p_ortanto, a sentinela, avançada de 
cultura nacional. RuY BARBOSA, proclamava a carreira do mestre - '·entre 
todas as carreiras liberaes, a mais eminente e a mais melindrosa", como se 
pôde ver á pag. 262 de seu nota v e! Parecer é P1·ojecto sobre a reforma do 
ensino prima.rio, que apresentou, como rei::Ltor õa Commissão de Instrucçã.o 
Publica, á Camara dos Deputados? 

Entre todas as carreiras effectivamente, nenhuma sobreleva em alca.<"Ice 
á dQ professor, pela gravidade do mandato que a este é confiado, pela. funcção 

(2) A, do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, onde existem regentes 
effectivos de escolas publicas, diplomados por escolas normaes de outros Es
tados. 
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!ndisputavel que é chamado a desempenhar na formaçã~ d~. na<:.ionalid~e, 
assim como na civilização geral da humanidaile, e pela sigmfiCaçao especial 
de ,sua investidura, no longo período aritico que o Brasil atravessa, enfermo 
de ·terrivel cancro - o analphabetismo. 

Nas mãos do mestre está a chave dos destinos do paiz, no trabalho daquelle 
.,. <prosperidade deste, a maior ou menor •projecção do mesmo no scenario do 
mundo e o papel mais ou menos saliente que dese;mpenhará no concerto dos 
povos, - tão cento é que já chegou esse fut=o em que, como previra lo;,d 
Brougham, "o arbitro dos destinos do mundo havia de ser o mestre-escola . 

E é a semelhante funccionario, a tão graduado •Servidor do Estado, a um 
tal obreiro do progresso nacional, que se menospreza num paiz de esmagadora 
maioria de anà.J.pahrubetos, relegando para derradeiro plano o exercicio de sua 
profissão, como se Jhe negarem os direitos e o Drestigio tão singularmente 
prodigalisado ás demais! 

• 
• * 

Não! Urge reivindicar para Q rnest<re-escola, para o ,professor primarto 
brasileiro, a posição que lhe compete o prestigio a que tem dirett9 em igualdade 
de condições com os graduados em outros cursos, no exercicio d~ seu apost?
lado civico e no desempenho de sua alta missão social, ao serviço da patria 
e da humanidade. Para tanto lembrariamoa a -conveniencia de promover-ae 
um accôrdo ent•re os Estados.' ao qual não ficaria estranho o Districto Fe
deral sobre a unificação do ensino normal e, conaeguintemente, tambem 
do Magisterio primario brasileiro, cabendo á Segunda Conferencia Nacional de 
Educação estabelecer as bases desses accôrdo. 

A titulo de modesta contribuição para a realização de tão magno desidera
twm, apresentamos, a seguir, algumas suggestões . 

P.reliminarmente, entendemos que o ensino normal não pôde ser o mesmo 
em toda a parte, nas capitaes e outras grandes cidades - como nas pequenas 
e nas villas, na zona urbana ~ como na rural. Não p6de ser o mesmo nem 
em g~rau nem em especie mas ha de variar segundo as differenciações re

gionaes mais importantes e aer proporcionado ás necessidades proprias de cada 
!I'egiao que vise beneficiar. Dahi a conveniencia de seu desdobramento, de 
descentralizar o ensino normal, levando-o ao encontro daJs referidas necessi
dades regionaes, afim de, ao iinvés de desviar o professor ·para outros centros, 
radical-o ao meio, á terra que o viu nascer e onde, em fazendo-a prosperar 
e desenvolver-ISe, certamente melhores se.rviços rpresta.rá ao paiz . Tor
na-se, poios, necessrurio instituu· dois graus, pelo menos, de ensino normal: 
um, mais amplo, de· cinco annos - Curso Normal Fundamental - para a.~ 
éaJpitaes e outras cidades importantes dos Estados; outro, mais reduzido, de 
tres annos - Curso Normal Elementar - a principio, nas sédes das cir
cumscripções escolares, que não tiverem escola normal de segundo grau, 
e depois, em outros nucleos de <população. Quando se impõe a simplificação, 
a reducção ao. est<rictamente necessario, ao ensino a ser ministrado nas e!!
colas normaes elementares, tanto se justifica, igualmente, a sua extensão, a. 
sua ampliação nas escolas fundamentaes, a elevação de seu padrão cultural 
.technico, pela inclusão de maior numero de disciplinas, assim humanidades 
como de essencias basicas e auxiliares da pedagogia, tendo-se porém, sempre 
em vista o caracter essencialmente p<rofissional do curso, a necessidade de 
constituir-se toda escola normal num CaJmpo de pesquiza, l];ledagogicas, onO.e 
se ,desenvolva a capacidade de iniciativa e investigação do alumno-mestre 
tornando-o apto a contribuir paTa o aperfeiçoamento incensante dos methodos 
educativos. · 

A. instituição de escolas normaes elementares obviará, em grande parte, o 
inconveniente do provi.mento de escolas opublicas primarias por candidatos, 
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n ã.o diplomados, á regencia interina ou provisoria das mesmas, muitas vezes 
- se-m pratica alguma ele IILinistração do ensino, sem outro merito que o da 
emph·ica improvização em professores C.e primeiras letras e noções, dispostos 
a ensinai-as pela maneira por que elles mesmos aprenderam a ler, escrever 
e contar ... 

Certamente, não é para se desprezar o concu:rso desses voluntarios que 
constituem faotor apreciavel de desanalphabetização, num paiz como o nosso . 
Mas dê-se-lhes destino mais apropriado, fundem-se Cursos de Bwndeirantes da 
Instr1wção, aproveitem-se esses elementos na instrucção de analphabetos adul
tos e dros que, seo.n terem ainda attingido a maioridade, já não se encom:ram 
mais, comtudo, em idade de frequentar escolas !Primarias infantis. 

Outro desdobramento do ensino normal, que se impõe, ê em dois cyclos, 
a saber; um geral, propedeutico ou de prepara.torios; outro, especial, profis
sional ou de applicação; o primeiro podendo ser cursado na mesma escola com 
o segundo, ou separadamente, em qualquer outro estabelecimento. official ou 
equiparado de ens·ino, com direito a admissão no curso de applicação, e 
este não podendo ser feito sem aquelle . .Semelhante organização vigora em 
paizes cultos como os Estados Umidos e a AJlemanha, e entre n ós, foi ultima,.. 
mente adoptada no Estado de M:inas Geraes. 

Finalmente, em se <tratando de uniformização do ensino normal, alvitramos 
os seguintes quadros de distribuição de disciplinas !Pelos diversos annos das 
escolas, respectivamente, de primeiro e segundo graus: 

CURSO NORMAL ELEMENTAR 

1° anno 
Portuguez. 
Arithmetica. 
Geographia. 
I-Iistoria geral. 
Desenho e modelagem. 
Trabalhos manuaes e de agulha. 
Musica e canto coral. 
Educação physica . 

Portuguez. 
Francez. 
Chorographia do Br.asil. 

2o anno 

Historia do Brasil e educação cívica. 
Noções de geometria. 
Eleme ntos de sciencias p hysic.as e natu.raes. 
Desenho e modelagem. 
Trabalhos manuaes e de agulha. 
Musica e canto coral. 
Educação physica. 

Portuguez. 
Francez. 

3• anno 

Agricultura e industrias r uraes. 
Economia domestica . 
H ygiene e puericultura. 
P edagogia e method·ologia. 
Musica e canto coral . 
Educação ph ysica. 
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CURSO NORMAL FUNDAMENTAl< 

r• anno 
P01·tuguez . 
.AJ.·itbmetica. 
Geographia. 
Historia geral. 
Desenho e modelagem . 
Tra:balhos manuaes e de agulha. 
MuGica e canto coral. 
Educação physica. 

Portuguez. 
Francez. 
Algebra. 
Chronologia do Brasil. 
rllstoria da America. 

2o anno 

[l)esenho e modelagem. 
Trabalhos manuaes e de agulha. 
Educação p.hysica. 

Portuguez. 
Francez. 
Inglez. 
Geometria. 

3° anno 

Historia do Brasil e educação civica. 
Physica e chimica. 
Historia Natural. 
El'conomia dGmestica. 
MuGica e canto coral. 
El'ducação physica . 

Portuguez . 
Inglez . 

4° anno 

Anatomia e 'J)hysiologia humanas. 
Hygiene e puericultura. 
Psychologia e Logica. 
Pedagogia. 

Sociologia. 
Moral. 
Psychologia educacional. 
Methodologia. 
Historia da educação. 

5o anno 

CONCLUSÕES 

1.• - A unificação do ensino normal no paiz é um dos problemas de so
lução mais urgente, que se impõe li. consideraçãQ élos •poderes publicoo, como 
um meio efficaz de intensificar o combate ao analphabet!smo, por um recru-
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t amento de maior numero de professores e consequente diffUBão maior da 
instrucção, assim co.mo de elevar o prestigio do magisterio primario brasi
leiro e augmentar a sua influencia na obra do engrandecimento nacional . 

2.• - O ensino normal ha de ser condicwnado ao meio, cujas necessida
des principaes lhe cumpre consultar e cujos interesses peculiares deve pro
curar servir. 

3.• - Os dipl<mlas eXJpedidos por qua.lquer escola normal official ou equi
rmrada de um ·Estado, serã.o validos nas demais Unidades da Federaçã.o. 

4. • - .serão permittidas transferencias de a lumnos de u.ma escola normal 
para outra do mesmo ou de differente Estado. 

5.• - A unificação do ensino normal impõe-se, ainda quando não seja 
possível a sua uniformização. 

LEONI KAsEFF, 

I nspecto;r Regional do Ensino 
no Estado do Rio. 

(Do Jorna~ do Ocnmnercio de 9 de Dezembro de 1928). 
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11 CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Discurso proferido pelo Presidente do Estado de Minas 
Geraes, Sr. Dr. Antonio Carlos, na sessão de instai· 
lação da Conferencia, em Bello Horizonte, no dia 4 
do corrente 

Declarando inaugurada a Conferencia. o 'Sr. Presidente Antonio Carlos 
pronunciou o seguinte discurso: 

" 'Srs . Membros da Segunda Conferencia Nadonal de Educação. 
Ao inaugurar os vos6os trabalhos nesta solemnidade com que a causa da 

educação nacional honra ainda uma vez, esta casa e esta ·cidade, eu vos dirijo 
as melhores saudações do povo mineiro, congratulando-me comvosco, e com 
elle .n1e rejubilando, por este notavel e significativo emprehendimento, em 
que se ren ova a robusta affirmaçoo do alto e pirito publico que vos arrima e 
voo inspira nesta obra de fecunda indagação, de esclarecidos debates e de de
cisões da maior importancia para o presente e, particularmente, l)flira o futuro 
do povo brasileiro - da sua cultura, da sua civilização, dos valores moraes e 
materiaes, cujo ininterrupto crescimento a,ugmenta, a cada hor a, sobre a terra 
im mensa de que está na posse, a mancha de occupação util e de densidade de 
trabalho e de riqueza. 

Quanto vindes realizando. com essas reuniões periodicas, em que se con
v ocam as competencias ao pronunciamento sobre um dos capí tulos ainda 
apenas em começo, dessa epopéa historica, que é a formação nacional do 
Brasil, porque da educação do brasililiro é que se trata; qua nto vindes rea
lizando constitue sem duvida, dentre todos commettirrientos da iniciativa pri· 
vada, aquelle que, em mais alto grau incor pora e absorve essa dose de espí
r i to publico indispensavel a toda obra do governo e sem a qual ainda as maio
res ruptidões não conseguem extender o raio da sua influ encia além dos li-
m ites do seu interesse ou da sua especial idade . · 

A vossa obra, pois, embebida como se acha, pelas suas finalidades e pelas 
in tenções e rumos que a a nimam, nessa atmosphera de espirjto publico, que 
cada dia mais se generaliza e se diffunde dos goYernos aos grupos de cidadão::; 



e âs instituições privadas e CIVls, socializando, por assim dizer, o governo, e 
tornando-o presente onde quer que um agrupamento õe aspirações e de com
petencias se organize co;m o proposito de affirmar a sua vocação nacional: a 
vossa obra, como a de todos os agrupamentos constituidos em funcção do in
teresse collectico, é, antes de .tudo e sobretudo, uma obra de governo, na qual 
o poder <publico se suppre das suas deficiencias, nella se inspirando para as 
suas decisões, buscando nos seus debates, que a independencia mental e a 
variedade de pontos de vista tornam tão suggestivamente ricos de aspectos e 
abertos de horizontes, âs linhas e directri21es com que compor os quadros de~ti
nados a receber, disciplinar, e orientar, nos seus movimentos e na sua cir
culação, os valores cmn que as gerações que se succedem contribuem para o 
thesouro da sua cultura e para o esforço constructivo em pró! da formação 
espiritual da patrla commum. 

Dessa eollaboração não podem hoje em dia prescindir os governos em que o 
sentimento do poder material não oblitere o senso da 1nsufficiencia espiritual, 
pois que a elles se a figuram não lhes ser facultado vostular, equacionar e re
solver, com o só subsidio da sua experiencia e dos conselhos officiaes, proble
mas e questões em que os dados da realidade e da vida, captados de todos os 
quadrantes do engenho humano, compõem um tecido de tão intrincadas redea 
e 'meandros, reclamando, para serem examinados na sua contextura, não só
mente a contTibuiç:ão das competencias e das especialidades, como o golpe 
de vista e a visão larga, arejada e panoramica de todos quantos, por inclinação 
da intelligencia e da vontade se sentem capazes de considerar as contraversias 
do dia sob o angulo dos interesses collectivos e permanentes que nellas se 
ac'ham envolvidas. 

Quando as.slm se revelrurn estreitos e insufficientes os processos classicos 
de governo para conter, COIDJ])Or e organizar a mataria social que transborda, 
a todo momento, dos seus planos, das suas categorias e das suas formulas, 

torna-se imperioso deve-r das élites, e tal como bem o coml]}rehendetses. s. 
improv1são de orgãos e instrumentos de acção collectirva, concitando a,o 

lado dos governos, e para com elles cooperar, esses verdadeiros conselhos ge
raes da opinião esclarecida do paiz, destinados a exercerem, ainda que parcial 
e transitoriamente, funcções de sensori'Utm nacional, realizando esses estados 
ag11dos de consciencia que nos perrnittem conceber as realidades em phrases 
nascentes e nos advertem e premunem sobre as nossas aspiraçõs e sobre os 
nossos :males, assim como sobre os meio de as satisfazer ou de evitai-os, cor
rigindo-os na opportunidade certa. 

Corno collaborad'Ores 'preciosos, portanto, vos podem receber os governos, 
os que sentem, a cada hora, a necessidade de alargar as suas perspectivas e de 
arejar os seus quadcros, vecrificando quanto nelles pouco amplos e clacros são 
os espaços livres para que na sua ârea, em que jâ se adensam e atropelam os 
obstaculos de todo dia, possam !olgadáJnente evoluir os gcrandes problemas 
nacionaes, cujas dimensões no tempo só se podem medir pela duração das 
gerações. 1 

Mjaio:r, porém, é o meu jubilo em vos receber e vos saudacr, quando con· 
sidero que a finalidade da vossa reunião coincide com um dos mais impor· 
tantas objectivos do meu governo, e, que as vosas cogitações e os vossos es· 
forços convergem exaetarnente pn.ra aquelle sector que attrahe, nesta hocra, 
de modo absorvente e com os mais justos motivos, a attenção e as vistas doS 
brasileiros patrioticos, convencidos de que, tão sómente na formação espi· 
critual do cidadão poderâ a consciencia nacional encontrar substancia, fóTIDa 
e consistencia, que lhe permittarn focrjar e rnodelat' em bronze essa cabeça de 
Minerva, sem a qual as nações, por mais ricas e maiocres, não conseguem 
altear-se até â dignidade da magistraJI:ura e do imperio, cujas craias se medem 
hoje em dia pelo compasso da intelligencia applicada âs technicas espicrituaes 

~--j 
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e materíaes, de que dependem a riqueza, a exhuberancía, a densidade da con
vívencía e da cooperação humanas. 

Ao 'centro de todos os problemas do rendimento individual, commandando-os 
do alto com os seus imperativos, está certamente o da educação, pois que, em 
ultima analyse, é á educação que devemos o estado dos nossos instrumentos 
de trabalho, naturaes ou artificíae1>, a •r>artir dos orgão:o dos sentidos, por 
ella orientados, rectifícados e aperfeíoçados, até o maior e mais precioso de 
todos - o espírito, aferidor e guia dos demais, cuja efficiencia fo1'çosamente 
terá de reflectir as suas qualidades d!e precisão e de medida, o teôr e a tem
pera do seu metal. 

A organização industrial, a circulação das riquezas, á technica das com
municações humanas, o arejamento e a illuminação dos espaços sociaes pelo 
espírito de liberdade, todas as grandes questões do conforto da felicidade do 
aperfeiçoamento e da valorização do homem encontram as suas raizes no 
problema da educação, pois que exclusivamente a ella devemos os recursos 
e a capitalização das acquisições de ordem moral e de ordem material, graças 
ás quaes nos foi possível consolidar sobre a terra o privilegio da nossa con
dição . 

Felizmente começa a diffundir-se pelo paiz, em parte devido ao vosso apos
tolado, a con~:<cíencia da importancia e do relevo desse problema no concerto dos 
muitos que nos cumpre enfrentar na obra de construcção material e espiritual 
do Brasil, a que vêm se entregando, com legitimo successo, as gerações bra
sileiras no curto espaço do seculo que dos nossos separa os dias ainda tão 
proximos da emancipação e da fundação nacional. 

Na educação dos brasileiros terão de repousar a:~ g·arautias de continui
dade e de incremento no successo dessa construcção, em que estamos pondo 
â prova, com as nossas aptidões crialdoras, os nossos dons de fundadores, de
pendendo a qualidade da obra a sua duração e o seu estylo da qualidade do 
nosso systema educacional, .porque sómente a educação fôrma a consciencía 
e só mente a consciencia faz e affirma o ser. 

Da educação na.cional, portanto, depende a formação da consciencia na
cional. Não é sómente sobre os indivíduos que a escola imprime o sello do 
seu caracter. Por elles e através delles, a sua influencia se estende e se irradia 
sobre a sociedade e sobre as i!i.stituições do tempo, forjando os moldes em que 
se ha de siltuar e mover o espírito publico da época, ao. qual a educação con
fere os seus princtpios, os seus pontos de apoio e as suas directivas e, por con
seguinte, o valor e a autoridade que venha a exercer no governo e na m
recção do paiz. Cada nação terá o espírito publico correspondente ao seu sys
'tema de educação. Uma educação inferior não se reflectirá penas sobre a 
deficiencia do systema industrial e commercial, diminuindo-lhe o rendimento, 
sobre as formas de cooperação do trabalho humano, minguando-lhe o espaço 
as suas combinações e portanto a sua efficiencia sobre o genío inventivo es
sencial ás transformações e adaptações mais ou menos rapidas de todo o 
systema d'e producão de accôrdo com as novas exigencias impostas pela ex
tensão c pelt. deru>idadb dos mercados; a sua influencia se fara sentir com 
mais accentuado relevo, na producção e na circulação dos bens espirituaes, 
pa1'ticularmente sobre aquelles destinados ao maior numero e que constituem, 
por isto mesmo, as fontes em. que se alimentam e se embebem as instituições 
e as categorias da consciencia conectiva, sobre as quaes se funda o edifício 
dos regimens livres e a esperança de l(Ue venha a reinar entre os homens o 
espírito de liberdade e de justiça. 

Não existe, não póde existir nos systemas educacionaes um comparti
mento estanque reservado â educação politica . A educação política resulta 
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do conjuncto do systema de educação, porque a vida politica é uma applica
ção especial da intelligencia e da vontade aos negocias h umanos, dependendo, 
pois, as suas fôrmas e as linhas do seu desenvolvimeruto, do modo por que 
forem tratados os seus orgãos e instrumentos de eXJpressão ou afeiçoados 
pelos processos educativos em voga a mentalidade e o cwracter dos in divid u as . 

Eis, portanto, como á educação se acham confiados, não apenas os destinos 
dos nossos empreh ndimentos agrícolas, industriaes e cornn1erciaes, como 
tam•bem os do maior dos nossos emprehendimentos con ectivos - a obra de 
construcção das insütuições democraticas, cujo futu ro descansará precipua
mente sobre os .principias e as J.)raticas em que moldaJriDos o nosso systema 
educativo. 

Em um rcgimen de livre consentimento e, por conseguinte, de iniciativa, 
vigllancia, vivacidade e permanente mobilização das correntes de opinião col
lectiva, assim como em um regimen de larga e livre cooperação, de responsa
bilidacles definidas, de presteza, de precisão, de inventividade e de malleabi
lidade nos systemas e nos processos de .p.roducção e de ma.nipulação das ri
quezas, torna-se indispensavel rever e adaptar os nossos planos ed·ucacionaes, 
insuflando-lhes o espirito de actividade, permeando ·as escolas ás influencias 
da sociedade e da vida, abrindo -lhes os horizontes sobre o novo mundo que 
começa ape11as a emergir como um banco de coral no oceano das duvidas e 
das incertezas contemporaneas. 

E' porém, desde já, fóra de duvida que um e outrQ regimen estão a exigir 
como valores funélamentaes em todo o systema de educação, em Jogar d::L pas
sividade e dos processos tradicionaes de communicação e de transmissão entre 
discipulo e mestre, um spaço mais amplo á actividade e ao exercicio dos 
dons pessoaes, á cooperação e á sociabilida.de nos trabalhos escolares á ini
cirutiva e á discussão ao espirito de livre investigação e ao gosto pela aven 
tura intellectual, ao vigor da intelligencia e do caracter, á independencia pes
soal, á inventiv:idade, ao risco é, por consequencia, ao habito da acção e ao 
sentimento da responsabilidade <individual. 

A fonnação de um espirito publico, capaz e esclarecido, de uma opinião 
activa e dotada do senso do governo, a existencia, em sumn1a, do regimen ds
mooratico depende, primacial e directam.ente, de um systema de educação em 
que sejam honra;dos e cul!tivados sobretudo aquelles valores. e aquellas vir
tudes. 

Se é nesta orientação, como acredito que o seja, que se dirigem os vossos 
esforços e os vossos objectivos, não poderia ser mais bem vinda e applaudida 
em terra mineira esta notavel conferencia, que assim offerece o seu valioso 
subsidio ás tentativas que da nossa !parte têm sido continuadas e progressivas 
no sentido de, pela educação popular em todos os graus, edificar, em terras de 
Min3.8, um largo, prospero e arejado lar ·poUtico, em cujos amplos e claros 
espaços circulam livremente os d'ructos do trabalho e da iniciativa e en contre 
a intelligencia, "O ar, a illuminação, o horizonte e os rU111ores que a estimulem 
â aventura e lhe penn.ittam o vôo rapido, desimpedido e livre . 

Reiterando-vos as minhas congratulações e a saudação do governo e do 
povo de l\finas Geraes, formulo votos para que a vossa cwrreira apostolar, 
iniciada <> anno passado com a primeira conferencia, suscite no B'l.·asil uma 
verdadeira emulação entre povo e governos, emulação abenta e permanente 
pela instauração entre nós de um systema edu cacional cujag linhas e dimensões 
nos permittam prefigurar no Brasil de hoje o grandioso Brasil qu e ha de 
ser o das proximas gerações . 

Declaro installada a Segunda Conferencia Nacional de Edu cação . " 

(Do Jornal do Oomnnercio de 11 de Novembro de 1928,) 
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A REFOIW\LA DA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO 

Discurso proferido no Rotary Club do Rio de Janeiro, no almoço de 
hontem, no Hotel Gloria,, pelo Sr. A. Carneiro Leão 

Srs. Rotaryanos: . 
E' com grande des.-anecimento que attendo, pressuroso, ao conv1te do 

Rotary, para discorrer alguns momentos sobre a recente reforma da edu~~ 
ção em ~ernambuco. Vosso programma - "cl,a?· de s-i ant•es ele pensar em st 
- já bastaria para encher-me de contentamento e~ vir a vo.ss? meio. Jl:!las, 
vosso activo, em todo 3 os departamentos da actlv1dade bras1leu·a, e, soore
tudo, vossa collaboração desinteressada e valiosa na. obra escolar do Rio. de 
Janeiro captivaram-me sempre . Aliás iá sou um hllibituado ás vossas gentll~
za~ e ao v'osEo convivio. Quantas solennWades escolares presidi,. como Dl
rector Geral de Jnstrucção, em que, amigos inesqueciveis das cn~nças, tra· 
zieis, ao ínvêE· de braçadas de rosas, encantadoras, mas fugaces, ncas e~tan
tes ele livros offerecieis ás escolas, alvoroçadas ele alegria, pequenas blblto
thecas infantis . 

Oito ou dez, dez ou doze . Já não me ~ecordo ao certo. Sei ê que se re
petiram muito as scenas edificantes e tão pouco communs, ainda, a nossa 
mentalidade. 

Aqui me;oano, neste recinto, varias vezes participei do vosso convite. Em 
agapes inesquecive1s, vos reuni5, e1n torno destas mesas, representantes de 
todas as proflssões. e, ao lado dos -convivas mais illUE•tres, homens de Estado, 
sabios, b'rasileiros ou estranjeiros, rea!izae~ vosso programma, obrigando-os a 
cooperar, por vosso intermedio. nessa tribuna prestigiosa, na marcha de de
terminadas ques.tões economicas ou sociaes . Aqui, na hora mais propicia 
ás -confabulações de jnteresse geral, quando de.salterados pela frescura da 
agua da canoca e reco!lfortados pelo cardapio do Hotel Gloria, os homens 
mais occupadOE• e preoccupados do nosso commercio, da nossa indust.rla, dos 
meios bancarios, do mundo de negoclos, da poht!-ca 8tc., perden. o vinco das 
preoccupações e contagiam-se dessa alegria sobrla, sadia e com1nunkativa, 
apanagio dos que "dão ele si antes de p"!nsar em si". 

Eis-me, pois, numa das tribunas mais adequadas para discorrer sobre a 
recente refonna da ecl~wação e-n• Pc1·namb1tco. 

Sabels que sómente pela educaç;ão rJodem a sociedade e o Estado influir 
na. sua propria formação e no seu proprjo destino. Fóra dahi são forças 
aleatorias que os dominam e conduzem. Compreendendo esta verdad~ o go
verno de Pernambuco, a cuja frente se encontra a intelligencia, a vontade, 
o patriotismo de Estacio Coimbra, no momento em que equilibradas UE• f i
nanças, promissoras as condições economicas, em marcha normal a solução dos 
diversos problemas sodaes e politicos, qui.z numa obra de conjunto e num 
esforço largo aEsegurar uma organização educativa digna do povo de P er
nam,buco . 

Pernambuco, que !oi pioJJeiro, que, na Colonia e nos dois imperios, con
stituiu um exemplo, pela sua prosperidade, pelo seu J)artfotismo, pela intel
ligencia e fidaJguia dos seus homens publicos, Pernambuco que criou a ce
lebre "Escola do Recife" - uma das mais altas expres~ões de pensamento 
e de cultura no Brasil - estava hoje muJto aquem daquellas tradições, no 
apparelhamento de sua instrucção publica. 

Agora, porém, o governo resgata essa divida. O plano traçado, apesar 
de conter-se dentro das reallda.des ambientes, conEtitue um verdadeiro pro
gramrtla de con~trucção social. 
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Já disse e repito: 
"O problema escolar moderno desloca-se, da méra preoccupação de en

sinar a ler, escrever e contar, do simples esforço de formação do espírito 
p~ra. a. tarefa mais alta de formar o indiViduo e a conectividade, fortes, 
intelligentes e capazes. O dever do Estado cresce, mas cresce tambem a pro
babilidade de uma formação consciente do seu futu ro. Entre um povo qll€ 
ae contente em ministralr cultura intellectual e outro que busque e laborar, 
pela educação, um~ sociedade sad.l!t, culta, llrompta a. re>tllza • n ào pode lla' 
difficuldade em prever qual o superior, qual o victorio:;:.o. Aprender a ler, 
escrever e contar é certamente indispensa:vel, mas se a tanto limitar-se a 
escola o resultado, para a criação de forças novas, .ha de eer medíocre. 08 
que ante o custo do ensino .publico, a difficuldade insuperavel de conseguir 
o Estado, sozinho, dar instrucção ao povo inteiro, querem a generalização de 
uma escola rapida, para ensinar apenas a leitura, a taboada e a escripta, 
niio attentam na deficlencla. de tal programma para preparar alguem capaa 
de vencer na luta pela vida, feita hoje de realizção 

Alphabetizar não é preparar para vencer. E', entretanto, preparar para 
ler, sem discernimento, numa época de amoralismo e de desequilíbrio social, 
os escriptos, os boletins, os jornaes mais fallazes e perigosos. Se taes leitu
ras fazem 1r,a1, abalam indivíduos cultivadcs, ene~hendo-os pelo menos de pes
simismo e de descrença, imagine-se o effeito dissolvente sobre a massa po· 
pular, mal preparada, sem uma profissão positiva, sem a segurança de um 
of.flcio certo e promissor! " 

A reforma de Pernambuco, fiel a essas idéas, certa de que o dever do 
Estado é formar o individuo physica, inte>llectual, technica, social e moral
mente, determina que a educação publica compreenda: 

a) educação pre-escolar, ministrada nos J.u-dins da Infancia; 
b) educação primaria, ministrada nos Grupos Escolares e Escolas I eo

ladas; 
c) educação normal, ministrada nas Escolas Normaes; 
d) educação techn!co-profissional, ministrada nas escolas e instituto~ 

technicos-profisslonaes; 
e) educação domestica, ministrada nas escolas, cursos e classe:;:. do

mesticas; 
!) educação de debeis organicos, ministrada nas escolas ao ar livre e nas 

colonias de feriaE·; 
g) educação especial, ministrada a supea·-normaes e a debeis mentaes, 

em classes annexas ás Escolas de Applicação e aos Grupos Escolares; 
h) educação secundaria, miniE•trada nas escolas secundarias; 
i) educação sup<Jrior, nas escolas superiores. 

Não vou discutir as razões technicas de todas as determinações da refor
ma, dizer-vos em que consistirá a educação opreescolar, defender o estagio 
primuric. de :;et~> anno~. justificar a divisão do curso normal em cuirso de 
cultura geral e curso de .preparação profissional, expôr os motivos dat orien
tação dada á educação technica, nem falaJr-vos das escolas de debeis da!! 
cla.sses de anormaes, da crise do ensino secundaria da urgencia da criação 
de uma univer>:Jdade, batida dentro do esPírito da civilização moderna . Não 
ahi estariam questões que nos levarlam muito longe. Os vossos dez minutos 
de tolerancia não são eternos e a paciencia tem limites, mesmo numa aggre. 
miação que nasceu e vive para "dar de st antes de pensar em si" . 

Vou apresentar-vos assim apenas tres aspectos da reforma. Elles não 
darão, supponho, sympathia bastante pelo governo que a decretou e a execut3. 
com solicitude. Quero referir-me aos aspectos: moral, brasileiro e ecOn O?nico
social da reforma. 



U ABl-'E<.;TU .1\'[úkAl.. 

·~-· 
u &~ · ·n oral r,•::;alta em tudo . Desde a preoe;cupaçio de l&va r a 

<:ri.an\,ia n'i'têl' · 'nte c1ue, por po!Jrez:.. nau pos~a com.rnua1· u::. ""tuuo~ puc ;,;ua 
<:anta ate>(;! 9. • 'lá.o e;unw , pela Ina o liu guYerno, de conterir annua1me11ce u·.:::. 

u{J.u uo e3tl"é.t ... ngeu·o av;::. UllJlOnla.uo:::, math .urJinanLes nos CLU'::iO~ 

pi'liDttL'.tu-.~.Ji'l_ ~ .~~, no .. u1a1 ~:: l. t::CllUH!u, ue erlat· lnterna.Lo::; PJ.'OLlS:nuna~s !Ja.ra o::. 
Il1ho::; ua.:;~:ta nJ..clJ:::) nee;e::;:31ta.ua::l u~ .&.UL'ntcer e:;co1a.s tto a.r livre t> cu1onta.:::. 
<.!e l·~ rla!>' à.c..,:, :ntra qU·.!ClllOs aLo= o ampa.ro ao pro1e~:Nr, au.,;·illenc.ando-•Uto os 
veneunen LOtiJ alOl'lzanuo-lh~ a 1)l'Ollh~au , uuJLLto-tne cur.:lOS ue ~tn'ii::t.~ t! Li

Jaúzada.:>, na.o aumntiuuo :o:ena.(, 1ue.su·es uorLOa.n~t.a::. ua.s esco
. 1L1 Urtu.: .. vu.e::; n..to cotL:;,~nunao pcuinoÇ;oes :10ra o.o ~,;rn.erio do 

llltrtelln t;nlv, :v ... \2~t11.L...u a pto.le..::,:::.uca :51·av1ua eon1 ~ HC~n<,.:a Cle uo1s me~~ 
.:r- uuuu lJU!;:,Lt::l'lOL' ao 11arto, - ~,;uiu a ucença prtaulo, para. 

Ul' cu1.u. Ina.LS u e uez a.t.Lnos o.e uon:::; ::tE:a'Vl~us, cont os 1Jl'e

,uõ:; m ews vtaagugiCos europtW:; ou amtncanu:s, ew. .d.llli.::o 

# ~:::,bJ..:tL.l:llC.La ,CJ:::at:ulal', el'i::tua na re1Ul'ru.a., e(JUl o l.Ulluo t:::::it:o-

lGt..l, a::, ca~ t 'QLa.lt::.:::., a i..t.o!::l .t.~Lçilt:la. u..,.lltal'la. \.lllc.a.HLl<.ta. e1u lJc...t.l"U.:: peJ.u go

Vt:l"l1.0J il.::l .ç.~~ M! uvJ1ua ... H .. : a;;,:::,t:::;:urarau, ~uanuu IlinCclonal uo nurD1d.1Dl.eute, 
á lntancra ut: 'ilaro!Juco, uma ~i1.-uaçao de de~a.fogo . A vinculação ua e~cola 

0 <:tS!Jt!CtL: UJ.Ol' " 

A<J.W e:;UJ. à~l, , 

uau.~ ::.uC1i:il ~--!~\ 
aa.:, ~..;ta;.:.e.e.:; e J?.. · 

.l:'il.l'U <.J.U<>-.<l. 

qll~ bt: procura t;:::;Laueu:;t..:cr .ao::, ~on:::)t::Ulu:s J!ltil:VJ..tres, n~ 
e J.Jro.tessm,~s, na,s ASOCJ.a.Çoes Post-EscoiaJ'es, nu. :::,ecçiul 

~L'llH.alJ.oLJ. , IlU::::t J:!,!::ll;UL~H·uõ::~, llU.::; .D<i.llCleu·atlLt::.:;$• 'LUUO .Lõ:lo.:tU udb.U~ 
' iLJJJ.Ji::lJ.'t::HlalUt'Ht.U êUUCaU VQ UU .lli:5ta.cf.O Ut: .r"bL.1Jêll1lUUCO. 

.. ·• u ·• uo a.rLlgu :J::.t : - .. e:::>tltlluu.tr o e::::;plrlto t..t: rra.terul ... 

ac..1unaJ. J,Jtla.. l:UU!Jf:l'a~ão e l .H:Ha. .=5o1iaa.rleOaUe nu::, u·a.uet.wo~ 

t ercamo10 epl~WJar cnt.re m; e»C;ul<u·es de OUL•Os lJW:<t:;,;." 

e.sLeja a alLUra a& m:na mis:5ao ue tamanha 1H'UJec\,au 
( · - .prnla. L'l'lUu '-"-" c .. -U.\....l.~av ..uu , !Ua..l para a. torma.~ t..t.U ue Ulll 

t'lli..e lJUJ.acu, a L:aueJLd. à t: ,::,OCiOlOgla, nas :,t,;(JJ.aS llUl'• 

'NWgJ.a occupa.ua cum os 1Jl'OUlema.;,; ~ocaae>;: e;u.uLempoca· 
: . .Ja ~ocleda.ae em <.J.Ue vivemos, capaz de "Or111ar a cun. 

_,:~ UI"" ae que a e.;cola tem. <1e ser ciliam.ada a cum1Jr.u: 
um gn .. nue ü ai ::.. , . Sao os pruu1eruas r&lativos a familia á pobreza. a un
nu"raçào, á pa1.),1 a ia soc1al, uue deYem constilulr o ~bjecto des~ uis 
c..puna. 

Quando, as gerações noYas compreenderem que os m ales 
da ociosidade, IMO yidenc1a, pesam sobre a economia geral, pela necessi-
dade collee;Hva·:d!t a: Ater llospitaes, casas de a.s.sistencia, prisões, procura
l'âo trabalhar -1~· 11 .orgaoização de uma EOCiedade, na qual 0 num-ero de. 
doentes, or·~osos, ~ ' , seja n1enor. 

Uma csco · -~Ir or mestres com esta consciencia dos fins da educa.-
çào i: melhor prova do aspecto moral da reforma. 

ASPEJero BiUSILElrRO 

O aspecto bl:' ileiro em jaclancia, rem jacobinismo, sem 
eggt·t:~são, sem e'X'élt o , resalta em todas as linhas . Desde a preoccupação 
ae uma instrucçíi& 1 to da.; finalidad ambientes e, pon •• .,, tó, .2-empre 
orasileiras no s ü 'r s ilismo, até o estudo elos problemas estaduaes e na.-

& · . -clonaes. 
Ko art. 99, 

nal p elo estudo 
letra 5' · a reforma: despertar um sadio sentimento nacio
das'~ e, : rasileiras . E esse estudo é determinado tendo em 

·n 
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vista a nossa flora. e a nos5<t rauna, o nosso ambiente soei ) nosso foLk
lore, etc . Em summa o aspecto brasileiro define-se em tudo, na dl.stribuiçãOo 
do todas a~ disciplinas que ~ .. devem inspirar no esPírito d r· rt~/9r.~ e . so· 
bretudo no estudo ela S•Jcinlogia, que, como já acCP.nh;ei , ~~;\ltl! h a na 
pesquisa elas condições ambientes, dos problemas sociaes cl;r~v~tes. do. 

melo braslleir o. ·" il " 
.nentro em a lguns rumos el:sa disciplina, assim orienta<l.a. .P ~r.A-- ,formação. 

d?~ mestres tornará a escola primaria um laboratorlo cowte ~n:;e ... de bra-
aJlldade . • . ,J, 

~ u 

O ASPBCTO ECONOMICO-SOCIAl.. 

O aspecto econom!co níi.c, se cifra apenas n o interess ms':erUi!. mas na. 
preoccupnc;ão de construcçã.o e ele harmonia sociaes. Ne se 10nto de vil:h .. 
Inspira-SE' e fundam<>nta-se toda a nova organização educatl# do E stado d 
Jardim da Infancia. no qual com a edu cação sensorial .i" se i nkila. a 'habili
dade manu111 e o espírito de execução, da. escola primaria, ·'ropagadora éla 
activldade construtiva, á escola normal e ás technico-proflrss!>rla!oE!t', por toda. 
parte, a. finalidade é o desenvolvimento das qualidades de totlvldade e de. 
realização . .,, 

A r<'forma de. Pernambuco compreendeu. que, ~ l'fl:_~r~ ~pbabetização, 
instrumento d e dws gume , prompta a condu zrr a leituras 1.ets orno a lel
.-uras dissolventes - multo mais ás ultirn3.l: quP â.s J.!rfuí) tas - .se deve 
preferir a educação que, ao lado das letras, dê, em es · 6 ltfo se possível 
rapido, se inevltavel a capacidade de trabalhar e produZI '1lresmo com a 
cabf'Ga cheia de letras e de algarismos o individuo incapaz ;;, tra1)alhar é um 
parasita a ser incluído n o nu mero clOl:· elementos anti-sodêsl. A finalidade. 
da escola deve ser. ante ele tudo, incutir na:;; gerações qtn! ·. J'o am o dever 
de bastarem a si mesmas pela realização, desenvolvér g'Cts to pelo tra
balho, r evigorar a aptidão propria para se fazerem <)'Otn nte!ligencla, umá 
das molas do mecanismo economico e Eocial do seu me~o do l~aiz, enrique
cendo, ao mesmo tempo, o patrimonlo legado pelos ant~Ldos. 

Dahi o cuidado de procurar forrr.ar o futuro mestre '~e ··a,ptar o pro
f essor, já em activiclade technica que, de pedagogica, .'<e Ílrga, em economi
ca e social; dahi o desígnio de orientar a educaç;ão p~irorl'a. n.a directriz de 
•m aprendizado activo e constructor . 

A educação technico-profisslonal tem assim um d val'l<tmento compa
tivel com esse espirUo novo . A reforma de accordo cpm . : aBpirações do Go-
vernador E stacio Coimbra que, na sua p lataforma de tticla to, r endeu um 
v:rdadeiro h):mno ao t<nsino technico-profissional, e ~l'ltl uma organi ~a-
çao para se Jr e:-racutando ao poucos até .ao mais <lQnt ~ pparel'hamento
de : ducação technico-profissional . ~ nem só na Capi.tàl,l).: 'he só no Estado 
serao essas escolas. Qualquer :.\Iumcipio deverá POISSU /i Pllra seus filhos (/ 
cmE·ino profissional, adequado ás ,o;uas exigencias e po Jil!d "s . Desde que 
forneça o edifício, ou o consiga de particulares e se '•SJJOnba a custear a 
metade das de.spezas df' installação, o governo dará o re,;.) e ma n terá a escola.. 
As duas primeiras estão a installar-se m Recife e a . .PjMwa no interior vae 
~et· no alto sertão, neEse oasis soberbo que é TriUJ'!'l.JU ~u cxcellente edi
fício, pertencente ao b ispado e offerecido ao gov p • '~ tão a lto <1estino. 

0 proprio ensino para adultos, os cursos noc~P..,I. a reforma os trans
forma em cursos ele emc.rgencia, vis::mão a :f.inalid de ) cl sses que os pro
curam. E como complemento, de um lado desses .mu!"li: .:de emergencia e de 
outro da educação technico-profissional ela juven~/:fl ,_ ;ll)stado traçou um 
typo de escola sem officinas (Curso ele Aperfeiçoam•l;o), ara qualificar o~· 
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ou meros trabalhadores braçaes em operarias 
e senhores dos rudhnentos necessarios ao exer

fel-o ainda com o espírito brasileiro. Para evitar 
continuem refugados nas profissões ínfimas emquanto 

rruri~~~'.t\!ll~iil;~eiros que nos chegam com melhor preparação e melhor 
desalojai-os das posições. 

aspecto 
blema 

visando o aspecto brasilefro, acima de tudo, Yisando 0 
ec:tnl.tnlilitló' lfe do Estado e do pa!z, não podia <!Squecer 0 pro-

No 

O PROBLEMA RURAL 

cidades litoraneas, em geral, acompanham a 
fóra. O interior, porém, salvo e--..:cepções edi
sul, especialmente são Paulo, Rio Grande, 

arina vegeta ha trinta, ba cincoenta annos e mais do 
O grande problema politico e ecoomico do Brasdl futuro 

semi-deserto, in!estado de maLfeitores, abandonado a 
si mesmo, o~ph.- conforto e de vida, quasi combusto pelo sol implacavQl 
an!los a fio, na •."vi!isação do litoral. , 

O exodo ' .w- 1 , ·~ cida des ê um phenomeno fatal. A bistoria demonstra 
que o movi'm nL · é a.I!ltiquissimo .. Já as velhas cidades sul-americanas viram 
ap.r..arecer o.:. :P!t.l ' • 'IPI quE>, encontra:ndo a.bi a vida mais facll, se installavan1 
definitivamen e. ::. rP..e então para cá o progresso urbano se fez um verda
deiro milagrt', e ~l;o as condições de certas zonas sertanejas pouco avan 
çaram, sobre "i C · po ~;~ daquellas cidades primitivas. 

Com o fr ne< cto embellezamento desproporcionado das cidades ao lado 
do abandono ~ ·· ey.stematico dos campos, o simples ensino do alphabeto 
e das quatro ll(\o;>,s não !fará senão precipitar a decadencia das lavouraB 
e a procura m $ , ~a elas cidades. 

Quando ve~. efif\toda a extensão do IDistricto FeéDe•ral, deserto de lavou
r as, tantas c - h -' Pbbr es, cercadas de matagal espeE-so, pensamos no valor 
que poderão t ,~ ·terras em beneficio dos seus morador9\S e de toda a. 
mdade quando, ·';to al,phabeto, se lhes der, juntamente com o gosto pelo 
trabalho a.grico ã'. capacidade de f~el-o com intelligencia. 

Outra não 1·azão por que, durante a min'ha direcção de ensino aqui 
não deixei de ·eóccupar com a inclus.ão de trabalihos manuaes, jardl-
nagem e agric ·lm,~ na escolas publicas. Se a execução foi reduzidíssima, 
as r-azões estavt~m • difficulda<le de toda a sorte para a generalização de 
u m ensino fóra. ~os Jssos habitas. sem pessoal teclmico E.ufd'iciente, sem ma
terial adequado. n1u-, momento financeiro éievêras grave . 

A reforma d eô1• ai ~o, em Pernambuco, busca, porém, tornar essa orien
tação uma reali ad~ C eça por criar uma escola normal funccionando, 
em .Reci.fe, no r gil\e internato, para a preparação do professor rural. 
Nella , :w lado de trai! Jh ' manuaes, haverá ensino de agricultura tres horlUI 
por ~emana, dUl" nH c \.trso inteiro. Depois, as escolas das zonas rurae.s 
devem possuir te~·rero 1 uffidente prura a pratica do programma de trabalhos 
manuaes e agric ias 

Se insiE•to sobre 
exodo dos campo p 
ndrdeste, acossadas 

E é a vinclilaçã 
Se o exodo continua, 

educação na zona rural é pelo aspecto alarmante do 
tod a 1!1 parte e, 'Principalmente, em. certas zonas do 

t irreg:ularidade continua das estações. 
. tel'l'a um dos problemas mais sérios do nosso pai.c 
o bx 'leiro deserta dos campos de lavoura e criação, 
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os colonos que chegam serã.o, dentro em pouco, os 
da terra que não permanecer abandonada . 

lVlas como 1·eter o homem no campo e no E-ertão 
mais facil, mais risonh::.., mais humana, zem lhes 
accesso facil aos centros consumidores, uma educação 

Só assi:rr;. poderemos integrar na economia brasileira, 
tnOJlio de energia, de força realizadora de .tantas 
patrícios 11ossos que, á mingua de tudo, se estiolam 
duramente, nos confins dos noE.SOs sertões longínquos. 

Perm1tti, Srs. Rotarianos, homen s de acção, mas 
q ue e""l·oque, ante os vossos ol·hos de patriotas, a figur ru 
do sertanejo. 

Bate-me o coração em descompasso •Quando, em 
ra>ilh::tdo, nos chapadões, sem agua, sem arvores, re1n 
abandonados pelos lJassaros, pelos insec.tos, pela vida, 
mana teimosa e heroica - passara1n os sertanejos de 
solo, calmos, resignados, corajosos e bons? . •Seus 
graves e dignos harmoniza;rn-se com a paizagem r u de e 
o syml:o:v de uma energia tenaz, que jamais E•e fatigasse 
iares daqueilas regiões com bustas. 
· Como sabem alliar a força e a doçura, drcumscreveir 
<los ideaes mais sãos e mais simpl~? 

O sol :nàen!"e, a casa tosca, a familla resignada, 
o seu nn;ndo real e tamben"l a sua aspiração. 

Com,> merecem, esr;es irmãos enternecedores, 
destino.-; de um mundo, ainda quasi de.~conhecido, 
pare para urr.a vida menos ardua, preservando-os 
grandes cidades, for11ecendo-lhe apenas o que ellas 
grandP e de PüiO. 

A e ~col<J. Quer 1.entat· em Pernambuco essa grande . 
A;; fil-has dos sertanejos, professoras, hão de ser ê'!Ía 

tras, os anjos tu te lares de sua gente. Serão e !las qile 
Escol-:t. Normal, em Recife, procurará preparar para ,eç:IJ.U'Ir" ·l:!fes 
gc.ioooras elos lares e emissarias de motivos ;novos 
antepa;;sados communs. E a viela espiritual da nobre 
luminosa, e a Tida material mais fa cil, emquanto a terra 
horizontes a,mp:os, os mesmos poentes <ieslumbrantes.,._.?,SIIll'<"~u"""' 
pidas e suaves. · 

E. aE.sim, indo quanto faz o encanto dos olhos 
elles guardarão, sertanejos nordestinos, 
esperan(;a ele t1ma nar.ionalidade. 

FIM 

dentro 
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