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Pr;jecto C. frates 

Em 24 de Julho de 1920 o Sr. Camillo Prates ottereo 
ceu á oonsideração da Camara o projecto de lei q1te auto
riza aocôrdo para a crea:ção de escolas protissionaes nos. 
Estaclos; e dá o1ttras provide:;,cias . 

Art. 1.0 O Governo da União entrará em accordo com os dos Estados 
para o fim de crear em todos elles tantas escolas de ensino profissional e 
primaria quantos forem os grupos de 500 . 00(} habitantes nellas existentes . 

Para,."Tapbo uni co. Para esse fim os Estados serão divididos em tantas 
circumscripções quantas forem as escolas creadas de modo que região alguma 
f:ique dellas privada. 

Art. 2. 0 Nessas escolas o ensino será o mesmo que· o de estabelecimento;, 
congeneres existentes no Districto Federal . 

Art. 3.0 Os Estados que quizerem se aproveitar dos favo.res concedidos 
pela presente lei entrarão para os cofres da União com metade das despezas 
nE'cessarias ao custeio das escolas creadas, cuja fundação, montagem e instal
lação ficam a cargo da União . 

Art. 4.0 No accôrdo que a União fizer com os Estados deverá figurar 
a condição de tomarem estas por modelo ãs escolas estaduaes as que forem 
fundadas pela União, quando umas e outras forem do mesmo grão de en
sino. 

Paragrapbo unico. A condição contida neste artigo não se entende com 
as escolas ruraes e districtaes dos Estados. 

Art. 5.0 Ficará dispensado da obrigação a que se refere o artigo ante
rior o Estado em que o numero das escolas modeladas pelos poderes seja 
tal que absorva mais de metade da outra destinada no orçamento estadual, 
á instrucção pub1ica. 

Art. 6.0 Os vencimentos dos professores e directores das escolas crea
das pela presente lei serão iguaes aos que tiverem os professores na capital 
de cada Estado, accroescidos os <los directores com mais 20 %, a titulo de 
gratificação. 

Art. 7.0 No regulamento eXI!edido para a execução desta lei o Go
verno incluirá a disposição que objectivou, tendo quanto possível a unifor
mização do ensino primaria nos Estados em que forem fundadas escclas 
profissionaas . 

Art . 8.0 Revogam-se as disposições em con t r ario. 

Sala das sessões, 23 de J ulho de 1920 . - Camillo Prates - Ephigenio 
Salles. 
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Projecto C. ~rates 

Em 24 de Julho de 1920 o Sr. Oamillo Prates ottereo 
ceu á consideração da Oamara o projecto de lei que auto
riza accôrdo para a crea:ção de escolas profissionaes nos. 
Estados; e dá o1ttras providencias. 

Art. 1.0 O Governo da União entrará em accordo com os dos Estados 
para o fim de crear em todos elles tantas escolas de ensino profissional e 
primaria quantos forem os grupos de 500.000 habitantes nellas existentes. 

Para.,"Tapho uni co. Para esse fim os Estados serão divididos em tantas 
circumscripções quantas forem as escolas creadas de modo que região alguma 
fique dellas privada. 

Art. 2.0 Nessas escolas o ensino será o mesmo que o de estabelecimento;, 
congeneres existentes no Districto Federal. 

Art. 3.0 Os Estados que quizerem se aproveitar dos favo~·es concedidos 
pela presente lei entrarão para os cofres da União com metade das despezas 
necessarias ao custeio das escolas creadas, cuja fundação, montagem e instal
lação ficam a cargo da União. 

Art. 4. 0 No accôrdo que a União fizer com os Estados deverá figurar 
a condição de tomarem estas por modelo ás escolas estaduaes as que forem 
fundadas pela União, quando umas e outras forem do mesmo gráo de en
sino. 

Paragrapho unico. A condição contida neste artigo não se entende com 
as escolas ruraes e districtaes dos Estados. 

Art. 5.° Ficará dispensado da obrigação a que se refere o artigo ante
rior o Estado em que o numero das escolas modeladas pelos poderes seja 
tal que absorva mais de metade da outra destinada no orçamento estadual, 
1i. instrucção publica. 

Art. 6.0 Os vencimentos dos professores e directores das escolas crea
das pela presente lei serão iguaes aos que tiverem os professores na capital 
de cada Esta.do, accrescidos IQS odos directores com mais 20 %, a titulo de 
gratificação. 

Art. 7.0 • o regulamento expedido para a execução desta lei o Go
verno incluirá a disposição que objectivou, tendo quanto possível a unifor
mização do ensino primario nos Estados em que forem fundadas escolas 
profissionaas . 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 23 de Julho de 1920 . - Oamillo Prates - Ephigenio 
de Salles. 
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Em Novembro de 1920 o S1·. José A1tgusto, relator da 
001n?nissão de Instrucçã0 P1tblica, assin~ se pron1t1Wion, en~ 

se.ssão, sou1·e 1tm projecto substitutivo: 

Ao ser discutida, o anno passado, na Commissão de Finanças da Ca
mara, a questão das seccas do nordeste, o illustre Deputado Sr. Cincinato 
Braga escreveu desenvolvido e brilhante voto em separado, onde, de passa
gem, se deparam largos conceitos em relação á situação economica do Bra
sll, que ao ver daquelle digno representante de S. Paulo, é de accentuada 
e franca regressão. 

O Sr. Cincinato Braga procurou firmar as suas conclusões, na op1mao 
de muitos exageradamente pessimistas, no a.,.ame dos indices mais seguros 
e geraes, pelos quaes é do uso avaliar do grão de adeantamento economico 
de um povo: as suas reservas de ouro, a tonelagem de sua producçã0 global 
e o valor pecuniario de seu commercio exterior. 

Das nossas reservas de ouro o Deputado paulista julga mais acertado 
dizer que não as temos, tão ridiculo reputa S. Ex. o algarismo que as 
representa, este mesmo mantido sOmente por excepção e como resultante 
él.o estado de guerra. 

No que se refere ao volume da nossa exportação, o que o Sr. Cincinato 
Braga sustenta é que até a explosão da grande guerra a nossa situação 
foi de paralysação, quando não de declinio, melhorando de 1915 a 1918, pelo 
contingente imprevisto do manganez, artigo de baixo valor, de transporte 
oi:f'ficil, exportado com prejuizos <!OnsidéraV'eis para o Brasil, nos fretes 
especiaes da nossa Estrada de Ferro Central. ó 

Como quer que seja, calculada a exportação por habitante, o Brasil 
.revela a sua inferioridade em relação aos demais paizes americanos. 

Emquanto o Canadá, em 1917 a 1918, exportou por habitante 845$958, 
Cuba 543$365, a Republica Argentina 398$796, o Chile 266 6716, os Estados 
Unidos 262$720, o Uruguay 231$244, a BoliVia 87$033 e o Pe.rú 82$880, o 
Brasil exportou apenae a ridicularia de 45S310. 

O valor do nosso commercio exterior é outro ponto estudado no traba
lho do Deputado paulista, em face de algarismos, por S. Ex. interpretado 
de modo a levar a conclusão a que chega: emquanto augmentam a nossa 
:uopulação e a nossa divida publica, verifica-se q1te é de paraZysia a situação 
àa nossa producção econontica. 

O voto em separado do Sr. Cincinato Braga mereceu, em plenario, longa 
e brilhante analyse da parte do Deputado Sampaio Corrêa, em discurso até 
hoje não publicado, mas no qual o seu autor procurou demonstrar, em face 
de larga documentação estatistica, serem eVidentes e reaes, muito embora 
modestos e lentos. os progressos do Brasil, mesmo nos domínios da Vida 
economica. 

Não cabe aqui esmiuçar com quem está a razão, si com o Deputado 
paulista, apavorado com o que S. Ex. chama o decEnio da nossa produ
cção, si com o representante do Districto Federal, mais optimista, mesmo 
assim assignalando que não são corajosos os nossos passos nem celeres os 
nossos movimentos. 

Acceite-se o ponto de vista do primeiro ou adaptem-se as idéa.s do se
gundo, o que é certo é que no teneno economico estan1os por muito afas
tados do grão de progresso e adeantamento que já deveriamos ter attingldo, 
deante dos innumeros recursos naturaes de que dispomos e das qualidades 
de bondade, intelligencia e operosidade da gente que habita o s6lo bra
sileiro. 
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Largos e ferteis tractos de terra, a desafiar o trabalho do homem. mi
nerios os mais variados e valiosos, innumeras quédas d'agua, madeiras de 
todas as especies, pastagens as mais ricas e varias, riquezas sem conta 
emfim, dando-nos as melhores possibilidades na agricultura, na industria, 
na pecuaria, em todos os ramos da humana actividade productora, tudo isso 
se depara no Brasil, em quantidade e qualidade que se não definem facil
mente. 

Por outro lado, não se conhece bondade mais característica, intelligencia 
mais vivaz, que a do homem b.rasilciro. 

Nestas condições, e deante de tão favorave1s factores cosmicos e biolo
gicos, de estranhar seria o nosso atrazo ou, si quizerem, o nosso modesto 
avanço na ordem economica si para explicai-os não tivessemos certas con
dições sociaes que nos teem faltado na determinação dos factos que enten
dem com o desenvolvimento da nossa producção. 

Entre taes cumpre pôr na primeira linha as que se referem á appare
lhagem de que o homem precisa estar armado para poder utilizar os recur
sos que a natureza lhe offerece e as que se ligam directamente âs qualidades 
sociaes que o individuo tem de apresentar para que fique em situação de 
actuar com efficiencia, e em harmQ111.ia com os reclamos da civilização can
temporanea. 

Assim, e no Brasil, para a obra mais que todas inadiavel de intensifi
cação de sua vitalidade economica, cumpre cuidar systematica e intelligen
tPmente do problema do transporte, do problema do credito, do problema 
immigratorio, do problema de saneamento e, sobretudo, do problema edu
cativo. 

São questões vitaes que precisam ser encaradas e resolvidas já e jâ, 
p.'1ra que o brasileiro possa gaihardamente mostrar, n 0 conceito dos outros 
povos, e nessa hora de espantoso e febril desenvolvimento economico, que é 
digno da terra que habita e que elle pode e deve fazer prospera e feliz. 

Para essa patriotica finalidade, mesmo sem sahir do tem·eno estricta
mente economico, a questão do ensino publico tem que vir antes de qual
quer outra. 

Não é que eu defenda aqui a falsa idéa de que, instruida a população, 
tel-a-hiamos do mesmo passo, e por s6 virtude da instrucção, tornado rica 
e venturosa. 

Mas é que não é possível, neste instante de trabalho, orientado pelo 
saber, de industria dependente directamente das conquistas da l!ciencia, con
seguir producção e riqueza sem braços dirigidos pelo cerebro, sem o·pera
rarios e artistas guiados pela intelligencia esclarecida e preparada. 

Ha no famoso livro de Gumo DELLA VALLE, Le Leggi del Lavoro Mentale, 
muitas paginas destinadas a mostrar a dependencia em que se encontra a 
vida economica em relação á vida escolar, em uma das quaes o illustre pu
blicista italiam.o saqienta: In se per se la scuola. non ha ttn valore econo1nico 
propriar>1.ente .-Zetto; ma lo ha invece in via 'lltediata e indirecta. Se la scuola 
·~on pu.ó propo1·si direttam,ente la p1·oduzione, essa constit1tisce peró l'tttile, 
efticacissima ed indispensabile preparazione alla prodttzione stessa. 

L'ist1·uzione mate?"iale ed l'educazione jormale permettono n<t d·i m.iglioTare 
<> di intensificare l<t produzione e danno quindi (direttamente all'individtw 
-lstntito ed indirettamente allo Stato che partecipa in misttra elevatissima aà 
'll'oiulioramento economico dei sui singoli membri) il moela de potere accrescere 
i p1·oprii proventi. 

Il sttpp?emento di paga che puó percebi?·e 1m opEiraio intelligente, abile
r.d instruito, rispetto all ope?·aio igno1·ante, appun·e le differenza di stipendio 
t•·adue impriegati di grndi bltrocTatici ditferenti per cui si esiga diversa pre-
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parazione, dive1·sa cultm·a c discguali titoli di ammissione, ?·app1·escntano 
la qttota di ammtoTtamento e di i11tcressi co?nposti deZ capitale s1~pplemen
ta1·e investito duTante gli an11i de scuola st~per;ore . 

La Scuola d11nquc 11on é tm ".d.zienda che p1·od1aca direttamente la 
ricchezza ?na un a:::ic11da clot·c in vecc si som in istrano i 111ezzi pe 1n·oaurre 
eã accrt7sccre la ,·icc7w~a tessa." 

O grande educador americano, HoRACIO l\IANN, teve ta.mbem a intuição 
da importancia. economica. de escola quando exclamou: "Americanos, se vos 
informassem da :cscobcrta de uma mina de carvão, capaz de dar !O % de 
rendas. vós a. ella accorr rieis pressurosos; não obstante, ba individuos qu e 
deixais crescer ignorantes quando delles poderíeis tirar 40 % a 60 o/o ou 
mais . 

Vós -vos occupaes continuamente de macbinas e capitaes, mas a pri
meira. das mn.chinas é o homem, o primeiro dos capitaes é o homem e vôs 
o esqueceis! " 

O projecto n . 167 do corrente anno, autoria dos honrados Deputados 
~rs. Carnillo P r ates e Epbigenio de .Salles, f ilia -se a essa boa orien tação e 
procura, com o desenvolvimento do ensino pr imario e profissional, concor
rer para o alevantamento e melhoria das condições economicas do nosso 
:çaiz. 

ã.o a.s duas faces principaes do problema escolar, para cuja solução 
cumpre que se congreguem todas as energias sociaes, entre ellas, e princi
palm nte, o poder publico federal, de recursos mais amplos e de mais n a
tm·al acçã.o coordenadora . 

No que se refere particularmente ã instrucç:ão primaria, jã esta Com
missão, sendo Relator quem estas linhas escreve, submetteu ã consideraç:ã o 
da Camarn., poucos annos faz, um projecto de lei em que o assumpto foi 
vosto com certa largueza, projecto que foi procedido de uma longa expo
:,ição, onde se accentuava a competencia da União para intervir, em colla
boração com os Estados e Municípios, na disseminação do ensino popular, 
condição baslca da vigencia do regimen democratico, de incompr ehensivel 
e."tistencla nos paizes dominados pela ignorancia, pelo analphabetismo. 

A ma teria é retomada agora pelo projecto n . 147, no qual se estabelece 
que o QQverno da União entrará em accôrdo com os dos Estados para o 
finl de crear no territorio de cada um tantas escolas de ensino profissional 
e primario, quantos forem os grupos de 500.000 habitantes. 

\ê-se desde logo que, na parte referente ao ensino primario os autores 
tocaram timidamente e a passo incerto, limitando a intervenção do poder 
federal ii. fundação de eEJcolas que não devem exceder de GO, se calcul:lrmos 
com optimismo a população actual do Brasil em 30 milhões de indivíduos . 

E' que a idéa mater do projecto é o ensino pr ofissional, parecendo que 
a instrucção primaria entra apenas como auxiliar das escolas profission a.es 
que ti\·erem de ser fundadas, as quaes reclamam população escolar com as 
noções elementares indispensaveis ã melhor comprehensão dos conhecimentos 
que deve procurar na sua preparação para a vida pratica . 

- -ão estando, pois, e ao que parece ao Relator, o ensino primario entre 
as idéas capitaes que animam o projecto, não lhe assiste aqui o dever de 
tratar de.senvol>idamente de tão importante materia, a respeito da qual dentro 
em breve se offerecerá opportunidade de repetir â. Commissão o seu ponto 
de vista. jâ. conhecido, aliâs, accrescido de suggestões novas que estudos 
~en es lhe despertaram. 

Limim-:se por ora, e a proposito deste projecto, a applaudir a idéa de 
ajuntar a cada escola profissional elementar uma de instrucção primaria, 
em que os alumnos recebam as primeiras lettras indispensaveis â. ulterior 
.:o!"'llaçâo pro:Issional . 
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Assim, o assumpto a ser aqui mais detidamente examinado é o da in
stt-ucção profissional. 

E' esta que {)S autores do projecto n. 147 do corrente anno desejam 
vêr fliffundida no paiz pelo Governo da União, mediante accõrdo com os 
dos Estados. 

Não é licito recusar applausos a esse alto proposito. 
Na hora historica que estamos vivendo é de capital importancia o pro

blema da producção. 
A formidavel concUTrencia entre as nações esltã collocada, !Principal

mente no ponto de vista da riqueza. 
As proprias guerras não são outra cousa sinão o fruto de competições 

r.o terreno econom ico e commercial. · 
Produzir, produzir bem, produzir muito, eis a finalidade política de todos 

os povos bem avisados da terra, eis a preoccupação constante, de todos os 
dias, de todas as horas, das nações que querem desenvolver-se e prosp€rar. 

E para que isso se torne ·possível o primeiro passo, a providencia ilúcial 
é a educação do homem, é a preparação profissional em harmonia com as 
necessidades economicas a que elle tem de attender na sua actividade pra
tica. 

E' que a industria em qualquer das suas faces, agrícola, commercial, 
fabril, vive hoje na dependencia directa e immediata do saber; é a sciencia 
que a governa. E o operario ignorante, sem a preparação que o habilite a 
produzir bem e muito, é um ser de capacidade reduzida, é um fraco, é quasi 
um não valor, condemn ado ao fracasso certo e inevitavel na concurrencia 
com o trabalhador intelligente e instruido. 

A força economica das nações tem, pois, que ser procurada antes de 
tudo na educação profissional. 

E' o que affirmam todos os estudiosos dessas questões, de um dos quaes, 
e dos mais autorizados, o Senador francez Astier, no seu excellente relato
rio de 1916 sobre o ensino technico industrial e commercial, é opportuno 
citar as palavras seguintes: "L'enseig!1Jemen.t technique reste contredit , le 
moyen le plus uníversellement employé pour l'avantage sur sés concurrenw. 
Une nation est d'a.utant rnieux cornmercialment et industriallement qu'elle 
com,pte un plus gramd nombre d~in.genieurs, de banquiers, de chefs d'atelie rs, 
ü'ouvriers, de transvailleurs de tous ordres instruits de leur metier." 

Seria interessante expor nas suas minucias como as nações mais avan
çadas do globo organizaram o seu ensino profissional, alicerce sobre o qual 
firmaram a constru cção do seu apparelhamento economico. 

A o.rganização allemã, por exemplo, cuja efficiencia a grande guerra 
revelou do modo o mais. cabal, mostra á evidencia a intelligencia com que 
foi elaborada através uma lenta evolução historica, no p);msamento con
stante de fortalecer a economia e a riqueza germanicas, não se descurando 
um só aspecto da educação indispensavel a todos os que teem de collaborar 
na obra da producção, desde o simples operario até o elemento director dM 
grandes em prezas. i 

As suas univers:idades industriaes, visando á formação do elemento apto 
á direcção dos grandes estabelecimentos, á applicação dos methodos scienti
ficos e á descobe.rta dos novos processos, as suas escolas médias technicas 
preparando os administradores das grandes e médias industrias; as suas 
t scolas elementares technicas destinadas aos contra-mestres e aos patrões 
das pequenas industrias, a:s suas escolas de Uj'9erfe1çoamen.to profissional 
tendo por fim fornecer ao elemento trabalhadc»r, aos futuros operarios, o 
conhecimento que lhes é necessario, as suas escolas commerciaes, as suas 
~scolas agrícolas, todo esse complexo apparelhamento de educação economica 
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a Allemanha cuidou de formar aos poucos, com methodo, conseguindo por 
isso uma situação de <riqueza e foo-.;;a que somente a colligaçào de quasi tooas 
as outras nações do globo pôde, em peleja formidavel, abalar ou abater. 

Mas tão petrfeita é a educação profissional de ca.da um dos filhos da 
Ailemanha que tudo leva a crer, mesmo vencida e de movimentos tolhidos 
pelo tratado de Versailles, não tardará muito a hora em que a sua pro
àucção voltará á concurrencia mundial, operando-se então o seu renasci
mento economico em todas as suas multiplas e variadas faces. 

Da influencia que o ensino profissional está exercendo para avolvma.r 
e aperfeiçoar a producção, nos Estados Unidos, não é preciso fallar, pois 
todos sabem que mesmo os mais adeantados paizes europeus, veem man
dando desde muito as suas missões escolares aJPrender nas escolas norte
americanas os novos methodos e processos nellas adaptados, com o exito 
de que é elcquente attestado o extraordinario rendimento do trabalho dos 
que neJlas são profissionalmente habilitados. 

Em uma palavra, não ha povo culto e progressista que desconheça hoje 
a dependencia em que a producção economica está em r elação ao ensino 
profissional. 

Todos senterr. que mesmo os pa.izes de fartos recursos ncturaes, de sólo 
rico, precisam da escola para oriental-os no aptroveitamento e utilização da 
riqueza. 

Dahi a importancia crescente do ensino profissional no seio dos muitos 
outros aspectos da vida educativa, os quaes, todos, recebem já agora o seu 
influxo 

O proprio ensino primaria, nas organizações mais modernas e avança
das, accusa tendencias accentuadamente Ptrofissionaes (sem perder entre
tanto, o seu caracter de esboço de cultur a geral) , como testemunha a ultima 
e exceJlente reforma de ensino popular da Belgica, de feição nltidamente
economica, visando, desde as primeiras noções que a creança tem de buscar 
na escola, habilital-a para o papel futuro e ingente de força productora, de
elemento gerador de riquezas. 

Ha, ~ois, devemos reconhecei-o, undformidade na orien.tação preserute 
das nações que, todas, proclamam a decisiva influencia na determinação da 
riqueza e do bem estar economico. 

Por isso, as escolas technicas são todos os dias augmentadas, e accres
cidas das conquistas da sciencia moderna; e as élites sociaes vão nellas 
procurar a educação de que precisam para viver a vida do presente, toda 
ella uma constante e formidavel batalha economica, em que os vencedores 
teem que ser fatalmente os melhores apparelhados, os mais aptos, ou mais 
solidamente preparados . 

O Brasil viveu até pouco mais de 30 rumos atraz sob o regimen de 
trabalhador escravizado. 

Por isso principalmente, o trabalho material se afigurou p·or muito 
tempo, ás nossas classes dirigentes como causa infamante, nada compativel 
com a situação social dos nascidos das familias bem collocadas e detentoras 
das terras, os quaes iam para as profissões liberaes, para o direito e prura 
a medicina, ou para o funccionalismo publico, vivendo parasitariamente do 
minguado ' fructo do trabalho servil. 

Assim, até 1888 a mentalidade dos nossos dirigentes jámais se voltou 
para as questões da educação para o trabalho. Esc;revendo, em 1887, sobre 
O Ensino Technico no Brasil, Tarquinio de Souza Filho dizia: "As poucas 
instituições que sobre nós existem e que se podem considerar como perten
centes ao ensino terhnico são apenas o resultado de tentativas patrioticas, 
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profundamente humanitaria.s, de esforços isolados, porém, insufficientes, que 
carecem, para produzir todos os seus resultados, de um centro de apoio, de 
uma certa unidade de pensamento, de um espírito methodico de organização, 
que até hoje lhes tem faltado. Si a iniciativa particular, por uma feliz ex
cepção, tomou a vanguarda e tem produzido alguma cousa de aproveitavel, 
0 Estado tem sido de uma incu.ria e de uma inercia inqualificaveis. 

Paiz novo, opulento de recursos naturaes, cheio de riquezas inexploradM, 
ao Brasil está naturalmente reservado um lagar saliente na communhão dos 
povos cultos. 

Com va:.Jtissima.s proporções para ser um paiz commercial, industrial e 
agrícola, um povo capaz de grande expansibilidade na vida do trabalho em 
todas as suas variadas manifestações, com elementos '[Jara tornar-se uma 
naç:ão prospera e forte, tem esterilizado suas forç:as ·pela inactividade, elimi
nando grandes recursos de que podia dispôr, enfeudando-se completamente 
a outros paizes, sob o ponto de vista eco no mico. 

O meio que se offerece, como um dos mais proveitosos pa.ra conseguir
mos a nossa independencia economica, a organização do ensino industrial, 
tt>m sido até hoje abandonado, e um grande numero de vocações o a.ctividarles, 
que seriam melhor ·aproveitadas na vida do trabalho, ficam assim inertes ou 
são desviadas do seu verdadeiro objectivo. 

A tendencia irresistivel que leva a mocidade para as profissões officiaes, 
que podem, ainda no mais obscuro emprego publico, conceder a quem as 
c;xerce, uma parcella mínima de ·poder, o preconceito exclusivista que arreda 
das carreiras laboriosas os nossos concidadãos, para atirai-os na engrenagem 
estreita e acanhada do funccionalismo, para s:wtifical-os ao deus Moloch 
da burocracia, diminuiria de certo, se não desapparecesse de todo, se tives
semos, a par das instituições do ensino classico, da ir.strucção secundaria e 
superior, escolas e instituto-s onde se ministrasse o ensino technico e pro
fissional. 

Ha uma desproporção enorme entre a parte da ·população que se con
sagra ã.s carreiras publicas e a que se dedica á vida do trabalho e isto porque 
não temos instituições collateraes, que satisfaçam as necessidades intelle
ctu.aes daquelles que não se propõem a ser medicas, b:whareis ou enge
nheiros. 

A falta de escolas que preparem para as outras profissões tem concor
rido para desprestigiai-as, incutindo no animo da população funestos prejuí
zos quanto á sua nobreza e ·elevação. Sob a desgraçada influencia desta 
deploravel tendencia, fomentada pela centralização e por outros vicias de 
qup se resente o nosso organismo social, o · sentimento do trabalho, util, pes
soal, vae-se extinguindo, e a grande maioria dos nossos concidadãos prefere 
!i vida glOl'\Í.CSa e productiv·a do trabalho e da lucta a vida pacifica do para
siti~mo burocratico. 

A nossa principal necessidade em materia de ensino publico, diremo<~. 
synthetisando todo o nosso pensamento em uma formula incisiva - menos 
bachareis e ?nais ind1tstriaes, ???.enos ensino classico e litte?·ario e mais ensino 
technico e scientitico . .. 

Com o advento do novo regimen político, inaugurado em 1889, nem por 
isso, e desde logo, mudou o ponto de vista das nossas forças dirigente::; na 
comprehensão da importancia e alcance do ensino profissional. 

Ao contrario, por muitos annos ainda a questão permaneceu abandonada, 
contentando-se os legislaladores patrios com as continuadas remodelações 
do ensino secundaria e superior, certos de que assim é que melhor estavam 
servindo á causa do nosso desenvolvimento social e politico. 
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Do progresso economico ninguem cuidava, nem mesmo possuíamos um 
Ministerio autonomo destinado a velar pelos problemas agrícolas, commer
~iaes ou industriaes . 

Entretanto, já por toda a parte do mundo civilizado a preoccupação con
stante era o augmento da riqueza publica, através uma obra intelligente e 
systematica de educação profissional. · 

Na propria America L atina, ainda tão atrazada em a.ssumptos educati
vos, a A.rgentina e o Uruguay começavam a preoccupar-se com o problema 
e a organizar a sua política de educação economica. 

No primeiro desses dois paizes, ha 50 a nnos atrás, Alberdi escrevia, 
com justeza: 

"PO?· 1·ico que un te?Titorio sea, el p1teblo que lo habite .será 1JOb?·e si 
?11) sab6 sacar de s1t seno la riqueza que contiene en germen po1· la obra 
de su trabajo inteligente y energico . 

Enseiiar lLl 1i1te'J1o a crear la riqueza es ensmía1·le a ser f 1terte y libre. 
La riqueza es pode1· y libertad, y el auto1· de s?t riquesa es un ?nismo . 

En esa ensefw.nza consiste la pa,.·te principal de su ed1wacion por e5 
JJTesentc. Esa es la educacion q1Le el 1JUeblo de Sud A1nerica necesite . .. 

Era assim que fallavam, ha meio seculo, as figuras representativas da 
Argentina e não era outra a linguagem dos estadistas uruguayos. 

Por toda a parte, e cada vez mais accentuadamente, a preoccupação do 
desenvolvimento do ensino profissional entrou a dominar os espíritos e pas
E<ou para o t erreno das rea lizações concretas. 

<Escolas agrícolas, industriaes ou commerciaes, em;ino economico, em 
todos os seus grá.os, desde o destinado ao simples operaria até o que visa 
á formação dos chef.es e direclores das maiores emprezas, toda essa va3ta 
apparelhagem escolar começou a ser montada e aperfeiç:oada em toda a 
parte, pela acção do poder publico, como pela iniciativa privada. 

Im1Jossivel seria, pois. que quando esza é a irresistivel corrente uni
versal, s6mente nós fi cassemos á margem, braços ·cruzados, assistindo im
passíveis ao vertiginoso progresso das out1·os. 

E assim de alguns annos a esta parte come;:amos a dar os p.rimeiros 
passos no bom e salutar caminho. 

Creado o Ministerio da Agricultura., Industria e Commercio, na presi
dencia interina do Sr. Nilo Peçanha, para logo foram installadas em quasi 
todos os Estados, as escolas de aprendizes artífices que tão apreciaveis re
sultados vão revelando, do mesmo passo que as instituições de ensino agrí
cola surgem em varios pontos do Brasil, ora pela iniciativa privada., ora pela 
acção do poder publico local, ora mesmo pela acção directa do Governo Fe
deral, como a Escola Superioa: de Agricultura. 

Ao mesmo tempo (poucas antes mesmo), apparecem as escolas de com
mercio, os cursos de chimica industrial, as estações experimentaes e campos 
de demonstração, os patronatos agrícolas, e essa bella obra de extensão edu
cativa technica e profissional qu e, no Rio Grande do Sul, está sendo levada 
a cabo, sob as melhores e mais patrioticas inspirações, e em obediencia a 
um plano systematico e intelligentemente elaborado . 

Cumpre não esquecer a Escola Domestica do Natal e outros institutos 
de educação profissional feminina que a. nossa previdencia vae aos poucos 
fundando para acautelar o futuro da mulher brasileira . 

Alguma cousa, pois, no domínio do ensino profissional tem sido tentada, 
de algum tempo a esta parte, em nosso paiz. 

A lei recente, em virtude ela qual os nossos melhores alumn os das esco
las profissionaes são mandados ·para os paizes mais adeantados aperfeiçoar 
estudos, está destinada:, no conceito do Relator, a produzir os mais beneficos 
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.e fecundos resultados no sentido do nosso progresso economico, e votos de
vem ser formulados para que cada anno seja accrescida a verba orçrunenta
ria ao custeio de tal serviço reservada, permittindo-se assim crescermos o 
numero dos que devemos mandar para os centros cultos aprimorar conhe
cimentos, de que tanto carecemos. 

Alguma coisa, cabe repetir, e stá sendo feita n 0 B rasil no sentido <L1. 
disseminação do ensino technico, mas muito, muitíssimo mais cabe fazer. 

A obra até agora realizada é vacillante, tímida, parca e não obedece 
como convém a um vasto plano de conjuncto, sciente e conscientemente de
liberado, em vista de fins determinados e precisos. 

Somos um paiz que deve andar por 30 milhões de habitantes, possuímos 
fartos recUJrsos naturaes que temos o dever de utilizar pelos processos que 
o saber aconselha, para que não se nos venha mais suspeitar, como já acon
teceu, de não sermos merecedores da terra que possuímos. A nossa popu
lação ê intelligente e laboriosa e s6 lhe falta instrucção para que possa 
fazer no Brasil a grande obra de progresso de que é elle susceptível. 

Por falta dessa instrucção ê que nos temos encontrado vencidos muitas 
vezes, no domínio economico, e no aproveitrunento de riquezas e utilidades, 
cujas vantagens naturaes errun e são incontestavelmente nossas. 

Por falta dessa instrucção é que do ponto de vista da producção nos 
encontramos naquella situação de inferioridade denunciada insophismavel
mente nos algarismos transcriptos no trabalho do Sr. Cincinato Braga, re
ferido na pagina inicial desse parecer. 

O remedio para tal situação está, pois, em nossas mãos; é acceitar a 
lição universal, e tratar de disseminar por todos os meios, pela acção coor
denada de todas as forças sociaes, pelos poderes publicas federaes, estaduaes 
ou municipaes, pela iniciativa privada, o ensino profissional de todos os grãos, 
agrícola, industrial ou commercial. 

SOmente assim teremos habilitado o homem brasileiro a aproveitar con
venientemente os innumeros ~·ecursos naturaes, de que dispomos, e a pre
parar, no Brasil, uma obra permanente de progresso e bem estar. 

O projecto n. 147 do corrente anno obedece a esse alto pensamento e 
por isso é de parecer o Relator que a Commissão de Instrucção Publica lhe 
não recuse os applausos que merece, dando-lhe, porém, o seguinte substi
tutivo, em que as suas idéas principaes são acceitas com modificações que ao 
Relator se afiguram convenientes ao interesse do problema que se procura 
resolver. 

SUBSTITUTIVO 

Art. 1.0 O Governo Federal entrará em accõrdo com os dos Estados para 
o fim de crear em cada um delles, nos pontos que fo;rem reputados convenien
tes, tantas escolas profissionaes (agrícolas, industriaes ou commerciaes), quan
tas sejam necessarias ao seu desenvolvimento economico. 

Art. 2.0 Ao Governo Federal caberá a direcção das escolas, bem como 
todos os onus com a sua manutenção, inclusive o pagamento do pessoal 
administrativo e docente, este escolhido de preferencia entre os alum·nos de 
cursos technicos laureados que, em Virtude de lei federal, tiverem aperfei
!;Oado estudos em paizes estrangeiros . 

Art. 3. 0 Aos Governos dos Estados, incumbirá fornecer os predios, ter
renos e material indis}Jensaveis á installação e funccionrunento das Es
colas. 
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Art. 4.• Annexa a cada escola profissional elementar destinada ao apren
dizado de operarias, funccionará uma. escola de instrucção primaria, m a ntida 
velo Governo Federal nas mesmas condições da E scola Profissional. 

Art. 5. 0 As escolas profissionaes, creadas em face desta lei, as quaes po
clerão ser de qualquer grão, deverão attender, nos seus progra;mmas, planos de 
e-nsino e fins â·s condições, peculiares á natureza da producção e ao genero 
de trabalho predominante, na r egiã o em que forem installadas. 

Art. 6.0 O Governo Fedcr:ll subvencionaxá, m edia nte parecer do Minis
t eria da Agricultura, Indust.rü>. e Commer cio, as E'scolas profissionaes ma.n-
1lllas pela iniciativa privado., uma. vez demonst rada a u tilidade e efficiencia 
do ensino por ellas mini trado. 

Art. 7.0 A presente lei serlí. regulamentada dentro do prazo de 90 dias, 
a con tm· do. dn;ta de sua p ublicação . 

Art. .° Fica de de jfl. aberto o credito d<l mil contos de réis para a instal
lo.ção da ]lrimeira escolas profissionaes 01·eadas pelo regimen desta lei, cre
dito a cujo nugrnento pro"ressiYo os orçamentos futuros deverão attender. 

Art. 9.0 R vogam- e as di posições em contrario. 
n.la dns Commissõe , em de rovembro de 1920. - José Augusto, 

Relator . 

O Sr. Ra111 Af~;es, ?nfl'lnoro da Oo?nmissão, disse em 7 de 
De::em bro (propondo e1nenda ao substitutivo): 

O erudito parecer do illu'tre membro desta Commissão, Sr. José Augusto, 
justificando um substitutivo eu ao projecto n. ~.47, de 1920, que se occupa: 
na crenç5.o de escolas profissionaes no territorio nacional sem exceptuar re
giõe ou Estados, in'pirou-me a anciedade de vir, corroborando suas idêas. 
bn llnre . enuncis.r al.o"umas reflexões, fieis resultados de minha meditação e
e tudo·. 

A historia da nossa. nacionalidade, desde o albor da sua Independencia 
nté o pr en1:e, na 'ynthese do seu conjunto, tortura a corusciencia do obser
Yn..ior como malhas de um circulo vicioso de onde não lobrigou sahir a Na
ção, apezar dos incitamentos e promessas de uma n atureza propicia e liberal, 
que 6 demanda o impulso da actividade intelligente do homem, no seu cara
cter de agente economico, para alçar o vôo as alturas de uma prosperidade 
por nós cubiçada e invejada pelos estranhos, que, assás, desdenham da nossa 
ine:rcia e imperícia deante de tanta pujança e fartllil"a nativas . 

Aqui não falla o pessimista que descrê do futuro da patria e antecipa 
•m julgamento saturado de desalento e descrença. Falia o brasileiro que se 

crgulh de ser; que sente a palpitarem nas tramas do nosso meio physico 
I•l'imores de riquezas, e vê a maior porção de tudo isto apen as frurejada. de 
longe pela certeza. de que existe mas conservada inutil com avareza no 
deposito malsinado dos the ouros occultos. afastados do uso e do goso so
ciaes por falta de inicia.ti\·a e competcncia do povo, que ta.nto possuindo 
não aprendeu e não salle aproveitar e animar o que possue em desafogo das
sua.s nece- idades e do consumo e abastecimento do mercado mundial. Não 
dl\·ago nem exagero com estas proposições . Tenho sempre de memoria os 
topicos interessantes e suggestiYos das "Oartas de I nglaten·a", de E~a. de 
Q: ·eiroz, e~~e critico genial e pensador e.."timio da língua portugueza. Dou-

mando pela autoridade de um correspondente do seu orgão de publicidade 
de ma1or fama e expressão - o Ti?nes, dizia a InglateTra do nosso paiz: 

"A. natureza no Brasil não necessita do auxilio do homem, pa ra. 
se enc her de abundancias e se cobrir de adornos! . . . Para seu 
proprio prazer planta, ella mesma, luxuriantes parques! E n5.o ha 



recanto selvagem que não faça. envergonhar as mais ricas estufas da 
Europa!, 

Adeante, porém, como si estas palavras de animação fossem sOmente 
para nós um engodo e para elles um aperitivo á sua veracidade, pontificava: 

"o brasileiro tendo energia sufficiente para ambicionar e para cal
cular" ... "ás suas mãos repugna o agatTar o cabo da enxada ou 
tomar a rabiça do arado, que é justamente o serviço que a natu
reza reclama delle . Em um continente, que depois de tres seculos 
e meio continúa a ser um torrão novo, a grandeza das Republicas 
ou dos Imperios depende exclusivamente do trabalho manual." 

E mais tarde, afim de nos desnOTtear do caminho mais proximo que nos 

levará pelo povoamento .rapido da nossa área extensíssima quanto é deserta, 
inculta e fecunda, ao desenvolvimento dos predicados peculiares á nossa 
a lmejada emancipação financeira e economica - qual seja a immigração; 
proseguia: 

"Italianos, allemães, negros, teem sido, estão sendo importados 
para fazerem o trabalho duro que repugna aos senhoces do solo. " 
Inaclimatados, em certos districtos, elles nunca poderiam labutaJr 
como os naturaes dos tropicos. Nem mesmo nas províncias mais 
temperadas do Imperio jámais os immigrantes trabalharão resolu
tamente, até que o exemplo lhes seja dado pela população indígena, 
senhora da terra." "O brasileiro ou tem de trabalhar por suas 
mãos ou então largar a r ica herança que é incompetente pat·a admi
nistrar." 

Concluindo em ultima a nalyse a pretenciosa descripç;ão, com essa tirada 
de suhterfugios e impaciencias, que mal encobrem os disfarces de incontida 
ganancia : 

"O povo brasi!P.iro tem qualidades excellentes e a Inglaterra não 
chegará promptamente á conclusão de que elle tem de partilhar a. 
sorte de seus febris ou casmurros vizinhos . .. ", 

referia-se ao Perú, Bolivia, Equado.r, Venezuela, etc., cuja dissolução pro
gnol'!ticava: 

"Mas, dadas as condições do seu sõlo, o Brasil mesmo tem a 
&scolher '' ntre um semelhante futuro ou então o trabalho, o duro 
esforço pesf:oal, cont'l"a o qual até agora se tem rebellado." "Si o 
<>eu destino t ivesse levado os bra.o;;ileiros a outro canto do continente, 
nem tão Jargo, nem ti:'.u bl?llo, poder-se-hia permittir-lhes que pas
sa~.;:E'm a <>xistP.ncia em urna grande sornnolencia. Mas ao brasileir11 
está confiada a decima quinta parte da superfície do globo; essa 
decima lJUiPt::.. parte ~. tocl:J el]a, um thesot;ro de bellezas, riquezas 
e felicidades possíveis; e de tal responsavel o brasi,eiro tem de su
bi r . ou de cahir." 

A nação que assim nos julgava no melado do seculo dezenove, postos 
de margem os portuguezes, nossos primei.ros dominadores, descobridores e 
co!onizaàores; os hespanhoes oue nos dominaram na vigencia do senhorio da 
Hespanha sobre Portugal; e os hollandezcs e francezes que tambem nos 
quizeram tutela,r e que daqui expulsamos nas eras primitivas da colonia; 
erz, a filha primogenita da civilização hodierna, a primaz dentre todas que 
até alli obtiveram as honras do maior poderio e aperfeiçoamento mec::tnico, 
que, se arrogando os títulos de mais capaz, pareci{L prec!.ispor-se a num 
azaào momento despojar-se de novo das delicias faguei'l"as da liberdade, nos 
retornando á subordinação de um governo estrangeiro. 
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O processo empregado como vehiculo racional para a realização desses 
intuitos foi, ha quem o affirme, o dos emprestimos faceis. O dinheiro inglez. 
solicitado vinha pressuroso pwra cá ao calor da doutrina da nossa incar;aci
dade de escudar por nós a nossa independencia e de governar pelo nosso 
e~forço proprio a,s prodigas dadiva.s da nossa natureza, a qual lhe seria um 
garante sobejo no caso de desavenças e litigios entre o devedor e credor . 
Felizmente n ada succedeu de mão á nossa causa. A nossa soberania ficou 
de pé através dos annos. E si a Inglaterra algum dia de facto sonhou nos 
transformar em um Egypto, conforme ficou transparente da fina ironia do 
escriptor lusitano, não logrou os temerarios intuitos deste absorvente des
potismo. Entretanto, o espirito do leitor compatriota não pderá ser jámais 
indifferente, como o meu não o foi, á advertencia do Times, exprimisse ella 
o :::entir e o pensar de uma parte ou de toda a sociedade britannica, embora 
fosse até agora perdido o tempo de se desdenhar de nós e de admilrar os encan
tos das nossas terru.s com olhar cubiçoso . A Allemanha, por sua vez, na me
tade do seculo passado já se predestinava a rivalisar com a Grã-Bretanha e a 
arrancar-lhe a hegemonia no Continente europeu. Sem preoccupações inva
soras de expansão territorial, apparente, sorrateira e subtil, compunha a 
formidavel e engenhosa engrenagem do seu poder, educando o seu povo . 

A sua população ia crescendo" em progressão superior ás exigencias do 
sólo. De maneira que teve de se resguard:u· contra a crise da superabun
dancia do consumidor interno sobre os productos disponíveis á sua sub
sistencia, enviando o col•ano al!c,mã0 para. os pa.izes como o nosso carecentes 
de braços . E vim'Os ha pouco o susto que ella •nos causou, cem o a;püio dd 
operaria e agricultor germanico que nos facultára como instrumento de 
actividade e destresa ao ;unanho dos nossos c;unpos e da nossa evolução 
agricola e industrial. 

Os jornaes allemães for;un clarins do alarma, aventurando a noticia, 
quanto a nós, de anceios expansionistas do então poderosissimo Imperio da 
Europa Central . De outro lado, os factos verificados no interior das colo
nias e das a.'lSociações allemãs de immigrantes trabalhadores dos Estados 
do Sul, inspirar;un suspeitas ao bom entender nacionalista . O sacerdote e o 
mestre-escola vinham exportados com o colono para conservai-o e educai-o 
e aos seus descendentes no regimen do !!'espeito e do ;unor civico pela pa
tria e as instituições do .seu pa.iz de origem, cultivando nelles o uso da mes
ma lingua e habitas que trouxeram e os detendo em sociedade obs tinada
mente esquiva ao contacto da ctossa e á integração e fusão em nosso meio 
sociologico. 

Dahi procedeu o pavor subitaneo que nos penetrou a alma e explodiu 
em reacções precipitadas, quando nos apercebemos dos perigos da nossa. 
conducta administrativa incauta. A lição serviu para modificm· em theoria, 
que ainda não teve a execução exigível dos poderes publicas, a erronea 
orientação systematica seguida pela nossa politica colonifll e immigratoria. 

Depois da InglaJterra, -esterootypada em seus projectos de nos red'-!Zir 
opportun;unente a um succulento bocado ·aos appetites da sua gula, segundo 
os conceitos e inscTiptos do Times, fôra a Allemanha a nação immediata que 
ousára fixar em nós a visão ;uneaçadora de uma tutela usual que as civi
lizações robustas, em nome da humanidade, se pE-rmittem assumir sobre a 
fraqueza dos pa.izes barbaxos e incapazes de bem se dirigirem por si sós. 
Todavia, resta ponderar, qualquer que haja sido a dissimulada intenção das 
duSJs potencias supercivilizadas em emprestar-nos, dentro dos limites de suas 
explanadas conjecturas, seu concurso efficiente de capital e trabalho ao en
grandecimento economico moral e material do Br a,sil; a verdade é que na 
quadra actual nos reconhecemos ainda. uma unidade fraca e pouco atten-
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dida nos conselhos e resoluções dos tribunaes internacionaes. Não ha negar 
que o Brasil, após a enorme guerra que mudou, debaixo de va:rios aspectos, 
a face <la,s cousas na vida terrestre deixando exhaustas e combalidas nações 
dantescas mais vigorosa.s e convencidas da sua preponderancia real; vestiu
se de melhores apparatos e exterioridades, fundou algumas industrias, es
clareceu o espírito dos seus dirigentes á. luz de aspirações mais elevadas e 
mais opportunas, tornou-se mais conhecido dos povos que escarneciam da 
tibieza e vacillaç5.o congenitas dos seus habitantes e mais acatado e qualifi
cado na orbita do progresso e da cultura humanos. 

Ma,s, si, emquanto perdurar na lembrança e nos soffrimentos de ambi
ciosos mais fortes a impressão da catastrophe que lhes roubou copiosas som
mas de audacias e energias, já não existe motivo a que percamos a tran
quillidade do nosso somno despreoccupado, premidos na tenaz do pesadelo de 
provavel ou possível usurpação dos nossos fóros constitu.cionaes de paiz 
soberano; si já somos objecto da cogitação pacifica da amizade leal ou fin
gida do estrangeiro e por elle considerado um valor de efficacia na esphera. 
c!e acção das nacionalidades livres; si governos do antigo e do novo Ccm
tinente prQcuram estreitar comnosco os laços cordeaes de interesse colle
ctivo, porque nos contemplam hoje no numero dos productores e fornece
dores de materias p.rimas utilizad9JS na industria e commercio de suas eco
nomi<J.S; se já envidamos alguns passos avante do nosso passado colonial, 
reinicola e mesmo imperial em todas as manifestações da nossa capacidade 
productiva, o que não é de extranhar-se acontecesse sem a mínima diligen
cia da gente e dos seus administradores nesta phase adeantada do evoluir 
i11te-llectual e material do planeta; doe confessar que, transposto um seculo 
da nossa emaDJCipação política e gastos 31 annos de fôrma repubJi.ca.nla 
federativa, permaneçamos a nos debater contra iclc.nticos pro•blema.s e vexa.rnes 
semelhantes aos que antevimos na aurora da soberania conquistada, como 
uns verdadeiros prisioneiros do pertinaz capricho de andar a passos curtos 
na retaguarda de povos muito menos favorecidos das graças innatas de um 
sôlo generoso, quando o empenho decidido do querer dos nossos homens de 
Estado, traduzido em feitos quanto o é nas abstracções do verbo eloquente e 
pe,rsuasivo da rethorica dos discursos e documentos publicos e officiaes, 
hastaxia para inscrever o Brasil nas fileiras gloriosas e selectas da van
guarda. Esta amada terra é prolifera em todos os attributos espontaneos 
que conduzem um paiz á prosperidade e á grandeza. •Senhora legitim~: de 
um decimo quinto da superfície quadrada do globo, no calculo approximado 
do informante do Times, desde o ensaio dos symptomas iniciaes da sua força 
e vitalidade; tendo por si o mar vastíssimo das suas costas a franquear-lhe 
as permutas de transporte externo e interior expandindo-se sob a cupola de 
um cêo chei01 de luz e de fascinações magníficas a dotal -o. de uma variedade 
extraordinaria de climas onde se notam temperaturas as mais accessiveis a 
todas as raças da nossa especie; dispondo, por direito de occ'.lpação secular 
e cligamos na technica juridica-immemorial, de um chão cantado e decan
tado pelos enthusiasticos louvores da tradição universal, como precioso es
crinio de assignalada.s riquezas e maravilhas guardadas nas suas entranhas 
prodigiosas; contando uma população a orçar em vinte e tantos milhões de 
hutitantes que a estatística imperfeita ainda não pôde precisar e que r.on
soante ao desenho t;raçado pelo nobre relator do parecer, equivalente ao im
pre.~so ha. dezenas de annos nas columnas alludidas do jornal inglez, ~ um 
mixio de mtelligencia, bondade e vigor, com os requisitos immanentes para 
travar e vencer a luta das competições; {, justo que se faça. o alvo permar 
nente da cubiça, ela admiração, da inveja das potencias estranhas, sempre 
ciosas e suspirosas por fruirem uma fatia siquer de tamanha exhuberancia; 
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porquP. o egoísmo llumano é uma regra que não tem medidas, a sua justiça 
s6 encara vantagens e r ega lias que não compromettam ou criem estorvos 
ao seu interesse por mínimo que seja, e as nações são o homem, com todos os 
seus defeitos e qualidades boas, congregado em multidão e congraçado pelos 
laços do ideal commum symbalisado na defesa da bandeira e da. patria. 

COMO AS CIVILIZAÇÕES MODERNAS SE FORMARAM 

A historia de cada uma dellas no!-o ensina. Decahida a a n tiguidade 
clas.sica. esphacelado o Imperio Romano pela invasão barbara., o crepusculc 
da idade m édia definiu-se num gigantesco esforço em reproduzir as conquis
tas da. int elligencia litteraria e artistic;a e ào trabalho material empírico do 
passado sob a egide da Igreja e da organização feudal. A renascença foi o 
fructo brilhante e magestoso dessa elaboração demorada dos seculos em 
que se fundiram povos de afamado saber com o tosco elemento da barbaria 
invasora. A fusão de raças differentes, cada qual pOTtadora dos seus l'P.qui
sitos proprios, robusteceu o animo decadente da agremiação co!lectiva . A 
Italia e a França, herdE;iras mai.5 directas do espolio da "Roma·• legendaria, 
por índole affeiçoadas ás locubrações das exterioridades do espírito fulgu
rante, encabeçaram o movimento nos domínios attrahentes das bellas let
tras e das bellas artes . Na e.-..:hibição positiva das sciencias experimentaes e 
do trabalho manual quedaram-se, porém, rotineiras, resolvendo pela acção 
de tempo e dos processos retrogrados do empirismo vigente as difficuldades 
e utilidades do seu meio economico. Houve duas nações, aliás, que pos
.SE-iras do legado commum das tradições da cultura do continente europeu, 
cedo se compenetraram de que as condições geraes da evolução da socie
dade tenderiam a mudar pelas exigencias cada ve2J mais crescentes das 
ü·ansições internas e internacionaes. Foram a I ng laten-a e a Allemanh a. 

As populações da Europa se adensaram ao perpassar das gerações; o 
numero dos seus scientistas e sabios concomittantemente ia ampliando e 
transformando o pensar dos governos e da opinião publica ao sopro das 
doutrinas innovadas que a situação emergente lhes incutia e dictava: as 
neces<idades da producção agrícola e industrial gradativa e collateralmente 
se iam augmentando . O bom senso estava a annunciar que o valor dos 
povos em breve se mediria pela sua contribuição na balança commercial do 
mundo. O povo inglez, insulado no seu a.rchipelago, sitiado nas aguas dos 
1nares que o contorn:un, vendo avolumar-se dia a dia o computo dos reinos 
nacionaes sem territorio bastante vasto para alimentar uma multidão equi
paravel aos anhelos do predomínio por elle ideado, arrimando-se no in~tin

cto das adaptações praticas e dos emprehendimentos efficazes que é a ca
racterística por excellencia de seu organismo social e com um riquis~imo 

patrimonio das suas jazidas de ferro e de carvão de pedra, que, apús a 
descoberta da machina a vapor, app!icada á navegção marítima e fluvial 
pelo insigne inventor e experimentado americano engenheiro Fulton, teria 
de formar por muito tempo o componente dynamico dos grandes industriaes 
-e do grande commercio; fez-se uma immensa e intensa officina e escola 
de trabalho e producção, que a contar do seculo dezoito j á se vinha assi
gnalando como a mais poderosa unidade economica do velho continente e 
<'Om a sua frota guerreira e mercante através de oceanos adquiriu e conso
lidou por meio da utilização racional de suas numerosas possessões o maior 
prestigio militar, industrial, commercial e politico. A educação sys
t€'matisada do opt;>rru:io ., do trabalhador mecanico no exercício das lidas 
de cad!l. profissão, foi o factor proeminente da supremacia alcançada pela 
Inglaterra sobre as outras nações européas, patenteada no curso do seculo 
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dezenove. Mas, o governo britannico confiou demasiado na capacidade na
tural productiva dos seus subditos e descuidou-se de fortificai-a e escudal-a 
0 ambiente escolar. Os seus críticos mais abalisados e c!rcumspectos indí
genas e allienigenas em harmonia reconheceram sempre, até o profundo 
abalo da tremenda conflagração, que a Inglaterra, que timbrava por todos 
os modos em se desenvolver economicamente, nunca se preoccupou com 
tE-nacidade do seu preparo geral, na escola, preferindo educar-se nas tendas 
ou no atelier e na execução generalisada das suas obras de engenharia e de 
manufa.ctura. O ensino fornecido pelo mestre escola e o explicador expe
rimental de um ramo qualquer da competencla e sabedoria humanas, entre
tanto, além de instruir os sentidos corporeos no acto das applicações, provou 
que tem o condão especifico de avigorar o caracter, reconstituir a intelli
gencia, retemperar a fé e conduzir a consciencia â.s realisações mais com
plexas e á intuição e observação mais perfeita, mais creadora e mais assi
miladora e reproductora da technica scientifica . Assim reflectiu e procedeu 
a. nação germanica ao encetar sua labuta pela gerarchia no concerto das 
nacionalidades mais fortes e mais cultas . Assolada pelas dissenções inte
riores, subdividida em pequenas patrias indisciplinadas e fracas para qual
quer defesa e resistencia, a um só tempo espectadora e victima das estre
pitosas façanhas de "Bonaparte" que por lá transitando mais a retalhara 
e enfraquecera; reparou e sopesou que o maior poder da França sobre o 
resto da Europa residia na melhor instrucção e educação militar, intelle
ctual, moral e civica dos seus soldados, que lhes accendia o patriotismo e 
estimulava a conf1ança no exito e a coragem para as victorias . Debaixo 
dessa crença iniciou com desvelo a sua rehabilitação. Na persistencia em 
<li~seminar o possível a cultura profissional do seu operaria, commerciante, 
industrial, scientista. estadista e político, isto é, de toda a sua classe e gente, 
t<>ve a arma formidavel de combate com que pretendia se impôr entre os 
dEillais povos e alicerçar a sua primasia. Ao raiar dessa trajectoria de pro
gresso que se traçou, em causa commum com a Inglaten·a, a Prussia con1-
partilhava dos louros de Waterloo contribuindo com as tropas de Blucher 
para a quéda inolvidavel de Napoleão e da aguia Gaulêsa. A escola de par 
com a officina, a sciencia com a manufactura e a machina com o homem 
continuaram a apressar e definir o papel surprehendente que a Allemanha 
se destinava a rapidamente representar . Em mil oitocentos e sessenta e 
seis ella batia a Austria em Sadowa e firmava a sua libertação da Casa 
de Habsburgo; em mil oitocentos e setenta, derrotava a F.rança, a sua glo
riosa inimiga continental, em Sedan. E o seu chanceler e homem de estado 
mais conspícuo, Bismark, se referia ás organizações do serviço militar e 
escolar do paiz, como as causas determinantes de tão extraordinarios trium
phos. A's instituições de ensino profissional e technico coube o contingente 
mais auspicioso de;ta tarefa ingente e nobilitante. Inflexível no programma 
<le sua ascenção a Allemanha não tardou a affrontar na !iça da producção 
e da exportação os mais tradicionaes e famosos emporios conhecidos. Paiz 
central, de accesso penoso â liberdade das transacções marítimas, cultivou 
todas as riquezas que lhe offereciam suas ten·as; e sem possessões produziu 
rr.ais, com a sua população propria laboriosa, economica, intensiva e exten
sivamente educada no mistér da actividade agronomica e artífice, do que os 
grandes paizes colonizadores e conquistadores. Na chimica agrícola e na 
mecanica applicada descobriu os delicados segredos da sua inexcedível po
testade dynamica e forjou nos seus estaleiros, officinas e laboratorios, sob 
a vigilancia de uma engenharia sabia e patriotlca, a marinha mercante até 
mil novecentos e quatorze alcunhada de mais importante e efficiente que 
a frauceza e a ingleza, bem como as sensacionaes obras de arte e os inven-
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toR rtue maravilharam a humanidade civilizada. Abarrotou as outras nações 
cJo sc:us immigrantes e das suas industrias as quaes, pelo preço brurato, a 
<:bundancla e a variedade, se impuzeram ã popularidade, ã esUma e ã cele
llridade cosmopolita, vencendo na concurrencia as mais valorosas rivaes. 
Flnalmen.te veiu soffrer dessa molestia fatal - o delírio das alturas . Foi 
E-ntão que, depositaria de tantos attributos, apontada como o expoente eco
nomico da civilização contemporanea, estribada no mais formidando exer
cito effectivo armado que o mundo já. concentrou em terra e na segunda 
marinha de guerra organizada são inferior em combatividade naval, ã bri
tannica; esperou com a sciencia supprir as pequenas faltas que a sua obser
vação deiJ.rante retractava, e, certa de remover obstaculos pela subita com
posição das armas de surpresa - as esquadrilhas submarinas, aereas. os 
gazes a..<Jfixiantes e quejandos artifícios e avparelhamentos de uma tactica 
c estrategia ainda desusados, arrojou-se ã extrema audacia de pretender 
sabjugar a coll!gação das principaes e secundarias potencias Européas, com 
os parcos e tímidos apoios da Austria, da Bulgaria e da Turquia. Ta-es os 
prodígios e assombrosos commettimentos por ella perpetrados nos transes 
do duello monstruoso daquella carnificina sem igual na histeria, que os seus 
adversarios mais ferrenhos e odientos houveram de testemunhar em depoi
mentos publicos o grão de inferioridade em que se achavam em r elação ao 
emulo commum no conflicto pela inconsistencia e imperfeição comparadas 
da educação de cada qual; e a França e a Ingla,terra cuidaram de remo
d~lar desde logo, no theatro impressionante do diluvio de dôr e de sangue, 
o seu systema educativo, tomando para exemplo de uma nova directriz a 
lição edificante do talento e da disciplina inventivos da imperiosa e soberba 
Allema..'1.ha imperialista. Não fosse a intervenção decisiva da America do 
Norte e ninguem duvidará de bôa fé que a Allemanha se niio deixaria. 
supplantar pelo re to da Europa, e mesmo agora, abatida, é motivo do 
respeito do temor dos Yencedores, quando estribucha nas conto.rsões dos 
compromissos contrahidos e tenta reerguer-se dos infortunios que a affli
s·cm. Isto porque, se a força militar e guerreira foi destroçada e batida, 
a força d•t cultura adquirida nô.o póde ser extincta, pois tem o seu germen 
r:c coração e no cerebro da sociedade allemã. Banhados pela bacia do Oceano 
Pacifico dois poYos - o Yankee na America e o Japonez na Asia, - ao 
1~asso que na Europ::t se elaborayam os phenomenos productores da civili
zncão hodierna, tambem se inscreYiam entre as maiores unidades soberanas 
do planeta. Ambos para exalçarem ao nivel do poder internacional que 
corpori~'tm, basearam nu escola a construcção e solidez do seu prestigio . 
Do Japão conceituou a figura mais eminente dos seus estadistas modernos 
o - J\Iurquez Ito -, em discurso proferido na cidade de Washington ha 
cincoenta armos, pouco mais ou menos: 

"Pm·ece-me depois de ter considerado o passado e escrutado a 
condição actual do mundo. que a ciYilisação não attingiu a.inca o 
.seu ponto culminante, mas que o progresso nesta via material, como 
em todas as outras, será cousa realizaYel no futuro. Como uma 
confi.rmuçô.o destes factos in isto sobre a evolução conseguida por 
este 1mi:o~ (a União Am<.>ricana do Xorte), desconhecido h<: menos 
do C'em annos e que hoj<' occupa o ~undo Jogar por sua ü:::lp< ::-
tn.ncla, como por ua aãiantada ciYi.lização. Esta transformação não 
dt>lxa de encorajar firmemente as nações orientaes a fazerem ~for
<:o>< pam :ütingir uma c:vilizu~.ã.o superior á que actualmente p~
:;.uC'lll. Pergunta-se naturalmente, porque os poYos do Oriente não 
n.ttlngit-nm o mesmo grão de ch·iJização que os europeus? Recursos 
mat0riacs lhe faltuY:l.Dl? A força natiYa desses poyos era insuffi-
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ciente? Não; deixamos essas perguntas de parte e achrunos A. ex
plicação do facto principalmente no ca.ra.cter do governo. Podei<> in
querir donde este caracter particular? Tudo o que vos posso res
ponder é que elle deriva da instrucção e da educação. Parece-me 
que toda esta grande superioridade ela civilização moderna tem sua 
origem no desenvolv'Jll}enrto ela inte!ligencia no progresso dos co
nhecimentos scientificos e na fo1·mação dos homens. E!la é conso
lidada pelo desenvolvimento dos principias inherentes á ·lei natural, 
pelo encorajamento dado ao povo afim de que conceba um idéal 
elevado do bem e do mal; uma solida organização fa.cilita este es
tado de causas. Tambem podemos affirmar concluindo, que o mais 
alto grão de civilização cabe á nação que mais desenvolver uma 
educação superio<r e os grandes principias da liberdade politica. Du
vido muito que a questão da força material influa sobre o destino 
elas nações e em abono desse facto, lembrarei que as civilizações 
do Egypto, da India, da Grecia e do Imperio Romano não se per
deram; foram simplesmente transmittidas a outrem; a estrella. do 
Imperio seguiu sua marcha. A ruina ela civilização nestes paizes 
não resultou do facto de que fossem elles physicamente fracos, mas 
de que continham em si mesmos uma fraqueza inherente." 

O Impe-rio Nipponico e5Jtréava.-se no trato com as nações occidentaes 
e com a portentosa Republica Norte-Americana. E' sabida a missão saliente 
que !to desempenhou no g<ove.rno de sua patria. O ensino do ciàJadiio e do 
camponio japonez, o preparo do hom.em para auxiliar com a intelllgencia 
e o trabalho a prosperidade e a g.randeza moral e material do seu pat:?J, 
fez-se a constancia de uma idéa fixa daquelle patriota e do Milmdo. os 
fructos benemeritos desta percepção i!luminada e convertida em adminis
tração não se deixaram retardar. O engrandecimento mental do Japão foi 
um assombro, o seu progresso financeiro e economico um successo, o seu 
organismo guerreiro em terra e mar um prodigio. Subiu do feudalismo me
dieval, obscuro e dissolvente, ao apogeu da politica interna ordeira, disci
plinada e progressista; dos impostos pagos em natureza passou ás contri
buições em especie; do papel-moeda depreciado e emittido em grossas quan
tias por bancos regionaes tramsportou-se quasi de um salto ao padrão me
tallico em ouro; multiplicou sua agricultura, centuplicou suas indust<rias, 
generalizou sobranceira e soberanamente o seu commercio exterior; o seu 
orça.mento annual que se elevava a setenta ou oitenta milhões de YenfS 
antes da guerra chino-japoneza, montava a quinhentos ou seiscentos milhões 
antes da guerra cGm a Russia; e a sua victoria sobre as armas do aguerrido 
e numeroso povo do Czar, explicou-a um dos seus diplomatas, escriptor e 
estadista - o barão Suyematsu, em entrevista que deu á imprensa londrina, 
reproduzida na sua interessante obra "U?n sonho de estio em Paris" : 

"Sabeis que de homem a homem os europeus reconhecem a 
superioridade do soldado japonez sobre o russo e não admira esta 
opinião. No Japão a instrucção é universal e não ha quasi soldado 
absolutamente illetrado, não sabendo ler, escrever ou que não tenha 
noção dos conhecimentos. Logo, nossos soldados devem ser intelle
etuaJmente superiores aos russos." 

Quanto aos Estados Unidos, podemos chamai-os, sem hype::-bole, 0 paiz 
p(}r excellencia da educação da especie humana como factoca do trabalho e 
executora de industrias. 

O ensino, desde a in<!'ancia. dessa nação estupenda, que outro nome não 
provoca a celeridade do seu progresso, occupou sempre o primeiro plano nas 
cogitações do seu povo e do seu governo. Na phase colonial a metropole 
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ingleza por vezes sentiu e procurou ref,rea,r os ímpetos da colonia em prol 
desta sua nobre vocação. Triumphar na vertigem da sua carreira, em porfia 
da,s civilizações mais antigas, p,ela força da intelligencia edu,'Cakla; eis o 
ideal que nutria a Republica da America do Norte. A contar da aula p.ri
marla., o menino lá se dedica a aperfeiçoar a mão de obra nos exercícios 
r.aanuaes . E dahi, em uma escala ascendente, vae melhorando na trenagem 
dos cursos mais adeantados até o manejo e a plena conscienci-a da tecl:uüca 
da profissão que escolheu. A educação profissional do norte americano é 
das mais desenvolvid3JS e systematicas que o mundo conhece, sinão excedeu 
já a de qualquer outro ·povo. Só a da Allemanha que foi sua mestra pri
mitiva e a da Suissa poderá igualai-a ou della approximar-se. Principiada 
nc jardim da infancia gradualmente se alteia ás grandes usinas e emprezas 
industriaes. A pratica do laboratorio e das construcções mecanicas pelo pro
Pl io educando, constitue a base dessa organização escolar inexcedível, qu e 
assimilou todos os methodos mais reputados no estrangeiro. E sob a egide 
de uma pol!tica interna de instrucção e aperfeiçoamento intellectual dos seus 
habitantes nos ramos dos conhecimentos de applicação utilitaria, os Estados 
Unidos, n ação nova, de pouco mais de um seculo de independencia constitu
cional, com um ten·itorio extensíssimo e dantes despovoado como o nosso, 
logrou levantar pela emigração a estatística do seu povoamento a cento e 
trinta milhões de indivíduos que lá. ~·esidem e laboram, proclan1ar-se o paiz 
romantico das descobertas fantasticas e das exposições inimitaveis, osten-
1ar-se o autor bemfazejo da energia electrica como motor das industrias, 
produzindo uma dA.s metan1orphoses mais impressionadoras que a evolução 
das sociedades actuaes já experimentou, figurar na hora presente como a 
mais poderosa potencia militar, economica e financeira do universo. Quando 
os braços das nações belligerantes da Europa, em sua maioria, paralysavam 
nos <·ampos da Ia,roura e da proficuidade manufactureira de caracter paci
fico e normal, arremessados ás hecatombes dDos campos de batalha, e os 
exercito e e quadras em campanha careciam de alimento e de vestes que 
os operarias dos seus paizes, convertidos em soldados e marinheiros, não 
lhes podiam fornecer; os Estados Unidos, unico povo que se achou appa
relhado co~ previdencia e pericia para auferir da catastrophe européa as 
vantagens iuenarraveis aos que escapassem ao peso directo e rude das suas 
provações desorganizadoras; fez-se o principal celeiro exportador de produ
elos para o cou umo das tropa.s dos seus alliados, e da propria Allemanha, 
em.quanto se com:ervou no período da neutralidade. Esta situação de hege
monia econoruica n'odificou radicalmente a balança financeira do commercio 
uniYersal, n.rrebatando o predomínio da libra ingleza como padrão de valor 
da ll'Oeda internacional para entregai-o ao dollar; emergencia que prose
guirá a muito longe, si não se rrormalizar a vida productiva do agricultor e 
industrial europeu. 

QUAL A RAZÃO DO BRASIL PAS:MAR CO"-"TE::.fi'ki.TIVO E INERTE A.XTE A SUGGESTÁO 

l~XEMPLAR DE TA>.'<TAS LlÇÕE.S L"'ÇS'!'Rt:CTIT AS? 

E' a pergunta r:JUe aflora dos labias do observador nacional contristado. 
O brasileiro está 11a ~poca elementar das ambições de um poryh· de glorias. 
Rec ntemente a ,Çala <•ra a.utoriz..<tda de um banqueiro americano, Sr. Allen 
v;-alker, gerente da Guaranty Trust Company, de Nova York, o mais impor
tnnte banco internac.ic.nal da America do Norte, acerca do Brasil, discre
teava· 

"InfelizmEnte não me é possiYel vü:ltar grande~ regiões deste 
,pfliz. Eu se.i que a 1:1a.iori::t. dos americanos que a q ui vê!:n, des-
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embru·cam no Rio de J aneiro, seguem para São Paulo, dahi para 
Santos, de once viajam para a Argentina, convictos de que viram 
alguma cousa do Brasil. Na verdade elles não viram mais do Bra.~ 

si! realmente do que um brasileiro rterá visto realmente dos Estado::! 
Unidos si fôr a Nova York, Boston e Philadelphia, passando por 
todcs e~ses :ogares no espaço de duas a tres semanas. ão obstante 
eu te::~ha encontrado e conversado com pessoas que teem viajado 
muito pelos Estados de Matto Grosso, Rio Grande e Santa Catha
rina; outros que teem viajado por todos os Estados do norte e co
llhecem o eu povo e os seus recursos perfeitrunente. A conversa 
com estes nomens só pode dar lagar a admiração pela abundancia 
e 'fertilidade e os inexgotaveis recursos deste grandioso paiz. Pela 
primeira vez na minha vida encontrei ha dias um californiano que 
me asseverou haver encontrado uma região dotada de clima supe
rior ao do seu Estado nativo! Referia-se á parte meridional do Es
utdo de Matto Grosso. " 

E rematava snas apreciações com esses to picos deliciosos: 
"Este é o paiz que offerece a verdadeira opportunidade aos po

VN· attribulados da Europa - é este o paiz da esperança e da 
promissão áquelles que queiram procurar o fructo de seu trabalho 
com observancia do justo acatamento pelo seu paiz adoptivo." 

O hymno que ahi lê-se entoado ás condições naturaes de existencia do 
nessa paiz, é a peroração de um longo artigo que o citado banqueiro publicou 
em um dos orgãos da imprensa desta capital, em que se estende no des
envolver do mappa das nossas precisões e nos concita a acceitar os capitaes 
da companhia que cá o mandou como embaixador dos seus interesses, afim 
de aforrear o nosso commercio das suas aperturas da occasião e propor
cionru·-nos o ensejo, para elle a esperança, de vêr cooperar na tru·efa de 
construir: 

"estradas de ferro e de rodagem nas terras dos nossos Estados, o 
emprehendhnento e a industria norte-americana." 

Seja como fõr, a illação a tirar-se do encomiastico juizo reaviva em 
nós a confiança de que somos repositorios de valores tão invejaveis, que não 
nos falta quem queira transigir com o nosso credito sob a garantia myste
riosa daquillo que pos~uimos de nós mesmos ignorado. E força mais uma 
vez o nosso espírito a meditar que tão desarmados estamos e tão descurados 
andamos na orbita da acção ;:;ela nossa incapacidade de sciencia e de inicia
tiva, que o estrangeiro não se acanha em vir dar-nos paternaes conselhos 
dentro da nossa casa e ao pé da nossa familia, comparando-nos em adean
i:smento ao seu paiz em sessenta annos passa.dos. Cuidemos, pois, sem de
mora da nossa evolução para escaparmos ás incontinencias do descaso e das 
zombarias . A immigração e o ensino como inspiradores e productores de 
riquezas e de energias, foi o programma de governo que cumpriu o povo 
1.'ankee e que o tornou na data. corrente o maio.r da humanidade, e ha de 
ser o nosso programma se aspiramos realizar com dignidade, civismo e bom 
senso a funcção geographico-historica que a magnitude da nossa natureza 
nos inculca e determina. Acaso merece menção o que em um e em outro 
sentido já pudemos effectivar? A nossa politica immigratoria desde o co
meço instituiu-se com um aspecto de preferencias erroneas e privilegias de 
zonas. Devido á amplitude do nosso territorio e do genio pouco indagativo 
e pouco emprehendedor dos nossos homens publicas, as multidões de i=i
grantes que nos chegavam da Europa foram estabelecidos e amontoados nos 
Estados do Sul e nelles fundaram os seus centros de explo~·ação e de espe-
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c:uluuilo conomica . O futuro sorrira ditoso ao lavrador italiano nas regiões 
' ttl'Cl lrns, que ficaram sendo o ponto de concentração deste colono resis
l('IÜ , laborioso, il1tel!igente e progressista. São Paulo quasi absorveu por 
muitos annos a totalidade desta raça forte e culta na proporção dos indi
viduas que dêlla para aqui immigravam. Os beneficios colhidos da absorpção 
alludida, attesta a prosperidade a que este Estado se ergueu acüna dos seus 
rares na União Brasileira . 

o colono allemão por sua Yez foi pelo Governo agglomerado em nucleos 
C'Oloniaes nos Estados de Paraná e Santa Catharina e esJ}alhados em lotes 
de terra.s demarcados e appropriados á cultura de cereaes em alguns outros 
Estados, mais densamente no Rio Grande do Sul, onde hoje tambem o ita
liano prospera em vultosa corrente cultivando a videira e fabricando o vinho. 
O Lrabalhador europeu, em qualquer ponto que penetre do nosso paiz abre 
o sulco de uma civilização agrícola e industriosa propicia ao desenvolvi
mento da l'egião por elle trabalhada. Por consequencia, além de fa,ctor de 
merito como augmentativo do braço ao serviço material do aproveitamento 
da natureza e das suas industrias, a emigração prepondera como um factor 
moral de aperfeiçoamento dos nossos costumes e ensinamento do nosso meio, 
pondo o patrício nosso, mal educado na pratica scientifica de trabalho ao 
.cont!IICto de populações mais disciplinadas e instruídas, que os educam e 
civ1lisam. 

A despeito, todavia, da variedade e salubridade de climas do norte, sau
dados pela critica insuspeita de estrangeiros illustres como os mais adequa
dos á fixaGão do emigrado das regiões temperadas e frias da Europa; apezar 
do se reconhecer que entre os nossos Estados septentrionaes existem pre
destinados â. mais exigente policultura que, como taes, favore.cem ao immi
grante estrangeiro todas as probabilidades de adaptaGão e de lucro; a Ita
li::t, fonte mais abundante da nossa immig1·ação e que acaba de nos visitar 
camararia e affectuo amente ,por um dos seus príncipes e um dos seus mais 
preclaros políticos estadistas - Victor Emmanuel Orlando, pronunciava esta 
resposta equivoca e mal aYisada., pela voz do ministro dos estrangeiros -
o conde de Sforza, â tuna interpellação que ao governo dirigh·a o Senador 
Thaon de Revel sobr o encaminhamento do emigrante para nossas paragens: 

"Tomando em conta esse criterio da politica de emigração, o 
governo estudou, particularmente, que a opportunidade pode offe
recer tamben1 Ulll incremento de nossa e:migração 1;ara o Brasil. 
Porém, do ünmenso territorio que constitue os Estados do Brasil, uma 
p:nte apenas pode ser adequada á nossa emigração; as outras zonas 
pelo clima e outras condições de ambiente, devl:lm ser absolutar 
mcnte evitadas. A estructura economica do paiz, essencialmente 
agra.ria, offerece theoricamente grandes possibilidades de trabalho 
aos lavra dores: no entretanto nas localidades agrarias é antes in
confort..'Wel. Essa faculdade de absorpção, porém, é sobre tudo po
tencial, em essenc.ia., porque se resolve actualmente em uma neces
sidade de mão de obra para a cultura exclusiva do café. 

A emigração em larga escala, tal como é por todos concebida 
e por muito desejada., poderâ effectuar-se sómente a longo prazo, 
conelativame nte á intensificação da cultura e dos lagares a g t·i colas, 
das vias de communicação, etc. E a concessão de gantntias e.co
nomicas e jurídicas em favor do trabalho dos emigrantes. DeYe-se 
considerar que: um pai:11 como o Brasil cuja constituição social é um 
reflexo d estructura ~eographica. cumpJ·e a;ttribuir-lhe um peso 
decisivo que n.ttenue notaYelmente o ''alor pratico das instittúções 
juridic:tS. ainda que estas sejam dirigidas por um espírito de mo-
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dernismo. Por necessidade das co usas a protecção publica ao indi
viduo é francamente escassa. Si a liberdade mais ampla é concedida 
aos particulares para ir ao Brasil, é necessaria muita cautela antes 
de passar da simples liberdade de emigrar a uma acção positiva de 
en<:orajamento e de encaminhamento de emigrantes pa.ra aquelle 
paiz, antes que elle offereça as garantias indispensaveis para uma 
acção assim concebida que acrurretaria a responsabilidade do go
verno para com o emigrante e para com o paiz. " 

Nem São Paulo e o Rio Grande, as preferida.s plagas em que o itaiiano 
lavrador, batido pelo tormenta da miseria em su'a patria, acalentou-se ao re
gaço do carinho e da felic idade em uma terra de trabalho e da fah:'tura., 
livraram-se da rigeza intempestiva das allusões ferinas. Isto por não ter
mos, com a prudencia e previdencia que o patriotismo impunha, ensinado 
em tempo a Italia a nos julgar melhor e a testemunhar pela.s vantagens 
doa seus emigrados no manejo das multiplas lavou.ras e industrias extra
ctivas do nosso paiz, que nós somos para a Europa angustiada e oppressa 
a. terra da rrl!lsperança e da prontissão", com os climas de norte a sul mais 
benignos e saudaveis para attrahirem e aclimatarem de boa vontade os ;,eus 
colonos e enriquecei-os até; de um optimismo exaltado que creou este velho 
axiorr.a do nosso uso frequente - "Deus é brasileJ.ro·• - recordado na pa
lestra do capitalista Yankee, e só com um defeito evidente e sensível do 
qual nã'J nos podemos corrigir no nosso comportamento intimo e nas nossas 
praticas jurídicas e de que muita gente sensata já se queixa - o de tra
tarmos com os extremos da maxima regalia o colono estrangeiro na sua 
concurrencia com o trabalhador nacional . . AliáS, se a Italia que só tem a 
lucrar enviando os seus filhos para a America do Sul, a produzirem nt 
nosso sólo tudo quanto a sua imaginação esealdante o dictar - dos pro
duetos tropicaes aos pomos mais delicados da sua sobremesa, corno a maçã 
e a pêra européas, pela ignorancia revelada da nossa situação em face ao 
seu colono pretender difficultar-nos por um coxillo de governo a entrada 
do seu emigrante, esse nos virá espontaneamente como está succedendo por 
via das circumstancias, e se assim n ão fosse, nem por isto teríamos a receiar 
a escassez do colono de outros paizes se lhe abrirmos de par em par as 
nossas portas; que o segredo do nosso poder de attra.cção promana da na
tureza com que a "Providencia" nos mimoseou. Do ensino profissional de
vemos cogitar com ancia, ardor e presteza, fitando as maravilhas de que é 
elle o magico mensageiro na existencia dos povos. 

A America do Sul, pelas suas unidades mais representativas, dentre a~. 

quae.s o Brasil, e cuja emano::ipação JlO!it.ica é quasi equidlst:o-..nte á dos 
Estados Unidos da America do Norte, nos transes da grande guerra não 
havia se preparado a fruir os proventos excepcionaes do cataclisma impre .. 
visto e apenas recebeu os ligeiros reflexos da sua influencia phenomenal 
canalizada toda em beneficio da Republica Norte Americana; o que era 
insufficiente para isentar-nos da condição precaria das nossas finanças nas 
vesperas da )1ecatombe e agora agravadas da carestia de negocios e generos 
consumíveis que o flagello nos trouxe. Alguma causa substancial neste des
enlace e não foi senão o nosso valor dhlinuto na economia. interna das na
ções de a)é"n-mar, por falta de noções technicas e do apparelhamento do 
trabalho para desdobrar em riquezas e productos exportaveis os recursos tão 
cubiçados da nossa opulencia nativa . Eil-a a tarefa magnanlma das escolas 
profissíones ao lado do povoamento do sólo, constituindo os dois elementos 
a extensão e intensificação do esforço manual creador e propagador da 
prosperidade e do progresso. Fossemos nós um disputado emporio de sup
primentos ás utilidades e necessidades do mundo f!agellado e gosariamos da 
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estima que despertam os mercados abastecedores insubstituiveis, em vez de 
nos .resentirmos, em plena l"Obustez das nossas qualidades physicas, do agui
lhão do menospreço de nações em declinio. ?.Ias, taes milagres s6 resultam 
da educação popular e esta nenhum povo se habilitou a adquirir, sem o 
sacriflcio compensador dos mais avultados dispendios. 

Orçamentos decretados e votados para fins como este, quando avaros 
demais, orlam pelo ridiculo. Os mil contos consignados no substitutivo pro
posto ao projecto em discussão, parecem estar nesta hypothese, pois não 
satisfariam a exigencia a mais rudimentar da montagem dos laboratorios, 
museos, gabinetes, bibliothecas ou officinas que os estabelecimentos recla
mam para sua inauguração. Ao votar-se o orçamento da egricultura para 
o exercicio financeiro vindom:o, a Camara fixou a verba de tres mil contos, 
ISómente a.pjplicavel em tr~orte de immigrantes; nãO< fóra demasiado, 
portanto, que dentro das nossas possibilidades orçamentarias facultasse cinco 
mil contos ao mistér ainda mais elevado e productivo da educação profissio
nal dos nossos compatriotas. Talvez; que a quantia por mim estipulada 
valha o signal da nossa boa vontade de neste sentido emp.rehender um en
saio de certa expressão. Concluindo, concordo com o parecer e o substitu
tivo nas suas linhas geraes, propondo, como emenda, o accrescimo que venho 
de aditar á verba no mesmo prefixada. 

Em Commissão, 7 de Dezembro de 1920. - Raul Alves. 

EnL Dezembro a Omnmissão o1wiu. a leitnra do parecer 
do Sr. Azevedo Sod1·é e o respectivo substitutivo: 

Não regatea1·ei applausos dos mais calorosos á iniciativa dos nobres 
Deputaàros Camillo Prat~s e Ephigxmto de SaJ!les, que subooreve1.·am o projectn 
n. 147, de 1920, autorizando accôrdo entre a União e os Estados para ~ 
crea ção de escola pro'fissionaes, no Brasil. E' de co.ração aberto, com 
inteira sinceridade, que lhes exalto, neste momento, os patrioticos intuitos, 
aos quaes, peço venia para associar-me. 

Poderei ser igualado, mas não excedido, no enthusiasmo fervoroso, na 
confiança céga que me inspira a educação profissional, considerando-a a 
mais pujante alavanca de prog.resso e engrandecimento do Brasil. Nossas 
'J)rincipaes fontes de riqueza residem na agricultura, na pecuaria, no com
mercio e !ndustria. Como deixai-as explorar por quem não disponha. da 
necessarla. instrucção technica? Po.rque consentir continuem ellas entregues 
a individuas, na sua grande maioria incultos e rotineiros? Porque s6 cogitar 
de despender sommas quantiosas no preparo de bachareis e de doutores, 
muito uteis, não ha negar, mas que pouco concorrem para a riqueza publica? 

O ensino profissional nobilita o trabalho e fôrma o fuJturo cidadão, 
fixando-lhe vantajosamente o caracter: retempera o animo, desenvolvendo 
a iniciativa, a pe>rseverança, a independencia e a confiança em si mesmo. 
Com a habilidade manual e a justeza do golpe de vista, apura no educando a 
f::>.euldade da attenção e da decisão prompta, cultivando ao mesmo tempo o 
amor e o enthusi!tsmo pelo trabalho. 

Mas, nã.o ~ s6 como elemento educativo que o en ino profissional deve 
ser Pncarado. Seu principal objectivo é dar a individuo.s de ambos os sexos 
educac::io e in trucc;ão especial que os habilitem a ganharem a vida com 
facilid~de e indepe>ndencia; é formar homens aptos physica, intellectual e 
moralmente pa1·a eX•'rcerem coru vantagens as diversas profissões manuaes; 
() crear operarias destros e emprehendedores, que á pericia na arte alliem uma 
certa cultura scientiflca e sejam capazes de realizar o labour-saving, a eco
nomia da mão de obra pelo emprego de machinas e utensilios aperfeiçoados. 
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Como poderemos fazer progredir a nossa industria e a nossa agricul
tura, augmentando as rendas deste grande patrimonio nacional, si os traba
lhadores nellas occupados são, na sua maioria, analphabetos, ignorantes ou 
rotineiros? 

o Governo Federal não pode desinteressar-se deste assumpto; quer di
recta, quer indirectamente terá forço amente que intervir para facilitar a 
disseminação do f,nsino profissional por todo o territorio brasileiro . 

As~im pPnsando, só posso ter louvores para a iniciativa dos Deputados 
Camillo Prates e Ephygenio de Salles, que em boa hora trouxeram á baila 
est~ magno problema, submettendo-o «o estudo e decisão do Congresso Na
cicmal. 

O ENSINO PROFISSIONAL NA REPUBLICA E NO IMPER!O 

E', si me não falha a memoria, a primeira vez, após o advento da Repu
blica, que tãc momentoso assumpto vem clara e directamente offerecido á 
apreciação dos nossos legisladores. 

As providencias, em tempo tomadas pelo Congresso Nacional sobre pa
tronatos agrícolas e escolas de aprendizes artífices, visavam mais fins de 
protecção e assistencia a menores desvalidos do que de educação profissio
nal propriamente dita. 

Xo entretanto, quando o Brasil vivia ainda sob o ~·egimen do trabalha
dor ~::scravisado, estadistas do Imperio por mais de uma vez cuidaram do 
ass11mpto, obedecendo a uma orientação ainda hoje merecedora dos maiore3 
encomios. Carece, pois, de razão o meu eminente collega José Augusto, 
quando no brilhante parecer elaborado sobre o projecto a que ora me refiro, 
emittiu o gcguiutc conceito: "Assim até l 888 a 1nentalidafle dos nossos diri
gentes jcímais se.· voltoz' ]Jara as qttestões da edtwação para o trabalho." 

o meu l're~ado amigo e distincto collega, certo, não levará a mal o pe
dido que ora lhe faço no sentido de corrigir esta injustiça clamorosa, con
tida no seu erudito parecer, injustiça naturalmente commettida de boa fé 
e em ClJnsequencia talYez das falsas impressões deixa<ias no seu lucid·1 
espírito pela obra de Tarq uínio de Souza Filho. 

Par!!. resaltar, collocando na mais radiante evidencia aquella injustiça, 
lor.trarei «penas duas épocas que se tornaram memoraveis no parlamento 
do Irr.pfrio pelos debates travados em torno do assumpto de que ora nos 
occupamos . A ;:rimeira foi em 1874, quando a Camara dos Deputados tomou 
conh•!C:imento da proposta a ella enviada pelo con,selheiro J oãoj Alfredo, 
entã'.l 1\[in~~~ro do lmperio, promovendo a creação de escolas technicas em 
todos o; municiJ:•ios do Brasil. Para garantir a exequibilidade da medida, 
evidenteln('nte audaciosa no momento, lembrava o Ministro a instituição de 
um fundu E-scolar municipal, constituído, entre outras, pelas duas seguintes 
contribuições: :.o a quota de 1 000 a 5 000 a que ficavam sujeitas annual
mentf. e conforme as suas posses todas as pessoas que vivessem do seu 
trabalho ov de suas rendas; 2.0

, uma percentagem sobre o producto dos 
impostos ge:-aes, que seria fb:ada annualmente na lei do orçamento, não 
excedE'nd<: e~ta percentagem de 30 contos de réis por município. 

A segunda época ainda mais memoravel do que a primeira corresponde 
â. pro;Josta enviada á Camara dos Deputados em 1882 pelo Ministro Rodol
pho Dantas e ao parecer emittido pela respectiva Commissão de Instru
cçã,l Publica. da qual foi Relator o conselheiro Ruy Barbosa, concluindo 
pela apresentação ãe um projecto de reforma radical e completa da instru
cçãc primaria no Brasil. 
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Este projecto, que instituía em beneficio da educação nacional um fundo 
esco;ar, formado por contribuições mais numerosas e muitíssimo mais ren
dosas do que as do fundo anteriormente p;:-oposto, mandava o Gove:-no 
prover !mmediatamente á fundação de uma Escola Normal Nacional de 
Arte applicaea. com a sua bibliotheca e museu especial , constituídos se
gundo o typo do museu e escola normal de arte de South Kensington, na 
Inglaterra, e autorizava o Governo a crear nas províncias escolas de arte 
com applicação especial á industria ou industrias predominantes nas respe
ctivas províncias . 

No mirifico parecer, que lhe assegurou os fóros não mais displl!tados de 
primeira. autoridade brasileira em materia de instrucção publica, disse o nosso 
eminente pa tricio : 

"Urge crear a industria nacional . O embryão que existe entre 
nós não tem vitalidade por falta. de elementos que em todos os pai
zes constituem a base suprema da. prosperidade industrial: - a 
educaç;ão do homem, a inspiração do gosto, o ensino da arte . A 
protecção que consista em cerrar ou difficultar o accesso do nosso 
mercado P.os productos estrangeiros, mediante tarifas differenciaes 
e direitos mais ou mer.os prohibitivos é esteril e odiosa.. Toda. a sua 
ü ,fluencia reduz-se a constranger o consumidor, pela gravação arb1-
traria do preço dos artigos adventícios, ao uso de productos infe
riores, ·~orno fatalmente hão de ser os do Jjaiz, emquanto a industria 
bra!õilEira não puuer emular <:em a das na•~i)E'~· rtlliant:otdas. Educar 
a indust1·ia, eis a formuh. 1a< ional da unica protecção efficaz á pro
cluc.:ão iuc;ustrial do paiz. 

Si os estadistas do Imperio n5.o lograrem orgmizar o ensino profissional 
no Brasil, si não conseguiram, pE·la inbtabilidade da política. de gabinete~. 

obter do P::trlament0 :eis sobre <• materia., a.o )nenos souberam encarar o 
problema com uma elevação de vistas a.dmira.vel, estudando-o nos seus mul
tiplos aspectos e indicando a melhor e mais consentanea das soluções. 

E' para lamentar que o projecto de 1882 não tivesse sido transformado 
em lei. Oxalá pudessemos nós a inda. revivel-o, não só nas sua,s disposições 
sobre ensino primaria, normal e profissional, como e sobretudo na Darte 
rE"lativa ao fundo escolar, com a sua rica dotação territorial, com as avul
tadas contribuições emanando de fontes diversas, como o imposto de capi
tação, os tributos incidindo sobre fóros de terrenos, sobre herança, sobre 
bens das corporações ele mão morta, etc., etc. 

Cmn o advento da Republica restringi:ran1-se sobremaneira a.s attribui
ções do Congresso Nacional em materia de instrucção publica; quasi toda 
ella foi tra.nsferidj:t para a alçada dos Estados; e assim se explica de alguma. 
sorte o silencio quasi completo que sobre educação profissional guardaram 
os poderes publicos federaes dura nte mais de 30 annos. 

INEXEQUIDILJDADE DO PROJEJCTO E DO SUBSTITUTIVO CREANDO ESCOLAS PR!DFISSIONAES 

Romperam agora. este silencio, já bem estranho, os n obres signatal'ÍOS 
do projecto n. 147. E' de presumü· que em torno delle se trave largo e 
fecundo debate, tal o interesse que desde já vem dispertando no seio desta 
Commissão technica, tal a impol'tancia capital do problema. por elle visado. 

Doi,; dos nossos mai.s conspícuos companheiros de Commissão, os 
Srs . .José Augusto e Raul Alves, prom.mciaram-se já sobre o a.ssumpto em 
longos, eruditos e bem fundamentados pareceres . O primeiro concluio com 
um substitutivo em que as principaes idéa.s do projecto foram acceitas com 
modificações e accrescimos. O segundo concordou com o substitutivo n a.t:t 
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suas linihas geraes, propondo, como emenda, a elevação a 5. 010>0 contos do 
credito aberto para a installação das primeiras escolas. 

Tanto o projecto como o substitutivo visam ambos um accôrdo entre a 
União e os Estados para o fim de crearem-se escolas profissionaes. Manda 
0 projecto que a installação e apparelhamento das escolas fique a cargo 
da União, concorrendo os Estados com metade das despezas necessarias ao 
custeio das mesmas. Dispõe o substitutivo que todos os onus decorrentes 
da direcção e manutenção das escolas caibam á União, contribuindo os Es
tados com os terrenos, predios e material indispensaveis á in"stallação e 
funccionam•mto das mesmas. O projecto limita, prudentemente para o era
rio publicc;, o numero de escolas, estabelecendo seja creada uma para cada 
grupo de 500.000 habitantes, isto é, mais ou menos 50 escolas profissionaes 
para todo o Brasil. O substitutivo manda crear em cada E stado, nos pontos 
que forem julgados convenientes, tantas escolas profissionaes quantas sejam 
necessurias ao seu desenvolvimento. 

Para obedecer a este pensamento, haveria mistér installar-se pelo menos 
uma escola em cada município. Assim já pensavam, em 1874, os estadistas 
do Imperio. E como existem no B1·asil 1. 234 mun!cipios, não contando o 
Districto Federal, teria a União de custeat· 1. 234 escolas profissionaes para 
o sexo masculino. Seria altamente injusto e inconveniente que a instrucção 
tedhnica ministrada pela União se limitasse BJpenas ao s<;r.:o masculino. 
Ainda em obediencia ao pensamento do autor do ;;ubstitutivo haveria misté1· 
crear-se pelo menos uma escola feminina em cada cidade de mais de 15.000 
habitantes, o que elevaria a mais de 1. 300 o numero de escolas a serem 
custeadas !)ela União. 

Admittindo-se que todas estas escolas sejam elementares ou de 1. 0 grão, 
e tomando-se para custo médio da manutenção de cada uma dellas a somma 
despendida pela Prefeitura do Districto Federal com as suas escolas equi
valentes, isto é, em média 150 :000. 000 para cada uma, pesaria sobre a depau
perada União o formidavel encargo de gastar 195 mil contos de réis por 
anno para manter o ensino profissional organizado na conformidade do sub
stitutivo do meu preclaro co !lega Sr . J osé Augusto. 

Dir-se-ha que o numero de escolas previsto no substitutivo - tantas 
quantas sejam necessarias ao desenvolvimento economico dos Estados - só 
deverá ser attingido no fim de mui!Íos annos. Ora, o simples enunciado da 
somma exigida pelo custeio dellas basta para indicar-nos que aquelle numero 
jámais será a lcançado, a n ão ser talvez em época muitíssimo longínqua, 
quando seguramente os Estados já não carecerão do concurso prestado pela 
União. 

Dir-se-ha ainda que este concurso pode ser dispensado in partibusJ 
creando a União desde já seis ou sete escolas, dentro do credito de 1. OM 
contos, aberto no art. 8.• do substitutivo. Mas, onde localizar esta meia 
duzia de escolas? A União não pode ter 'Preferencias em assmnpto desta 
natureza; não pode ser mãe para uns Estados e madrasta para outros. 
De resto, cumpre-nos ter bem em vista que, no caso vertente, não se trata 
de ensino secundaria ou superior, destinado a um numero restricto de alu
mnos . A educação profissional elem entar, da mesma maneira que o ensino 
primario de Iettras, tem que ser generalizada, tem CtUe ser posta ao alcance 
de todos os adolescentes de ambos os sexos. 

E' esta hoje em dia a orientação vencedora em todos os paizes cultos. 
Em aiguns, como na Allemanha e nos Estados Unidos, já se encontra esta
belecida a condição de obriga,tot·iedade para o ensino profissional elementar. 
Ct m respeito á Franca dizia, ha 15 annos, o seu actual Presidente, Sr. A . 
111illerand: "La Répnbliq11e a crée l'enseignement primai!·e obligatoi?·e. n 
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n'PH pft~ tém.éralm de prerlire qu'elle de-r--ra, avant pett, l e completer par 
l'rmndpnf'm"r>t pro/e8tJionne1 obligatoire . » 

A r:r -açiil), polij, de meia duzla de escolas, na conformidade do substitu
tlvr,, F,fntls:t m~smo com a certeza de ver esse numero augmentado de modo 
l~.;nw . _proJ;r~s>!lvo no correr dos annos, seria uwa gotta d'agua. no oceano. 
!'IJulti!!Kimn preferlvel se me afigura a disposição do projecto inicial, que 
provi'- •Jr·slle: jr. á. crpação de cerca de 50 escolas, distr ibuídas equitativamente, 
IJN11 pr(:ft·rcncla.s, de maneira que corresponda cada uma dellas a um grupo 
r1 r· 500. 00n habitantes, e obriga os Esta,dos a concorrerem com metade das 
d<·Stl<'l'.UH nf'c' H!!a~·bs ao custeio. 

Arlmllricla mf?Rmo a exequ!bilidade das disposições contidas, seja no 
oruJr ·r:ttJ, HOja no substitutivo; di spuzesse a União de r ecursos bastantes 
!lfll'i' d N!d • jú. !nstallar numerosas escolas technica s elementares, disscmi
tH•nrlC·nl:! pr•lo tn•erlor dos nossos Estados; pudesse ella fazel -o sem ferir o 
rmplrl!o dr~ 'onstltulcão Federal, e ainda assim eu divergiria r adicalmente 
tfl nl,., do pro.lr>cto como elo substitutivo, tão convencido estou de que, appro
vr• h do um ou outro, seguiriamos caminho errado, esp":rdiçariamos tempo 
J'' '"''lo~·o . Hfltn rnllnr nos dinheiros da Nação que seriam consumidos em pura 
l1( rrln. A minha. dlvergcncia. funda-se em varios motivos, entre os quaes, 
nfll 'i~ 111 • nilo nlommr, citnr i apenas os dois seguintes: 1.•, o abandono em 
tpn · Jll~l'rhun <tH PHColns. rccluzi<las a uma f r equ encia diminuta; 2.•, a impro
flt•t i ldrllh• do < mtln ncllns minis tr ado per faita de mestres convenientemente 
linllflllitdOH. 

AH ~~~ UL 1:'1 't'RO.TEIC'J'AOAS N,\.o TER.Ã.O FREQUENCIA COMPENSAOORA 

;1,, l1 11H !lltahun os: ~~· s olns proílssionaes elementares , que a União 
t'tll •tlttt· ,, dl><H·m!n:w pelo interior do Brasil. terão frequencia insignificante, 
<llh• ltlln ''!l1\1J1•'H>•ll1'tt ::>h~!llulamcnte os gastos de installação e de custeio. 
Tin d n il t'l'f\;tlll t\t:,•n da l1n;ssa sociedade, é de presumir que para ellas só 
l't' ''' ll'!Utd nl \\•l\1 "'' f~ lho>< de openu:ios. 

,, 1 t'H><II, <'ü\l\11 nim.nlt>m il;nora, constituiu-se com o tempo uma ver
tlut.-h•n !\l'!:-l•'"''11l'ht it:, rc~c·nbcla pelos diplomados, pelo alto funccionalismo 
tll l)•ol<''' c I'•'""' • • tltl.ks \WOprictnrios ruraes. Ao contrario do que succede 
<' 11 ' l'llli'('" l>"h;"'"· <11llk n•, tlll1•1clns socil.'les ~~o definidas, limitadas e immis
"" ••h, 1\ nt':>':t :\l'l"t< <'I a in ~ acc s h·t'l n todos. seja qual fõr a procedencia. 
<' lnol<':t do·~•'.lnm ll''1<'1ll<'l1H nt' alcnncnl-!1, podendo-se me-mo a...«segurar que é 
c. (H n !'l'll>hk a>'ph·:n:J.~, 1 t\<'ionaJ. Em nos~a terra, os pae- sujeitam-se ãs 
11 111111' :1 pd nr:!l•"' 0 l'ut• , .,,::es • Yt>rdadeiras lnunilhações para fazru- do 
til h,, 11111 ht• •hiH'tl cu c;h,utor. ,\lli. o 1onco cnso. o de.sdem e o desprezo 
·•m1\ Q \11' ><: ' •th,dn \'Isto o:; ind!Yidu s q te exercem profis!;ões manuaes, e, 
~~tt~ ht'tH p ''h'~' h'H ., ' IHt$ \'<'-'~ (\$ Que se eutpregn.xn.m no commercio. 

l•'ll h,< ·· <1•1 n ,. "·l :-.d:'t •t·a kt e da no~a. bur.., ezi.a. repr-esenlada eF..a 
P <'l.'· c lltllll'l'dn lh'>\ r Qlh 1) $. ln \Tack•rt>s e .-m regados publicos. não se 

111(1'\.-tl<ll'l:\m n:\.-> ,.-n1:s r !ll"s;,kmtcs --ot<e-S ' Ql><~ ist nio aron~e só 
11< hl':t• i\, l' tnt1:1nk a,- '·' .:Kts QUt." d'tfi ul am a expan_ - o o e:nsl.no :.e-

~ ~ "tl'"~d ~ .,. ; 1 p .... tl...:o.... -. .:. J .:.rol'"' ~~~ 
~\li~·' <'í)~kllilw• '-'•'tlii<.I#H<?t'\0\ ot:? l'kN.~ ~ rt'}U • fll f PG $1> 

rt'("f' ~· 6-t'f r~·.._.,.·~~'~h~ f(' q~ .;~f '"k'f1<"' c·~ t"'"' H ., W;.:....., 
f'llll' lt. J ,_. <'<) , 'Hf(' 

t!Í. 
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elles. s~m a necessidade de frequentar quatro a nnos a escola primaria e 
dois ou trcs a.nnQs uml:', cola especial de artes. Aquelles que mandam os 
filhos r.. ~scola !JU1Jlica acham que dois annos de frequencia bastam para 
aprenderem a ler, e-~crever e cont::tr; depois, que trabalhem para ajudar os 
paes; não faltam, P!'sta terra., empregos r munera.dos pa.~·a creanças! De 
reste, forq:t ê convir que, na sua grande maioria, os 1Jaes são bastante pobres 
para poderem dispensar o magro salario dos filhos. 

O qu~ y enho de dizer encontra perfeita confirmação na cidade do Rio 
de Janeiro . O ensino profissional foi ao ui iniciado após a proclamaç;ão da 
Republica. e arrastou vida difficl! p.rccaria durante longos annos. Em ]912, 
sob a oompet nte direcção do nosso eminente col!ega Alvaro Bapt1st.1., aoffreu 
elle uma remodelação completa e bem orientada; novas escolas foram area
das, munidas todas de exc !lentes officinas. tendo me tres e contra-mestres 
escolhidos por concurso, directores activos e mais ou menos competentes, 
etc., etc. Pois bem, tres annos depois, quando assumi as funcções de director 
geral de instrucção publica, visitando os seis estabelecimentos de ensino pro
fissional mantidos pela Prefeitura, tive a impressão de uma fallencia quasi 
completa de todos os esforços até então empregados no sentido de organizar, 
desenvolver e disseminar a educação technica na cidade. 

Nos tres estabelecimentos consagrados ao sexo masculino a frequencia 
era de HS alumnos, excluidos 40 internos do Instituto João Alfredo. Só 
com estes tres estabelecimentos despendia a Prefeitura annualmente a som
ma de 655:180$000; de onde se conclue que a educação de cada menino 
custava 3:600$000 por anno, e como o curso, de accordo com a lei, devia 
durar tres annos, cada futuro carpinteiro, marceneiro ou funileiro ficava 
á Prefeitura em 10: 800~000. 

Tal estado de causas não podia perdurar. Julguei azado o momento 
para intervir dando nova orientação ao ensino; modifiquei o reglmen dos 
institutos, creei mais duas escolas, localizando uma dellas na zona rural, 
transferi outras para sitias mais convenientes, melhorei as installações ma
teriaes e mQdifiquei os methodo de ensino. Ao deL'l:ar a Prefeitura, em 
l 91 í, tive o grande prazer de vêr a frequencia dos oito estabelecimento;; de 
ensino profissional, que deixei funccionando, elevada a mais de 2.000 alu· 
mnos . Depois, por motivos que não vêm a pelo discutir neste momento, 
aquella frequencia manteve-se apenas nas escolas fenüninas, baixando enor
memente nas masculinas. Foram supprimidas clua.s escolas masculinas e 
uma feminina. Não contando a Escola Visconde de Mauá, sita na zona ru
ral, com ~ 03 alumnos, nem o Instituto João Alfredo onde são internados os 
menores desvalidos, funcciona hoje, para toda a zona urbana e suburbana 
da cidade, apenas uma escola profissional masculina, a Souza Aguiar, com 
uma frequencia de 50 alumnos. Em compensação nas duas escolas femi 
ninas, a Paulo de Frontin e a Rivadavia Corrêa, a frequencia eleva-se a 
mais de 650 alumnas. 

Por que esta differença? Pela razão muito simples de que as escolas 
femininas são frequentadas por moças pertencentes á nossa burguezia: -
filhas de funccionarios publico:;, de negociantes, professores, empregados no 
commercio, etc . Para. ellas não se encaminha uma só filha de operaria, e 
tanto assim que as officinas destinadas ás artes domesticas, para o preparo 
de cosinheiras, lavadeiras, engommadeiras, etc . , estão completamente aban. 
donadas. As escolas masculinas são frequentadas apenas por filhos de ope
rarias; e como estes são pobres e não podem dispensar o salario dos filhos, 
empregam-nos nas fabricas ou officinas particulares, desviando-os das es
colas. E assim se explica porque, existindo no centro da cidade uma só 
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escola profissional masculina, aliás regularmente montada e dirigida, seja 
olla frequentada apenas por 50 aJumnos. 

Si isto occorre em uma grande cidade de 1. 200.000 habitantes, c<>~~:n 

numerosos estabelecimentos fabris e uma população operaria muito avul, 
tada, que po'deremos esperar das cidades e municípios do interior do ·Brasil? 

Não nos mudamos; deixemos o terreno dos sonhos e devaneios para en
frentarmos a realidade das c ousas. Não se installa, hoje em dia, uma es
cola profissional, com todo o apparelhamento moderno para a aprendizagem 
dos numerosos officios, sem o dispendio de avultada somma: não menos 
quantiosa será a despesa exigida para o respectivo custeio. Ora, dadas a 
nossa organi:>:ação social e a condição de pobrez<L do nosso operariado ur
bano e rural, esta escola fatalmente viverá em abandono, não terá alumnos 
que compensem os sacrifícios feitos pelo erario publicc. 

TYPO DE ESCOLA PROFISSIONAL QUE MAJS NOS CONVÉM 

Deante dessa situação clara, precisa, ·insophismavel, devemos porventur:t 
desanimar, cruzando os braços e adiando sine die a solução do problema 
t!Ue tanto nos interessa? 

O exemplo da Allemanha pode perfeitamente servir-nos de precioso fanal. 
Encontrou-se ella em situação mais ou menos semelhante, na segunda me
t ade do seculo passado, quando resolveu divulgar la r gamente o ensino te
chnico. O problema foi alii resolvido pela fundação das chamadas "escolas 
dt. a.yerh:içoronentCI industrial", hoJe espalhadas por todo o lmperio; só a 
Prussia possuía em 1914 mais de 2 . 000 com uma frequencia de cerca de 
400.000 alumnos. São escolas sem officinas, frequentadas justamente por 
alurnnos pobres, que trabalham nas fabricas, casas comm'erciaes ou offi
elnas particulares. O horario é organizado de modo que o alumno só tenha 
uma hora de aula por dia, ou duas horas de dois em dois dias, ou tres horas 
de tres em tres dias, ou um dia de aulas na semana. O resto do temJ,Jo 
trabalha elle na fabrica ou otficina particular, onde vence salario, em pro
veito do pae. O Codigo Industrial do Imperio (Reichs-Gewerbe Ordnung) 
ele 1869, no seu artigo 120. dispõe: "Os industriaes devem oonceder a seus 
t'mpregados de menos de 18 annos de idade, que seguem cursos em uma 
escola de n.perfeic:oamento, o tempo necessario para frequental-as; este 
tempo é estabelecido pelas autoridades." O artigo 147 pune com multa de 
300 marcos e prisão, e'P caso de insolvabilidade, os patrões que recusem obe
cliencla á lei. 

Na grande maioria destas escolas, o ensino limita-se ao desenho, mode
la.gcm e technologia com applicação especial ao officio ensinado; o alumno 
pra.tlca na officina particular ou na fabrica, onde trabalha. Algumas dentre 
ellas possuem, todana, uma ou duas officinas especiaes, onde os alumnos 
tra.balham de tres a cinco horas na semana para se aperfeiçoarem. Geral
mente estas officinas se referem ao genero particular de industrias que fio· 
rescc na cidade: - typogra.phla e encadernação em Leipslg; gravura e 
dneladura em Ebingen e Heilbornn; tralbalhos de marfim em Rotwell; 
pintura decorativa em Reutling r, etc., etc. 

O xito extraordinario alcançado pela Allemanha despertou a attenção 
de outros paiz s, e a Austria, a Suissa e a Inglaterra procuraram seguir
lhe o exemplo. A lei de 30 de Setembro de 1911, que instituiu no cantão de 
Genebra cursos de aperfeiçoamento industriaes e commerciaes, dispõe no 
seu m'tligo 4.0 : '· Le 1waitrc 011 le pat1·on est te nu. ele clonner à T!ap~J)renti le 
tcmps 11cccssaire pour suiJn·e les cottrs qui. lui sont imposés, et celà sans 
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qr•'il puisse lui faire une retenue ele salaire ou l'obliger à 1·en~1Jlancer hfmres 
cansacrées à ses t·e?nplancer, heures consacrées c~ ces cours . » 

Em França, um intenso movimento se tem feito em favor das escolas 
de aperfei!;oamento. Sobre este assumpto escreveu, em 1913, Paul Allegret: 

"Ici partisans de l'atelier-école ou partisans de I 'école-atelier 
sont d'accorde pour 'reclamer J'organisation immediate en France 
des cours de perfectionnement... C'est le systême le plus pratiqu e 
et !e moins onereux; leu r but n'est pas de formet· des chefes d'ate
lier ou des contre-maitrcs; c'est de faire de tous nos enfants de 
l'usine les ouvriers complets dans Jeur profession, Jes travailleurs 
qualifiés qu'exige la concurrence moderne." 

o tYlJO allemão de escola profissional elementar, com algumas modifica
ções indispensaveis a uma perfeita adaptação ao meio brasileiro, poderá ser 
~cceito pelos nossos Estados, aos quaes incumbe constitucionalmente a disse
minação daquelle ensino. 

Estou convencido que, wna vez bem comprehendido e adaptado, esse 
typo constituirá a pedra angular, a base do edifício do ensino technico no 
Brasil, pelas !negualaveis vantagens que offerece, entre as quaes destacarei 
as duag seguintes: consulta os interesses dos operarias pobres que não po
dem dispensar o salario dos filhos e exige um dispendio muitissimo menor 
para a installação e custeio . 

Quando Prefeito do Dístrícto Federal fundei uma escola desse typo, com 
dois cursos : commercial e industrial. Apezar de localizada longe dos bairros 
operarias e em um predio inadequado, dentro em pouco tinha ella uma fre · 
que-ncía de cerca de 300 alumnos. Depois ::;upprimiram-n'a, quando ainda 
em franca prosperidade; mais tarde restabeleceram-n'a para ao cabo de 
algum tempo fecharem o curso industrial, conservando apenas o commer
cial. 

HIPROFICUIDADE DO ENSINO POR FALTA DE 1\tP.STRES HABILITADOS 

Uma escola profissional elementar, seja organizada com officinas e lallo
ratorios, seja modelada no typo allemão de aperfeiçoamento, carece antes 
de tudo de mestras convenientemente habilitados para que o ensino se torn e 
profícuo e efficaz . Si por toda á parte se crêam escolas normaes para a 
habilitação dos professores destinados ao ensino primaria de letka.s, co1..: 
m.tis forte razão devemos cuidar do preparo e formação dos mestrea a quem 
vamos confiar a educação profissional dos nossos jovens p~tricios. 

Por mais vivo, habilidoso e intelligente que seja um operaria não possue 
elle a capacidade didactica necessaria para dirigir a aprendizagem technics. 
de accôrdo com as exigencias actuaes. Falta-lhe a base de cultura geral 
representada pelos conhe.::imentos de mathematica, physica, chimica e h is
toria natural, com applicaç:ão aos diversos officios; faJ.tam-lhe sobretudo 
conhecimentos mais aprofundados de modelagem e desenho profissional. 

Ninguem mais contesta, hoje em dia, a importancia preponderante do 
desenho como factor ele educação technica; elle constitue innegavelmente a 
disciplina fundamental, a base de toda a instrucção profissional . O eminente 

· relatm· é' o projecto de 1882, com a grande clarividencia e especial competen
cia, que todos nós lhe reconhecemos, viu bem claro no assumpto, quando 
projeciou a creação de uma escola normal de arte applicada, destinada quasl 
exclusivamen te ao ensino da modelagem e do desenho nas suas varias es 
pecies 

Não se trata de desenho linear, obrigado a regoa e compasso, como vul
garmente se entende entre nós . O desenho indispensavel á educação pro-
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J'lsslonal é um desenho muito especial que se adapta a cada officio, desenho 
creador, infelizmente pouco conhecido no Brasil. Uma das causas do grande 
exlto das escolas profissionacs femininas no Rio de Janeiro foi o ensino do 
<1 cnho feito por um profissional estrangeiro, de grande competencia, con
tz·actado pe>r mim, quando director geral de Instrucção Publica. 

Todos os paizes cultos, que vêm sG preoccupamlo com a diffusão e e.ffi
cloncla do ensino profissional reconhecaram a necessidade imprescindível de 
ducar e preparar Jlrofessores habilitados para ministrar este ensino. O re

lator lo federal americano de 1879 (Report ot the Oomntissioner ot Education) 
diz a resp !to o seguinte: 

"No meio dos esforç:os empregados para executar as disposições 
da lei ele 1870, tornou-se evidente que, sem professores habilitados , 
a tentativa redundaria em puro esperdicio de tempo e de dinheiro 
(a mere waste ot time anà money). Deliberou-se, pois, estabelecer 
uma escola normal de artes, especialmente para educar professores 
de desenho industrial." 

ESCOLAS NORMAES DE ARTEJS E OF'FIC!OS 

"(Trgo, portanto, cr armos escolas normaes de artes e officios, destina
d i LC OJO JH"O!)aro e formação d mestres para o ensino profissional. Estes 
m<'Hlr s, conv nientemonte educados e habilitados, poderão ser aproveitados 
no nsln ruro.l ambulante e nas e colas de aperfeiçoamento industrial, man
tld!IS p lo Estados, aos quacs incumbe, pela nossa constituição, a diffusão 
d onslno tochnico pelos respectivos territorios. 

1 t>nso sor ·te o oncurso que na hora actuaJ, deve a União prestar 
nos JJ><In.nos paro. a ,oluç:5.o do magno problema da educação profissionai 
l.!J illt d v !tltel·,·ir desde j:1, creando escolas normaes de artes e officios, a 
lll'inc!J)Jo m numero r ·tricto. localisando-as nas capitaes de Estados popu. 
lo!10i:1 onde ensin technico encontra-se ainda em pha.Se embryonaria; 
ll\llllit11i nndo-n8 mni tard . quando o permittirem os recursos orçamen
tltrlo~. ot(l que c da. Estodo possua su:1. escola de profes ores 

l'.l~ta intez·Y<'n~ii dos podore- publicas federaes coaduna-se admiravel
u nlt' com a letu·a xpr ssa da on,tituição de 24 de Fevereiro que, no seu 
tn•t. 3G, in lue. >ntre as attribuiç"es do Congresso Xacional, a segumte: 
11 ('1"l'ltr ht>'litui<:' s de c 1"Íil -u eriot· e secundado no E tados." Ora. as 

l!<'olns normttes o>Ü m wda a. ar e con ·ideradas como estabelecimentos 

b~ dt'<'l'líth\ d 
do "Gimr~i 
dn •·ll"il/i(llll 

preparo de pro-

undada 
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mos coDJServal-a como viveiro que tem sido de protegidos á. c!llta de empre
gos, devemos quanto antes remodelal-a radicalmente. 

Caso o Congresso Nacional resolva instituir no Brasil o ensino normal 
de artes e officios, é de toda a conveniencia e mesmo indispensavel que elle 
disponha clara e terminantemente sejam contractados nos Estados Unidos 
ou na Eu.ropa os .professores das disciplinas mal conhecidas entre nós . 
Com esta providencia garantiremos o exito dos nossos estabelecimen tos de 
ensino evitando ao mesmo tempo que se esterilisem transformados em ninhos 
de afilhados . Pleiteando identica medida, o eminente Relator do projecto de 
1882, dizia: "Sacudamos de nós o falso pudor de recorrer ao estrangei<ro, 
quando só o estrangeiro nos possa ministrar os meios de desenvolvimento 
que no·s fallecem ... " 

CONCLUSÃO 

De accôrdo com as idéas emittidas neste parecer, não podendo dar o 
mea voto a<:> projecto n. 147 nem ao subsitutivo a elle offerecido pelo dis
tincto collega José Augusto, e considerando, por outro lado, indispensavel e 
urgente o concurso da União em proveito da educação profissional no Brasil 
rpsolvi apresentar novo substitutivo provendo á. creação de quatro escolas 
normaes de artes e officios, destinadas ao preparo de mestres para o ensino 
profissional masculino. 

Annexo a cada escola funccionará um curso preparatorio, visando com
pletar a instrucção primaria dos candidatos á. matricula no 1 .• anno do 
curso normal, e onde elles se exercitarão nos trabalhos manuaes educativos 
e no desenho primaria. 

A escola formará mestres em trabalhos technicos relativos a grupos de 
officios, reunidos de accôrdo com as respectivas affinidades, e professores 
de desenho e modelagem para escolas primarias de lettras e profissionaes . 

Em cada escola será organizado um curso especial de desenho primaria, 
modelagem e trabalhos manuaes educativos. A frequencia neste curso serê. 
permittida a alumnos de ambos os sexos. 

Não devemos perder de vista que nada poderá concorrer mais para a 
expansão e a efficiencia da educação profissional dos nossos jovens patri
cios do que o ensino do desenho, da modelagem e dos trabalhos manuaes 
convenientemente ministrado na escola primaria de lettras. Seria de alcance 
inestimavel pudessemos nós adaptar a mesma divisa do ensino publico ame• 
ricano: - learning by doing. Infelizmente aos nossos Estados escassêam 
rfocursos para manterem professores especiaes daquellas disciplinas nas suas 
escolas publicas. Haverá., pois, toda vantagem em facilitar-se. :1. respectiva 
aprendizagem aos actuaes e futuros .professores publicas, já pela visita e 
<J.preciação dos methodos e do material empregado na Escola Normal. já pela 
as:;Jstencia ao curso especial ali realizado. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N . 147, DE 192{) 
l 

Art. 1.• Fica o Governo Federal autorizado a crear e manter quatro 
eEcolas normaes de artes e officios, destinad!IJS ao preparo e formação de 
professores e mestres para o ensino profissional de 1.• grão ou elementar . 

§ 1.• Todo o ensino que se ministrar nestas escolas será leigo e gra
tuito. 

§ 2.• Estas escolas serão successivamente installadas nas cidades de Bello 
Horizonte, Bahia, São PaJUlo e Recife, ficando subordinadas ao Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores até que se creie um Ministerio ou Departa
mento Nacional de Educação . 
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§ s.• Logo que o permittam as condições financeiras da União, escolas 
itl nlien.s serão creadas nas capitaes de outros Estados, de preferencia nas 
dnquelles qu se proponham concorrer com os .terrenos e predios necessarios 
á. lnstallação. 

Art. 2. • As escolas normaes de artes e officios concederão diplomas de 
Pl·ofessores de desenho profissional e primaria, bem como de mestres em 
trabalhos technicos relativos aos seguintes grupos de officios: 

a) 'l'naãei1·a (carpi:nlteir<o, ma.11ceneiro, tornei-ro e entalhaoor); 
b) metal (ferreiro, serralheiro, caldeireiro, torneiro mecanico e 

ajustador); 
o) tolha ae metal (lrutoeiro, funileiro, chumbeiro, encanamentos 

e installações sanitarias) ; 
d) oo1wo ( •sapated~ro, cm·reed•ro e se:lleiro); 
e) tinta e estuque (pintores, decoradores, fingidores e estuca

dores); 
f) peq1t.ena meoanica, de precisão, rupplicada a trabalhos em me

taes preciosos, ourivesaria, relojoaria, apparelhos scientificos de opti
ca, acustica, cirurgia e balamças; 

g) livro (composição, typographia, Jinotypos, impressão, litho
graphia, zincographia, autotypia, phototech1:ica, trichomia, galvan o
plastia, encadernação, pautação, brochura e douração); 

h.) electro- teohnica ( electricistas, installadores de luz. e força, 
constructores de; dynamos, pilhas, accumuladores, aJ)IparelhoiS tele
phonicos, ,telegraphicos, etc.); 

i) a,gric1ütu1·a (jardineiros, hortelões, pommi·cultores, trabalhos· 
de lavra, semeadura, monda, ceifa, etc . ); 

j) peouaria (criadores, avtcuJltores, a.picu1tores, f~ricantes de' 
queijos e manteiga, aproveitamento dos productos a<nimaes) . 

Art. 3.• O curso normal será feito em tres annos, devendo os respectivos· 
planos de estudos comprehender o ensino das seguintes disciplinas : 

a,) pOl'tuguez, comprehendendo igualmente o ensino da geogra
phia e historia do Brasil e da instrucção cívica; 

b) mathematica elementar, com appl!cação aos diversos grupos 
de officios; 

c) elementos de physi·ca geral e Industrial, appHcados a cada 
proflss!to; mecanlca elementar, machinas e motores; 

d) elementos de chimica com app!icação aos diversos officios; 
e) elementos de historia natural, applicados ás diversas profis-

sões, inclusive á agricultura e pecuaria; 
f) hygiene profissional; 
g) desenho profissional; 

7t) technologla, contabilidade e trabalhos manuaes relativos aos. 
grupos de officios . 

1.• Todas estas mate.rias serão leccionadas em cada anno do curso nor
mal, para as diversas turmas de alumnos, com progra1nmas gradativamente
ampliados, em ordem a ultimar-se o ensino no fim do 3.0 anno. 

§ 2.• Com excepção da cadeira de portuguez, cujo ensino será commum 
9 obrigatorio para todos os alumnos do curso normal, as demais disciplinas 
terão programmas varias adequados aos diversos grupos de offlcioa. 
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§ 3.0 Os programmas das cadeiras de technologia, comprehenderão, na 
parte pratica, exercicios systemruticos, methodicos e progressivos de rupren
dizagem dos diversos off1cios rela,tivos ao grupo. 

§ 5.0 A cada cadeira de technologia, e subordinada á direcção do respe
ctivo professor, será annexada uma. officina dotada de todo o apparelha
mento moderno indispensavel á aprendizagem dos officios de que ella cuida. 

§ 6. 0 Haverá nas escolas normaes de artes e officios 10 professores de 
tochnolog:ia, tres de desenho profissional e seis para as outras disciplinas, 
assignaladas neste artigo com as lettras a, b, c, d, e e f. 

Art. 4. 0 Além do curso normal, terá cada escola um curso annexo ou 
preparatorio, abrangendo o ensino das seguintes materias, distribuidas em 
doi:.!! annos de frequencia: 

a.) instrucção primaria (classes média e complementar); 
b) desenho elementar á mão livre, desenho de memoria, de ima

ginação, de imitação; 
o) modelagem nas suas multiplas applicações; 
d) trabalhos manuaes, com fim p'uxamente edUJcaJtivo, abran

gendo os trabalhos em palha, corda. ou arame e os trabalhos grada
rtivoa em madeira (Sloyd e systema. Tadd). 

Paragrapho unico . Haverá no cuxso annexo, quatro professores, sendo 
um para cada uma das disciplinas indicadas neste artigo. 

Al't. õ. 0 Será organizado em cada Escola Normal de artes e officios 
um curso es.pecial de desenho, modelagem e trabalhos manuaes para os 
professores primarios de lettras e para pessoas que se proponham ensinar 
estas materias nas escolas publicas. 

§ 1. 0 Leocionarão neste curso os respectivos professores do curso an
nexo. 

§ 2. 0 A frequencia neste curso será permittida a alumnos de ambos os 
sexos. 

Art. 6. o Para a admissão do 1' anno do cuxso normal devem o candidato 
provar idade maior d0 16 ai.'n<'!' e il~bilitação nas rr.aterias do curso '1nilexo. 

Art . 7.0 Os r.rofe~~ores das tres primeiras escolas normaes de artes e 
officios, fundadas pelo Governo, serão, sem excepção alguma, admittidos por 
contracto, cujo p·azo não deverá exceder de cinco annos, podendo ser pro
rogado a jui7.o do Governo. 

Paragrapho unico. Para o ensino do desenho primario e profissional, da 
modelagem, dos trabalhos manuaes e da technologia relativa aos grupos de 
officios, o Governo contracta.rá nos Estados Unidos ou na Europa os respe
ctivos professores. 

Art. 8.0 O Governo regulamentará a presente lei, fixando o numero, cate
goria e vencimentos do pessoal administrativo, bem como descriminando as 
t·espectivas funcções. 

§ 1. 0 As tabellas de vencimentos do pessoal docente e adrrunistrativo 
serão em tempo submettidas á approvaçii.o do Congresso Nacional . 

§ 2.0 O director será funccionario de confiança do Governo, demissível 
ad nutibm, podendo, todavia, o Governo, si assim o julgar mais conveniente, 
contractar um profissional estrangeiro para organizar e dirigir a escola. 

Art. 9.° Fica transferida para o Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores a Escola Wenceslau Braz, que será reorganizada na conformidade 
desta lei. 

Art. 10. J!'ica o Governo autorizado a abrir os creditos necessarios â 
execução da presente lei. 

Rio, 29 de Dezembro de 1920 . - A. A. de Azevedo Sodré. 
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Em 5 de Julho de 1921 a aom?!~issáo, pelo se~b 1·eZato1·, 
S1'. TavOires GavalcOJnti, P1'02JÔZ tbm substitutivo rcftbnCUndo os 
dois anteriores: 

projecto n. 147, de 1920, foi submettido ao juizo da Commissão de I n· 
AI nJ r:ito, no anno findo e sobre elle proferiram bem fundamentados votos os 
llluRtrrf.l DOJ>Uta.dos .José Augusto, Raul Alves e Azevedo Sodré, seu actu al 
• ILtLOl·, que orn propõe o seu voto de então como parecer . 

ão r gn.t in. o eminente Deputado pelo Rio de .Janeiro os seus applau , 
HOl!l mn.ls ·alorosos ~' iniciativa do projecto, mas nega-lhe o seu apoio, pro· 
pondo um substitutivo â. creação de quatro Escolas Normaes de Artes e 

rrtcloa pn.ra rormaç:ão de J)rofessores e mestres )}ara o ensino profissional 
(I 1.• grfLU u Jementa1· . 

Sem imvugnar a aclopção do substitutivo, acceitando-o mesmo em suas 
llnhna gcrn.cs, modeladas .por mão de mestre, não podemos acompanhar o seu 
llluMLro 1\.utor na fulminação do projecto n. 147 e consequente rejeição do 
n.lno ouc 11 propõe. 

D votnclo, hn longos annos, ás questões do ensino publico, ex-ilirecror 
ml dfl. In:<trucc:íi.o no .seu Estado, o a utor destas linhas sempre trabalhot< 

P 'ln mnts laq;n diffusfílo cla.s scolas e teV'e a felicidade de ver, dura.nte a 
t< \111 •!gcn in. no r f rido cargo. a Parahyba do Norte entrar no caminho da 
l' o r ~~~ nbmdio e qu si duplicar o numero dos seus estabelecimentos de instru· 
nt!io prhl,nt·in. Mn.s, desd então gerou-se-lhe tambem a convicção de que o 
c•nQilm llt'lmnrlo 6 npcnns um primeiro passo, que deve ser seguido de pertc 

,,In !'lh:lno pronssionnl, sob pena de não poder produzir todos os seus fructos. 
n~ t'nt'to. pou o ndtnntn n1 r nder a ler, a escrever, a contar, se ao alcance 
fio tl\tQ SC' l'Niimo dns tr<was do unalphabetismo não se achar o meio de 
nl,•nt:ttr umn lll't>(i,siio. nsin elementar que se não completa com o pro
fl ~~ll>~\Ul. li.'nd n prodnzir "' rnlm nte novos candidatos ás collocações buro· 
1'1'11!1<• ~. sthnulnndo ns.im uma das lepras que corroem o organismo na
<'h nnl. 

de Yi ta, o ensino profissional é ainda a 

as competições, todos os 
terreno eco· 

tornar- e uma 

ercê 
P- -

assucar 
El::.u:re-
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Quero disto tem noticia, não pôde ter illusões e repetirá convicto: - só 

0 ensino profissional poderá· salvar o Brasil. 
Não discorda destas ponderações, ãe certo, o illustre relator, conform E> 

se vê da introducção do seu parecer. l'or que, entretanto, não acceita o pro
jecto, ao menos a titulo de ensaio? 

Convém acompanharmos os seus argumentos, deduzidos aliás com brilho 
e logica, roas que nem por isto deixarão de encontrar urna resposta satis
factoria . 

1. • Inea;eq~~ibilidade ào projecto - Visa demonstrar o nobre membro 
desta Commissão que as condições financeiras ela União não permittem o 
augmento de despezas que a creação das escolas rprofissionaes viria acar
retar, mas neste ponto a sua critica recaille mais sobre o substitutivo do 
Deputado José Augusto que sobre o projecto. 

Este manda crear, de cincoenta a sessenta escolas, na proporção de uma 
para cada grupo de 500.000 habitantes. 

O subst-itutivo não fixa proporção nem limita numero, antes manda 
crear tantas quantas for em necessarias ao desenvolvimento economico do 
paiz e fixal-as nos pontos mais convenientes para a sua localização. Dispõe 
ainda QlJe os Estados contribuirão apenas com os terrenos, predios e ma
terial insdispensaveis á installação, ficando a União com todos os onus de
correntes da direcção e manutenção das escolas, ao passo que o projB{)to de
termina tlUe ·os Estados concorrerão com metade destes onus: Calcula o nobre 
Deputado Azevedo Sodré que nos term::~s do su·bstitutivo são necessarias pelo 
menos 1.300 escolas em todo Brasil, e que custando cada uma 150:000$ annuaes, 
conforme os gastos da Prefeitura do Districto Federal com as escolas equiva
lentes, isso elevam a despeza da União á somma de 195 mil contos de réis por 
anno. O Deputado José Augusto propuzera a aber tura de um credito de 
mil contos para a .fundação das primeiras escolas, credito que o Deputado 
Raul Alves propuzera elevar-se a cinco mil. O nobre relator discorda, 
achando menos justo crearem-se seis ou sete escolas dentro dessa verba, em 
puntos diversos, parque a União não pôde ter preferoocias, sendo mãe para 
uns Estados e madrasta ·para outros. 

Nlão se ;pôde neg31r a proceden.cia de certos des5es argumenltos, mas elles 
nos coduzem apenas a procurar .um meio termo entre o projecto e o substi
tutivo. Assim entendemos que deve ser mantida a disposição do projecto, 
obrigando os Estados beneficiados a concorrer com metade das despezas ne 
cessarias para o custeio das escolas. Não nos parece conveniente sustentar 
a proporção de uma escola para 500.000 habitantes por ser muito alta, m a s 
podemos drspõr que, de accõrdo com as necessidades do paiz serão fundadas 
as esc~ ! ::ts m ediante uma proporção a juizo do Governo e conforme as con
dições economicas de modo que nigíão alguma fi<que dellas privada, até 
que haja tantas quantas forem necessarias para o desenvolvimento eco
nomlco do paiz. Outrosim, podemos elevar para 2 . 000:000$000 a verba pro
posta no substitutivo para o estabelecimento das primeiras. Não nos es
tendemos em outras considerações sobre o aspecto financeiro por nos parecer 
que ist{; compete mais á outra commissão que .tem de dizer sobre o pro
jecto. 

2. ° Falta àe treq·zLencia nas escolas p1·ojectadas - Estende-se o preclaro 
Deputado Azevedo .Sodré em considerações para demonstrar que as escolas 
projectadas não terão frequencia compensadora. E' um modo de prejulgar 
que nos não parece seguro, pois as mais sérias previsões soem falhar, 
Além disto é innegavel que ha na mentalidade nacional uma profunda re-
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volução, reagindo contra velhas tendencias. Demonstra isto o exito das 
escolas de aprendizes artífices em todos os Estados e a frequencia cada vez 
n1aior nos •cursos de agricultura, poouaria e veterinaria. Demais, ao Governo 
cumpre estimular o clesenvolvim<>nto do ens1no profissional e o primeiro passo 
é fornecer escolas apropriadas . 

~. u Typo de escola pTofissionat qne mais nos convein - E:; ta parte, 
longe ele ser uma impugnaçfto, é antes uma suggestão que póde ser devida
mente aproveita,da pelos poderes publicas na regulamentação do assumpto . 

4."' Iqnprojiewida.de do e11Sino 1JD1' falta de mest1·es lzabil1.tados' - E' a 
ultima razão pela qual o eminente Deputado Azevedo Sodré rejeita o pro
jecto e o substitut-ivo . Ella nos convence, ent11e<tanto, Ide que estamos num 
circulo vicioso que é preciso romper quanto ant!3s . De facto, não podemos 
ter escolas porque não temos mestres habilitados, mas não podemos ter 
mestres habilitados porque não temos escolas em que elles se formem. 

Ora, se assim é, só ha um m eio de sahir do circulo vicioso: é fundar 
as escolas e procurar os mestres onde elles se encontrarem. E' certo que, 
propondo a creação das escolas normaes, como que o illustre relator sug
gere o adiamento da c reação das escolas de 1 o grão, para quando existirem 
professores e mestr es habilitados pelas mesmas. Mas isto é adiar o que 
é in.adiavel; é t•orna;r 0 que é mais siml)les depeml.ente do que é mais com
plexo; é fazer o menos dispendioso submetter-se ao mais dispendioso; é 
adaptar soluçoos theoricas em vez de soluções praticas. 

Pensando assim, tomamos a liberdade de elaborar um substitutivo, con
substanciando o que de mais pratico e aproveitavel se encontra no projecto 
inicia l e nos substitutivos dos nobres Deputados José Augusto e Azevedo 
Sodré, o qual ora submettemos ao juizo da illustrada Commissão. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N . 147,' DE 1920 

Art. 1. 0 O Governo F ederal entrará em accôrdo com os Governos dos 
Estados afim de fundar em cada um delles escolas de ensino profissional, 
rugricola, industrial, ou de artes e officios. 

§ 1. 0 Taes escolas serão creadas segundo uma proporção a juizo do Go
verno, segundo as condições financeiras da União e dos Estados, de modo 
que haja um estabelecimento para determinado grupo de habitantes, não 
devendo nenhuma região ficar dellas privada. 

§ 2. 0 Para tal fim ca:da Estado ficará dividido em tantas circumscripções 
quantas forem as escolas nelles creadas. 

Art. 2. 0 Os Esta'dos que 1quizerem aproveitar os favores da presente lei 
entrarão para os cofres da União com metade das despezas necessarias ao 
custeio das escolas creadas, cuja fundação, montagem, installação e dire
cção ficarão a cargo do Governo Federal. 

Art. 3. 0 Nas referidas escolas funccionarão os cursos primarias a cargo 
de professores diplomados por qualquer escola normal of·ficial ou reconhe
cida para o indispensavel cultivo lntellectual e moral dos alumnos. 

J>aragrapho uni co. Ficarão dispensados desses cursos os alumnos que 
exhibirem certificado de approvação em qualquer escola primaria. 

Art. 4 . o As escolas profissionaes areadas em virtude desta lei poderão 
ser de qualquer grão e attenderão nos seus programmas, fins e planos de 
ensino ás condições locaes relativas ás lndustrias dominantes na região em 
que forem installadas . 
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Art. 5. o O Governo Federal subvencionará, .podendo elevar a subvenção 
.até metade da importancia do respectivo custeio, as escolas congeneres que 
se fundarem devi<lo á iniciativa particular, obed,ecenclo ao typo, plano e pro
gr ammas das escolas officiaes. 

Art. 6. o Será pelo Governo expedido o regulamento das escolas p:·r>•l~SlJ
r.t·f'S, nos termos desta lei, a.ãopt<~.nclo o ~ YIJO mais conveuiente ás necess1-

d~<:es do paiz. 
Art. 7. o Fica desde já aberto o cr·,dito ele dous mil contos de réls, para 

.a installação das primeiras escolas craadru; pelo r egirnen desta lei, devendo 
os orçamentos futuros attender opportunamente ao augmento progressivo da 

respectiva verba . 
Art. s. o Emquantt~ o Governo não dlspuzer de professores diplomaàos 

por Escolas Normaes de Artes e O'fficios, todos os cargos de docentes das 
escolas supra referidas, excepto os dos cursos primarios, serão providos me
diante rontracto. 

Art. 9. o O Governo Federal fica autorizado a crear no Brasil Escolas 
Normaes de Artes e Officios destinadas á formação de professores e mestres 
para o ensino profissional ou elementar . 

Paragrapho unico. Taes escolas serão sempre creadas e1n grupos de duas, 
devendo ser localizadas de modo que fiquem mais ou menos equidistantes dos 
pontos extremos do territorio nacional, servindo assim em egualdade o Norte 
e o Sul do paiz. 

Art. 10, Estas escolas concederão diplomas de professores de desenho, 
profissional e primario, bem como de mestres em trabalhos technicos rela
tivos aos seguintes grupos de officios: 

a) ?'nadeira (canpinteiro, marceneiro, torneiro e entalha.dor); 
b) metal (ferreiro, serralheiro, caldeireiro, torneiro, mecanico e ajus

tador); 
c) tolha de metal (latoei.ro, funileiro, chumbe:i!ro, encanador de inSitalla-

çõer:; sanitarias); 
cl) CO'It?'O (sapaJtei·ro, correeir0o e Sl'llleiro); 
e) tinta e est1bque (pintores, . decoradores, fingidores e estucadores); 
f) pequena mecanica de 1J1·ecisão, applicada a trabalhos em metaes pre

ciosos, ourivesaria, relojoa ria, apparelhos scientificos de optica, acustica, 
drurgia, ballllnç.as, etc. 

g) Zim·o (composição, typographia, encadernação, linotypos, impressão, 
lithog·rap.hia, \Ziincogra!phia, a\utotYlpia, 'photo-technica, rtrichomia, galvano
;plastia, pautação, brochura e douração; 

h) elrctro- technica (ele ctricistas, installadores de luz e força, constru
ctores de dyna.mos, pilhas, accumuladores, apparelhos telephonicos, telegra
phicos, e.tc . 

i) agric-ult~bra (jardineiros, hortelões, pomicultura, trabalhos de .lavoura, 
semeadura, monda, ceifa, etc . ) 

f) pec~baria - criaJdores, avicultores, apicultores, ifabricantes de queijos, 
manteiga. e m ais lacticinios, aproveitamento de productos animaes. 

Art. 11. O curso normal será de tres annos e comprehenderá as se-
guintes nisciplinas: 

a) portuguez; 
b) g~'ographia e historia do Brasil, instrucção civica; 
c) mathematica elementar com applicação aos diversos grupos de 

officios; 
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d) «l<>mentos de phys!ca geral e industrial, applicados a cada profissão; 
mecan!ca elementar, machinas e motores; 

e) elementos de cbirrúca com applicação aos diversos officios; 
fl elementos de historia natural, app!icados ã diversas profissões in-

duslve agricultura e pecuana; 
u> noções de byg!ene; 
h) <lP.senho profissional; 
f) technolcrgla, contabilidade e trabalhos manuaes relativos a os diversos 

grupos rl:. of!icios. 
~ 1. o Todas E.'ssas materias serão leccionadas em cada anno do curso nor

mal, para as diversas tunnas de a!umnos, com programmas successivamente 
ampliados, em ordem a ultimar-se o ensino no 3° anno. 

§ 2 " Com excepção das cadeiras de portuguez e hsitoria, geographia 
e ln~;<truco;:ão cívica, cujo ensino serã commum e obrigatorio para todos os 
alumnos do curso, as demais disciplinas terão programmas varias, adequados 
aO!! diversos uru}J08 de officios. 

§ 3.'' Os programmas das cadeiras de tecbnologia comprehenderão na 
parte pratica exercicios systematlcos, methodicos e progressivos de aprendi
zagem rlos diversos officios relativos ao grupo. 

§ 4." A cada cadeira de technologia e subordinada á direcção do respe
ctivo professor, será annexada uma officina ootada de todo o appa.:relbamC!llto 
technlco, moderno, indispensavel â. aprendizagem dos officios de que e lle
cu!cln . 

§ 5° Ilaverã nas Escolas Normaes de Artes e Officios dez professores de 
t'3chnologla, tres de desenho profissional e sete para as outras disciplinas. 
asslgnnlados n sto artigo com as letras a, b, c, d, e, f e g. 

A1·t. 12. IA.lém tlo curso normal terá cada escola um curso annexo ou IPre
pa.raLorio abrangendo o nsi-no das seguintes rnaterias, distribuidas em dois 
ll:'!nOS de f1 qucncia.: 

cr.) instr.H'ção primarid. completa; 
111 desenho elemen:..Lr 6. mão livre. des~nho db .nemoria. d:· Jmag.nação e 

d@ lmltuciio; 
c) m deln.g m nas suas multiplas applicações ; 
cZ) trabalhos manuaes. com o fim purament:.? educativo, abrangendo os 

trabalhos ele palha, corda ou arame e os trabalhos gradativos de madeira 
(iSloyd syiSt ma Taldd) . 

1 arngTapho unlco. Haverá. no curso annexo quatro professores, sendo 
um para cada uma da disciplinas in ditadas n este artigo. 

Art. 13. Emquanto nlo houver professores diplomados por estas Es
col:ls, os seus prof ssores serão, sem excepção, admittidos por contracto, 
cujo prazo não xcederâ. de cinco annos podendo ser prorogado, a juizo dO' 
Onv ·rno. 

;ut. 1-l. O Governo E-~·pedirl'l. c.. Reg11 l am~nt<'J para as Escola~ Normaes 
110 Artes Offi ios, estabelecendo as condições de admissão dos alumnos, fi
xando ClJ numero, cathegorla, funcções e vencimentos do pessoal acliminis
lrat!vo. 

rt. l 5. A tnbellas de vencimentos do pe soa! administrativo e do
l?nl rlP todas ns escolas creadas em Yirtude desta. lei serão opportunamente 

submetticla~ (t approva<:ão do Congresso . 
.t !'! . 16. O Govcr·no poder:'\. subvencionar as Escolas Normaes de Artes e 

ff!cio>:, t'rcadn por iniciativa particular, segundo o modelo das officiaes. 
, \r t. 17. As escolas ubvencionadas, quer as do artigo antecedente, 
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auer as do art . 5° desta lei, ficarão sujeitas â. fiscalização pelo modo que o 
Governo julgar conveniente. 

Art. 18 . Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 5 de Julho de 1921. - Ante1·o Botelho, !Presidente, 

vencido . - Tavares Cavalcanti, Relator. - Att.Stregesilo . - Azevedo IAm~a. 
- Xavie1· .ilf.an·qt,es, com restricçõels, de accôrdo com a emenda. José Accioly. 

Ramos Penteado . vencido . 
Paragrapho unico. Para o ensino do desenho primaria e profissional, 

da modelagem, dos trabalhos manuaes e da technologia relativa aos grupos 
de officios, o Gover no contractn.râ. nos Estados Unidos ou na Europa, os 
respectivos professores. 

Art. 8.0 O Governo r egulamentarâ. a presente lei, fixando o numero, 
categoria e vencimentos do pessoal administrativo, bem como discriminando 
as respectivas funcções. 

§ 1.• As tabellas de vencimentos do pessoal docente e administrativo 
serão em tempo submettidas â. approvação do Congresso Nacional . 

§ 2.• O director serâ. funccionario de confiança do Governo, demissível 
a.cl mdtvm, podendo todavia o Governo, si assim o julgar mais conveniente, 
contractar um profissional estrangeiro para organizar e dirigir a escola . 

Art. 9.• Fica transferida para o Ministerio da Justiça e Negocias Inte
riores a Escola Wenceslau Braz, que serâ. r eorganizada, na conformidade 
desta lei. 

Art. ~O . F ica o Governo autorizado a abrir os creditas n ecessarios â. 
execução da presente lei. 

Rio, 23 de Agosto de 1921. - A . A. de Azevedo Sodré. - Antero Bote
lho. - Barros Penteado. 

Não ha duvida que o substitutivo Azevedo Sodré ao projecto n. 147, 
de 1920, é um primor de organização e, mandando fundar escolas normaes de 
artes e officios, attende a uma necessidade capital do ensino profissional 
no paiz . 

Entendo, porém, que o trabalho do eminente parlamentar não deve 
excluir as vistas ou os fins immediatos do projecto primitivo: a saber, a 
creação das escolas profissionaes ou, de qualquer modo igualmente pratico, 
o desenvolvimento desse ensino, de que tanto depende a incrementação das 
~antes economicas do Brasil. Esta é uma medida que não pode mais ser 
deferida, como tem sido. Acabamos de ver que sob a premencia da actual 
crise financeira é a educação profissional um dos remedios para que appella 
a illustre Commissão de Finanças da Camara, pelo orgão autorizado do 
Sr. Cincinato Braga. 

E porque não tomam desde jâ. qualquer providencia que encaminhe a 
acção official para a solução de um assumpto tão momentoso, de tanta per
tinencia na actualidade? 

Si me não engano, tres são as considerações que se oppõem, no parecer 
do Sr. Azevedo Sodré, â. fundação de escolas profissionaes, conforme o pro
jecto, e mais ou men os de accordo com este os substitutivos J osé Augusto e 
Tavares Ca.valcanti. Allega S. Ex. : 1.0 , que faltam â. União recursos para 
lnstallar as escolas em numero preciso á efficacia do ensino; 2.• ainda mes
mo que pudessem ser installadas, essas escolas não teriam frequencia com
pensadora; 3.•, para o ensino profissional carecemos absolutamente 
de mestres. 

SPTY> contestar a primeira dessas r azões, julgo que nem ella nem as 
demais são materia para nos abstermos de legislar e providenciar sobre a 
palpitante questão do ensino te( hnico e profissional. Nem essas razões, nem 
ainda a que se tem por vezes levantado, com apoio na letra da Constituição. 
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De facto, si a Constituição só permitte ao Congresso crear nos Estados in
stituições de ensino superior e secundaria, é certo que tambem lhe permitte 
(art. 35, n. 2) ani1na1· no paiz o desenvolvimento das letras, da.s artes e 
sciencias, bem como a industria, agricultura e commercio. 

DPante do exposto, sem comprometter a União em uma série de funda
çõe,; ou e exigiriam consideravPis despezas, penso que podemos fazer . ~ais 
algur.w. cousa além da institcição das escolas normaes de artes e offwws; 
al~uma cousa qae, dentro da letra da Constituição, redundará, por pouco 
q;e S·?.ia, em serviço e b<'!neficio immediato á instrucção profissional, instan
ter., ,,le reclamada para o3 nossos artifices e operarias. 

Este pouco, n elhor do que nada, sup;ponho conseguir-se-ha com a ad
opção dn emenda que tomo a liberdade de apresentar ao substitutivo Aze
vedo Sodré, ampliando uma disposição contida nos s ubstitutivos José Au
gustc• e Cavalcanti c adaptando-a a dispositivos do projecto de escolas nor
maes de artes e oificios. 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AZEVEDO SODRÉ 

Onde convier: 

Art. O governo .federal subvencionará com a metade do respectivo 
custeio ás escolas profissionaes existentes e as que se fundarem, de inicia
tiva dos governos dos Estados, dos municipios ou de associações particula
res, nas quaes funccione um curso de primeira.s letras, desenho e modela
gem, e se ensinem dous ou mais grupos de officios dos enumerados no 
art. 2.0 da presente lei. 

Sala das commissões, de Julho de 1921. - Xavier Marq1tes. 

PROJECTO A QUE SE RJiJFEREl O PARECER 

N. 147 - 1n0 

.11tt01'iz<L aacôr·do para a C?·eação ãe a.scolas profissionaes nos Estados, e 
dá outras providencias 

Art. 1.0 O Governo da União entrará em aocôrdo com os dos Estados 
para o fim de crear em todos elles tantas escolas de ensino profissional e 
primaria quantos forem os grupos de 500.000 habitantes nellas existentes. 

Paragrapho unico. Para esse fim os Estados serão divididos em tantas 
circumscripções quantas forem as escolas creada.s, de modo que região algu
ma fique dellas privada . 

Art. 2. 0 'essas escolas o ensino será o mesmo que o de estabelecimentos 
congeneres existentes no Districto Federal. 

Art. 3.0 Os Estados que quizerem se aproveitar dos favores concedidos 
pela presente lei entrarão para os cofres da União com metade das despe
zas necessarias ao custeio das escolas creadas, cuja fundação, montagem e 
installação ficam a cargo da União. 

Art. 4. 0 No accôrdo que a União fizer com os Estados deverá figurar 
a condição de tomarem estas por modelo ás escolas estaduaes as que forem 
fundadas pela União, quando umas e outras forem do mesmo gráu de 
ensino. 

Paragrapho uni co. A condição contida neste artigo não se entende com 
as escolas ruraes e districtaes dos Estados. 

Art. 5.° Ficará dispensado da obrigação a que se refere o artigo ante
rior o Estado em que o numero das escolas modeladas pelos poderes seja 
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tal que absorva mais de metade de outra destinada no orçamento estadual, 
á. instrucção publica . 

.Art. 6. 0 Os vencimentos dos professores e directores das escolas creadas 
pela presente lei serão iguaes aos que tiverem directores com mais 20 o/o a 
titulo de gratificação . 

.Art. 7.0 No regulamento expedido para a execução desta lei o Governo 
incluirá a disposição que objectivou, tendo quanto possivel a uniformização 
do ensino primaria nos Estados em que forem fundadas escolas profissionaes. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões 23 de Julho de 1920. - Oammo Prates. - Ephigenio 

de Salles. 

Pende de 1." discussão: ê a nota da SYNOPSEJ de 1921. 





II 

Projecto Eurico Valle 

1921 

Projecto H. Borges 

1922 





Projecto E. Valle 

Ent 2 de Setembro de 1921 o Sr. Eurico Valle otfP.re~e 
ao estu4o da Cwmara o segwitnte tJrojecto de ~ei, q1~e a1~toriza 

a creação de d1tas escolas protissionaes em cada um dos ;Es
tados. 

O Congresso Nacional decreta: 
• 

Art. 1.• Fica o Governo ·Federal autorizado a crear duas escolas profis
ionaes elementares em cada um dos Estados, nos pontos onde já houver 
aior desenvolvimento economico. 

§ 1.• Essas escola;s deverão começar a funccionar no dia 7 de Setembro 
e ~ 922. 

Art. 2.• Para a constituição do corpo docente será escolhido, por C'on
urso, pessoal habilitado nos diversos officios, devendo ser dada preferencia 
os alumnos de cursos technicos do paiz. 

Art. 3.• Ao Governo Federal competirá a direcção das escolas, be-m 
omo todos os onus com a sua manutenção. 

Art. 4.• A's escolas serão annexadas officinas dotadas de apparelha
ento indispensavel á aprendizagem dos officios. 

§ 1.• Começar-se-ha a insta!lação das officinas pelas necessarias á apren
izagem dos officios mais simples e relativos ás industrias existentes no paiz, 
evendo proceder-se á montagem das mais complexas, a medida do desenvol
imento das escolas . 

Art. 5.0 Annexa a cada escola funccionará uma escola de instrucção 
rimaria, mantida pelo Governo Federal. 

Art. 6.• O Governo Federal entrará em accôrdo com os dos Estados 
ara o fim destes fornecerem os predios, terrenos e m•aterial indispensaveis 

fundação e insta!lação das escolas. 
Art. 7. 0 O Governo regulamentaxá a .presente lei, dentro do prazo de 

60 dias, a oarutaJr da sua pub!icaçã,o e fixará o numero, ca.tegoo"ia e venci
entos do pessoal administrativo. 

Paragrapho unico. O director será funccionario de confiança do Go
erno, demissível ad nut111117;. 

Art. 8.• Fica o Governo autorizado a abrir os creditos necessarios á 
xecução da presente lei. 

Art. 9.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 2 de Setembro de 1921. - Eurico Valle. - José At~-

1tsto. - A's Commissões de Instrucção e de Finanças. 





Projecto E. Valle 

Em 2 de Setembro de 1921 o Sr. Eurico Valle otfP.re::e 
ao estudo da Catnw1·a o segt~itnte projecto ae lei, qt~e a.t~toriza 

a. crea.ção de dtta.s escolas protissiona.es em .J:a.da. '1.1111~ dos Es
tados. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fica o Governo Federa l autorizado a crear duas escolas profts
sionaes elementares em cada um dos Estados, nos pontos onde já houver 
maior desenvolvimento economico. 

§ 1.0 Essas escolas deverão começar a funccionar no dia 7 de Setembro 
de ~ 9 22. 

Art. 2.0 Para a constituição do corpo docente será escolhido, por C'OD

curso, pessoa l habilitado nos diversos officios, devendo ser dada preferenc!a 
aos alumnos de cursos technicos do paiz. 

Art. 3.0 Ao Governo Federal competil"á a d!recção das escolas, bem 
como todos os o nus com a sua manutenção. 

Art. 4. 0 A's escolas serão annex adas off icinas dotadas de apparelha
mento indispensavel á aprendizagem dos officios . 

§ 1.° Começa.r-se-ha a installação das offtc inas pelas necessarias á apren
dizagem dos officios mais simples e relativos ás industrias existentes no paiz, 
devendo proceder-se á monta gem das m a is complexas, a medida do desenvol
vimento das escolas. 

' Art. 5.0 Annexa a cada escola funccionará uma escola de instrucção 
!primaria, mantida pelo Governo Federal. 

Art. 6. 0 O Governo Federal entrará em accôrdo com os dos Estados 

l

para o fim destes fornecerem os predios, terrenos e material indispensavels 
â fundaç:ão e installação das escolas. 

~t. 7. 0 O Governo regul~e':tará ?' presente lei, dentro do prazo de 
, 60 dias, a carutasr da sua publlcaçao e ftxará o numero, categoria e v enci
lmentos do pessoal administrativo. 

Pa.ragrapho unico. O director será funccionario de confiança do Go
verno, demissível ad nutW1n. 

Art. 8.0 Fica o Governo autorizado a abrir os creditas necessarios á 
execução da presente lei. 

Art. 9.0 R evogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 2 de Setembro de 1921. - Eurico Valle. - José Au

gusto. - A's Commissões de Instrucção e de Finanças. 
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E da t1·ibuna o Sr. Eurico Valle justifiC01~ nestes tetrmos 
o projecto: 

O Sr. Eurico Valle: -Sr. Presi<delllte, a questão do ensino ~ e será 
sempre a nossa suprema questão, a base de nosso progresso. o fundamento 
das nossas creações. Não podemos ter fé nos destinos da nossa nacionali
dade, emquanto não accommettermos com resolução de animo a solução 
desse problema. Nestes dias, em que os numeros do nosso ultimo rece!lsea
mento demonstram uma horrível percentagem de analphabetismo, corre-nos 
o dever de discutir essa questão, a todo momento, na tribuna e pela imprensa, 
com todo o ardor do nosso patriotismo. 

Felizmenlte, já vamos comprebendendo que o problema do ensino. o 
"Grande Problema", como lhe chamou Rocha Pombo, é a causa das nossas 
causas, é o problema des nossos problemas, sem cuja solução tudo quanto 
construirmos será obra feita sobre as nuvens das miragens e das phanta
sias. Felizmente, já vamos despertando do atordoamento do progresso mate
ri::ll, em cuja intensidade a principio nos enganamos e envaidecemos, pre
occ<lJ)ados cegamente com o luxo e a grandeza das cidades, e esquecidos de 
que o ponto essencial á nossa attenção deve ser este : o ensino do nosso 
novo do Jittoral e do interior. 

Mas. Sr. PrPsidente, bastar-nos-ão a instrucção intellectual e physica 
e a educação mora1 e cívica? Não. 

As épocas passadas entreviram na instrucção uma força capaz de rea
lizar a igualdade entre todos os homens, de fraternizar todos os seus interes
ses e de assegurar a cada qual urna mesma e..xtensio de actlvidade. Pensava-se 
que. varrida da sociedade a ignorancia, causa a que se attribuia a 
escala àos vicío3 e do!; crimes, o mundo entraria numa phase grandiosa, 
atrav!O's da paz, da ju~t)c;a, da civilização e do direito. 

Mas as ~pocas hediernas despertaram nas inquietantes realidades 
actuaes. 

Os políticos do passado esperaram tudo da instrucção intellectual para 
uma melhor e mais perfeita organização social. E essa grande esperança 
resultou numa grande desillusão. 

A nwxima romantica attribuida por uns á profunda religiosidade de 
São Paulo. por outros ao romantismo de Viclor Hugo, por outros ao espírito 
philosophico àe Pelletan e ainda por outro3 á convicção de Castilho, que se 
compunha, com toda a affiJ·mativa sentenciosa da sua significação, com a 
('Orrellac;ão destas palavras - abrir escolas é fechar cadeias - é hoje ape
nas um bolorento chavão, sem expressão nenhuma. Desmoralisou-a, com 
as suas rigorosas investigações e com o impiedoso flagrante das suas esta
tísticas, a sociologia criminal. 

Os romanticos da pedagogia, como é sabido, viam na instrucção intelle
ctual um poder capaz de attenuar as más paL-.,:ões e os máus instinctos. de 
facetru· os grosseirismos das almas infantis e de destruir os ímpetos cri
minosos. 

Entretanto, os criminalistas demonstraram, catalogando, impassivelmente, 
as suas estatísticas. que "si ao tempo em que rara era a inslrucção grande 
era 0 nun1ero de cr,minosos, tambem depois da diffusão do ensino crescera 
parallelamente o coefficiente da criminalidade; e, ainda mais, "que si ao 
tempo em que rara era a instrucc:ão grande era o numero de critninosos, 
lamb~m depois óo desenvolvimento do ensino augmentára, assustador3.1Dente. 
a percentagem dos criminosos sabendo ler e escrever. " 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Perfeitamente. 
o SR. Euruco VALLEJ: ~ Os moralistas de todos os matizes, de todos os 

credos, de todas as religiões, passru·am então a prégar que só pela educação 
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moral, pelos exemplos dignificantes, pelas narrativas dos feitoJ benemeritos, 
pela constante descripção dos fructos do altruísmo, pela pratica das virtudes, 
poder-se-ia conseguir o ideal de perfectibilidade. 

Tratou-se de aperfeiçoar a educação moral nas escolas. 
O SR. RAur. ALVEs: - E' uma das partes mais delicadas e sérias do pro

blema da instrucção. 
O SR. EuRICO VALLE: - Procurando-se cada vez mais aperfeiço<tr a in· 

strucção, tratou-se ainda de desenvolver no espírito da criança a educação 
cívica, por processos estudados, para despertar-lhe os sentimentos patrio
ticos. 

Os methodos primeiramente imaginados, consistindo em intumescer o 
orgulho e a vaidade infantis foram desastrosos. 

Tendo por fim incutir no espírito da criança a crença de que é filha do 
mais forte, do mais bello, do m:ais rico , do mais maravilhoso dos paizes, 
onde a riqueza corre em torrentes, ao alcance do primeiro esforço, onde o 
passado nada tem a corrigir e o futuro só pode ser a hegemonia universal 
esses methodos transformaram a noção de .patria numa exaltação de senti
mentos, e os sentimentos patrioticos em ímpetos de exhibicionismo, de phi
laucia, de perseguição e odio ao estrangeiro. 

A verdadeira educação cívica é a ,que fórma si;nceramente, sensatamente, 
a consciencia nacional, e inspira attitudes energicas, mas serenas e escla
recidas . 

UM SR. DEPUTADO: - Apoiado. Mu;ito bem. 
O SR. EURICO VALLE: - Si tudo quanto dissemos á juventude fôr fantas

magorico, fôr ruptparente, não fôr a verdade, não fôr a realidade das causas, 
não fôr o que nos disser a histeria, não 1'ôr o que pudermos e deveirmos 
ser, crear-lhe-emos um mundo de fantasias dentro no qual o seu espírito 
se exaltará inutilmente para si e para sua patria. (Apoiados) . 

Pois bem, Sr. Presidente, attingida a synthese da instrucção intelle
ctua.I e physica e da educação moral e cívica, os pedagogos pensaram, por 
momentos, que tinham alcançado a etapa da perfeição. Mas aquillo que 
tomaram como a perfeição era apenas um estadia da evolução do ensino. 

As escolas modernas teem uma direcção para a realidade, uma orien
taçãb para as actualidade.s. No Brasil p0rém, f icámos nessa etapa vencida. 
Fa.Ilo geralmente. O nosso e'nsino officia l, a não serem excepções, por opti
mas inf.ciativas particulrures, ou por iniciativas dos Estados mas ricos e 
adeantados do paiz, ainda não passou da instrucção intellectual e physica 
e da educação moral e ·Cívica. 

Entretanto, Sr. Presidente, a instrucção de que carecem os filhos do 
nosso povo não pode ficar assim limitada. 

p .sn. NoGUEIRA PENroo: - 1\llUito bem. Precisamos encarar sériamente 
essa questão. 

O SR . Euruco VALLE: - Em trabalhos meus que, naturalmente, pela 
sua desvalia, nenhuma publicidade tiveram como discursos e conferencias, 
(não a.poiaà.os) e que agora ·procuro repetir em defesa do projecto com o 
qual começo a concretizar as minhas idéas, já me occupei bastante deste 
assumpto, tomando a orientação seguida hodiernamente pelos povos leaàers 
da cultura mundial. 

Concebia-se a escola como o logar onde só se ministraria a instrucção, 
onde só se cuidaria do desenvolvimento das funcções intellectuaes . 

Nos collegios, nos bancos escolares, todo esforço era - e infelizmente 
ainda o é em t antas escolas! - no sentido de fazer com que o a.Iumno apren
dõsse, por methodos mnemonicos. 

As crianças eram tratadas como iguaes, como tendo as mesmissimas 
capacidades, como se tivessem todas que seguir na vida um mesmo rumo 
e uma mesma profissão. 
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Fatigava-se o estudante com puras abstracções, desenvolvia-se-lhe in
utilmente a memoria em detrimento do raciocínio; o ensino tinha o fito da 
lnstrucção litteraria. 

N o dizer do nosso illustre pedagogo Antonio Carneiro Leão "abando
nava-se a vocação, a inclinação de cada espírito infantil e o alumno era 
tratado como uma unidade impessoalissima, uma cousa a nivelar na com
munhão geral." 

Tinha-se com o rigor da igual disciplina como que o methodo de nivelar 
todos os caracteres. extinguindo-lhes a originalidade. Com tal systema peda
gogico é natural que a instrucção produzisse apenas como resultado a pre 
paração para as carreiras litterarias, naquelles que para isso tinham nativo 
pendor; mas em nada influísse na maioria dos que, deixando os bancos es
colares, apenas sabendo ler e escrever, porque para mais lhes não déra a 
mediocridade, entram a maioridade inaptos, atordoados, desapercebidos de 
noções pratica que lhes as egurem o exito n a cooperação e no entrechoque 
do trabalho. Estes vieram a constituir, entre os diplomados e os analpha
betos, uma classe média, onde o mal estar é geral, e na qual a instrucção 
ser viu apenas, muitas •eze , para accender as paixões e formar allucinações 

O ~R. JosÉ Auousro: - Muito bem. V. Ex. precisou perfeitamente a 
situação dessa classe média (apoiados). 

O R. EURICO Y.u.LE: - A ociedade moderna tem uma complexa organi
zação crt>adora de valores novos. 

A nota predominante ahi é a febre da concutTencia, para a qual se torna 
preci o desenvolver e aperfeiçoar a capacidade do trabalho. 

_ s naçõe que não esti"l"erem appare!hadas e apercebidas para os re
contros economicos, faUJJ.mente erão •encidas e dominadas, e a sua inde
pendencia politica virtualmente dei:xarâ de existir. 

Dentro de cada ~ociedade, o reflexo desca realidade, influindo na sua 
erganiz..'1cÜo e na '•ida dos eus membro componentes, estabeleceu uma 
non1 ordem de cousa . fez surgir antagonismos apparentemente insoluveis, 
cuja maior da luctas se deflagra entre estes dois extremos, entre estas duas 
Cl't>a s. pura~ creações da industria moderna : - o capitalismo e o prole
tariado perru·io. 

A sociedade ulcou-se mesmo em duas grandes classes, em cujo seio 
,·!•em, se agitam. se <>rientam e ~e alimentam todas as outras, como as 
In ~es liberaes. as do intermediarias, a do commercio etc., etc. - a dos 

capitalista. e a do operarios, podendo-se a e-ta equiparar e equi•aler a 
do~ agricultores meramen e estipendiado . 

A.hi tudo ê lucta. tudo é trabalho. e a força vencedora é a da compe
tencia. Em meio de...~t> remendo truggle for life. já não basta que o homem 
S.'li a lêr e es re•er: tenha oda a ins ucção primaria e seja doLado dos 
ruelho ·e sentimento moraes e cincos: mas é essencialmente mistêr possua 
o que o ingle:;es chamam o sc1 help e o elf-co11 rol. o "governa-te a ti 
mesmo e o ajuda-te a ti me mo". o que os americano~ denominam o se1f
r lio "Ct'. 

SR. A'G\ll:"STO D LDU: 
3. ca:p.:lcidade de bastar-<;e a 

in·tm<'ciio. 
R. Et'IUC'O 

A independencia de gon!rnar-se a si mesmo 
i mesmo. den!m ser o- objec ·,os da nossa 

ucta !;em remi encia. 
e resignada, que con

e ho:e: dos que frequentaram os 

as.t>gure a po enc· · ade da 
as· q «' sempre, ames uinha-
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O SR. CARLOs GARciA: - Muito bem. Essa é a verdadeira situação de 
parte da nossa mocidade . 

O SR. EuRICO VALLE: - Victimas da melancolia resignada, ou da exal
tação contra as injustiças de que se sentem escravos, esses indivíduos são 
o vehiculo de todas as theorias anarchistas. 

O SR. AuGUSTO DE LIMA: - Exactamente. Nesse meio, como um caldo 
de cultura, é que se desenvolvem as theorias anarchistas. 

O SR. Eumco VALLEl: - A política moderna ensina que a grandeza da 
civilização deriva da capacidade industrial e technica. 

E' preciso, pois, transformar a instrucção de fundo classico e litterario, 
e dar á escola uma organização mais consentanea com a realidade e uma 
preparação mais conforme com as condições da actualidade. 

Deve-se moldar, desde a meninice, a aptidão para o trabalho, dirigindo
se as tendencias da creança, descobrindo-se-lhe os pendores, formando-se o 
homem da vida real. 

p SR. RoomcuEs ALVEs: - Essa deve ser a tendencia da instrucção 
moderna. 

O SR. Eumco VALLE: - Por terem sido os povos de origem anglo-sa
xonia os que primeiro lobrigaram as vantagens rlesse systema e se puzeram 
a campo para realizai-a, são elles os que possuem maior industria, tna1s 
vasto commercio, mais intensa agricultura, mais elevada cultura, e por tudo 
isso mesmo, a maior força e a mais efficiente potencia naval e terre.otre. 

No seu preciosíssimo e muito instructivo livro, suggestivamente intitu
lado "A quoi tient la supe1·iorité des anglo~aa;ons." Edmond Demoulins, 
offerece-nos farta demonstração da excellencia desse processo de instrucção, 
exemplificando com as escolas inglczas, onde o estudo é feito sob um ponto 
de vista eminentemente pratico e utilitario. 

São escolas para dar aos meninos os elementos indispensaveis para a 
conquista e a independencia da vida. 

Ahi se lhes ensina tudo o que ha mistér saber o homem, em todas a.s 
C'ontingencias, em todas as vicissitudes, em todas as posições, no infortunio, 
ou na riqueza: rudimentos de mechanica, de agricultura, o tratamento das 
especies pecuarias, tudo pelo ·processo mais simples e mais pratico. 

São viveiros de homens, cheios de confiança em si e em suas possibili
dades. de homens verdadeiramente uteis, com preparo para vencer, e por 
isso mesmo, animados sempre de bons sentimentos, de crença, de fé, de 
religião e de patriotismo. 

Na Inglaterra, na Allemanha e nos Estados Unidos, todo o surto indus
trial e commercial é principalmente devido á instrucção pratica e utilitaria. 

Na França, na Belgica, na Italia, Suecia e Noruega, ha uma absor
vente preoccupação em melhorar-se a edU:cação profissional dando-se-lhe 
inicio nos bancos escolares. 

No Japão, na Suissa, e até na nossa visinha Argentina, os resultados 
obtidos nesse sentido são os mais animadores. 

E' que comprehendendo ser a ma.xima questão de hoje a da funcção 
economica, todos os paizes adiantados sentem a necessidade de instituir o 
E'nsino technico, a par das escolas primarias, certos de que "o alphabeto 
vale como meio, como poderossimo meio para a acquisic::ão de conhecimentos 
uteis, mas que a escola sem o complemento da educação profissional, geral · 
mente só produz parasitas sem valor economico. " 

Por toda parte, onde se tem um exacto alcance das realidades, princi
palmente depois da grande guerra, cujo fim, como em um circulo vicioso, 
foi uma volta a uma mais tremenda conflagração economica, trata-se de 
difundir o ensino manual nas escolas primarias, para accordar a aptidão 
para o trabalho e dirigir os gestos de iniciativa. 
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Educa-se o esforço proprio, fazendo -o produzir aos olhos da creança; 
despertam-se-lhe a vontade e a energia; suggestiona-se-lhe com o positivo 
dos resultados confiança nas suas faculdades; faz-se o homem moderno, 
affirmando-se-lhe independentemente a individualidade. 

Abrem-se escolas profissionaes para os diversos mistéres. 
Encaminham-se e dirigem-se as especialidades; elaboram-se program

mas com todos os rigores pedagogicos e com objectivos praticos. 
Os professores entregam-se com extrema dedicação á sua tarefa e a 

escola moderna torna-se uma verdadeira forja do homem como valor eco
nomico. 

A Inglaterra, muito antes da victoria, muito anteriormente ao tratado 
de Versailles, tratou para logo de sua reconstrucção economi.ca, e com o seu 
senso profundamente pratico, reconheceu estar a resolução de todos os pro
blemas que .se lhe antolhavam na obrigatoriedade e na organização do en
sino technico nas escolas. 

Lloyd George, ao formar o gabinete de 1917, chamou, mui de industria, 
pa.ra occupar a pasta da instrucção, M. Fisher, grande sabedor das neces
sidades do seu paiz e espírito fortemente propagandista do ensino . 

No dia 6 de Agosto de 1918, foi promulgado o Edtwation-Act, instituindo 
e estabelecendo definitivamente a educação pratica. 

Essa sabia lei, o traço mais impressivo, mais forte e mais característico 
do prograrnma da reorganisação britannica, entre outras contem estas ex
cellen tes disposições : 

"O governo tomará providencias para: 1.0
, incluir no programma das 

escolas primarias publicas, ensino pratico, como, cosinha, lavagem, fabrica
ção de queijo e manteiga, governo de casa, officios mecanicos, jardinagem, 
e elementos de agricultura, tudo conformemente ás condições das creanças; 
2.0

, organizar nas escolas publicas cursos ampliados para as creanças mais 
!ntelligentes e de mais idade; 3.0 , organisar o p11eparo dos meninos para 
uma educação ulterior em outras escolas, que não sejam primarias." 

O Education-Act estatúe mais que nenhuma excep,'ção de frequencia 
poderá ser concedida a escolares entre cinco e 14 annos, e que todo rapaz 
e toda a rapariga serão ademais obrigados a frequentar uma escola technica 
de continuação, dos 14 aos 18 annos . 

O SR. JoSÉ BONIFACIO: - A essa lei deve-se attribuir o segredo da ra
p!da reconstrucção economica da Inglaterra. 

O SR. Euruco VALLE: - A experiencia e a observação convenceram os 
espíritos modernos, através dos ensinamentos da sociologia e da psychologia, 
que na escola não se deve tratar sómente da instrucção e da educação moral 
e cívica, sinão que a escola deve ter uma orientação para a realidade, para 
a vida, uma directriz pratica e utilitaria, procurando-se modelar e embutir 
a capacidade profissional no primeiro esboço, no preliminar desenvolvimento 
da capacidade intellectual. 

Não basta, pois, abrir escolas, para desanal1)habetisar. E' preciso saber 
orientar as escolas. 

E' mister saber preparar escolas onde a nação possa formar fibra a 
fibra os seus homens, que pouco ou nada valerão, hoje, se para os embates 
da existencia apenas trouxerem como elemento de lucta a instrucção pri
maria, por mais ampla e fundamentada lhe haja sido ministrada tal c.omo 
geralmente se a comprehende. 

Esta é a lição a'Prendida hoje, através dos povos fortes e vencedores, que 
são os que vencem ... 

O SR. DoRVAL PoRTO: - No terreno economico. 
o SR. Euruco VALLE: - Justamente, no terreno economico. 
Ora, o Brasil, paiz novo, riquíssimo de possibilidades latentes e desco-
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nhecidas, que ainda não attingiu a plenitude da agricultura e mal penetra 
as portas da industrJa; paiz vastíssimo, de difficilimas communicações, onde 
por isso a pouca população multiparte-se em populações insulando-se umas 
nas outras, com costumes e hab!tos differentes; a nossa estructura impres
siona sobretudo pela flagrante disparidade entre estes dois quadros: De um 
lado, a correr por toda a extensa região littoranea, uma vida febricitante e 
agitada de cidades mais ou menos desenvolvidas, onde gosamos de progresso 
material e ludibriam-nos com apparencias; do outro, principalmente no cen
tro e no norte, nos sertões, nos campos, nos valles, nas zonas ribeirinhas, 
noo planaltos, nas rechãs, nas serranias, nos socavões onde, na eXJpressão 
de Alberto Rangel, "vive a polpa, o cerne, as reservas substanciaes da nossa 
nacionalidade", uma existencia apa,gada, anonyma, miseravel dessorando-se 
na ignorancia e na morbidez . 

Na zona littorea através das fantasias importadas, crêa-se uma atmos
pbera artificial, montam-se industrias para laborar com m aterias primas 
já essencialmente beneficiadas no estrangeiro, importam-se technicos para 
qllasi todos os mistéres, institue-se um exaustivo e ferrenho proteccionismo, 
encarece-se a vida. 

No sertão, n a realidade, tudo é um desmentir do que se diz e do que se 
propaga officialmente: não ha saude, não ha conforto, não ha alegria, não 
ba instrucção, e o que geralmente se faz, abatendo florestas, esgotando as 
industrías extractivas e as nossas riquezas, sem calculo, sem systema, sem 
resistencia á especulação dos grandes mercados estrangeiros, é, como em 
linguagem vibrante e forte, em um brado de revolta, disse o nosso eminente 
pensador Alberto Torres, "rasgar a nossa terra, para entregal-a ao primeiro 
solicitante, fazendo com delicias o lenocinio do nosso solo." 

Em materia de instrucção, nas cidades, temos a instrucção de fundo 
l~tterario, para os diplomados, para os que se pretendem diplomar, e a in
strucção primaria de tal modo organizada, que só serve para crear para
sitas, sem nenhuma expressão economica. 

No nosso vastíssimo interior, poucas são as escolas, onde o professor 
mal pode subministrar ao pobre estudante sertanejo o estreito saber lêr e 
escrever, que quasi nada lhe adeanta. no meio da desanimadora exuberancia 
das nossas selvas. 

De feição que a nossa estructura é bem como a emoldurou Monteiro 
Lobato, com seu fino humorismo, neste trecho de uma sua interessante 
cbronica : 

"Um volver de olhos ao paiz revela uma estructura sui-generis. Em 
baixo, a massa immensa dos Gécas, méros puxadores de enxada; em cima, 
na cúspide um bacharelismo furiosamente apetrechado de diplomas e anneis 
com pedras de todas as côres, verde, amarello, vermelho, azul, o arco-da
velha inteirinho. E no meio? Na da. A classe fecunda, a classe obreira do 
progresso industrial , o pedreiro, o entalhador, o mecanico, o electricista, etc., 
etc., as formigas em fim do trabalho technico, faltam-nos. E como são 1n
dispensaveis, impor!Jamol-as. Entre o Géca de pé no chão, que carpe e roça, 
e o bacharel que requer habeas-cormts e faz discur-sos, ambos naclionaes, 
temos que admittir uma cunha estrangeira de technicos i=igrados. 

p nosso problema é abrir á classe de baixo o caminho á immediata. 
fazendo descascar-se o Géca na escola primaria, ensinando-se-lhe na profis
sional a utilizar-se da leitura. 

Como está a nossa instrucção não ha colher della os fructos preconl
sados. Ensina a ler aos meninos e lança-os na vida sem nenhum apparelha
mento technico, como se a cartilha fosse um maravilhoso sezamo abridor 
de todas as portas . Isto não basta . " 

De feito, Sr. Presidente, isto não basta. 
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O SR. SouzA FILHO: - Perfeitamente. O apparelhamento profissional ê o 
complemento da cartilha. 

o SR. Euruco VALLE: - Para que a leitura .produza resultados, para que 
a leitura fructifique em fructos sãos, mistêr ê se aprenda a tirar della os 
proveitos que e lia pode dar. · 

Achamo-nos em fa.ce de uma obra complexa, a exigir emprehendimentos 
definitivos. 

Precisamos combater nas cidades o parasitismo entibiante, orga,nizando 
o ensino profissional, preparando os nossos profissionaes, para valorizarmos 
a nossa mocidade, que só assim deixará de ser o inutil e passivo rebanho de 
pretendentes á burocracia e voltará as suas energias .para o nosso commercio, 
para a nossa industria e a nossa agricultura . 

No interior, devemos dlrlgl.r a intelligencia e a vontade do nosso homem 
de cam,po, orientar a nossa população rural, suggestional-a a ponto de aban
donar os processos rotineiros de trabalho, para que, no dizer de Dias Martins, 
que tão bem estudou estes assumptos, os nossos algodoaes, os nossos ca
cauaes, os nossos rebanhos, produzam mais e em melhor qualidade. 

E' um trabalho serio a demandar o programma de uma systematização 
política. 

E' indispensavel, antes de tudo, remodelar completamente o nosso en
sino, empresa que, ben~ sei, os governos estaduaes, á mingua de r ecursos, 
não podem levar a cabo. 

A Camara deve ter satisfação em ouvir a repetição destas suggestivas 
phrases com que o nobre Deputado José Augusto, que já se fez um nome 
conhecido em todo o paiz pela dedicação da sua inte!ligencia á causa do 
ensino, (apo iados geraes) deu enthusiasticos applausos aos propositos reve
lados o anno passado, n esta Casa pelos que se interessaram pelo ensino 
profissional. Disse elle o seguinte: 

"Não é licito r ecusar applausos a esse a lto proposito. 
Na hora histor.ica que estamos vivendo, é de capital importancia 

o problema da producção. 
A formidavel concurrencia entre as nações está collocada prin· 

cipalmente no ponto de vista da riqueza. 
As proprias guerras não são outra cousa sinão o fructo de com

petição no terreno economico e commercial. 
Produzir, produzir bem, produzir muito, eis a finalidade política 

de todos os povos bem avisados da terra, eis a preoccupação con
stante, de todos os dias, de todas as horas, das nações que querem 
desenvolver e prosperar. 

E para que isso se torne possível o primeiro passo, a providen 
cia inicial é a educação do homem, ê a preparação profissional em 
harmonia com as necessidades economicas a que elle tem de atten
der na sua actividade pratica. 

E' que a industria em qualquer das suas faces, agrícola, com· 
mercial, fabril, vive hoje na dependencia directa, e immediata do 
saber; ê a sciencia que a governa. E o operaria ignorante, sem a 
preparação que o habili te a produzir bem e muito, ê um ser d<'> 
capacidade reduzida, é um fraco, e quasi um não valor, condemnado 
ao fracasso certo e inevitavel na concurrencia com o trabalhador 
intel!igente e instruido. 

A força economica das na cões tem pois, que ser procurada antes 
de tudo na educação profissional." 

A iniciação do ensino manual nas escolas '))rimarias, á maneira das cas!U! 
de edrucação inglezas, é uma das obras mai.s sérias que á nossa política cum· 
pre urgentemente realizar. 
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o mustre Deputado, Sr. Azevedo Sodré, oujo nome declino com a grande 
admiração que tenho pela sua cultura, em seu excellente parecer sobre o 
projecto dos Srs. Deputados Camillo_ Prates e Ephigen.io. Salles, que co~
stitue uma bella iniciativa de creaçao de escolas pro1flss10naes no Brasil, 
rnanüestou a sua opinião sobre o valor do ensino technico nestas palavras 
dignas de serem reiteradas á Camara: 

"Poderei ser igualado, mas não excedido, no enthusiasmo fervoroso, na 
confiança céga que me inspira a educação profissional, considerando-a a mais 
pujante alavanca de progresso e engrandecimento do Br~sil. Nossas pri~ci
paes fontes de riqueza residem na agricultura, na pecuarJa, no commerc10 e 
industlria. Como deixai-as explorar por quem não disponha da necessaria 
instrucção technica? 

Por que consentir continuem ellas entregues a individuas, na sua grande 
maioria incultos e rotineiros? Por que só cogitar de despender sommas 
quantiosas no preparo de bachareis e doutores, muito uteis, não ha negar, 
mas que pouco concol'rem para a riqueza publica? 

O ensino profissional nobilita o trabalho e fôrma o futuro cidadão, fi
xando-lhe vantajosamente o caracter; retempera o animo, desenvolvendo a 
iniciativa, a perseverança, a independencia e a confiança em si mesmo. 
Com a habilidade manual e a justeza do golpe de vista, apura no educando 
a faculdade da attenção e da decisão prompta, cultivando ao mesmo tempo 
o amor e o enthusiasmo pelo trabalho. 

Mas, não é só como elemento educativo que o ensino profissional deve 
ser encrurado . Seu principal objectivo é dar a individuas de ambos os sexos 
educação e instrucção especial que os habilitem a ganhar a vida com 
facilidade e independencia, é formar homens aptos physica, intellectual e 
moralmente para exercerem com vantagens as diversas profissões manuaes; 
é crear operarios destros e emprehendedores, que á pericia na arte alliem 
uma certa cultura scientüica e sejam capazes de realizar o labour-saving, 
a economia da mão de obra pelo emprego de machinas e utensilios aper
feiçoados. 

Como poderemos !fazer progredir a nossa industria e a nossa agricul
tura, augmentando os créditos deste grande patrimonio nacional, si os tra
balhadores nellas occupados são, na sua maioria, analphabetos, ignorantes 
ou rotineiros? 

O Governo Federal não pode desintere&sar-se deste assumpto; quer di
recta, quer indirectamente terá forçosamente que interv.ir para facilitar a 
disseminação do ensino profissional por todo o territorio brasileiro. " 

Mas, se a não ser São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, talvez Pernam
Luco e Bahia, que são hoje os Estados mais ricos, as demais unidades federa
tivas nada podem fazer, não haverá um meio de inicia,r-se alguma cousa 
que seja o principio basilar de novos emprehendimentos? 

Ha-o. E' na intervenção da União no desenvolvimento da instrucção 
primaria nos Estados, de concerto com as administrações locaes. 

Ao Governo Federal compete accudir com sua acção mais efficaz e prom
pta, onde na tarefa da diffusão do ensino fôr falha e tarda a aJCtividade 
regional. 

Deve-se ter como ponto pacifico o de saber se em face da Constituicão 
a União pode interferir na organização da instl'ucção primaria nos Esta.~os . 

O nobre Deputado, Sr . José Bonifacio ... 
O SR. Joslll BoNIFACIO: - Estou de pleno accôrdo com a brilhante dis

cussão de V. Ex. 
O SR. EURico VALLE: - .. . que pelo seu talento e pela sua cultura é 

um dos mais brilhantes nomes do nosso Parlamento, pôz esta questão nos 
seus verdadeiros ter1nos, quando assim, com muito acerto, se expressou a 
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r espeito de um projecrto elaborado pelo illustre Deputado Sr. Augusto de 
Lima: 

"E' certo, porém, que, dando interpretação acertada a outros 
textos, interpretação que bem se coaduna com a natureza do regi
men e o pensamento da Constituinte, ficamos aurtorizados a susten 
tar que á União, ao poder nacional, corre o dever de se interessar 
pelo ensino elementar primaria, cabendo-lhe, sem embruraçar a acção 
dos Estados, a tarefa de promover a sua diffusão mais completa. 
educando o povo e melhorando <pOr essa fôrma as suas condições de 
vida pelo cultivo de sua intelligencia e do seu caracter . 

Ao Congresso Nacional compete "animar o desenvolvimento das 
lettras, artes e sciencias, bem como a immigração e agricultura, in
dust.ria e o commercio, sem privilegias que tolham a acção dos go
vernos locaes. 

,Ora, não se {!Omprehende que, dando-lhe o dever de animar as 
lettras, quizesse o legislador impedir que a União attendesse ao en
sino primaria. 

Si lhe compete animar, promover o desenvolvimento das lettras 
e sciencias, é indiscutível que constitucionalmente pode o Congresso 
pro·ddenciar sobre o assumpto e não só conceder subvenções como 
ainda estabelecer condições para o ensino primario, crear institutos, 
estender pelo paiz uma vasta e conveniente rêde de escolas communs. 

Esse ê o seu dever, em acção cumulativa, em jurisducção con
currente, sem Jevantaa- embaraços ás unidades da Federação, roas 
fazendo fructificar por toda a parte a semente do ensino popular. " 

O illustre Depu13.du pela Bahia Sr. Raul Alves .. . 
O R. RAUL _"J.ws: - Tambem esposo esse parecer. 
O SR. EURico \ALLE: - ... que é uma das autoridades nesta Casa em 

materja de ensino, ltambem manifestou essa mesma opinião, quando, em 
exaustivo parecer, assim encarou a questão, sob este ponto de vista ele
vado: 

''A escola primaria, como todos sabemos, ê na quadra vigente 
o eentro de convergencia de todas as attenções nas sociedades mo
dernas. quando se propõem esras a estudar por seus orgã{)S directo
res, o melhor, o mais facil, o mais prompto e o mais decisivo meio 
de form~ão do caracter cívico e economico de suas gerações, sem 
conflictos de vom:ade e sem resis-rencias vexa.torias contra as suas 
classes conservadoras, productoras de energias e consumidoras. O 
soldado, o eleitor. o ~"Ticultor, o artista, o scientista, o indu.,-t.rial, 
e o conm1erciante, ê nella. que prepara..'ll os primeiros rudimentos 
que os temperam para os actos conscientes e os triumrphos na vida 
profissional. 

Ella tra.nsmirte á infancia. que a povoa noções preliminares dos 
conhecimentos humanos essencia.es e os passos iniciadores da ffiu
cação militar. que apparelba o cidadão para a defe..«a da patria nas 
horas de perigo nacional. 

Como. pois. tendo os olhos no que dispõem os numeras 18, do 
art. 34 e 1.• e ~.· do art. 35, pretender-se que os poderes federaes 
se conformem em mostrar-se por uma pretensa e absurda incapaci
dade legal alheado a essa instrucção, elles que, no circulo de suas 
obrigaçõe rigorosamente imperativas e intransferíveis, registram a 
de organizar as forças de 1:erra e mar e na orbita das suas ohri
gaçõe concomitantes eom outros poderes a de fomenLa.r e. vitalidade 
economica e intellectual do paiz? '' 
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E' que todos os patriotas esclarecidos reconhecem, hoje mais do que 
nunca, que á União incumbe favorecer Os Estadas com auxilias para o des
envolvimento da instrucção . 

os nossos estadistas entram-se da convicção, como s6em tan tas vezes 
dizer, que o analphabeto ê um mutilado moral, que o analiphabetismo ê uma 
mutilação moral, mas que o homem sem preparo technico não pode victo
riar como unidade de trabalho, ê um ser negativo, valendo nas sociedades 
apenaB como elemento de desordem e desequll:Lbrio. 

Mas, em verdade, ro;uito pou co ou quasi nada se il'az, mu ito pouco ou 
quasi nada se emprehende. 

o vulto das despezas juigadas necessarias para a installação das escolas 
profissionaes com a apparelhagero indispensavel á aprendizagem dos offlcio;, 
e a falta de mestres habilitados, eis, Sr. Presidente, os dois empeços ante os 
quaes se deteem as nossas mais animadas tentativas . 

Mas, quanto á primeira dessas difficuldades, dar-se-ha, Sr. Presidente, 
que esses dispendios sejam de tal monta, subam a tão altos algarismos que 
os não possam vencer as forças financeiras da União? Não. Ha evidente 
exagero no calcula.~.· taes despezas. Maiores di1;pendios, muito maiores, fal -os 
o palz coro serviç:os de menor impor tancia, e posso affirmar que os dinhei
ros esbanjados con: os nossos excessos de burocracia seriam sufficientes 
para a realização dessa relevantissima obra. 

VOZES: - .AJpoiado . Apoiado. 
O SR. EURICO VALLE: - Ademais, Sr . Presidente, tratando-se de um em

prebendiroento que não podemos descurar por roals tempo a menos que quei
rll.lllos ficar sempre em uma posição secundaria em relação aos grandes cen
tros productores ... 

O SR. CARLOS GARr.IA: - Muito bem. Perfeitamente. 
O SR. 'EURICO VALLE: - . . . para afinal sermos vencidos e esmagados 

não ha levantar o argumento da despeza, porque essa despeza será extra
ordinariamente reproductiva. 

O SR . AUGUSTO DE LIMA: - Despezas como essas não farão mal; serão 
bem ditas despezas. 

O SR. EURICO VALLE: - No que concerne á falta de mestres habilitados, 
a meu parecer, por igual se exagera esta dilfficulãade. 

Não ha duvida, que si tivermos em vista fundar, desde o inicio, escolas 
modelares, perfeitas, completas, esbarraremos em uma eropreza quiçá im
praticavel, e a maior das lacunas que se nos antolharão será a dos profes
sores . Mas n6s devemos cogitar de installar, no começo, escolas per
feitas, modelares, completas, mas tão s6mente de fazer aquillo que, dentr o 
das nossas possibilidades, condições e recursos, fõr realizavel. 

O SR. RoDRIGUEs ALVEs: - Perfeitamente. Com o tempo far -se-ha a 
melhora . 

O SR. EURico VáLLE: - Com o tempo, com a pratica, com a eXiperien
cia, com a observaç:ão, com o desenvolvimento ;ulterior tomado pelas pri
me.ilJas escolas, conseguir-se-ha a instai I ação melliorada e aperd"eiéoada. 
Começa.r-se-ha pelas installações mais simples. 

O que ê preciso ê agir, ê fazer alguma coisa, com cunho systematisado . 
.Fundar escolas normaes profissionaes e esperar que primeiro se formem 

os professores, para depois tratar-se das escolas elementares, ê relegar a s~ 
lução do problema para probabilidades duvidosas, e, além disso, ficar em 
circulo vicioso, porque para !1. fundação das escolas normaes profissionaes, 
pela sua mais vasta complexidade, surgiriam aquellas mesmas difficuldades, 
e com maior vulto! 

O SR. AzEVEDo SonRÉ: - Na experiencia temos o ensino profissional 
estabelecido ha mais de trinta ann os, inteiramente inefficaz, po.r falta de 
professores competentes . 
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em tinta e estuque: pintores, decoradores, fingidores e estucadores? 
em trabalhos em metaes preciosos: ourivesaria e relojoeiros? 
em livros: compositores, typograJphos, trabalho em linotypo, impressão, 

litographia, encadernação, pautação, brochnra? 
em ele:::tro-technica: electricistas e installadores de luz e força? Não 

fallo em construcções de dynamos, de pilhas, accumuladores e apparelhos 
telegraphicos e telephonicos, do que só mais tarde poderemos tentar a apren
dizagem, mesmo '])Orque a industria desses aprparelhos ainda não existe en
tre nós; 

em agricultura: jardineiros, hortelões, pomicultores, trabalhos de se-
meadura, monda, ceifa, etc. ; 

em pecuaria : criadores, avicultores, fabricação de queijo e manteiga? 
Podemos iniciar cursos elementares para todos esses officios. 
O SR. CARLOS GARCIA: - Em São Paulo ha excellentes escolas elemen

tares profissionaes e ainda precisamos de mais. 
O SR . EuRico VALLE: - .Sei perfeitamente disso. Mas eu não fallo em 

relação a São Paulo, nem ao Rio Grande do Sul, nem a Minas, nem a outros 
Estados; fallC' em relação á vastidão do paiz, fali o do Brasil, e, principal
mente, do centro e de todo o immenso norte. 

O SR. Joslll AUGUSTO: - Muito bem . V . Ex. diz a verdade. (Apoiados). 
O SR. EURICO VALLE: - Infelizmente, Sr. Presidente, as nossas melhores 

iniciativas para logo decaem. Dar-se-á que não as encaramos com dedi
cação? Dar-se-á que nos falte confianç::t. em nós mesmos? Não. E' que des
animamos ao defrontar com as primekas difficuldades . 

O SR. PRESIDENTE: - Chamo a attenção do nobre Deputado que estâ 
terminada a hora. 

p SR. EuRico VALLE: - Vou terminar, Sr . Presidente. 
Precisamos dar aos nossos jovens brasileiros toda potencialidade da inde
pendencia, precisamos encaminhai-os para o trabalho vencedor e dirigir
lhes as energias para as utilidades economicas. Independentes pelas suas 
possibilidades, confiantes em si mesmos, fortes pelos seus trabalhos e pelas 
suas energias, no seu espírito e nos seus sentimentos desenvolver-se-ão então 
as grandes virtudes democraticaJS. 

E só assim a democrácia brasileira attingirá a culminancia e a fcrça 
que lhe marca a sua luminosa civilisação. (M1dto bem. Muito bem. O ora
dor é vivamente cumprimentado). 

PARECER 

A Commissão de Instrucção Publica é de rparecer que merece approva
çào do plenario o projeoto n. 475, do i!lustre Deputado Sr. Bo,·ges :Mcm
teiro, que manda o Governo manter junto ás officinas das estradas de 
ferro federaes, escolas de ensino primaria e profissionaes, para os filhos dos 
respectivos operarias e empregados, correndo as despezas pela verba "Ma
terial" . 

Taes escolas deverão, de certo, ter a feição das escolas elementares mo
dernas, que todos os paizes adeantados a estas horas já crearam, subminis
trando o ensino manual a par das escolas 'primarias, para diffundir nestas 
os •rudimentos da educação technica, cujo precípuo fim é acordar a aptidão 
para o trabalho e despertar os gestos de inicia.tiva, educando-se o esforço 
proprio da creança e incutindo-se-lhe confiança nas suas faculdades e 
energias, 
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O que visa o autor do projecto, principalmente, parece ser a fundação, 
junto ás off1cinas das estradas de ferro federaes, desses estabelecimentos em 
que, lado a lado, como que integralizando a instrucção elementar, se insti
tuem o ensino primaria e o !profissional, realizando o verdadeiro object.ivo, 
pratico e utilitario, da escola moderna, que consiste, desde a meninice, em 
dirigir as tend nelas do individuo, descobrir-lhe os pendores, formar o ho
mem da vida renl. 

A px·oposição é pois, das que devem ser abraçadas com enthusiasmo e 
por cujo. r ealização todos os esforços e mesmo todos os sacrificios devem 
ser envidados. Não é um alvitre de impossível concretização, pode-se di· 
lZ ·l-o qu mesmo através das grandes difficuldades com que luctamos, no 
presente, p a ra a disseminação do ensino profissional, á mingua dos elemen
t o· imprescindíveis para dar existencia palpavel a essa velha aspiração de 
todos os homens publicas que entre nós se teem preoccupado com a questão 
dn ducação. 

Sem pretender fazer um absurdo cotejo, para dahi forçar uma imitação, 
de todo o ponto fóra de proposito e desarrazoada, entre as nossas condições 
e as da Inglaterra, que desde o dia 6 de Agosto de 1918, pela promulgação 
do "Edu ntion uct", esta.beleceu definitivamente a educaçãlo pratica na.s1 
s ola primaria , e tornou obrigatoria a instrucção technica de continuação 

aos E-scol!u·es de 14 a 1 annos, é curial, entretanto, que lemhremos semJPre 
ntr outros sse gr ande exemplo, para pensarmos ao menos em começar 

n. faze1' a lguma ne se sentido. 
Em verdnd n a da podemos, por emquanto, pôr em pratica senão o que 

muito de inicio n os Yenha apenas abrir e firm a!' possibilidades de, gra dati
\ Bnl<'l1te , daqui a algum tempo, em dias em que seremos muito prosperas 
' ft'liZIO' com uma intensa expansão economica, attingirmos á phase na qual 
tnmb m possamos legislar um acto tão fecundo e tão adeantado como o 

britnnniro, que n o eu wtsto desdobramento nada mais contêm, aliás, do que 
o que '<' prn.ti a, actualmente, n a Allemanha, nos E stados Unidos, na Bel
i('n.. r.s. Sue ia. na ){oruega, na. Suissa, no J apão, de certo modo na Argen
tln,. nlfim. eu1 todos os paizes que comprehendem que a maxima questão 
dt' h jl:' ~ a a l'unc. ão e do apparelhamento economico, e e:n que a politica 
sc e<>m en<'u. d que a g ·andez-.:t nacional não pode derivar sinão da ca-

c-j(l, do:> t hniea e iudustri:~l 

Mns de' mos ir r<'nliznndo o que estiver ao nosso alca nce e puder dar 
>:'Ultnd s seguro e immediat • . 

ll" de ipt-oTentos não colheriamos. denb·o em pouco, se esti>e semos 
l con i e' de flllêl'~\ desde j ti, exigencias salutares como estas que con

, r, n1 dt:> tod a l'et>rgnn.izn ão do systema da instruc!;ão nas escolas ingle
in uir n · programmas das escolas publicas primarias, ensino 

e>m ofti i s Juecnnico,, ·abricação de queijo e manteiga, jardina
;,Nn. - nlln, elementos de a_gricul ura. etc.. etc. tudo conformemente ás 
e ndi ( es as crenn 'llS: à rga.ni=r nas escolas publicas cursos ampliados 

: tÇns mais in elli:,~n e-s: c organizar o preparo do me."linos 
pu; -a u 1 educncflu ulterior em outras escolas etc .. etc. 

I' in.Cor u lio uo.:-.. o. todas a >ezes que uma incontida ousadia se 
n. m Nmh·:1 e um projec.o Que pretenda conduzir-nos a um sys-

ll"lbJ.l.u-e, p:: , . l go a rea.l'dad.- da no" situação se le\a.DUl.. pela 
t'llc!U'run com a I"l'ia e nitida tisã.o das nossas CQll.SaS. como 

·;ne e trem<"n o, - e digamo ainda - -.erdadeiramente 
adei m n e in enci>el, sim: mas. .- obtio. -e o qu.izennos 

· e , fi)"', · de ' ~'l.lt , e 1 um momento. CQm a mérn decretaÇão 
ls si :h"' qu en ·~ e ·e· :-tilmina.n e,. como se esse embara-

su .. \ rios a at:ra't"e~. T'8lles a roorrer. 
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distancias e obices que só por successivas etapas, com muito esforço, e, 
sobretudo, com muita observação e muita experiencia, conseguiremos inves
tiga;r, per lustrar e dominar. 

o projecto em questão nem de longe pretende a solução completa do 
problema. E' um simples passo, uma excellente contribuição, uma !pequena 
parcella, para o muito que ha a fazer, pois, apenas vem crear um numero 
de escolas primarias profissionaes junto ás ofificinas das estradas de ferro 
federaes, isto é, em Jogares onde n ão só ellas se fazem mistér, pois virão 
ministrar o m elhor ensino aos filhos dos nossos operarias, como tam.bem 
podem ser •fundadas sem grandes impecilhos, porquanto dessas mesmas offi
cinas poderão ser aproveitados bons elem entos para a sua orga nização e o 
seu apparelhamento. 

Nessas condições, não ha por que negar approvação á medida alvitrada 
pelo nobre Deputa do Borges Monteiro. 

Mas, mandando o projecto que o Governo crie escolas primarias em 
todos os Jogares onde houver officinas pertencentes ás estradas de ferro 
fcderaes, e estando estas installadas dentro nos territorios dos Estados, é 
bem possivel que mais uma vez, em face deste caso, se arripiem os melin
dres dos ui-tira constitucionalistas que entendem ser inconstitucional a fun
dação por parte da União desses estabelecimentos nas unidades federativas. 
Somos de parecer, porém , que improcedem de todo o ponto as razões em que 
se estribam os que se enchem de injustificaveis zelos para impedir que a 
Republica cum·pra o m a ior dos seus deveres - o de instruir o seu povo. 

E fl.s susceptibilidades que acaso se ven,ham a levantar contra a ad
opção do projecto, sob o insustentavel fundamento da sua inconstitucionali
dade, creio que podemos respostar, desde já em que pese á inopportunidade 
da discussão, com as m esmissimas a rgumentações que o humilde Relator 
desse parecer adduziu sobre tal assumpto, a quando do seu deb a te no seio 
da Conferencia Inter estadual do Ensino Primario. 

Foi a s ituação precarissima, situação de quas i abandono - pode-se di
zel-o, sem receio de exaggerar - em que se encontra a educação popular 
em muitas das nossas unidades federativas, situação que cada vez m a is se 
aggrava com o constante a ugmento da percentagem do a n alphabetismo, ou 
por difficu!dades d'inanceirás de muitos Elstados, ou por pruridos reformistas 
que se não justificam sinão pela preoccupação das innovações, o que fez 
com que, ha mais de uma década, se começasse a preconizar, no Congresso 
Nacional a intervenção do Governo F ederal contra o maior mal que se alastra 
.pelo paiz . 

A idéa germinou no antigo r egimen, e foi defendida por grandes esta
distas que se não temeram de propugnai-a m esmo contra os principias des
centralizador es t.riumphantes no acto addicional de 12 de Agosto de 1834. 

Nada obstante o § 2.• do art. 10 do Acto Addicional estatuir, expressa
T!lente, na alçada das assembléas provinciaes, a competencia para legislar so
bre a instrucção publica e os estabelecimentos 'I)roprios vara favorecei-a, ex
cepto as Faculdades de Medicina, as Escolas de Direito, etc., etc . , ministros 
e parlamenta:res do Imperio não tiveram duvidas, no dizer do Sr. Oziel Bor
deaux, "em pleitear para a commissão brasileira o direito de participar dos 
sacrifícios n ecessarios para diffundir as primeiras Jettras em todo o territorio 
patrio negando o caracter inhibitorio da celebre d isposição do Acto Addicion al, 
ou tentando esquivar esse estorvo por meios mais ou m enos praticos e enge
nhosos ." 

Os conselheiros P a ulino de !Souza, João Alfredo, Leoncio de Carvalho, 
Rodolpho Dantas e A ntonio F err eira foram mais ou menos accordes em admit
tir, em toda a sua extensão, o direito e o dever do Imperio em disseminar 
e representar o en sino primario. 
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O Conselheirl() Pruulinp de Souza, em face do texto do § 2.0 ào art. 10, do 
Acto Addicional, não hesitava em externar a opinião que a Assembléa Geral 
podia crear, manter e dirigir, nas províncias, estabelecimentos de instrucção 
publica, á custa do Estado . 

E o Ministro Rodolpho Dantas, em um dos seus relatarias, "interpre
tando o mesmo dispositivo, sustentava a mesma conveniencia do Imperio em 
instituir escolas-modelo de ensino primaria nas províncias." 

Se no Imperio a questão era posta em taes termos, era assim discutida, 
tão liberalmente, tão elevadamente, tão amplamente, ante o texto do Acto 
Addicional, que expressamente attribuia ás Assembléas Provinciaes a com
petencia paJJ:a legislar sobre a instrucção popular; como decidil-a, como re
solvei-a, -como acceitar a estreita hermeneutica dos que para logo a fulmi
nam com o absoluto argumento da inconstitucionalidade, em face da Consti
tuição Federal, onde não se nos antolha disposição a lguma commettendo aos 
Estados, privativa ou e:x,pressamente, a incumbencia de prover o ensino pri
maria? 

Temos profunda convicção de que as subvenções federaes ás escolas es
taduaes serão em grande parte improfícuas, se a Republica não installar ao 
menos estabelecimentos typos em todo o paiz. A União estará inhibida, pela 
Constituição, de d'azel-o? Em que peze ás grandes autoridades que se teem 
manifestado pela affirmativa, pensamos que não. 

O texto constitucional invocado pelos que opinam .pela exclusão do ensino 
primaria da competencia da União é o seguinte: 

"..1-\ .. .rt. 35. Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas não privativamente: 

3.° Crear in tituições de ensino superior e secundaria nos Estados." 
E pela applicação do principio de hermeneutica Unius incl1tsio, est alte

rius 6$clusio, chegam a esta illação: se a lei incluiu, tão sómente, na com
petencia do Congre so Federal, o ensino secundaria e o superior, excluiu o 
primaria. Ainda pelo argumento a contrario sensu assim inferem: - O 
Congresso Nacional pode crear instituições de ensino superior e secundaria, 
POI'<lUO a Constituição expressamente o permittiu. Logo, não pode crear 
instituições de en 'no primaria, porque a Constituição não o permittiu ex
pr ssarnente. E como o artigo 65, em seu n. 2, determina que aos Estados 
''é facultado em geral todo e qualquer poder ou direito que lhes não fõr 
n gado por clausula expre sa, ou implicitamente contida nas clausulas ex
pr , a da Con tituição", concluem que ·ómente aos Estados é facultado o 
poder de legi •Jar s bre a instrucç.ão prim&·ia. 

E' falha, é improcedente esta argumentação, porquanto sobre ser visi
v elm nte estreito o ponto de vista em que nella se encara esse grande e 
ind clinaYel devet· nacional - o dever de educar -, ta.mbem nella. impro
priamente, dá-se um caracter e._-.;:clusivo á expressão "é facultado aos Es
tado '. como si a 'C'niã.o estiYes e impedida absolutamente de usar quaesquer 
meios ou poderes que lhe não e tejam expressamente conferidos nos dispo
_itivos <'Onstitudona.es. .A Pxegése do texto em questão não autoriza o ex
clusivismo dPssa "faculdade .. , pela qual ::;e quer afastar. em absoluto, a 
Tnião do uso do podere que lhe são implicitos na realização da sua missão 

constitucional. 

nrt. 116 do projecto da Commissão do Governo Provisorio prescrevia: 
"Tudo quanto não se aeha definido nesta Constituição, como pertencendo 
011 pod l' federal. ê da eomperencla exclusiva dos E tados." 

Foi justam nte o exclu-·vismo attribuido por e te artigo á attribuição 
dos tado , o que d erminou a ua completa alter~ão, ou, melhor, pode-se 
, ssiJh dizer. . sua rejeição. 
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Do historico d!t elaboraçfLo do art. 65 da nossa Constituição dá-nos 
conta B:J,rbalho, succintamente, nestas palavras, que bem demonstram a sem 
razão dos que negam á União o uso dos .poderes implicitos nas suas attri
buições. 

O projecto da Commissão do Governo Provisorio dizia: "Tudo quanto 
não se acha definido nesta Constituição como pertencendo ao poder federal 
é da competencia dos Estados." "Mas a these assim estabelecida esquecia 
os poderes concurrentes, os que pertencem á União, mas não privativamente. 
(Arts . 12 e 35 da Constituição.)" 

"A disposição parallela do projecto do Governo Provisorio sanou esse 
defeito . O Congresso Constituinte apenas alterou-lhe a redacção. Um artigo 
additivo ao 10. 0 desse projecto, propondo que sõmente se considerassem da 
competencia da União aquelles poderes que ihe eram expressamente outor
gados, - foi rejeitado pelo Congresso. Visava daJr maior expansão ao prin
cipio autonomico, mas seguramente ia além do pensamento do seu autor, 
pois redigido como se achava, tolhia á União o uso de poderes implicitos, e 
sem elles sua missão seria muitas vezes prejudicada. Tal se déra tambem 
nos E~tados Unidos da America do Norte, por occasião da X emenda das 
addic!onaes á Constituição . Não se admittiu a inserção da palavra expres
samente, considerando-se que um dos grandes ded'eitos da Confederação fôra 
a clausula que probibia o exercício de todo o poder não expressamente dele
gado, o que manietava o Congresso e o tinha levado a usar de alguns pode
res não outorgados, mas que as circumstancias tornaram necessarios. (Story, 
Comment., § 1.051, ed. Calvo.)" 

A questão da constitucionalidade da competencia da União para crear 
escolas primarias nos Estados não deve, po11ém, ser posta em face do n. 3 
de· art . 35, mas sim do n. 2 deste mesmo artigo, que estatue: 

Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas não privativamente: 
••••••• • •••• • • o ••• • •••••••••••••••• • •••••• • • • •••• • • • •••• • •••••• o • • •••••• •••• · "" 

2.0 Animar no paiz o desenvolvimento das lettras, artes e sciencias, bem 
como a immigração, a agu-icultura, a industria e commercio, sem privilegias 
que tolham a acção dos governos locaes." 

Na expressão "animar o desenvol-vimento das lettras" está implicito o 
poder de tomar a si o desenvolvimento das lettras, de crear escolas para o 
desenvolvimento das lettras? 

Barbalho, no seguinte commentf11rio, responde que não: "Note-se, diz 
elle, o emprego da expressão animar o desenvolvimento, ao passo que nos 
numeras ~, 3 e 4 do artigo, se diz - 11roviàenciar, crear, prover; deste con
fronto infere-se que a acção official nos casos deste n . 2 é mais limitada 
que nos outros, restringindo a favores e auxiliar, mas não indo até tomar 
a si o desenvolvimento das lettras . " 

Evidentemente esta interpretação se cifra em subtilezas das signtfica
ções de vocabulos . 

.Mas, que quer dizer Animar, senão dar vigor, animação, promover o des
envolvimento de (Aulette, Dicc . Contemp.); dar vida, acção, movimento, 
coragem, desenvolver (Candido Figueirep.o, Novo Diccionario); vivificar, dar 
animo, valOII', infundir vigor (1Moraes, Diccionario da Língua Portugueza). 

Ua expressão "animar o desenvQlvimento das lettras" deriva para a 
União um poder - o poder de desenvolver as lettras? E' claro que sim . 

Ora, em todo o poder se subentendem meios de realização, de consecução 
de uma finalidade. Quaes os meios de que poderá lançar mão a União, para 
exercer esse poder? Poderá a União animar o desenvolvimento das lettras, 
sem attender, primeiramente, á primeira necessidade, ao primeiro passo, de 
alphabetisar a pbantastica porcentagem de nossa população que não sabe 
ler nem escrever, que não conhece as primeiras lettras? E ' obvio que não. 

E quaes os meios para a Republica combater o analphabetismo, ANIMANDo 
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o DESENVOLVIMENTO DAS LETTRAS do modo mais efficlente, mais profícuo, mais 
fundamental? 

Ha, principalmente, entre outros, estes dois: 
a) As subvenções ás escolas primarias estadruaes; 
b) A creação de escolas primarias federaes. 
Quanto ao primeiro não ha discutir, uma vez que se accordem a União 

e os Estados em adoptal -o e resgularisal-o . 
Emquanto ao segundo, estrurá a União privada de usar esse meio - o 

meio de crear escolas - para exercer o poder que lhe é dado afim de Animar 
o desenvolvimento das lettras? 

Os do-is canones de :i:nterp.retação constituc~onal fi~·mrud<os por MaTshaU, 
são os seguintes: 

O primeiro: Deve-se demonstrar que todo poder reclamado pelo Governo 
Federal ll'ôra effectivan1ente outorgado. Não se presume a sua existencia. 
Aos que ousam affirmal-a compete o onus da prova. E' mister indicar-se 
na Constituição um dispositivo que, expressa ou implicitamente, confira o 
poder, faculdade ou prerogatlva. (Woodburn, The American Republic and 
its Government, pag. 340). 

Ora. não soffre duvida que a Constituição conferiu, expressamente, ji 

União O PODElR DE ANIMAR O DESENVOLVIMENTO DAS LETTR'AS. Eil,o ahi no n. 2 
do Art. 35: "Com1Jete ao Congresso. . . ANIMAR O DESENVOLVIMENTO DAS LET
TRAS." 

E' um poder expresso . Não é um poder presumido. 
O segundo: "Quando se verifica outorga de poder, interpreta-se larga

mente. 
Provada a legitimidade do fim, sendo constitucional a faculdade dis

cutida, Todos os Meios Razoaveis Devem ser Admittidos. A Côrte Suprema 
l.'erá restricta em determinar a existencia de um poder: será liberal, entre· 
tanto, em applicar o podea- que verificar existir. Quando o povo confere pre· 
rogaiiva, assegura tambem ampla discreção quanto ao respectivo uso ." 
(Woodburn, idem, idem). 

Este mesmo canon exegetico é assim expresso por Willoughby: "Con· 
gress must possess the choice of means, and must be empowered to use any 
means wích a.re, im fact, conducive to <the exercise of a power granted by the 
Constitution (The American Constitutional System, pag. 41). 

E Carlos Maximiliano ainda com mais clareza e precisão, firmando re· 
gras interpretativas, assim se maniifesta quanto á extensão desse principio 
de hermeneutica constitucional: "Quando a Constituição confere poder ge
ral, ou prescreve dever, ll'ranqueia tambem, implicitamente, todos os poderes 
particulares n ecessrurios para o exercício de um, ou o cum;primento de outro. 
E' força não seja a lei fundamental casuística, não desça a minucias, cata
logando poderes especiaes esmerilhando providencias." 

Deve ser entendida intelligentemente: se teve em mira os fins, forneceu 
meios para o.s attingir. Vruriam estes com o tempo e as circum.stancias: 
descobril-os e applical-os é a tarefa complexa dos que administram. A re
gra acima enunciada é com1Jletada por duas mais: 

a) onde se mencionam os n1eios para o exercício de um poder outorgado, 
não será licito implicitan1ente admittir novos meios, sob pretexto de serem 
mais convenientes; 

b) onde um poder é conferido em termos geraes, interpreta-se como 
estendendo-se de accôrdo com os mesmos termos, salvo se alguma clara 
restrioção fôr deduzivel no p1·01Jrio contexto, expresso implicitamente ." 

Ha na nossa Constituição alguma clara restrioção ao poder conferido 
á União para animar o desenvolvimento das lettras, além desta, que se lê 
no proprio contexto do n. 2 do art. 35 - sem privilegias q1te toUta?n a acçã.o 
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dos governos locaes1' Não. Logo, todos os 1neios razoaveis pelos quaes a 
União logrará exercer esse poder são admissíveis, são legítimos, são consti
tucionaes. 

Não sabemos de meio mais razoavel, mais lidimo, mais necessario, mais 
fundamental, mais efficiente, mais amplo, para prover o desenvolvimento 
<las lettras do que este: crear, diffundir, disseminar escolas de educação 
popular. 

E' o meio preliminar, o primeiro passo p3Jt'a a cultura da Nação. Que 
desenvolvimento, que eX>pansão podem ter as lettras em um paiz de anal
phabetos? 

Não se diga que ha uma restricção implicita no facto de serem incluídos 
na competencia do Congresso Nacional s6mente o ensino superior e secun
daria. 

O argumento dessa Testricção saria ii!ação, de mera sophistiearia, po'!'
que, como já vimos, ao tratar do art. 65 n. 2, o constituinte admittiu, 
cla ramente, ao recusar o art . 116 no projecto da Commissão elo Governo 
Provisorio, que a União pode usar elos poderes implicitos sem os quaes a 
sua missão seria prejudicada. Muito bem commenta Araujo de Castro quan
do diz: 

"Se a União pode dar vida, ou promover o desenvolvimento das lettras, 
a rtes, sciencias, claro ê que lhe não devem ser recusados os elementos ne
cessarios a tal fim. (.Manual da Constituição, .pag. 251) . 

A missão de educar, de alphabetisar, resulta do proprio r egimen demo 
cra tico e federativo. 

A Nação que estatue o suffira gio universal, que impõe deveres cívicos, 
que exige o serviço militar, o tributo de sangue, que nega o direito de voto 
ao analphabeto, tem o dever de ministrar a instrucção imprescindível para 
que os seus lfilhos se tornem verdadeirO'S cidadãos. 

Na Suissa, nos Estados Unidos, na Argentina, depois da lei Lainez, nos 
paizes federativos, os governos centraes fundam escolas communs e modelos, 
em todas as unidades. 

E' que a democracia só existe, realmente, numa população alphabetisada, 
e presUJppõe a educação e a instrucção do povo. 

Na inconsciencia do analphabetismo as conquistas liberacs não têm a 
mínima expressão. Não ha noção de direito, de dever e de lei. Não ha 
Constituição . Não ha o mais leve vislumbre dos sentimentos de nacionali
dade. Não pode haver patriotismo, porque não ha a elevada idéa da Patria. 

Educar ê, a um tempo, o maior dos direitos e o mais imperioso dos de
veres da Republica, que não poderá cumprir a sua alta missão se não con
verter esse dever que ê nacional, democratico, federativo e humano, no po
der de levantar da mais profunda e triste inconsciencia mais de oitenta 
por cento da Nação. 

!Sala das Commissões, '12 de Dezembro de 1922. - Elurico Valle, Relator. 
- Ferreira Braga, Presidente. - Azevedo Lima - Ta-vares Cavalcanti -
Carvalho Netto. 

Não consta da SYNOPSEJ dos trabalhos da Camara o andamento do pro
jecto. 
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Projecto fidelis Reis 

l!Jm 11 de Outubro de 1922 o Sr. Fidelis Reis j1tstifica 
o projecto de lei relativo á. obrigatoriedade do ensino pro
fissional. 

O Sr. Fidelis Reis : - Sr. Pxesidente, ouso pedir a attenção de V. Ex. e 
da Carnara para o seguinte projecto de lei, que •em breves palavras pro
curarei, em seguida, justificar : 

Art. 1° E' considerado obrigatorio o ensino profissional no Br:LSil, nos 
casos previstos nesta lei. 

Art. 2.0 Só será. aãmittido á mat-ricula nos institutos superiores da 
União, qner civis ou militares c aos a elles eq'llipwrados, nos Estados, o can
didato, a u e além dos preparatorios exigidos por lei, apresentar certificado de 
habilitaçã "J profissional. 

Art. 3.0 O certificado de habilitação profissional assegurará, em igual
dade de condições, o direito de nomeação ao que o possuir entre os candi
datos a funcçõE:s publicas quaesquer da União. 

A~t. 4. 0 Para o effeito da matricula e nomeação a que se refere o 
art. 3.0

, poderá o candidato qua ndo tivPr o certificado de habilitação pro
fissional, expedido por estabelecimento official, submetter-se â.s provas de 
habilitação que forem exigida~. perante commissões nomeadas para esse fim 
e. que funccionarão pelo espaço de tres mezes annualmen te. 

Art. 5.0 O Governo elevará ao numero que julgwr conveniente os Apren
dizados Agricolas, Escolas de Aprendizes Artifices e de Artes e O:lificios já 
existentes, e f undarâ. os estabelecimentos que ~mtender nece Esa rios pa r.a a 
plena e cabal execução desta lei. 

Art. 6.° Fica o Governo autorizado a abrir os oreditos necessarios a 
execução desta lei. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sr. Presidente, transcorrido um seculo de existencia politica autonoma, 

impõe-se-nos agora, a tudo sobrelevando, a obra de nossa emancipação eco
nomica. E' a tarefa a que somos chamados, no glorioso momento historico, 
que se abre para os destinos da nacionalidade. 

Realizai-a com a mesma galhardia do feito po!itico que commemoramos, 
G a mi~são que nos cumpre, o dever que nos indica o patriotismo, na cru
zada benemerita, em .prol dos grandes interesses nacionaes. E esses não 
são outros, do ponto de vista actual em que nos devemos collocar, no en
carar as nossas questõ·es fundamentaes, sinão os que directa ou indirecta
mente se prendem ao problema economico, ao problema da producção, na 
sua abrangente complexidade, para a fundação da immensa riqueza em que 
ha de apoiar- se a construcção gigantesca do nosso progresso e do nosso 
futuro. 
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Nem a respeito, tenhamos duvida, Sr. Presidente. Na expansão da pro
ducção e desenvolvimento das nossas inesgotaveis fontes de riqueza, no fo
mento e incrementação de todas as nossas forças vivas, para um maior 
surto economico, estão a propria garantia das instituições e da Republica e 
a segurança mesmo da sua inviolabilidade. Sem producção, sem riqueza, a 
um simulacro de independenci:t se reduz a propria soberania po!itica. Nação 
que não produz, nação que não eruriquece, nação que não se organiza eco
nomicamente, é nação que não cumpriu a sua finalidade, é nação vencida. 

Na progressão economica, pela exploração racional das nossas riquezas, 
para o ma..ximo alargamento da producção e consequente augmento e des-
nvolvlmento da exportação. está, ISr. Presidente, o alto e patriotico obje

ctivo para o qual devemos todos nós, que temos qualquer parcella de res
pon abilidade, concorrer com o melhor do nosso ~sforço e da nossa inte11i
gencia. De melhor ifórma, não teremos comprehendido a significação do mo
mento em que vivemos. 

Dotados de todos os elementos naturaes de riqueza, possuindo os maio
res depositas ferriforos do mundo, o ouro e outros metaes, solo apto a todas 
as culturas, clima o melhor, costa amplissima, grandes rios navegaveis, con
sideravel massa florestal, enormes rebanhos, que se formaram quasi sem o 
nosso esforço, a constituírem verdadeira mina ti. flor da terra, não se com
prehende, Sr. Presidente, que, decorrido um seculo de emancipação politica, 
estejamos ainda na mais estreita dependencia economica e financeira, como 
paiz devedor, onerado de dividas e com.promissos que nos consomem, em 
JUro e amortizações, o melhor do nosso esforço e da nossa actividade. 

Assignalo o facto e as circumstancias, para bem accentuar a necessidade 
da nova orientação, que se nos impõe, de transformação e de remodelação, 
para a obra de progresso e de engrandecimento, a que estamos fadados e 
que nos cumpre realizar neste trecho do continente . 

.A.doptando com a Republica o paradigma po!itico constitucional ameri
cano. com maioria de razões, r. Presidente, o deveramos ter feito n a es
phera economica, ahi em que pela audacia das concepções e ousadia de exe
cuc::ão mais se notabilizou o genio desse povo. Os Estados Unidos deviam 
ter constituido sempre para nós um grande e fecundo exemplo. No brilho 
das suas realizações e no triumpho das suas instituições, aponta-nos eviden
temente !'- gloriosa nação, em todas as manifestações de actividade, o rumo 
i n:ücado o caminho a seguir. 

E!"3 o que já. na ante- visão prophetica dos nossos destinos. nos aconse
·nava Paul Walle, a menos que quiz!!ssemos lenta, como tem sido a nossa 
eYoluc::ão. a destacar-se em flagra.nte contraste de inferioridade em um con
fronto entre as dua<; TJat::ões, nascidas contemporaneamente para as glorias 
do trabalho e os triumphos da civilização. 

Essa verdade. r. Presidente, nem os arroubos da nossa inesgotavel 
fa-::undia commemorativa conseguiriam clisfarçaJr. 

De lado a immigração e os processos de colonização que tanto influíram 
no progresso americano, de lado todos os outros factores que contribuíram 
para o surto assombroso da poderosa nacionalidade, nenhum, entretanto, a 
meu vêr. enhor Presidente, mais teria concorrido para o esplendor e gran
d"Zt a que attingiu, do que a educação e o ensino em que se caldeou a 
mentalidade yankee. 

E si perquirirmos das causas e motivos da relativa inferioridade em que. 
até bem pouco. Yinhamos permanecendo - ê exactamente nas falhas e de
~icioencias da nossa formação mental, por uma cultura decorativa, livresca, 
unilateral e incompleta, que iremos encontrar a razão precípua do estaciona
mento que retardou de quatro e meio seculos o nosso progresso. ão incor
reram os Estados unirlos 11o mesmo erro. Emquanto aqui, sob o influxo de 
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uma orientação antes litteraria do que sclentifica, nos entregavamos ao cul
tivo de um puro verbalismO>, para a formação de rethoricos ·~ declamadores, 
o povo americano, ao contTario, ia na c<Ultllli'a technica e scientifica moldar 
as gerações que haviam de impulsionar o seu progresso e criar a sua im
comparavel riqueza. E nessa orientação rumou-se a formação da mentali
dade americana, para a edificação da maior obra politica, economica e fi
nanceira de todos os tempos. 

E nós, ISr. Presidente? Resalvando o esforço de São Paulo com a fun
dação da lavoUTa cafecira, que aos olhos deslumbrados de E=ico Ferri se 
afigurou o maior facto economico do seculo XX e o que mais de trabalho 
organizado e definitivo já fundamos na ordem economica, para a transfor
mação e aproveitamento das nossas immensas riquezas naturaes? 

Nem productos esptmtaneos, como a borracha, com que nos doou a 
natureza, soubemos defender e conservar. O cacau, de consumo universal, 
a que se reduz, por exemplo, a sua industria em um Estado productor como 
o da Ba.hia? E:x.portações que havíamos iniciado - como a da carne, que 
attingira a 65 mil contos, em 1919, a da banha, que de 2. 50·8 toneladas, em 
1921, eahira a 110, em 1922 - vão, por causas diversas, se reduzindo até 
que amanhã terão cessado completamente. Para não falar de outros pro
duetos, que já não figuram no índice de nossa exportação. 

Subsistem a do assucar, velha industria colonial, grandemente desvalo
rizada, a do a lgodão com promissoras perspectivas de futuro, si a souber
mos encaminhar, a do arroz, que já poderíamos t er alargado muito além do 
limite actual e poucas outTas, em um pa.iz, como o nosso, capaz de todas 
as producções, para um volume de e:x.portação descommunal. 

Industrias, como a do ferro, de cujo minerio somos os maiores deposi
tarias, porque já a não desenvolvemos, na escala ao menos reclamada para 
o nosso consumo? Nem se allegue o facto de ser essa como a do cimento, 
da porcellana, do papel, uma industria de exigencias maiores, quanto á ca
pacidade do operaria e competencia dos technicos. 

E' que nem completo temos ainda, ISr. Presidente, o conhecimento do 
nosso sólo . 

Não faz muito, pois é dos dias da Republica, e im"Portavamos o boi da 
Argentina, a batata e a cebola de •Portugal, a manteiga e o queijo da Hol
landa, o arroz do Japão e ainda importamos o xarque do Uruguay, para só 
me referir a estes productos com que diariamente drenamos a economia 
nacional e oriundos de industrias que aqui poderíamos com exito explorar 
e desenvolver n a mais larga escala. E' bem de ver que nesse numero não 
arrólo as que, amparadas por rum proteccionismo caôlho e exaggerado, vão 
por ahi artLficialmente f lorescendo, á custa dos maiores vexames e sacrifí
cios do consumidor. 

Onde, porém, o credito, Sr. Pl":lsidente, a organização bancaria, que já 
creamos para o estimulo, a protecçã.o e a defesa da producgã.o? 

Não está, porventura, na vastidão desses problemas todo um progTamma 
dE fé realizadora para o brasileiro, cujo espírito se haja abeberado da cul
~a utilitaria que faz o progresso americano 

Já ·de uma feita o disse e aqui o repito, ST . Presidente . A uma questiio 
de educação e de ensino se resume, em ultima analyse, a solução de todos 
o~ nossos problem.as. 

No Brasil não se ensinava o homem a tTabalhar. Degrada ndo-se o que 
na de mais nobre na vida humana, que é o trabalho, que se relegava a'O 
braço escravisado, e com uma vesga concepção do destino social dos povos 
- não puderam comprehender os fundadores da nacionalidade, a missão que 
nos estava !l'eservada e a tarefa que nos cabia realizar na civilização do con-
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tinente. Aos males e inconvenientes desse facto decorr entes, addicionem -se, 
!':r. P~·esidente, os de caracter etlmico, resultantes do caldeamento a todos 
os titulos precario que se operav111 com a raça africana iruf'erior, trazida par a 
os trabalhos asperos das industrias extractivas iniciaes. 

Aggravaram-se, desta sorte, no ambiente americano, as deficiencias, jâ, 
de si notaveis do elemento povoador para a tarefa immensa que lhe era com
mettida. 

Ao portuguez ia caber riscar pelo tempo rufóra as directrizes da nova 
nacionalidade, que no h emispherio austral se p lasmava com a con tribuição 
precípua da sua estirpe. Povo generoso e cavalheiresco - com uma dilatada 
visão idealista do mundo e das coisas - faltavam-lhe, entretanto, para em
prehendimento de tamanho vulto, os r equisitos ·preponder a ntes de uma edu
cação technica que o habilitasse ao largo aproveitamento das riquezas po
tencia~.s da terra conquistada. 

Com o padre e o legista, transplantavam-se para o meio americano o. 
rhetoricismo de Coimb.ra e a philosophia contemplativa dos mosteiros me
dievaes. 

Longe de negarmos a funcção, até certo ponto n ecessaria, e m eritoria, 
dease elemEmto para o meio em formação, o vue se não pode contestar é 
que o exclusivismo de uma cultura assim orientada, não desviasse de sua 
natural caudal a civilização que de inicio aqui se devera implantar. 

Ao envés do homem !Vpto pelo preparo scientifico, para operar a trans
formação das nossas riquezas incalculaveis - com a fundação das indlls
trias ao meio adequ adas, o desenvolvimento do commercio, em amplos mol
des, a exploração racional das lavouras e das criações - prepan:avamos nas 
academias e nos seminarios, o sur to dessas gerações de sonhadores utopis
tas e declamadores platonicos da nossa Natm·eza exuberante, que, por não 
a conhecerem, não a sabiam explorar . 

Faltava-lhes o conhecimento da physica, da chimica, das sciencias na
turaes, da mecanica, das disciplinas, em summ a, que h abilitam o homem â. 
utilização proveitosa dos elementos naturaes. Si ao menos uma pagina de 
Hu..xley pudesse ter sido lida áquelle tem.po. . . Era o domínio sem contr aste 
da cultura classica - capaz, por certo, de gerar grandes oradores e lettra
dos, mas incapaz por si de realizar o progresso e o engrandecimento das 
P.ações. I-so por todo o Imperio, prolongando-se pela Republica, até quasi 
os nossos dias. Si não, abramos os annaes parlamentares da época. Veremos 
que em torno de questões de caracter .puramente bysantino e de alcance 
omenos para o progresso nacional se deflagrava toda uma eloquencia des

lumbradora de effeitos e recursos ineditos. Eram os f loreios rhetoricos com 
que se fascinava a opinião e se illudiam os políticos, a entreter em, empen ·a
ãos, o progresso do Brasil. 

Quaes. realmente, as grandes theses de ordem economica, então e ainda 
hoje debatidas, de modo a orientar governos e administrações? Sirva-nos, a 
amparar neste lance, a opinião de Albert0 Torres, o publicista illu.stre vue 
melhor. com mais patriotismo e descortinada visão das nossas necessidades, 
estudou, sob seus multiplos aspectos, o problema brasileiro. E' elle quem 
assim no!-o diz. 

A essa interrogação, responderia ainda o atrazo a que alludimos, no 
confronto a que nos arriscassemos com os E stados Unidos. E' qu e alli, ao 
influxo do espírito saxão, o ensino e a formação da mentalidade americana 
se orientaram segundo a concepção positiva das realidades con cret as e não
das abstracções e do puro verbalismo que são o nosso veso e a nossa mania. 

·l\fesmo na Republica, só ultimamente as questões de ordem economica, 
em que se ;falia da criação e lavoura, se transferiram para o Parlamento e 
aqui ganharam fõros de cidade mercê da largu eza de vistas e notavel supe-
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rioridade com que as debate a inte!ligencia privilegiada de Cincinato Braga 
e outros poucos parlamentares, aos quaes seduz o estudo desses assumptos. 
Antes constituiria., porventura, nota de escandalo que aqui se o discutissem. 

Desta maneira, productos dessa cultura, como formar os estadistas ca
pazC>s de enfrentarem a solução dos nossos hoje formidaveis problemas? J á 
Augusto Comte se admirava de como se pudesse conceber um estadista que 
não tivesse o conhecimento da mathematica. No Brasil, o mestre excelso 
se horrorisaria da fôrma por que se improvisam as maiores capacidades 
para as funcções mais complexas da difficil art~ de governar . Donde os 
insuccessos, que a cada passo presenciamos dos nossos administradores, no 
resolverem problemas para os quaes lhes escasseia essa preparação syste
matizada e indispensavel, que faz os verdadeiros homens de Estado. O que 
entre nós se vê generalizada é uma instrucção exclusivamente especulativa 
e litteraria, que já hoje não prepara o homem para a vida. 

E' contra esta orientação erronea e anachronica que precisam os reagir. 
Profissionalizar o nosso ensino, para fazer de cada brasileiro um factor de 
effectivo valor social e economico temperando-lhe ao arvorecer para a vida, 
o physico e o caracter ao contacto das realidades, na aprendizagem dos 
trabalhos manuaes - esse deve ser o ponto de partida da grande obra re
formadora . Precisamos convencer-nos de que a cultura academica, classica, 
esoeculativa e litteraria não nos basta. Essa deve ceder Jogar á que melhor 
co~·responde ás .prementes exigencias actuaes de ordem economica. 

O mundo está passando por um proceEso de profunda transformação -
e sem embargo das brilhantes apologias ao direito - que devemos todos 
amar e cultivar - o que vemos é a preponderancia decisiva dos povos e 
nações que mais se enriqueceram e melhor se apparelharam para vencer 
no campo da producção, pelo vulto de sua exportação na balança dos valo
res internacionaes. O problema poli ti co se entrelaçou de tal fôrma com o 
problema economico, que não se sabe bem onde um começa e o outro ter
mina . O typo da civilização actual ha de ter por conseguinte a feição pre
ponderante das cogitações de caracter visceralmente economico que as em
polgam. 

PC>is é neste momento de transição social e de profundas transforma
ções para o advento da humanidade nova, que se está caldeando - sem 
castas e privilegies - que descuramos, Sr. Presidente, a unica fôrma de 
instrucção e de ensino conducente á realisação desse alt" objectivo. E as.~!m . 

ao envés de uma larga disseminação de escolas technicas e profissionaes, 
para ensinar o homem a trabalhar, em cada cidade e povoado do Brasil, o 
de que cogitamos é da creação de academias e mais academias e da fundação 
de Universidades anodinas e outros estabelecimentos de ca;racter similar, 
pa ra Tirem com o.s seu diplomados, engrossar annualmente a caudal j~. o'?> 
si irresistivel dos parasitas e candidatos a funcções publicas. 

Chega a pasmar, senhores, como haja ainda quem trabalhe para manter 
legião tão numerosa e improductiva. 

Do proprio plano em que se moldou a UniverEidade do Rio de Janeiro, 
o primeiro cuidado dos seus fundadores foi a eliminação dos cursos tecbni
co". porventura os que mais nos convinham e que comstituem seguramente 
a fei<:ão mais interessante das instituições americanas congeneres, em que 
se inspiraram. Não equivale isso a dizer, Sr. Presidente, que menosprezamos 
a alta cultura . Muito pelo contrario. Mas, o que precisamos é dirigir-nos e 
governar-nos de accôrdo com as n ecessidades reaes do paiz e os reclamos 
palpitantes do momento historico que atravessamos. 

O SR. RAUL ALVEs: - V. Ex. dá licença para um aparte? O fundadoF 
da Universidade foi um só: o Sr. Presidente da Republica. 

O SR. F'IDET.IS REIS: - Ma s orientou -se e!'radamente porque foi se In-
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:>pirar no typo americano, e, n!'L organização da Universidade, deixou de hdo 
aquillo que mais nos interessava, que eram os cursos technicos. 

O Brasil precisa mais de agricultores medianamente preparados, de artí
fices em to as as profissões, de operarias que não desconheçam ou despre
zem os conhecimentos theoricos com os quaes vive em symbiose a política 
racional - medidores de terras, mestres de pontes, topographos, chimicos, 
veterinarios, electricista~. do que de sabios litteratos. Precisa, em summa, 
de technicos que devem ser o typo intermedirurio entre o sabio que faz livros, 
uteis sem duvida, e o operaria rude, que entra com a força muscular . 

A;; nossas 'eScolas estão, no geral, distanciadas da época. As re1'orm as 
por que têm pa-ssado não lhes têm alteradq o "facies" l:aerario. Pr ci~amc., 

seguir por novos caminhos, um nov0 rumo, mais de accordo com as nossas 
necessidades. 

E' nessa direcção, Sr. Presidente, que devemos, daqui por diante, orien
tar n nossa instrucção e o nosso ensino, a menos que queiramos, dentro em 
breve, transformar o Brasil numa terra de parasitas, de burocratas e de in
uteis. 

Para !l'lliar-nos, na am.pla e descortinada vereda, ahi está o exemplo 
mnericano, a grande democracia, onde o homem vence principalmente pelo 
merito que 'l.'evela e pelo eaforço que desenvolve. Precisamos confiar mais 
E>m nós mesmos, na capacidade do nosso esforço e no valor das nossas ini
ciativas. 

De lado o preconceito dos títulos para longe os privilegias nobiliarchicos 
e outros anachronismos, incompatíveis com a nova concepção da organiza
cão social dos povos. Só o trabalho eleva e dignifica o homem. 
- Nessa alla e generosa comprehensão dos destinos humanos e inspirado 
no mais profundo sentimento de patriotismo e amor ao Brasil é, Sr. Presi
dente, o projecto que acabo de ter a honra de submetter á apreciação da 
camara e ao julgamento da opinião esclarecida dos meus compatriotas. 
(Jluito bem; muito bem! O or-ador é m1tito c;umprimentado.) 

Vem á mesa e é lido o seguinte 

PROJEcro 

O Congresso Kacional decreta : 

.A.rl. 1.0 E' considerado obrigatorio o ensino profissional no Brasil, nos 
cn:>os pre•,istos nesta lei . 

.Art. 2.0 Só será. admittido á matricula nos institutos superiores da União, 
quer civis ou militares e aos a elles equiparados, nos Estados, o candidato, 
que além dos preparatorios exigidos pela lei, apresentar certificado de habi
litação .profissional; 

Art. 3." O certificado de habilitação profissional assegurará, em igual
dade de condições, o direito de nomeação ao que o possuir entre os candida
tos a funcções publicas qualquer da União; 

Art. 4.0 Para o effeito da matricula e nomeação a que se refere o artigo 
terceiro, o candidato que não tiver o certificado de habilitação profissional . 
expe-dido por estabelecimento official, submetter-se-ha á.s provas de habili
tação que forem exigidas, perante commissões nomeadas para este flm e 
que funccionarão pelo espaço de tres mezes annualmente . 

.Art. 5. 0 O Governo elevará ao numero que julgar conveniente os apre-n
dizados agrícolas, escolas de a'J)rendizes artífices e de artes e officios já 
existentes e fundará os estabelecimentos que entenda necessarios .para a 
ple!!a e cabal execução desta lei. 
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_4rt. 6.• Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios credites para 
execução dessa lei. 

Art. 7.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 10 de Outubro de 1922. - Fidelis Reis. 

Na sessão de 21 de Novembro, no debate sobre o pro
jecto relativo ao Instituto Franco-Brasileiro, faz o Sr. Gil
berto Amado as seguintes considerações sob1·e a instntcção 
profissional. 

O Sr. Gilberto Amado: -Sr. Presidente, peço a V. Ex. que me mAnde 
fornecer o projecto, cuja discussão V. Ex . acaba de annun<:iar, e o respe
ctivo parecer. (O orador é attendido) . 

Sr. Presidente, não vou occupar a hora inteira da discussão deste pro
jecto. Desejo, apenas, fazer ligeiras considerações sobre a sua essencia. 
Diria melhor, sobre a S'Ua fôrma. 

Está elle redigido nos seguintes termos: 
"Art. 1.0 Será concedida á Universidade do Rio de Janeiro mna 

subvenção especial de 50:000$ annuaes para o fim de ser fun.Jado 
e mantido um Instituto Franco Brasileiro de :Alta Cultura Scientifica e 
L itteraria, organizado com o apoio da Universidade de Paris. segunrlo 
as negociações que se entabolarem entre os Governos brasileiro e 
francez, á semelhança do que já foi feito em Roma, Londres, Madrid, 
Constantinopla, Praga e Buenos Aires, assegurando-se uma contri
buição pecuniaria ifranceza nunca inferior á brasileira. 

·Art. 2.• Esse instituto será. administrado pelo Reitor da Univer
sidade do Rio de J aneiro, que, annualmente, estabelecem o programma 
dos cursos e lições que alli serão ministrados. 

Art. 3. 0 Os cursos do Instituto Franco Brasileiro funccionarão 
de Julho a Novembro, serão feitos por professores da Universidade de 
Paris de reconhecida competencia, e terão um caracter de pura es
pecialização, não devendo se assemelhar aos cursos geraes de nossa 
Universidade. " 

Sou de accôrdo com o .projecto cuja utilidade reconheço. Accentuo que 
uma das necessidades do Brasil, do ponto de vista da formação da sua cul
tura, é a constituição de um cor.po de theorias, capazes de orientarem os 
praticos. 

O SR . ELYSEU GUILHERME: - Theoricos temos muitos, até demais. 
O SR. GILBERTO AMADO: - R eina em nosso paiz, e assim respondo ao 

aparte do venerando e prezado collega ISr. Elyseu Guilherme, o habito de 
considerar theoria o que eu penso que em summa não é mais do que pratica. 

Vou dar um exemplo. Classifica-se um bacharel, um doutor em medi
cina, um engenheiro da Polytecbnica, como theorico, porque cursou cada 
um delles uma escola de instrucção superior. Supponho que foi inspirado 
nesse criterio que o illustre collega se manifestou no seu a.parte. O bacharel, 
o medico, o engenheiro, são profissionaes. Si são theoricos o são indepen
dente>ment<e das suas respectivas profissões. Por estas, em virtude destas, 
elle.> são pra ticos . 

Falta-no;, de uma maneira geral, a alta cultura, a alta sabedoria, a ver
dadeira theoria qU:e não se obtem sinão pelo cultivo da sciencia pura. Evi
dentemente sem alta theoria nunca poderemos conseguir verdadeira pratica. 

0 SR. BIDNTO DE iMIRoL"'DA: - Muito bem. 
O SR. GILBERTO AMADO: - E isso é de tal maneira certo, de uma tal 

clareza que não pode admittir contestação. Falia-se aqui, no Brasil, com 
demasiada facilidade, em sabios, emprestando-se a esta palavra uma signifi-
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cac;;lio especial, \l)ropriamente nossa, em razão da qual, sabia ou theorico é o 
bacharel, o doutor, o homem de letras, o individuo que não vive em um 
-::irculo de activiàades materiaes propriamente di tas. 

E' soh esse aspecto p elo menos que me parece são cons ider ados os ho
mens que se dedicam ao exercicio das profissões liberaes pelo nosso illus
tre collega, Sr. Fidelis Reis, no discurso que produziu quando apresentou 
o seu projecto sobre o ensin~· J:'l'O~ issional obrigatorio . 

Nivelam-se assim ao simples executor, ao in te11prete, ao a,pplicador das 
>·erdades descobertas ou induzidas, ao que descobre e prosegue o curso mys
terioso dos phenomenos e por elles sobe âs verdades positivas .. . 

0 SR. BENTO DE MIRANDA: - A's grandes leis. 
O SR. GILBERTO AMADO: - ... os q ue nas tarefas quotidianas nada mais 

fazem que as aproveitar, nas diversas applicações concretas dos officios, ser
vindo-se dellas nas suas deducções e realizações fragmentarias, parcellada.<> ... 

Condemnar a theoria, no real sentido que ella tem, é condemnar Newton, 
Einstein; é condemnar a methematica, a geometria, sem as quaes não pode 
haver pratica. 

O SR . ELYSEU GUILHBRME: - Não se pode ir a extremos. Est moif.~ts in 
reb1ts. 

O SR. GILBERTO AMADO: - V . Ex., por exemplo, está aqui neste recinto. 
Pensa que t u do isto, esta construcção, este edifício, é pratica? Não, tudo isto 
é theoria, de que a pratica é mera, passiva, inconsciente ás vezes mas sem
pre necessaria applicac;;ão . 

O a.ut(\ffiovel que conduz V. E x., que ibella utilidade pratica! Fructo do 
tra:balho theorico . Geraçõea e gerações proseguiram nas revelações scienti
ficas de que resultou o conjuncto de principias theoricos que permittiram as 
tentativas e experiencias .praticas que elle representa. 

Si V. Ex. precisa concertar o seu a utomovel, vae procurar um mecanico, 
e elle desempenhará a sua obra, reduzido aos recursos da pratica material. 
Mas, em substancia, elle nada mais faz do que aproveitar o esforço dos sa
bias, dos que inventam, dos que descobrem, dos que pesquizam, dos que, 
guiados pelos ensinamentos da theoria, ascendem até ás a lturas onde a s cien
cia na sua pureza esplendida se revela. 

O nobre collega Sr. Fidelis Reis advoga no projecto sobre ensino pro
fissional obriga.torio que todos nós, todos os que se dirigem ás nossas facul
dades para adquirirem diplomas de medicas, bachareis ou engenheiros se 
apresentem munidos de um titulo que documente sua competencia profis
sional em qualquer officio tecbnico. E S. Ex. diz que este é o unico meio 
dE-. dar á nossa educação excessivamente theorica uma finalidade util, uma 
direcc;;ão compati>el com os elevados intuitos da politica constructiva. 

Ao meu ver, S. Ex. está confundindo as causas. Nada adianta ao me
dico, ao engenheiro, ao bacharel tocar violino, fazer sapatos. ou lavrar, em 
uma officina de marceneiro, tóros de madeira. Como processo psychologico 
d~ educação para reajustamente de disposições cerebraes anormaes ainda 
se conceberia o conselho. E' o que se pratica, aliás, em muitos paizes. Tra
ta-se de um systema de educação ·para fins hygienicos therapeuticos, ou 
sociaes. Mas é cahi.r em uma redundancia, em uma tautologia distinguir 
estudo pratico elementar de estudo pratico superior. 

Si eu vou a uma Faculdade de Direito, vou aprender uma profissão, 
como o aprendiz que vae a uma sapataria . Si eu quero, porém, attingir as 
grandes generaliza~:ões do pensamento, crear, descobrir, fazer obra de ver
dadeiro sabia, só o poderei deixando-me conduzir pelo braço da theoria, pelo 
auxilio dos metbodos scientificos que abrem o conhecimento do mundo e das 
causas aos gra.ndes theoricos que as explicam e as revelam aos praticas, os 
quaes se servem desse conhecimento para utilizarem as realidades subdivi-
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didas, as parcellas, os pedaços, os fragmentos, e formarem com ellas o con
juncto de formas e de aspectos proveitosos em que se move, confortada
mente, na sua velhice sympathica, o illustre Deputado por Santa Catharina. 

Não era, porém, isto o que eu queria dizer, Sr. Presidente, a proposito 
deste projecto. Na verdade, como espectador da vida intellectual do Brasil, 
lamento que alguns dos seus representantes ainda discutam pratica e theo
ria, como discutem, em geral, idéa e forma, em litteratura. Uma não existe 
sem a outra. Quem tem idéa tem fórma; quem tem pratica tem theoria. 

E por que não temos theoria? 
Porque não temos sabias no bom sentido da palavra. 
E' verdade que, mercê da nossa facilidade de animo, do nosso enthu

siasmo crepitante, da nossa generosidade ardente, cream-se no Brasil tantos 
sabias e genios que é no meio delles que percorremos as avenidas e ruas da 
Capital. Quantas vezes tive de reconhecer, quando escrevia nos jornaes, a 
proposito de livros e de escriptores, os excessos e delirios a que conduzem 
no meio equatorial as effusões e as exhuberancias do nosso enthusiasmo! 
Tentando a critica litteraria, quantas vezes deante de escriptores jovens de 
merecimento inecusavel, tive de emmudecer para não brigar com ell'3S, 
reconhecendo-lhes apenas um merecimento irrecusavel, uma aptidão nota
vel, quando elles desejavam que lhes reconhecesse immediatamente uma ge
nialidade superior á do Grethe e á de Shakespeare... (Risos). 

Li outro dia que o eminente medico, director da Faculdade de Medicina, 
Dr. Aloysio de Castro, a quem, aliás, admiro e cuja vida se deve acompa
nhar com a sYJTipathia que inspiram a intelligencia e o estudo, declarara, 
ao chegar da Europa, aos jornaes, em entrevista (pelo menos os jornaes o 
disseram) que S . Ex. tinha ido representar o Brasil na Liga das Nações 
e tratar com Einstein e! outros sabios do mesmo porte da resolução dos altos 
problemas scientificos que interessam a humanidade. (Risos). 

Veja-se a que excessos conduz a força da nossa imaginação equatorial! 
O Sr. Aloysio é um moço de talento, lettrado, brilhante, á altura da erudi
ção livresca do Brasil, capaz de •produzir seu bom pedaço de litteratura aca
demica, mas dahi para fallar ao mundo da eminencia em que o colloca o 
nosso delirante noticiaria ... 

Ninguem recusa aos grandes espíritos do Brasil capacidade para muita 
.::ousa . Mas obrigados pelas exigencias do meio a dividirem em varias tare
fas: obrigados a saberem uma infinidade de causas, quasi nunca logram 
~aber ao certo uma só. 

Mas, preciso reportar-me ao projecto, e dizer alfinal o que queria de 
começo. 

Não desejo apresentar emendas para não atrapalhar a trajectoria do 
projecto, cujo objectivo merece todos os meus a.pplausos. Pediria sómente 
aos seus i!lustres autores que supprimissem na redacção final as palavras de 
reconhecida com.petencia e seguintes, que forma mo complemento do arti
go 3. 0 

0 SR . NELSO')[ DE S.EU.'INA: - Apoiado. 
O SR. GILBERTO AMADO : - Com effeito, Sr. Presidente, dizendo o pro

jecto no art. 3·.0 : "Os cursos do Instituto Franco Brasileiro serão feitos 
para professores da Universidade de Paris de reconhecida competencia ... ", 
parece que admittimos nelle a hypothese de que ha na Universidade de Paris 
;professores que não são de competencia reconhecida. Parece que admittimos, 
perante o pensamento official do Brasil, neste projecto corporificado, que 
seja causa discutida a competencia dos professores da Universidade de Paris. 
Seria a nós que caberia fazer entre estes professores a escolha dos reco
nhecidamente competentes? 
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Penso que nos fica bem retirar as palavras: "de reconhecida competen
cia". Elias destoam na lei e grita.I1á desagradavelmente aos ouvidos dos 
membros do famoso instituto a que se dirigem. 

Com a suppressão destas palavras, eu pr oporia tambem a das que se 
seguem: "e terão um caracter de pura especialização". Metaphysica pura, 
sciencia pura, são expressões correntes na linguagem da alta cultura. Pura 
especiali-zação não me parece exprimir cousa bem comprehensivel, ou conhe
cida. Creio que o adjectivo, .perante a technica scientifica, não quadra com 
o substantivo, como não quadraria conjugado com generalização. Pura espe
cialização e pu1·a generalização são amphibiologias pouco recommendaveis, 
e, em summa, pouco ... 

() SR. JoAQUIM MoREmA: - Mas o projecto é politico. E' da Camara. E 
V. Ex. conhece a pureza na politica ... (Riso) . 

O SR . GILBERTO AMA.OO: - Sim; é verdade! Mas afigura-se-me que- ha 
um certo conflicto entre essa "pura especialização" requerida pelo projecto 
no art. 3. 0

, e o q.ue dispõe elle no art. 1.0
. Se queremos um instituto de alta 

cultura, como é que desejamos ao mesmo tempo dar-lhe o caracter de pura 
especialização'! E' difd'icil conciliar as cousas. Amanhã chegaria de Paris um 
professor querendo ensinar como se fabricam, por exemplo, explosivos . E' 
:pura especialização ... 

Ou se trata de ai ta cu! tura, ou de pura especialização. 
Tambem proporia a suppressão das ultimas palavras do mesmo artigo: 

"não devendo se assemelhar aos cursos geraes de nossa Universidade." 
Esta exigencia me parece por igual ociosa. Os cursos de nossas Facul

dades nada teem de geral. São tudo o que ha de mais particula r, de mais 
especial. Pois se são Fa;culdades de Direito, de Medicina, de Engenharia, 
como é que podem ser escolas de estudos geraes? !São centros de cultura 
applicada. 

O SR. JosÉ AuausTo: - São escolas profissionaes. 
O SR. GILBERTO AMADo: - rSão escolas pro<fissionaes, como bem diz o 

r; obre co !lega, com caracter pratico . Dizer que o bacharel, o nosso bacharel 
é theorico, como se diz aqui, é, permit·tam-me a expressão, menoscabar a 
palavra "theoria" , a cuja altura não pode chegar nessas escolas o pobre 
bacharel, obrigado a se prover de noções, de conhecimentos rapidos necessa
rios á sua profissão . 

Cursos geraes de nossas Universidades! Pois •mtão, o civil ista, o consti
tucionalista, da Fa;culdade de Direito; o •hygienista , o pathologista da Fa
culdade de Medicina, seguem numa ou noutra, cursos geraes? 

Ainda pleitearia a r etirada das palavras do art. 2. 0
: "E' dada autoriza

ção ao reitor da Universidade para estabelecer o programma dos cursos P. 

lições que ali serão ministrados." Preferível se me afigura que esse pro
gramma fosse estabelecido .pela propria congregação. I magine V. E x., Sr. 
Presidente, que o reitor seja um sectario, um catholico, ou um livre pensador . 

. O SR. ELYSEU GuiLHERME: - Um positivista. 
O SR. GILBERTO AMADo: - Um positivista . . . que estabeleça no program

ma a obediencia a certos pontos de vista inherentes ao seu credo, á sua 
se;ita, aos princípios mor aes, ás regras e .preceitos da doutrina que professa? 
Parece melhor que o programma seja organizado pela congregação em geral. 
pois, é de imaginar que da divergencia dos espíritos ou do concurso de opi
niões nos diversos professores resulte a composição de um pensamento global 
1"\Ue abranja as diversas modalidades do ensino superior que pedimos á 
F:rllnça. hoje, por intermedio deste in stituto, de qu e tanto beneficio espera
mos, romo pediremos, amanhã. á Allemanha, á I nglaterra, aos Estados Uni
doi:', ll Italia, quando estes paizes reconhecerem a utilidade de in iciativas se
melhantes á da França. 
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Eram estas considerações que eu desejava fazer, de passagem, a pro
poslto deste projecto, cujos intuitos louvo e cuja realização antevejo com 
sincera sympathia . (Muito be1n; muito bent, o orador é vivamente C1tmpri
!ltentado). 

Na sessão de 25 de Novembro p1"0feriu o seguinte dis
C1trso: 

O Sr. F idells Reis: (para 1tma explicação pessoal) - Sr. Presidente, na 
impossibilidade de fallar na hora do expediente, tamanho o numero de ora
dores inscriptos, fal-o-hei agora, para ligeira réplica a um discurso aqui 
proferido. 

Sr. Presidente, tenho acompanhado, com o maior interesse, tudo que 
de bem e de mal se tem dito, felizmente mais de bem do que de mal, aqui 
e fóra daqui, acerca do meu projecto, instituindo a obrigatoriedade do en
sino profissional. 

A resposta, tanto quanto me permittirem as minhas fraças forças, eu e. 
tenciono dar opportunamente, e de uma só vez, por atacado, quando o pro
jecto subir ao plenario. 

Por agora, porém, eu não resisto ao desejo de um ligeiro confronto de 
opiniões, que me parece vir a talho de foice. 

FaDando em urna das ultimas sessões, sobre o projecto que concede uma 
subvenção para a fundação de um Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cul
tura Scientifica e Litteraria, e, depois de expender, a respeito, varias e in
teressantes considerações, disse o illustre Deputado Sr. Gilberto Amado: 

"O nobre collega, Sr. 'Fidelis Reis, advoga no projecto sobre 
ensino profissional obrigatorio que todos nós, todos os que se diri
gem ás nossas faculdades para adquirirem diplomas de medicas, ba
chareis ou engenheiros, se apresentem munidos de um titulo que 
documente sua competencia profissional em qualquer officio te
chnico. E S. Ex. diz que este é o unico meio de dar á. nossa edu
cação excessivamente. theorica uma finalidade, util, uma direcção 
compatível com os elevados intuitos da politica constructiva. 

Ao meu ver, S. Ex. está. confundindo as co usas. Nada adianta 
ao medico, ao engenheiro, ao bacharel tocar violino, fazer sapatos 
ou lavrar, em uma officina de marceneiro, toros ele madeira. Como 
processo psychologico de educação para reajustamento de disposi
ções cerebraes anormaes, ainda se conceberia o conselho. E' o que 
se pratica aliás, em muitos paizas. Trata-se de um systema de edu
cação para fins hygi nlcos, therapeuticos ou sociaes. Mas é cahir 
em uma redundancia, em uma tantalogia ... " 

O SR. GILBERTO AMAOO: - E' um erro typographico; devia ser - tau
tologia. 

O SR. FmELIS REIS: - " . . . distinguir estudo pratico elementar de es
tudo pratico superior. " 

Eu não tive, Sr. Presidente, o prazer de ouvir ~!não as ultimas palavras 
do brilhante discurso do nobre representante de Sergipe. Estivesse pesente 
e, em aparte eu teria a proposito, lembrado a S. Ex. R. opinião de Einstein, 
o que para muitos, estou certo, equivaleria á. mais cabal resposta aos seus 
luminosos conceitos. A mais cabal e a mais autorizada. 

O SR. GILBERTO AMADO: - A opinião de Einstein foi reproduzida bom 
impropriedade, pelo professor João Ribeiro, n'O Jornal. 

O a FmELis ,Rms: - Por que impropriedade? Não sendo crivei que as
sim seja, · com que autoridade poderâ. V. •Ex. contrapor-se a Einstein? 
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O SR. GILBERTO AMADO: - Não me estou contrapondo a Einstein. Ape
nas disse que o professor João R ibeiro havia reproduzido, com impr opriedade, 
a meu ver, a opinião de Einstein: porque o que affirmou Einstein a .propo
sito não era attinente ao ponto de vista de educação primaria profissional, 
como V. Ex. quer, para o fim de ser aJguem admittido aos cursos das Fa
culdades. 

O SR. FIDELIS Rms: - V. Ex. achav.a desrazoavel que eu exigisse para 
os medicas ou ibachareis uma aprendizagem prO'fis.sio:nal. E isso que V. Ex . 
julgou de todo desra.zc:avel, vou demon\'ltrar que mão o é, com a opini.'í.o de 
Einstein. 

O Sn. GILBERTO AMADO: - :Mas, meu collega, isto é de Rousseau. 
O SR. FroEI.JS REIS: - V. Ex. não pode n egar que Einstein, cujo nome 

se projecta pelo mundo inteiro ... 
O SR. GnBERTO AMADO: - Mas quem está negando? Não tenho porven

tura o direito <le divngir? ! 
0 SR. AMERICANO DO BRAZIL: - Aliás, esta não é a especialidade de Eins

tein . Foi o creador da quarta dimensão, com as suas explicações sobre o 
tempo-espaço. 

p SR. GALBERTO AMADO (dirigindo-se ao orador) - Quem está discutindo 
Einstein?! Isto é uma co usa absurda. 

O SR. FIDELIS REis: -Ne m estou negando a V . Ex. o direito de diverg~r . 

Que tem, porém, improprieuade .com a essencia do enunciado? Assim, de modo ' 
formal e peremptorio, se exprime Einstein . .. 

O SR. GILBERTO AMADO: - V. Ex. me perdôe a interrupção: peço, po
rém, a V. Ex. que não p ense que quero discutir com o professor Einstein. 

O SR. FmElLrs RElls: - Estou desta forma respondendo ao nobre Depu
tado, porque S. Ex . .se referiu, em tom ironico, ao meu prqjecto . 

O SR. GILBERTO AMADO: -V. Ex. , assim, me obriga a interrompel-c d' 
novo. V. Ex . acha que o seu projecto lJOde ser ciscutido sob varias por. toR 
de ·vista? 

O SR FmEUrs iRErs: - iPor que não? Tenho até muito .prazer nisso. sobre· 
tudo tratando·-se de um espírito. brilhante como o de V . Ex. Muito me honra 
que V . Ex, se tivesse delle occupado. 

O SR. GILBERTO AMADO: - Interrompi V. Ex. dizendo que o pensamento 
-de Einstein, a meu ver, fôra reproduzido com il;nprop.riedade pelo professor 
João Ribeiro, e V. Ex. pergunta: "Com que autoridade vem o nobre Depu· 
tado discutir Einstein?" Jámais me atreveria a discutir com Einstein. Não 
posso dizer que o professor João Ribeiro reproduziu, com impropriedade, a 
-opinião de Einstein? 

Digo a V. Ex. que Einstein não estudava o processo de ensino profis
sional. 

O SR. FmELis REis: - Estudava, e vou de manstral-o. V. Ex. a ::abou 
por confessar o seu direito de divergir do pensauor a!Jemão •. 

O SR. PRESIDENTE: - Pediria ao nobre Deputado que não interrompesse 
o ora dor, a:Eim de que S. Ex. possa concluir as suas considerações, pois ha 
'll.umero para as votações. 

O SR. FroELrs REIS: - Assim, dizia eu, Sr. Presidente, de modo formal 
e peremptorio, se exprimiu •Einstein, .na memoravel entrevista, concedida a 
Moszkowiski, sobre a questão do ensino, entrevi,;Jta em bôll, opportunidade 
.aqui divulgada pelo eminente Sr. João Ribeiro: 

" Na minha opinião, disse Einstein, o verdadeiro meio de estabe
lecer um contacto entre a vida publica e a escola é instituir, com· 
pulsoriamente, o aprendizado de um officio. Todos os rapazes devem 
sa.ber um officio; qualquer que seja a escolha, devem aJcançar qual· 
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quer habilitação technica, de carpinteiro ou marceneiro, encaderna
dor, s~rralheiro, etc. _P apre ndizado technico preenche dois grandes 
propositos : a formaçao do ser ethico e moral e a solidariedade com 
as grandes massas do povo. A escola não pode ser uma fonte de 
jurisprudentes, litteratos e advogados, nem méramente a fabrica de 
machinas mentaes. Prometheu, segundo o mytho, não começou a 
ensinar aos homens a astronomia, mas principiou p elo fogo e suas 
propriedades e usos p raticas . . . " 

Seria ·esse, Sr. Presidente, o a parte que, escorado na modesta autoridade 
de Einstein, eu teria dado timidamente ao discurso do meu nobre collega. 

Para Einstein, como se vê, não parece cousa assim apenas indicada para 
a educação de anormaes o que viso com o meu projecto. E não creio estar 
em má companhia ... CM~dto be·rn; muito bem. O ot·ador é cmn1Jrimentado). 

Na sessão de 28 de Novmnbro proterhL o seg1Linte dis · 
curso: 

O Sr. Gilberto Amado: - Sr. Presidente, fallando, ha dias, sobre o pro
jecto que estabelece o Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura, tive en
sejo de, na incidencia da conversação qu e travei ligeiramente, com os meus 
co!legas, e a proposito de um aparte dado pelo meu venerando amigo, 
Sr. Elyseu Guilherme, ensaiar a lgumas observações sobre a dtfferença que, 
a meu ver, cumpr e estabelecer na comprehensão geral entre alta thoria e 
theoria simples, entre a pratica tal como é conhecida á primeira vista e a 
ve-rdadeira .pratica technica. E, de passagem, por delicadeza, havendo lido 
na vespera o discurso e projecto a,presentado por um Deputado mineiro, jul· 
guei do meu dever r eferir -me incidentemente, com boas palavras, a esse col· 
lega, achando que S. Ex. incorrera no mesmo equivoco . 

Dois ou tres dias depois, sou surprehendido com a presença na tribuna 
do alludido collega dizendo que me manifestara contra o ensino profissiona l, 
a respeito do qual nenhuma palavra dissera, e que, contra a minha opinião, 
ainda que a utorizada no dizer delle, se oppunha a do grande sabio allemão 
Einstein . I sto foi .(lito, Sr . Presidente, com o intuito evidente de me malquis
tar com esta personagem egregia do pensamento mathematico elo mundo. 
Surprehendido disse, em ligeiro aparte, -mas meu collega o que V. Ex. está 
dizendo de Einstein, é de R ousseau . 

Referia-se o illustre collega á utilidade dos officios manuaes, segundo a 
velha doutrina ·conhecida no Emilio, de Rous-seal. 

Mau pronunciava a palavra Einstein, fui surprehendido com a seguinte 
rfsposta : "Que autoridade tem V . Ex. para se contrapõr a Einstein?" 

Surprehendido e magoado, tanto mais magoado e surprehendido, quando 
acabava ele ouvir pronunciado tantologia, em vez de tautologia, porque as
sim havia sido .publicado, num erro typographico, por esses dois motivos re· 
feri -me attonito, pallido e triste, tristíssimo, porque si não tivesse verificado, 
logo, no mesmo instante que o incidente era uma excepção no Parlamento, 
nunca mais voltaria, envergonhado, como brasileiro, como homem de estudo, 
e como homem de bem. 

Isto n ão é maneira de se argumentar, em publico. 

Mas, Sr. Presidente, eu não ataquei o ensino profissional, nem sobre 
elle me manifestei. Contra o ensino profissional não ha uma só pessoa no 
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mun do . Nem o sabio Einstein, nem, por e:'\:emplo, o nosso bom continuo 
Ser apião, seu antipoda em intelligencia . .. (Ri sos) . 

O SR. OCTAVIO ROCHA: - Não apoiado; o Serapião é muito intelligente. 
(Apoiados) . 

O SR. GILBERTO AMADO: - Ainda não encontrei uma pessôa que se ma
nifestasse contra o ensino profissional. Não me refiro, é claro, a ensino 
profissional obrigatorio, que é outra cousa. Si se perguntar a qualquer in
dividuo, por mais destitu ído qu e seja de qualquer preparação, s ua opinião 
sobre o assum.pto, elle dirá logo: mas é indispensavel, é urgen te crear no 
Brasil o ensino profissional. 

O proprio Serapião, assim se manifestaria, porque "isto, seu doutô, livra
ria a gente de procurar emprego publico" (Riso .. . ) 

E, além disto, accrescentaria, vendo o outro lado da questão: "Os offi
cios acostumam a gente ao contacto cc.m o 1·eá" (Risos . .. ) 

São os deis aspectos por que se considera o ensino profissional, não eu, 
mas todo o mundo. Mas o professor Einstein achou opportuno dizer, em re
lação ao ensino profissional, alguma cousa. Seria para repetir o que toda a 
gente tem dito?! Não valeria a pena ser Einstein, para isso. Si se referiu 
ao ensino, si a elle se referiu o professor João Ribeiro meu mestre e mestre 
de muitos de nós, foi porque ha,:ia alguma cousa de novo, dito p or elle, 
que nos cumpre considerar. 

Einstein queria dizer que para que o estudo da mathematica désse em 
todos os espíritos grandes resultados, convinha começar pelo estudo da rea
lidade mecanica, da geometria figurada, representada pelos varios symbolos, 
afim de tornai-a praticamente interessante. Elle oppunha ao valor educativo 
das Jinguas, o valor da educação destinada a desenvolver "musculos intel
lectuaes ·• . 

E elle devia ter deante de si a impressão dos celebres technicttms, insti
tutos de ensino profissionaes, existentes na Suissa, tanto na Suissa allemã 
como na franceza, destinados a formar para a industria de construcção e de 
engenharia, para as industrias mecanicas e electromecanicas, mestres de 
obras, executores de estradas, desenhistas, architectos, chefes de serviço, etc. 

Institutos que taes, de vario~ grãos, sabem todos os Srs . membros da 
Commissão de Instrucção que existem em quasi todos os paizes civilizados, 
desde os righ school :!mericanos até as sua<; innumeras Yariedadl'!'; eri~tentPs 
na França, como as escolas de Artes e Officios de Chalons, de Lille, as es
colas para opera1·ios escolhidos, uns e outros destinados á pr eparação te
cbnica de trabalhadores e á sua utilização no serviço das machinas moder
nas. Tenho aqui uma série de notas que eu não leio á Camara, porque são 
cou.sa.s que todo mundo sabe, e que seria ridiculo rememcn-ar em uma c<~sa 

em que ha uma Commissão de Instrucção. ás quaes, aliás, já se teem refe
rido, com acerto e precisão varios dos collegas que della fazem parte. 

Einstein queria melhorar o que existe nestes paizes onde tanta cousa 
de bom já existe . Applicar suas palavras ao nosso caso me parecia impro
prio, no momento, pois nós estamos, nesta materia ainda n o começo, e deve
mos querer o que se pode fazer e não o que se poderia fazer. 

Aliás, não foi porque seguiu este ou aquelle methodo de ensino que 
Einstein chegou á descobertas que fez no campo da sciencia, chegou á com
posi<:ão das suas maravilhosas theorias, que deslumbram o mundo do pen
samento contemporaneo, desenvolvendo, ampliando ou :innovando no campo 
dos estudos em que se vinham exercendo Monkowski, Lorens, \Veyl, etc. 

O genio é uma predestinação. 
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E' verdade que J:l'Jaubert disse que o genio era o resultado da pacien
cia, mas tantos exemplos, vemos de revelação inesperada de en genhos ter
ríveis, que abrolham, como chammas vivas, da terra! Castro Alves sabe 
rapazinho da sua cidadezinha do sertão, e, no primeiro anno da Faculdade 
ào Recife, faz as Vozes d/Africa. No anno seguinte, O Navio Negreiro. 
Certo, a paciencia, o esforço, é muita coisa, mas ha de haver alguma coisa 
de mysterioso e enorme nessas eclosões espantosas da intelligencia crea
dora . 

Toda gente viu cahir maçã da macieira na Inglaterra; mas só Newton 
da quéda da maçã, inferiu a lei da gravitação universal. Agora, ha pessoas que 
podem esbofar-se a vida toda, e nunca comprehenderão nada, nunca verão 
nada ; nunca, lembrando-me do apologo de um escriptor inglez, nunca serão 
crucificados, isto é, n unca receberão o choque da luz, pois o Thabor é perto 
de Calvario. 

Quando J esus Christo esteve no mundo, nada havia mais abundante na 
Judéa do que outros christos. Assim reza o apologo a que me refiro: 

"Quando José de Arimathéa acabou de enterrar Jesus Christo e desceu 
pela vereda, encontrou sentado numa .pedra um mancebo que chorava e 
lhe disse : "Fazes bem em chorai-o . Elle era bom, era justo, curava os 
enfermos, fazia andar os a leijados, resuscitava os mortos; fazes bem em 
chorai-o. Então, o mancebo respondeu-lhe : "Sim, eu choro, mas não é por 
isso; eu tambem curava os enfermos, fazia andar os aleijados, resu.scitava os 
mortos, e os homens não me crucificaram. " 

Ha pessoas que nunca poderão ser crucificadas. (Risos . .. ) Quero dizer, 
nunca chegarão ao Thabor ! Porque Thabor e Cal vario são a mesma coisa. 

O autor do projecto nunca serã. crucificado. Não subirá ao Cal vario; 
não receberá o golpe de luz no Thabor. 

Mas, Sr. Presidente, não discuti o projecto. Nada tinha dito sobre elle, 
porque me pareceu que não valia a pena. Provocado insolitamente, vou dizer 
o que se segue . 

Si houvesse uma conjuração miraculosa de esforços para conseguir a 
approvação desse projecto; si o Sr. Presidente da Republica, usando dos 
meios habituaes de communicação do Poder Executivo com o Poder Legis
lativo se entendesse com toda a Camara, com a maioria que o apoia; si de 
todos os Estados recebessemos nós telegrammas nos quaes nossos chefes se 
empenhassem junto de nós, .pedindo a sua sympathia e o seu apoio a esse 
projecto; si o proprio professor Einstein passasse de Berlim um telegramma 
ao nosso Presidente, dizendo : "Presidente Camara Deputados - Rio de J a 
neiro- Rogo encarecidamente approvação projecto tal", (r·isos' .. . ) o nosso 
Presidente, teria de responder, depois de consultar á Camara : "Impossível"; 
e mandaria as razões que passo a ex pôr: 

Diz assim o projecto: 

E' considerado obrigatorio o ensino profissional no Brasil, nos casos pre
vistos nesta lei: 

Art. 2.0 Só será admittido ã. matricula nos institutos supe(r~ores da 
União, quer civis o\1 militares e aos a elles equiparados nos Estados, o can
didato, que além dos preparatorios exigidos p or lei, apresentar certificado 
de habilitação profissional . 

Veja V. Ex., Sr. Presidente, aqui não se diz qual seja essa habilitação 
profissional . Quando se falia em ensino profissional tem-se em vista antes 
de tuuo a idéa da preparação technica do operario para melhor aproveita
mento economico do individuo, a idéa da formação de technicos de todas as 
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categorias, ou a educaç'io gera: dos indivíduos pelo methodo do desenvolvi
ment•1 psychologico postos em pratica depois qua as theorias de Rousseau 
foram app!icadas e m ethodizadas por Pertalozzi, Froebel e outros no campo 
da educação. 

O intuito do projecto ê a generalização da aprendizagem dos officios 
com fim economico e com il'im hygienico, physio!ogico. Mas não só reaffirma 
elle o velho systema do "titulo", que todos sabemos o que vale, o que pode 
valer entre nós, como se revelava praticamente impraticavel. O que quer dizer 
a hi "habilitação profissional"? Quaes são as profissões ahi consideradas? 

Nos technicums suissos quando os alumnos terminam os cursos prima
rios r ecebem depois de tres ou quatro annos, conhecimentos bastantes para 
exercer as profissões lucrativas de mecanico, forjador, caldereiro, carpin
teiro d6 modelos, fundidor, ruachinista para todos os motores, decoradores de 
porcelana, desenhistas industriaes, esculptores industriaes, cinzeladores, gra
vadores, photographos, typographos, Jithographos, encadernadores, ourives, 
toda a infinita variedade da.s profissões manuaes exigidas pela industria con
temporanea nas suas modalidades mais u teis. 

Admittindo mesmo que na regulamentação ultérior ou por emenda::; se 
estabeleçam quaes são estas profissões pergunta-se como funccionarão estas 
diversas bancas examinadoras, a espalhar-se pelo paiz inteiro, para attender 
á falta de titulo quando o cidadão tiver que comparecer perante qualquer das 
repartiçõe.~ ou escolas onde tenha de provar a sua habilitação? 

Querendo desenvolver o ensino profissional, nós o fundariamos justamente 
para aquelles que se destinam ás profissões liberaes, á bw·ocracia inferior, não 
ligad a ás tarefas praticas necessarias mais directamente ao apparelhamento 
economico do paiz pelo a)>roveitamento da mocidade escolar no estudo da te
chnicll mecanlca e officios diversos. 

Na falta de titulo, o art. 4. 0 estabelece esta cousa incrivel: "o candidato 
que não tiver o certificado de habilitação profissional, expedido por estabeleci
mento official (! ! ) submetter-se-ha ás provas de habilitação que forem exi
gidas (! ! ) perante commiSsõ~s nomeadas pa.ra esse fim e que funccionarão 
pelo espaço de tres mezes annualmente." 

Quer dizer que em todas as faculdades de direito, de medicina e ae enge
nharia, em todos os institutos superiores da União, em todas as repartições 
publicas do Brasil, qualquer que seja a sua natureza, teremos que fundar o!fl
cinas, para que os alumnos possam dar p1·ovas de habilitação q11e forem ext
gidas nos diversas profissões, as quaes não são enumeradas nem siquer m
dic'adas. 

,sr. Presidente, si quizermos, amanhã, aJQui na Camara um continuo, 
um auxiliar, um official, deveremos ter de nomear bancas de examinadores 
de todas as profissões para verificar a habilitação profissional do candidato. 
AssiL"l em todas as repartições do Brasil ; assim em todas as secretarias, 
ministerios, o diabo a quatro. 

Sim, pora.ue os exames hão de ser technicos, hão de ser praticos, não 
podem ser de simp1es perguntas e respostas, porque assim não se poderia 
apm·ar a habilitação profis~ional. Não fallando já nos diversos misteres 
arti!;ticcs ou technicos diversos; mas attendo-nos sómente áquelles que con
stituem o programma das escolas de aprendizes artifices e de aprendizados 
agricola~. como ê que poderiamos desembrulhar essa complicação de e.x~une 
á porta para substituir o titulo? 

Sr. Presidente, isto ê excessivo! Excede tudo. Haverá um só Deputado 
cap&:; de dar o seu voto a esse projecto, cujo absurdo Jogo á primeira vista 
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se exlube tão patente? Nem um, por mais benevolente, esquecido dos seus 
deveres, ingenuo, ou ironlco que seja . 

Sr. Presidente. Não desejaria em caso nenhum tratar desse projecto 
pela evidencia do ~>eu absurdo. Referime ao Deputado que o apresentou corr: 
syrr.pathia, com gentileza, no corr€·r do meu discurso de outro dia . Era razão 
para S. Ex . aggredir-me com a violencia insensata com que o fez, por um 
simples aparte em que procurava apanas, com toda a delicadeza, rectificar 
uma interpretação imprecisa qu e S . Ex . dava ao meu pensamento? 

Sr . Presidente, sou multo bom . Não aggrido ninguem . iMas fiquei irr1-
tado com o nobre Dsputado. Costumo tratar todo mundo com delicadeza, a mi
nha natureza repugna tudo que é brutalidade. Mas se estendo a mão e me dão 
o pé, procuro esmagar o pé atrevido. Depois, Sr. Presidente, lendo o discurso 
que a companha o tal projecto, feriu-me uma impressão. Notei uma certa in
delicadeza de tom que irrita . 

Nem uma referencia devida aos collegas que trataram do mesmo assum
pto ! Si eu amanhã apresentar um projecto sobre reeducação de anormael!l, 
não é ,p1eu dever immediato referir-me ao projecto que dias antes apre
sentou o meu companhelro de bancada, Sr. Carvalho Netto? 

O SR. 'Euruco VALLE : - O anno passado apresentei um projecto que foi 
discutido. 

O SR. GILBERTO AMADO : -Pois bem; não lha neste discurso uma referen
cia •nem ao meu •presado e illustre collega pelo Pará, nem aos outros obreiros 
benemeritos da Comrnissão de Instrucção P .ublica que veem, lha muitos annos, 
aqui, nesta Casa, gritando em favor do ensino prof issional. 

E o projecto do Sr. Deputado José A:ugusto, que corporificou bem aquil
lo ou e se pode !fazer no Brasil? os pareceres, do Sr. Salles Junior ... 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - E o projecto anterior do Sr. Camillo Prates 
e Ep'bygenio de Sailes? 

O SR. GILBERTO AMADO: - A tudo isso não se faz aqui a menor refe
rencia, nem uma pequena allusão aos administradores mineiros, no que el!el!l 
fizeram de bom nesta materla. E, todavia, depois de citar Augusto Comte, 
~um visível impropried<:.cle, chamando-lhe "excelso mestre", insinúa desagra
daveis allusões dizendo: (Lê) : 

"No Brasil o excelso mestre se horrorizaria da forma porque se 
improvisam as maiores capacidades para as funcções mais comple
xas da dififlcil arte de governar. Donde os insuccessos, que a cada 
passo presenciamos dos nossos administradores no resolverem pro
blemas para os quaes lhes escasseia essa preparação systematizada 
e incli~pensavel, que faz os ver dadeiros homens de Estado." 

E outras cousas semelhantes visando deprimir os seus chefes, que o 
mandaram á Camara, os innumeros servidores do Estados que entre nós 
em tantos departamentos da actividade publica teem prestado com efficicn
cia a sua. vreciosa contribuição. 

E cita, ainda por cima, Augusto Comte! 
Sr. Presidente, quando ouço citar-se Augusto Comte, com tanta raclli

dade, tenho a imrr·essão de que é o autor menos compulsado no mundo. 
0 SR. OCTAVIO ROCHA: - Esta é que é a verdade. 
o SR. GILBERTO AMADO: - Quando leio Augusto Comte e verifico as 

contrafacções, as deturpações que fazem das suas doutrinas, quana.o vejo 
as aggrP.ssões . ~a ignorancia turvando a limpidez dfl.quelle pensamento que 
desceu ao fundu do que é profundo, fico indignado . 
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Aqui, diz-se, delle, nesse discurso "o excelso mestre", como s i fosse 0 
sympathico Jeremias. (R<so.) 

E as allusões ao eminc,nte Sr. Arthur Bernardes, que n unca frequentou 
o ensino profissional? ao Sr. Raul .Soares, formado, como t odos nós, nas 
escolas liberaes, em que no!' preparamos dentro dos recursos de que dispo
mos, para servir ao Brasil! 

Não se está vendo msto uma aggressão disfarçada de amigo pouco sin
cero? Falando em ensino l>rofissional, tenho obrigação de alludir ao que está 
fazendo, em meu Estado, P Dr . Graccho Cardoso, eo cuja p lataforma se 
encontram consubstanciadas as melhores idéas a este respeito, as idéas que 
podem ser realizadas, iuéas que começam a ser executaà:1 !> . 

Juntarei ao meu discurso um trecho da plataforma do illustre Presidente 
do meu Esl:.'l.do, sohre ensino pro>'.'~::.ional. 

Está portanto provado que não tratei Einstein. Não é esse homem que 
se discute. 

Para que se discutir Einstein em t:m Parlamento politico qu e tem un
tos assumptos importantes para tratar? Não é possível admirt ir !)ne Einstein 
esteja tão barateado . Uma das ~uas tbeorias mais acceitas, das em que m ais 
se acredita é aquella em que elle adapta o principio do tempo total nas suas 
rela<;ões com a "\oC'Ioricl.ad•! da Jl;z lJm óos seus vulgarizadores rliz o seguint'!. 
a proposito desta theoria: 

"Pensa Einstein que se nos pudessemos inven tar um apparelho, da 
fórm'l., por exemplo, de um canhão, e dentro desse apparelho pudessemos 
introduzir uma bala, a qual contivesse um homem, impressa a esse projecW, 
pelo disparo uma velocidade igual ou approximada á da luz v iajando nà 
direcc;:ão da altura e dispendendo nesse trajecto um anno para ir e um anno 
para voltar. esse homem gastaria apenas dous :tnnos, teria viajado dous 
seculos. 

De maneira que elle em chegando aqui, de volta, encontraria netos, tal.-1.
ranetos, o mundo todo transformado, tudo differente . Estou convencido de 
que o autor deste projecto, metteu-se em uma destas balas : nunca mals appa
receu. (Risos.) E' preciso pegar esse homem. (Risos.) Dizia eu que as 
idéas a que o nobre Deputado se referia eram de Rousseau e, então, tomei 
aqui alguma;; notas, méramente episodicas para fazer uma seriaç.\io de eru~ 
dic;:ão facil. (Lê) : 

Como se vê, Sr. Presidente, o ensin o do discurso do Sr . D eputado por 
Min.J.S é velho. inguem o discute mais. Todo o mundo trata de applical-o. 
l\Ias neste assumpto ninguem o estuda pela feição que lhe quiz dar o mesmo 
Deputado porque tudo que a elle se reporta constitue a essencia do Tay
lorismo que, como sabe o illustre collega, Sr. Andrade Bezerra, é o que na 
materia merece hoje a acceitac;:âo dos paizes mais a diantados . 

Aqui está o livro em que se condensam os methodos e systemas do 
T aylorismo, do Scientific Management, que não leio á Camara prura não 
tomar o seu tempo com co usas que toda a gente pode ler. 

Precisamos legislar já e ja. sobre o ensL'1o profissional, mas de maneira 
a ser resolndo, applicado, e não para simples exhlbição. 

Precisamos sobretu do só fallarmos do que soubermos, do que t ivermos 
visto, do que tivermos estudado e aprendido de Yerdade. Ha muita gente 
que só pode fallar do que não sabe, do que nunca estudou, do que nunva viu. 

E Isto me recorda, para terminar, outro apologo do mesmo escriptor 
inglez a que no começo me referi. E ' a historia do pescador tagarella. 
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Era um pescador que não vinha á tarde á sua ilha sem que narrasse 
um facto ou uma maravilha que tinha visto. Chegava de tarde e d1z1a: 
Hoje vi os tritões do mar, as nymphas de crubello louro, as sereias de olhos 
verdes e na aldeia toda a multidão o rodeava e ouvia encantada aquellas 
narrativas. Todo o dia a mesma historia. íMas um dia, o pescador chegou 
e nada disse. Passou silencioso entre as alas attonitas dos aldeões que o 
viam pela primeira vez emmudecido. E' que elle, desta V'eZ. de facto, tinha 
visto os tritões, as sereias de olhos verdes, as nymphas de cabellos dourados. 
Nunca mais fallou. Praza aos céos que túdos aquelles que faliam do que não 
sabem, vejam algum dia os tritões do mar, as nymphas de cabellos dourados, 
as ~ereias de olhos verdes. . . (Mttito bem, muito bem. O orador é vivamente 
c·•tmprimentado). 

TRECHO DA PLATAFORMA DO SR. GRAOCHO CARDOSO, A QUE SE 
REFERE O SR . GILBERTI) MUDO 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

"Pondo de parte o t.J.Ue ainda nos resta fazer quanto á organização, ao 
espinto e aos methodos do ensino primario commum, cumpre accentuar o 
devu- que ao Estado toca de completar esse ensino, de maneira que o alumno 
da €·scola primaria tenha ao seu alcance 'os meios de adquirir os conheci
m<>.ntos praticos, que lhe permittam o exercício de uma profissão neste ou na

quelle ramo da industria nacional. 

Quando se elabora, porém, um programma de ensino profissional, o pri
meiro entrave que se antepõe é o de ser essa qualidade de ensino, de todas 
a mais dispendiosa. As installações sobem a dezenas de contos de réis; o:s 
edifícios devem ser construidos, visando um plano especial; o corpo ensi
nante ha de ser recrutado entre os mais proficientes e, por esta razão m esma, 
entre aquelles aos quaes as remunerações insufficientes não satisfazem. 

Desta sorte, quem intente organizar o ensino pro<fissional technico ha 
de tomar por melhor conselho observar: primeiro, os recursos lque se fazem 
mistêr, tanto prura a montagem, quanto para o custeio dos cursos; segundo, 
a possibilidade de obter especialistas de verdade, quer para a docencia das 
aulas theorico-praticas, quer para a aprendizagem das officinas. 

Nestas condições, uma elementar prudencia aconselha a começar por 
instailações nimiamente modestas, cujo funccionamento seja, desde o inicio, 
assegurado pela propria producção do estabelecimento e, quando esta não 
baste. mediante auxilio diminuto do Governo. 

Vem ao caso lembrar que a unica orientação de ensino technico que se 
casa ás condições mesologicas nacionaes, é a que procura pelo intenso mo
vimento industrial das suas officinas dar ao alumno ensejo de trabalhar em 
obras de valor pratico e de acabamento commercial, de modo a permittir o 
consumo da producção escolar. Este criterio redunda, evidentemente, em 
economia do custeio do estabelecimento e faculta remunerar pecuniariamente 
o trabalho diario do alumno, sem o que nenhum permanecerá no curso até 
âs provas finaes. 
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l\fas não basta fixar o- roteiro basico da escola profissional , Importará 
alrds. verificar em que genero de actividades industriaes ou commerciaes 
cumprirá educar, se com tendencia urbana ou com caracter accent uadamente 
rural. Sergipe preciza de uma e outra causa: de ensino profissional agrí
cola e das industrias derivadas da agricultura, e do ensino profissional pro
priamente dito. E dada a importan cia das s u as industrlas assucrureira e de 
tecelagem, bem medindo e considerando as suas necessidades mais á vista, 
chegaremos lá conclusão de que o ensino profissional que mais n os convém, 
neste momento, é o da mecanica pratica agricola, applicada á conducção de 
motores e aos reparos de machinas, usinas e engenhos, em ger al, e ás pe
quenas installações indust r iaes de beneficiamento de productos de origem 
mineral e vegetal. E attentos os extraQII'dinarios progressos da electro-te
cllliiêa, dos motores de combustão interna ou de explosão, é claro não ser 
possível excluir esse en sino complementar da mecanica de um progr amma 
racional de ensino dessa especialidade. Estava, pois, naturalmente indicado 
como correspondente ás necessidades locaes, o curso de mecanica pratica, 
instituído pelo Governo Federal, a cujo programma pr etendo annexar dous 
outros cursos: o de montadores electricistas e de conductores de machinas 
e vehiculos, no genero dos que, ha longos a nnos, funccionam no I nstituto 
Parobé, da Escola de Engenharia de Porto Alegre." 

Em 29 de Novembro faz as seguvntes considerações : 

O Sr. Fidelis Reis (sob1·e a acta): - Sr. Presidente, desejo fique consi
gnado •que já estava o Sr. Gil'berto Amaro concluindo o seu discurso, na 
sessão de bontem, quando entrei no recinto. Não ouvi sinão as u!timas 
palavras da sua oração. 

Teria sido o motivo por que tão a gosto se sentia S. Ex. no setear-me 
com o seu humorismo ao combater o projecto que tive a honra de submetter 
á apreciação da Camara, instituindo a obrigatoriedade do ensino profissional. 

Era muito . natural que de S. Ex. partisse o primeiro golpe contra essa 
medida. O contrario é que seria de extranhar. 

Ha, porém, vivos symptomas de que a orientação que pro1pugno é a que 
h a de prevalecer. 

Não importam os pequenos tro,peç-a ~: do caminho, quando se visa com 
descortinado patriotismo a solução dos grandes problemas da nacionalidade. 
Nessa orientação é •que havemos de molda r o espírito das gerações de 
amanhã. 

JJJssa confortadora certeza no l-a deu, ·Sr . Presidente, a attitude da Com
missão de Instrucção Publica desta Casa, reunindo-se logo ap6s o dis
curso de S. Ex . , para apoiar com felicitações ao modesto autor do projecto, 
o substitutivo do illustre Deputado Sr. T avares .Cavalcanti, no ·qual estão 
consubstanciadas, sinão ampliadas, todas as idéas do projecto, tão malsi
nado ·pelo representante de ·Sergi.pe. JJJ <S. Ex., de envolta com ref~encias 
ao ·continuo Serapião, ruffirmava da tribuna, momentos antes, que além do 
meu, não teria o projecto um s6 voto nesta Casa. Por aJqui já deve S. Ex. 
confessar o seu desapontamento . . . 
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Quanto ao mais, eu entre.g<> S. Ex. a Einst.ein, -com quem ajuetal'á as 
contas, n a discordancia em que se encontram no encarar a questão da 
vantagem ou não da a prendizagem profissional, agradecenão-lhe o Sr. João 
Ribeiro a puxadela de orelhas com que o mimoseou, para não vir de outra 
feita citar com impropriedade a opinião dos sa:bios allemã.es . 

E Ein.stein, Sr . P residente, ê sabio e philosopho de verdade e não. . . de 
bobagem . (Muito bem; muito bem. J 

Em 28 de Noventb1·o a Commissão de Instntcção P1tblica assi1n se p1·o
nuncia otterecendo U?'lt substitutivo: 

A maioria da Commissão de Instrucção tem já definido e consagrado o 
seu modo de ver relativamente á necessidade da instituição e diffusão do en
sino profissional no Brasil. 

Em diversas reuniões do anno passado, lfoi este as;;umpto, amplamente 
debatido, em torno dos •Projectos apersentados, em 1920, pelos Deputados 
Camillo Prates e Ephi•genio de Salles, e, 1921, pelo nosso eminente collega, 
Sr . Eurico Vall€1. O voto do actu al Relator concluiu ·por um substitutivo que 
condensava as idêas dos pro:;ectos iniciaes. e ainda as dos 6rR. José Augusto 
e Azevedo ISC'dré e . assim. prescrevia a <f undação de es·colas profissionaes em 
todas as regiões do Brasil, mediante accõrdo entre a União e os Estados e a 
divisão das respectivas despezas e a creação de . Escolas Normaes de Artes 
e Officio!'! para a formação de mestres . Esse VQto teve a assignatura da 
maior ia da Commissão. tornando-se, ass1m, .parecer, e foi remettido á. Com
missão de Finanças. onde, infelizmente, não teve a nda mento. 

Estivesse fundado o ensino profissional n o Brasil, fosse já lei o pro
jecto emanado desta •Commissão, ainda com o actual Relator, de vbrigatorie
dade do ensino primaria, e teria toda opportunidade •agora a discussão dessa 
outra these que o projecto n. 257, de 1922, do illustre Deputado Fidelis Reis 
su.scita, isto ê , a da obrigatoriedade da instrucção profissional. 

Tornar, porém, obrigatorio um ensino para o qual o Estado a inda não 
apparelhou devidamente a n ação, dotando-a dos elementos essenciaes á sua 
consecução, antes de ser obrigatoria a instrucção basica das primeiras let
tras, afigura-se á Commissão uma impossibilidade, embora tenha por si va
liosíssimos argumentos e seja uma generosa aspiração. 

Bem o comprehendeu assim o illustre aut<>r do projecto, que não insti
tuiu propriamente a obrigatoriedade geral do ensino technico, mas a deter
minou para dou s casos restrictos, que foram a matricula nos cursos supe
riores, civis ou militares, e a nomeação para o exercicio de funcções pu
blicas, limitando-se, porém, neste ·ca so, o certificado de ha:bilitação pro
fissional a assegurar a preferenda em igualdade de condições. 

Bem comprehendido o intu1to do projecto, elle oê, antes, o de nobilitar 
o ensino technko, fazel-o penetrar nas altas camada-s sociaBs e politicas, 
tor nando-o uma condição essencial ao ing r esso nos institutos superiores de 
ensino de onde em regra .geral, sahem os dirigentes, e ao mesmo tempo fazer 
sentir que as artes e officios não devem nem :podem ser o apanagio das 
classes menos favorecidas da fortuna. Tende mesmo a nivelar a sociedade, 
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e democratizai-a sob o influxo obrigatorio da offiocina. Sob este asnecto não 
lhe podem ser regateados applausos e louvores. - ' 

Mas, voltemos ao rponto de partida: ,para esta salutar reforma, 0 pri
meiro passo é a oreação dos centros de aprendizado, onde se irmanam 0 
filho do operaria e o do capitalista, o do burocrata modesto e o do detentor 
da culminanda politka e admini~trativa, o aprendiz, filho do artifice hu
milde, e o do alto industrial. 

O primeiro passo, portanto, não pôde ser outro sinão o de disseminar 
por toda a parte as escolas profissionaes. Mas este problema é de tal modo 
conjugado com o do ensino primaria que se não pôde resolver um sem 0 
outro. Na escola primaria, o ensino technico tem um alto effeito educativo, 
adestrando e desenvolvendo o uso do apparelho sen sorial e a actividade mus
cular, ao mesmo tempo que habilita para a escolha da •profissão. Na escola 
profissional, o ensino das primeiras lettras desenvolve a intelligencia, o senti
mento e a vontade, e ao mesmo tempo que aperfeiçôa o caracter, fornece ao 
aprendiz o meio de melhor comprehender, assimillar e resolver os problemas 
de sua arte. Assim, em toda escola primaria deve ser obriga to rio o ensl!Iu 
do desenho, dos trabalhos manuaes, odos rudimentos de artes e oificios, ou da 
industria agrícola e pastoril, conforme as conveniencias dos alumnos ou as 
necessidades da localidade escolar; na escola profissional, deve haver sempre 
a classe onde se ministrem as primeiras lettras aos aprendizes que levarem 
instrucção nulla ou deficiente. 

Consequencia: não basta instituir a obrigatoriedade na lei; é misttot· 
dotar o paiz do necessario apparelhamento pedagogico. 

Para esse desicleratum, devem voltar-se, mais do que nunca, as vista;, 
do Governo -e as dos legisladores . 

Reduzir a solução do caso â mera exigencia do certifica>do de .habilitaçlto 
profissional para a matricula nos institutos superiores, isto é, crear mais um 
preparatorio, a nosso ver, é muito rpouco. Onde esses candidatos irão !l,dquirir 
esses conhecimentos, sendo, como são, deficientes os estabelecimentos offi
ciaes? O projecto !Prevê a difficuldade e, em seu art. 4°, prescreve a presta
ç:ão dos exames perante> commissões nomeadas, que funccionarão durante tres 
mezes, annualmente. E' claro que os demais rpormenores são deixados á re
gulamentação. Os candiaatos preparar-se-hão onde e ncontrarem officinas, fi
cando apenas no dever de provarem a sua habilitação perante taes com
missões. Parece que esse processo difficulta as matriculas sem attingir o 
fim collimado. O que é necessario, neste caso é introduzir o ensino technico 
nos cursos secundarias que habilitam â matricula nos institutos de ensino 
superior. • 

Teremos assim os typos normaes -do ensino que o poder publico julgai" in
dispensa.vel a taes candidatos que. ao me~mo t empo rece'berão uma ins trucção 
que os habilitarA ao exercicio de qualquer profissão technica caso não quei
ram ou não possam diplomar-se nos cursos superiores. 

Nestas {!Ondições, a Commissão de Instrucç:.ão, applaudindo o pensamento 
do projecto n. 257, de 1922, propõe o seguinte surbstitutivo : 

{) Congresso ~aciona! decreta : 
Art. 1. o E' considerado obrigatorio o ensino profissional, no Brasil, no• 

casos •previstos nesta lei. 
Art. 2. o Em todas as escolas primarias subvencionadas ou mantidas pela 

União, farão parte obrigatoriamente dos programmas : desenho, · trabalhos ma
nuaes e rudimentos de artes e officios, ou industrias agrarias, conforme as 
conveniencias e as necessidades da população escolar. 
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Art . 3 . 0 No Col!egio Pedro li e em quaesquer estabelecimentos de instru
cção secundaria mantidos pela União, como tambem nos equiparados serão 
installadas aulas de artes e o.Dficios, sendo livre ao alumno o escolher da
quelle em que se queira especializar não se dando porém, o certificado da 
conclusão do curso sem essa especialização. 

Paragra:pho unico. Os •que •pretenderem o certi.ficado de habilitação pro
fissional, sem haverem cursado estabelecimento de instrucção secundaria offi
cial, serão admittidos a prestar o respectivo exame para esse fim em qual
quer estabelecimento official ou equiparado . 

Art. 4. o O certificado de habilitação ·profissional assegurará, em igual
dade de condições, o direito de nomeaçãc ao que o possuir, entre os candi
datos a funcções publicas quaesquer da União. 

Art. 5. o O Governo entrará em accôrdo com os governos dos Estadv.> 
para a fundação de escolas profissionaes nos territorios destes, podendo a 
União concorrer com metade das despezas necessarias ao custeio e apparelha
mento destas . 

Art. 6. o Sem prejuízo do disposto no artigo aríterlor, o Governo elevará 
ao numero que julgar conveniente os Aprendizados Agrícolas, Escolas de 
Aprendizes Artifices e de Artes e Of,flclm:: já existentes e fundará O>l demais 
estabelecimentos technicos rque entenda necessarios. 

Art . 7. o Fica o Governo autorizado a abrir os creditos necessarios á 
execução desta lei e a exopedir os respectivos regulamentos. 

Art. 8 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
•Sala das ·Commissôes, 28 de Novembro Ide 1922. - Fer1·eira Braga, Presi

dente interino, com restri·cções, por entender que a obrigatoriedade é inconsti
tucional. - Ta'l:ares Oavalcq-nti, R elator. - Car valho Neto. - Anstregesilo. 
- Azevedo Lim~a. - Etbrico Valle, com restricção, quanto á redacção do 
art. 1. o. 

Em 10 de Dezemb1·o de 1923 a Gommissão de Finanças assim fallou : 

O Sr . Deputado ::Fidelis Reis, a quem a nobre paixão pela solução do 
problema do ensino profissional no Brasil tem inspirado interessantes traJba
lho~. apresentou so·bre o assumpto, o p ro jecto n. 2-57, de 1922, ao .qual a 
Commissão de Instrucção Publica, mantendo-lhe as idéas capitaes, of.ferece 
um substitutivo. 

Tra1:a-se, nem mais, nem menos, de elevar o nível por assim dizer, 
social, do estudo das artes e offi<.:ios, assentar, como -conserquencia, em, 
orientação mais pratica, a educação dos moços brasileiros de todas as classes, 
responsaveis pelo futuro de um paiz que sómente do tra~balho póde esperar 
a diflnitiva grandeza, 'J)ara que fol talhado. 

A Commissão de .Finanças opma, pols, que a materia digna da discussão 
do Parlamento, e exopressa, como .se ·acha em forma de auctorização a parte 
em que dispõe sobre a despeza, seja levada ao debate. 

Rio, 10 de Dezembro de 1923. - B tbeno Brandão, Presidente. - Octavio 
Mangabeira, R elator. - Ann-anao BU7·Zamaqtbi. - Thomaz Rodrig1bes.-Altino 
Arantes, com r estricções. - Arth1w Oola.1·es Moreira. - Bento JJ.fi?·anda, com 
restricç;ões. - Vicente P iragibe. - Roà1·igues Alves Filho. Oscar Soares. 

Em 15 de De~tr,mbro é a.?>provaào em 1" disetbssão e em 20 em 2", em 22 
na 3" dist·ussúo. 
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O Congresso Nacional de<.:reta~ 

Art. 1." E' conside;·ado obrigatorio o ensino profissional, no Brasil, nos 
casos previstos nesta lei 

Art. 2. o Em todas ag escolas primarias subvencionadas ou mantidas pela 
União, farão parte ob1·igatoriamente dos ~rogrammas: desenho, trabalhos ma
nuaes e rudimentos de arte5 e officios ou industrias agrarias, conforme as 
conveniencias e as necessidades da população escolar. 

Art. 3. • No Collegio Pedro II e em quaesquer estrubelecimentos de 
instrucção secundaria, mantidos pela União, como tambem nos equiparados, 
serão installadas aulas ·de artes e officios, sendo livre ao alumno o escolher 
aquelle em que se queira espec:a.lizar, não se dando, p01rém, o certifkado 
da conclusão do curso sem essa especialização. 

Paragrapho unico. Os que pretenderem o certificado de habilitação pro· 
fissional, sem haverem cursado estabelecimento de instrucção secundaria offi· 
cial, serão admittidos a prestar o reapectivo exame para e.sse fim, em qual
quer estabelecimento official ou equiparado. 

Art. 4. 0 O certificado de habilitação profissional assegurará, em igual
dade de condições, o direito de nomeação ao que o possuir, entre os can· 
di da tos a funcç:ões publicas quaesquer da União . 

Art. 5 .• O Governo entrará em accõrdo com os Governos dos Estados 
para a fundação de escolas profissionaes nos territorios destes, podendo a 
União concorrer com metade das despezas necessarias ao custeto e apparelha· 
mento destas. 

Art. 6. o Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o Governo elevarâ 
ao numero que julgar conveniente os Aprendizados Agrícolas, Escolas de 
Aprendizes Artifices e de Artes e Officios já existentes e fundará os demais 
estabelecimentos technicos que entenda necessarios. 

Art. 7. • Fica o Governo antorizado a abrir os creditos necessarios á 
execução desta lei e a expedir os respectivos regulamentos. 

Art. 8." Revogam -se as disposições em contrario. 

'Sala das Com missões, 22 de Dezembro de 1923. - Joviano de Castro. 
Euclides Malta. - Pinheiro Junior. 

O projecto é remettido ao Senado na mesma data. 

Na sessão de 8 de Setemb1·o ele 1924 a Gommissão de Legislação dá o se11 
pa1·ece1· cO?n emen,da: 

O projecto da Camara dos Deputados n. 361 A, de 1923, considera 
obrigatorio o ensino profissional no Brasil, nos seguintes casos: 

a) em todas as escolas primarias subvencionadas ou mantidas pela União, 
nas quaes serão ensinados obrigatoriamente - desenho, trabalhos manuaes 
e rudimentos de artes e officios ou industrias agrarias, conforme as conve
niencias e as necessidades da população escolar; 

b) no Col!egio Pedro II e em quaesquer estabelecimentos de instrucção 
secundaria, mantidos pela União, bem como nos equi;parados nos quaes serão 
installadas aulas de artes e officios, sendo licito ao alumno escolher aquella 
em que se queira especializar, não se dando, porém, o certificado da conclusão 
do curso sem essa especialização. 

As diversas disposições do projecto desenvolvem e completam essas duas 
theses capitaes. 
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E' indiscutível a necessidade de animar, desenvolver e generalizar o en
sino profissional no Brasil, cujo progresso materialmente tem a esperar 
do trabalho e da a;ptidão dos seus filhos. E' indiscutível tambem que 
a União. inte!'pretando o n. 2 do art. 35 da Constituição, no sentido de 
preparar e instruir os cidadãos para o ex!"rcicio dos direitos e deveres que 
lhes confere o regimen republicano, acceito para a felicidade moral, intelle
ctual e material do paiz, tem se julgado competente, com acquiescencia e 
encomios geraes, para fundar em todo o paiz, aprendizados agrícolas, escolas 
de aprendizes artífices e de artes e officios, de real proveito e prosjJeridade 
crescente. 

Mas, como observou o illustrado relator da Commissão de Instrucção da 
Camara dos Deputados, "este Pr<~blema é de tal modo conjugado com o do 
ensino primaria, que se não póde resolver um sem o outro", accrescentando: 

"Na escola primaria, o ensino technico terp. um alto effeito educativo, 
adestrando e desenvolvendo o uso do apparelho sensorial e a actividade mus
cular, ao mesmo tempo que habilita para a escolha da ,profissão . Na escola 
profissional o ensino das ,primeiras le>f.tras desenvolve a inte lligencia, o senu
mento e a vontade, e, ao m esmo tempo •que aperfeiçoa o caracter, fornece 
ao aprendiz o meio de melhor comprehender, assimilar e resolver os proble
mas de sua arte. Assim, em toda a escola prime-ria deve ser obrigatorio o 
ensino de desenho, dos trabalhos manuaes, dos rudimentos de artes e officios, 
ou de industria agrícola e pastoril, conforme as conveniencias dos alumnos 
ou as necessidades da localidade escolar; na escola profissional deve haver 
sempre a classe onde se ministr.em as primeiras lettras aos aprendizes que 
levarem instrucção nulla ou deficiente." 

Baseada nestas ' ponderações, a Commissão de ·Constituição e Justiça da 
Camn.ra apresentou um substitutivo ao projecto ,primitivo offerecido áquella 
Casa do Congresso, o qual exigia para a matricula nos institutos superiores 
da União civ'is ou militares, e para investidura em cargos publicas, apre
sentaç:ão de certificado de habilitação profissional. 

Por mois louvavel que <fosse a intenção que presidiu á apresentação do 
projecto, este convertido etn lei, teria de encontt·ar fortes obstaculos. que 
o condemnariam á inexequibilidade, ou, pelo menos, a uma execução falha e 
improfícua, pela falta de necessario apparelhamento pedagogico, de que se 
sente o paiz inteiro, como bem observou o digno relator, já citado. Nem po
deria melhorar a sua sorte a providencia no mesmo consignada da nomeação 
de commissões examinadoras para dar certificados de habilitação aos candi
datos, que não os tivessem obtido em estabelecimentos officiaes . A instituição 
de taes commissões poderia illudir a exigencia legal, desmoralizando o ensino 
profissional, tirando a este a uniformidade e o methodo que devem presidir 
a sua diffusão, como aconteceu em algumas épocas e em alguns Jogares com 
os exames ,parcellados de preparatorios, para a matricula nos cursos supe
riores. 

O substitutivo procurou sanar os inconvenientes apontados e lançou bases, 
que parecem seguras, para o desenvolvimento do ensino profissional. 

Entretanto a Commissão de Justiça e Legislação 'Pensa que o art. 1• estâ 
reclamando uma modificação, com o fim de evitar increpação de inconstitu, 
cionalidacle ao projecto, apezas de ser declarado nelle que o ensi no profissional 
serâ. obrigatorio, nos ca.sos vrevistos na. lei. 

Si a Constituição dá ao Congresso Nacional a incumbencia não privatit•a, 
de ani1na1·, no paiz, o desenvolvimento das a1·tes (art. 35, n. 2), tal auto · 
rização não comportaria a !faculdade de decretar a obrigatoriedade do ensino 
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das artes pode assim entender o apurado zelo pela execução do Pacto Funda
mental; mas é de notar que este artigo se completa .com a disposiçãú do ar
tigo 5°, no qual a regra constitucional é respeitada, pois ahi se estabelece 
que "o Governo entrará em accôrdo com os Governos dos Estados para a 
fundação de escolas profissionaes nos territorlos destes, .podendo a União con
correr com metade das despezas necessarias ao custeio e apparelhamento des
tas", o que exclue a ideia de autoridade exclusiva para a decretação da allu
dida obrigatoridade. 

Assim a Commissão apresenta ao projecto a seguinte 

EMENDA 

Substitua-se o art . 1 o pelo seguinte: 

Art. 1. 0 O ensino profissional no Brasil será ministrado de accôrdo com 
as disposições desta lei. 

Sala das Commissões, 8 de Setembro de 1924. - Adolpho 
dente. - Cunha Machado, Relator. - E~tzebio de .And1·ade. 
Monteiro, vencido. - Aristicles Ror:ha. 

Gordo, Presl· 
J e1·onynto 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 15-s, DEl 1923, A QUE SEl REFERE O 

PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • E' considerado obrigatorio o ensino ,profissional, no Brasil, !109 

casos previstos nesta lei. 
Art. 2. v Em todas as escolas primariB$ subvenciomdlas ou mantidas pela 

União, farão parte obrigatoriamente dos ,programmas: desenho, trabalhos 
thanuaes e rudimentos de artes e officio!:', ou industrias agrarlas, conforme 
as conveniencias e as necessidades da população escolar . 

Art. 3. o r o Collegio Pedro II e em quaesquer estabelecimentos de 
in~trucçilo secundaria, mantidos pela União, como tambem nos equiparados, 
serão installadas aulas de artes e officios, sendo livre ao alumno o escolher 
daquelle em que se queira especializar, 11ãú se da.ndo, porém, o certificado da 
conclusão do curso sem essa especialização. 

Paragrapho unico. Os que pretenderem o certificado de habilitação pro
fissional, sem haverem cursado estabelecimento de instrucção secundaria of
fic!al, serão admittidos a prestar o respectivo exame para esse fim em qual
quer estabelecimento official ou equiparado . 

• 'U't . 4 . 0 O cer.tificado de habilitação profissional assegurarâ., em igual· 
dade de condições, o direito de nomeação ao que o possuir, entre os candidatos 
a funcções publlcas quaesquer da União. 

Art . 5. o O Governo entrará em accoroo com os Governos dos Estados 
para a fundação de escolas ,profissionaes nos territorios destes, podendo a 
União concorrer com metade das despezas necessarias ao custeio e apparelha
mento destas. 

Art. 6. o Sem prejuízo elo diSJ)Osto no artigo anterior, o Governo elevam 
ao numero que julgar conveniente os Aprendizados Agrícolas, Escolas de 
Aprendizes Artífices e de Artes e Officios já existentes e fun<'lará os demais 
estabelecimentos technicos que entenda necessarios. 
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Art. 7. o Fica o Governo autorizado a abrir os creditas necessarios á 
execução desta lei e a expildir os respectivos regulamentos. 

Art. 8 . o Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 24 de Dezembro de 1923. - .tJ..rnolto Rodrigues 
rle Azevedo, Presidente. - .tJ..scer..cLino Gur.ha, 1 o Secretario, interino. - Hugo 
carnei1·o, 2° Secretario, in terino. 

Na sessão eLe 1• ele Outubro de 1926 a Gommissão de 
Instntcção Pubicla, pelo orgão ele um ele seus membros, assilln 
se manifestou: 

O Sr. Paulo de Frontin (*): - Sr. iPresidente, pedi a palavra para dar 
uma explicação relativamente a um parecer da Commissão de Instrucção 
Publica. 

Em 24 de Dezembro de 1923 fed enviada ao Senado a preposição da Camara 
dos Deputados n. 156, desse mesmo a:nno, sobre a organização do e nsino 
profissional. 

Esta proposição fôra apresentada e brilhantemente defendida na outra 
Casa do Congresso Nacional, pelo illustre Deputado Fidelis Reis. 

Esta proposição foi enviada á Commissão de Justiça e L egislação, a qual 
emittiu o seu parecer em 8 de •Setembro de 1924, e em seguida, foi remettida 
li. Commissão de Instrucção Publica. A esse tempo eu não estava no paiz; 
achava-me no estrangeiro, representando o Senado na Conferencia Parlamen
tar Internacional do Commercio, realizada em Bruxellas, de onde sómente 
regressei no fim do mez de Novembro. 

Em 1925, no mez de tA.gosto, o meu prezado amigo, illustre representante 
do Estado de :vratto Grosso, e digno Presidente da Commissão de Instrucção 
Publica, designou-me para relator dessa proposição. Eu havia regressado em 
fins de Julho da Europa, onde tam'bem representara o Senado na Conferencia 
Parlamentar Internacional de Commercio, reunida em Abril, na cidade de 
Roma . Pedi a S. Ex . dispensa do encargo. Havia uma série de questões eco
nomicas e finãnceiras da maxima importancia: o problema da tabella Lyra, 
um projecto ·que eu havia apresentado ao Senado e que precisava ter anda
mento . Excusei-me, portanto, de emittir parecer sobre esta proposição, por 
~arte da ·Commissão de Instrucção Publica. ·s. Ex. attendeu ao meu pedido . 

Este anno, o Conselho Municipal do Districto Federal votou uma indi
cação, do teôr seguinte: 

"Tndico .que a Mesa do Conselho Municipal sol!cite do Senado Fe
deral que tenha alli andamento o projecto rupprovado pela Camara dos 
Deputados, reorganizando o ensino profissional, de autoria do Depu
tado Fidelis Reis. 

Esta indicação foi approvada pelo Conselho Municipal do Districto F e
deral na sessão de 30 de Agosto, e veiu ter ao Senado no dia 1° do mez 
corrente. 

Attendendo a estas !POnderações e a outros pedidos, e já estando termi
nada a questão relativa á tabella Lyra e quasi decidida a questão do pro
jecto de emergencia, e igualmente a do imposto sobre a renda, não du
videi acceitar o encargo de que antes me excusara, de relatar á proposição 
e, ha portanto sete dias, a 23 deste m ez, fui designado novamente para re
latal-o. 
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Vejo, porém, que, quer na imprensa diaria da Capital F ederal, matutina 
e vespertina, quer igualmente na Camara dos Deputados onde ainda hontem 
o illustre representante do Estado do Rio de Janeiro IS r . Dr. R anulpho 
Bocayuva mostrou a necessidade urgente de dar andamento a essa propo. 
sição daquella Casa do 1Congresso Nacional, sobre o ensino profissional, 
nota-se uma situação de espírito favoravel a esse rapido andamento. 

Nestas condições, ouvidos os meus dignos collegas, memb11os da Commissfi.o 
de Instrucção Publica, em Jogar de aJPresentar um parecer desenvolvendo 
o assumpto e fundamental-o, desde que as opiniões são todas favoraveis, re
solvemos lavrar um parecer o mais succinto, pedindo a approvação do Se
nado á proposição da Camara dos Deputados, com a emenda formulada pela 
honrada 1Commissão de Justiça e Legislação substitutiva do art. 1 o. 

Estas considerações eram necessarias, para mostrar que não houve da 
minha parte o menor intuito de retardar o andamento do projecto . Sóment~ 

não suppunha que, depois de me ter excusado, me veria na necessidade de 
ter de relatal-o. · 

São estas as explicações que me competia dar. 
Para terminar, solicitarei do .Senado que faça incluir na ordem do dia 

da sessão de amanhã esta. proposiçâJo. O parecer é que, como já. disse, sue
cinto, será, publicado no Diario ào Congresso de amanhã . Deste modo se 
dará rapido andamento á proposição . (M1~ito be-rn ... ) 

Ouvida a Commissão de F inanças esta o adopta, depois de fixar a des
pesa em emenda. 

Emendado é o projecto approvado e devolvido á Camara dos Deputados, 
<Jm Novembro . 

Na sessão de 29 de Setembro de 1926 faz as seg1tintes 
considerações: 

O Sr. Bocayuva Cunha (para 1Lma explicação pessoal) - Sr. PrE},sidente, 
a imprensa desta ca.pital tem se occupado ultimamente do projecto apre· 
senrado á Camara, em 1922, .pelo Sr. Fidelis Reis, tornando obrigatorio o 
ensino profissional aos alumnos do curso secundario que se destinarem ás 
escolas superiores; o Conselho Municipal do Rio de Janeiro e os grandes 
orgãos de publicidade, como O Paiz, o Jornal do Gontmercio, A Noite, A Ga· 
zeta de Noticias e outros mais, enaltecedendo os elevados intuitos do projecto 
e do substitutivo da Commissão de Instrucção desta Casa, tem solicitado do 
em:nente Senador Paulo de Frontin, relator da materia no Senado, seu exame 
e andamento. 

A Camara dos Deputados, Sr. Presidente, comprehendendo o incommen· 
suravel raio de acção social das idéas concretizadas no trabalho do repre· 
se-ntante de Minas ,Q.€raes e da Commissão de Instrucção, approvou este sub
stitutivo que é uma variante do vrojecto Fidelis Reis e que nelle tem a sua 
base, o seu ponto de apoio. Evidenciou a Camara, com a aJpprovação das 
idéas, alli corporificadas, a sua compTehensão da importançia não tanto edu· 
cativa, mas da importancia social dessas medidas. 

!Com efífeito, Sr. Presidente, muito bem disse o Sr. J oaquim de Mello, 
hoje nosso illustre collega, representante como o humilde orador, do JjJst~o 
do Rio de Janeiro, nesta Casa, e então redactor parlamentar elo O Patz, 
quando denominou de 1·evol1wionario o projecto Fidelis Reis - porque, ta~
vez, nenhum outro terá sido apresentado ao Congresso Nacional, nestes ultl
mos annos, mais efficaz do que este para a transformação social do paiz. 
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Vis::J.ndo prima-tacie o ensino prO'fissional, exigindo aLêm dos certificados 
<io curso secundaria theorico, o certificado da habilitação technica, da habili
tação para o ingresso aos cursos superiores o projecto visou tambem e princi
palmente, alterar para o futuro, a mentalidade das classes dirigentes, das clas
ses mais abastadas da população. Em quanto as escolas profissionaes, os ly
.:eus de artes e officios, já existentes, vão, lentamente, rehabilitando o traba
lho manual nos meios populares, onde geralmente recrutam os seus alumnos, 
0 ·projecto a que me refiro vae a lêm; procura implantar obrigatoriamente o 
ensino profissional entre os discentes do curso secundaria que se destinam ás 
escolas superiores. , , 

O SR . FIDELIS REIS: - Obrlgatorio tambem para os que quizerem ser fun
ccionarios publicas! 

O SR. BocAYUVA. CUNHA: - ... colhendo, de um lado, o beneficio de dis
ciplina,r melhor o espírito dos que, em via de regra irão ser os futuros diri
gentes do paiz na vida econoinica e na vida .politica, de outro lado de rehabi
litar o trabalho perante as elites da nacionalidade, .pera nte a população in
teira, exaltando as profissões techni<ms mais directamente ligada s á pro
ducção. 

Einstein, o sabio tão discutido nos ultimas tempos, declarou alhures que 
o verdadeiro meio de estabelecer um contacto entre a vida publica e a es
cola é instituir compulsoriamente o aprendizado de um O'fficio - e que o 
aprendizado tEchnico preenche dois grandes .propositos: a formação do ser 
ethico e moral e a solidariedade com as grandes massas do povo. 

O SR. BE~TO DE MIRAJ\'DA: - Já o dizia, em sua Politica Positiv a, Augusto 
Comte . Segundo o philosopho C:e Montpellier, todos deviam ser operarias. 

O SR. BoCAYUVA CuNHA: - Perfeita mente. A escola, disse elle, não deve 
l'er uma fonte de jurisprudentcs, litteratos e advogados, nem, meramente, a 
fabrica de mecanicos mentaes. 

Promettheu, segundo o mytho, não começou a ensinar aos homens a 
astronOinia, mas principiou pelo fogo, suas r:fopriedade.s e usos praticas 

.O intuito do projecto q.ue se acha no .senado, segundo o parecer da Com
missão de Instrucção, "ê antes o de rehabilitar o ensino technico, fazel-o 
penetra,r nas altas camadas sociaes e pollticas, tornando-o uma condição 
essencial do ingresso nas instituições superiores de ensino, de onde em regra, 
sabem os dirigentes. " 

Bem me recordo, Sr, Presidente, que em 1922, juntei os meus applau
sos a este projecto, aos applausos que .publicamente lhe fizeram publicistas 
dp valor como os Srs . Victor Vianna, Miguel 1\1eUo e outros m ais . 

Do interior do paiz um cidadão que só então conheci pela sinceridade e 
vehemencia ele suas palaVTas sobre este assumpto, o Sr. José Galhanone -
elevou a sua voz no jornal Lavoura e Commerci o, ele Uberaba - affirmando 
que "com a aJPprovação deste projecto, inicia r-se-ha uma nova época para 
a nossa historia, uma nova política, a verdadeira politica, a política elo tra
balho, a unica .politica que elle comprehende, aquella que possue uma fina
lidade sociologi.:a, aquella que deve redimir as nações, a;quella que deve 
apagar de vez os preconceitos sociaes, porque o trabalho é lei sagrada, a 
cujo imperio ninguem pode fugir. " 

Para mostrar quão necessario é o projecto para modifica r definitivamente 
a nossa mentalidade com relação a o trabalho manual, basta relembrar aqui 
o que foi lembrado na occasião da sua a presentação. Pelo episodio que vou 
de novo referir e que corre im<presso em mais de um liVTo, pode-se v erificar 
Que vem de longe, das nossas origens ethnicas, dos primeiros tempos do 
povoamento do nosso territor !o, essa ogerisa, essa repugnancia pelo ensino 
technico. 
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Em 1771, depois da expulsão dos jesuítas do Brasil, o capitão-general 
D. Luiz Antonio de !Souza, creou a aula de geometria e desenho technlco _ 
Pois, apezar de estarem fechadas as escolas mantidas pelos jesuítas, esta 
aula publica não despertou o menor interesse e ninguem nella pediu matri
cula. Foi preciso que o capitão-general ameaçasse com o recrutamento aos 
abstemioa e accenrosse cem a isenç3-o do serviço militar aos c!ue a rfrequen
ta~sem, para que o curso de geometria e desenho se povoasse de alumnos! 

Alludindo ao ensino profissional, justo ê que relembremos dois estadis
tas brasileiros que, .pelo exemplo e pela palavr a, propu gn a ram o ensino te
c hnico entre nós. Um delles, Sr. Presidente, foi Manoel Victorino, que, 
quando no exerc icio temporario da Presidencia da R epublica, expoz nesta 
Capital alguns trabalhos de marcenaria ; outro foi João Pinheiro, cuja can
didatura á Presidencia da Republica despontou, com ségurança, no hori
zonte da política federal, e tque, instituindo o ensino agt·icola quando occupou 
a presidencia de 1\!I:inas, deu aos seus conterraneos o exemplo, tornando-se,. 
E:lle proprio, oleiro, em Cahetê. 

Das suas obras ficaram varios estabelecimentos de ensino agricola em 
Min::ws, como essa Fazenda da Gameleira - e das suas doutrinas palavras 
de bronze que ainda hoje devem ser recordadas como ensinamentos a pt'lr 
em pratica. 

Mostrando a necessidade de .preparar gerações futuras, dizia elle - "o 
trabalho dimana da sciencia, como a sciencia foi feita para ensinar a ha
balhar, e não para ser uma regra abstracta, objecto de pura memoria, dando 
presum})ção inutil aos que a possuem, com a incapacidade de fazel-o fru
tificar por si e para outrem. " 

Disse elle ainda, alludindo ao ensino profissiona l: "a educação assim 
ccmeçada, solida e positiva, de certo preparará os nossos filhos para terem, 
na vida, melhor situação que a da geração actual, plantas que (no solo mi
nelro, dizia elle - e dizemos nós - no solo do Brasil) se hão de fazer ro
bustas, dando sombra benefica, com frutos sazonados e não m a is os frutos 
secco.s de arvores tristes. ,. 

O nosso dissidio politico com Nilo Peçanba - quer na politica federal, 
quer na do nosso Estado natal, não n os obscureceu o espírito de justiça, a 
nós outros os f luminenses . Qua ndo, ha cerca de um mez, tive a honra de 
acompanhar o operoso e digno Presidente Feliciano Sodrê a Campos, a ci
dade de meu nascimento, ouvi desse eminente conte.rraneo, no discurso quê 
rJronunciou na escola profissional feminina "Nilo Peçanba", o elogio do acto 
desse grande fluminense que creou em cada E stado do Brasil uma escola 
profissional. 

Sem nenhuma jactancia, antes, com a modestia que me impõe a minha 
o1)scura vida publica, .Sr. Presidente, releve-me a Camara dizer que é de 
minha autoria a primeira lei votada pela Assemblêa Legislativa FluminenSE\ 
~obre ensino profissional e que a Escola "Visconde de Moraes", a primeira 
fundada pelo Estado do Rio, em seu t erritorio, derivou dessa lei. . 

Sem a lardes, sem opulencia, Sr. Presiden1te, nós, fluminenses, vamos
paulatinamente caminhando na senda do ensino tecbnico. 

O SR. FroEL.Is REIS: - Posso dar meu testemunho da obra consideravel 
q Utl estA sendo r ealizada pelo Sr. Feliciano Sodrê, no Estado do Rio, poilt 
tive o prazer de visitar as tres escolas technicas existentes em Nictheroy. 

O SR. BocAYUVA CuNHA: -Sem me r eferir aos estabelecimentos federaes, 
como ê principalmente á Escola Superior de Agricultura e Medicina Veteri
naria- localizada em Nictheroy - nem aos estabelecimentos de ensino agri
cola dependentes da Directoria de Agricultura e Obras Publicas do Estado, 
o governo fluminense organizou em bases solidas o seu ensino profissional: 
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com o decreto de 31 de Janeiro do corrente anno, data em que o povo da 
capital fluminense e o seu governo festejaram a visita do Presidente eleito 
da Republica, o . p<reclaro Dr . Washington Luis, ao nosso Estado, iniciando 
assim a proveitosa excursão que vem de fazer aos Estados do Brasil. 

Por esse decreto, Sr. Presidente, foi regulado o ensino profissional em 
quatro escolas profissionaes, sendo duas femininas e duas mascul!nas, sendo 
tres em Nictheroy e uma em Campos. 

Visitando todas ellas, em Agosto ultimo, posso testemunhar á Camara 
que siio todas ellas centros de !n~trucção e de trabalho, optimamente orien
tadas, dirigidas com zelo e competencia por .profissionaes competentiss!mos; 
lnst!tuiram-se tambem secções profissionaes annexas aos grupos escolares, jA 
tendo sido crea das durante o corrente anno n as escolas de Cabo F rio, Can
tagallo, Nova Friburgo, Parahyba do Sul, Petropolis, São Gonçalo, Therew· 
polls e Vassouras, ao todo oito fócos de irradiação do ensino technico, diri
gidos por professores diplomados pelas escolas profisslonaes do Estado, es· 
colhido& entre os que obtiveram melhores notas de aproveitamento no curso 
respectivo. 

Possue, assim, o Estado do Rio, desde este anno, quatro escolas de ensino 
techn!co, dois aprendizados agrícolas, sob regimen de Internato, e oito secções 
profissionaes nos grupos escolares. Essas secções profissionaes funccionando 
annexas aos grupos escolares, irão sendo installadas •paulatinamente ate 
todos elles ser em dotados desse magnífico apparelho de ensino technico· 
pnl<fissional. 

As directorias das escolas profissionaes femininas foram sellecciona.da..s 
dent.re as melhores do quadro de directoras das escolru:s :primarias do Estado 
e os dln;ctores das escolas profissionaes masculinas entre engenheiros civis, 
e5pecializados no ensino profissional. 

A Escola "Visconde de Moraes" tem feição industrial, fornecendo ella 
só todo o mobiliario escolar das escolas .publicas do Estado - e a escola 
"Washington Luis " - feição essencialmente educativa, dirigida por um en
genheiro la ureado de sua turma da Escola Polytechnica, e que, enthusiasta 
do ensino profissional, accedeu em tomar a seu cargo essa m agnid'ica escola 

Mais de 1.{)00 alumno.s · frequentam essas tres escolas proflsslonaes de 
Nictheroy . O nosso illustre collega Dr. Fidelis Reis as visitou e poderá dar 
te.~temunho do aproveitamento que se nota nos seus alumnos e da rigorosa 
orientação technica e pedagogica a que ellas obedecem. 

A Escola Profissional de Campos, contando 300 alumnos, Sr. Presidente, 
tambem ê notavel. Visitando-a o Presidente do Estado e quasi toda a ban
cada fl uminense desta Casa, ficámos admirados dos seus progressos, reve
lados nos seus trabalhos <profissionaes e nos seus estudos theoricos. 

Não devemos, sem maior exame e sem conhecer o que se ha feito nesse 
terreno, malsinar os Governos dos Estados e o Federal. 

Nesta cidade v icejam entre outras as escolas profissionaes da Prefeitura 
do Districto Federal, destacando-se entre ellas a "Rivadavia Corrêa", a "Vis
conde de Mauá" e a "Wenceslau Braz", mantidas pela União, formando 
professores para o ensino technico ; de Minas, do Rio Grande do Sul, de São 
Paulo e mesmo do Norte de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Ser
gipe, nos veem de quando em vez, a nOs que acompanhamos o ensinamento 
pedagogico do paiz, notic ias de escolas profissionaes que se insta llam, que 
fanccionam e que vão dando os seus resultados, taes como, a "Escola Do· 
mestica", de Natal; a Escola "C<Jelho e Campos" , de Aracajú, etc. 

Comprehendendo como se deve comprehender o ensino agricola no en
sino technico-profissiona l é justo que mencionemos os estabelecimentos da 
Uniã.o ·espalhados pelos Estados, que vão contribuindo, não só para o enstno. 
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como trunbem para a propaganda e ensino dos novos methodos de trabalho 
agro-pecuario. 

Aos poucos a propaganda continuada dos departamentos de Agricultura 
da União e dos Estados, a voz das sociedades de Agricultura, o verbo de 
mais de um propagandista vão disseminando a boa semente que ha de fru
tificar e contribuir para levar o paiz aos altos destinos de progresso e de 
civilizaç§.o. Agora mesmo, no mez preteri to, o eminente Presidente da Repu
hlica, Dr . Arthur Bernardes, assistiu com o Dr. Mello Vianna ainda na 
presidencla do Estado, a inauguração da escola que deveremos á !nlclattva 
daquelle quando na JJTesidencia de Minas Geraes, o grande estabelecimenta 
de ensino agricola de Viçosa, obra de larga envergadura - entregue a um 
~Jrofissional competentissimo da America do Norte - o Dr. Rolfs - suas 
lns tallações estão terminadas e os seus cursos não tardarão a receber os 
jovens brasileiros de boa vontade, que queiram adoptar uma profissao lucra. 
tlva, digna e propulsora do adeantamento do pa1z. 

Sim, Sr. Presidente, si os recurSQs technicos industriaes devem ser mul
tlpllcados por todo o territorio do nosso vasto paiz - si é verdade que en· 
sinar a trabalhar é mais importante talvez para o povo do que ensinar os 
rudimentos das lettras e das sciencias, não é menos verdade que o ensino 
agricola merece mais do que nenhum outro, o zelo dos governos - em um 
palz com 8 e 1/2 milhões de ldlometros quadrados, nos quaes só vinte e 
seis dec!mos por cento (20,6 o/o) da sua área poude ser · recenseada pela 
estatistlca official e que dentro dessa fracção, que corresponde a pouco 
mais de uma quinta parte da superficie do paiz e sómente oito decimos por 
cento de sua àrea (0 ,8 o/o), menos de um por cento (1 o/o) se acha cultivada! 

Os dados officlaes da nossa estatistica editada em 1924 - e referente~ 

ao recenseamento realizado em 1920 - são eloquentissimos e para os homens 
de Estado que se queiram guiar pelas realidades sociologicas do nosso paiz 
e não pelas miragens de um idealismo de .fantazia - são por si só - um 
roteiro, um programma de acção pratica, um pharol, um guia para o cami· 
nho que devem trilhar todas as administrações na sua triplice mod~lidade 
- federal, estadual 8 municipal. 

Es:>e facto sensacional, essa dura verdade, esse indice colossal da nossa 
actual situação, essa realidade da nossa vida. economka, da nossa existencia 
real, essa cifra formidavel e eloquentissima apurada pela estatistica offlclal, 
esse um por cento apenas da área cultivada com a qual compareceremos, 
pe1·ant~:: o mundo, e perante nós mesmos, essa infima relação da terra que 
11ós já plantamos com a terra que devemos cultivar da gl~ba amanhada 
pelo homem com os interminos latifundios que occupamos politlca e admi
nistrativamente na America, é, a meu ver, o documento mais importante 
resultante do Centenario da Independencia . 

Ainda não o conhece o Povo e ainda não tiramos, os dirigentes do palz, 
o~ corollarios, as consequencias, as resultantes desse facto baslco, dessa for" 
:m.!dave! r eaJidade brasileira - sabida pelos competentes, present!da pela 
generalidade da popula.ção, mas só ha pouco tempo revelada numericamente, 
expressamente patenteada em graphicos, fixada em cifra, isolada da massa 
!'lu_, 1anto11 :>uclae:!J, !JOt' lntermedlo do ramo auxlllar· <la sclem:la soclal que e 
a estatistica. 

A dosagem desse um por cento (1 o/o) de terras cultivadas sobre 99 o/o 
de tena;~ Incultas vem projectar uma luz crúa e quiçá lncommoda sobre a 
sociologia brasileira ainda por construir. 

Durante todo o longo periodo imperial vinham os nossos homens da I"' 
l!t!ca e da imprensa repetindo que nós somos um pai.z essenciaZ1nente agrí
cola. - quando agora na publicação official da Estatistica do Ministerio da 
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"\gricultura se evidencia de uma maneira terrivelmente clara, frisa.nte, in· 
concussa - que 99 % das terras desse paiz agrícola estão a espera de ser 
amanhadas pelo homem . 

A realidade de um paiz precipuamente rural que acredltavamos ser no"' 
apparece apenas como uma phrase, uma logomachia sem apolo nos factos, 
na verdade da vida brasileira - para tornar-se, no ma.x.imo, em aspiração, 
em lemma, em guião, em seta que nos aponta o caminho da civilização, o 
trilho a seguir pelas administrações em que se distribue e multiparte o go
verno do paiz e que se deve traduzir sobretudo no apparelhamento, na disse· 
miuação, na melhoria e na intensificação do ensino agro-,pecuario, na eleva
ção do nivel da cultura dos cidadãos que se occupam da vida rural - do 
anroveitamento, das nossas varladi,ssimas fontes lle riqueza. 

· Alguma cou,sa se tez, alguma causa se esta. fazendo, mas tudo is~o ê 
infinitesimalme.nte pequeno, tudo isso é quasi nada, perante a incommen
suravel tarefa que se aponta á. actlvidade dos estadistas brasileiros. Não foi 
em vão que Bryce, em um relance quasi genial, affirmou quando de sua 
passagem pelo nosso paiz - que nEY~huma nação necessitava tanto de gran
des estadistas .para resolver os seus enormes e complexos problemas sociaes. 

Trabalhar, pois, pelo ensino technico- profissional - trabalhar pelo en
sino agrícola, é a melhor - a mais pratica, a mais objectiva, a mais ef!fica.z 
manEira de trabalhar pelo progresso do Brasil, pelo desenvolvimento das 
populações brasileiras - pelo progresso e pela felicidade da Patria. 

Com todo o acatamento que devemos a um Senador da Republica -
dirigi desta tribuna, data-venia, um ami,stoso ap.pello ao Sr. Senador Paulo 
de F1rontin, a quem tanto:j serviços Já deve o Brasil - para que preste 
rna1e este - que não será certamente o menor, ao Povo Brasileiro - con
tribuindo com o seu parecer para que o Senn.do da Republica torne o ensino 
profissional obrigatorio aos que ingressam nas escolas superiores. 

Penso, Sr. Presidente, e commigo estariio muitos dentre nós - que de 
futuro nenhum de seus inapreciavels serviços ao paiz será. mais relembrado, 
pelo seu enorme alcance, pela sua extraordinaria proficuidade - do que este, 
cuja opportunldade os bons fados offerecem a S. Ex., neste momento, de 
pr.:star ao palz. . .. _ . . . . . . . . . ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .• .••.. •• 

A Camara dos Deputados, demonstrando uma visão esclarecida dos factos 
da hora presente jâ. reconheceu a vantagem desse projecto de lei. Cumpre 
agora que o Senado Federal obedecendo ao msmo imperativo pragmatico 
das nossas necessidades economico-sociaes, transfo,rme em ·lei da Republica 
esse .prójecto fecundo e realizador que será um dos marcos mais solidos fi
xados na estra('la larga do nosso progresso, e que assignalará a integração 
do Brasil n a corrente dos paizes de proclucção consciente e abundante, capaz 
de supprir a todas as nossas necessidades, mas de igualmente, levar â.s de
mais nações o concurso efficaz do nosso trn.balho, do nos:so esforço em prol 
do bem estar e da felicidade humana. (111:uito bem; m.1dto bent. O orador é 
.:u,,tprimentado). 

Em Novembro de 1926 a Oo1nmissáo de Instrucção 
P ublica diz sobre a emenda do Senado: 

O projecto de lei desta Camn.ra n. 361-A, de 19Z3, modi!Icado pelo Se
nado, de onde velu com o n. 449, de 1926, e distribuído, nesta Commü:são de 
Instrucção J:'ubllca, ante-hontem, é de tenemerencJ....t. ex~epcional para <'On· 
stituir. na P.sphera da União, o primeiro passo para a complexn materia que 
ê a organ;zaçao systematlca do ensino technlco <>ob influxo<> officiaes, hoje 
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- ainda me>mo nos paizes de tradicional individualismo no assumpto da 
educação. de uma importancia vital pa.n . a !ormaçao physica, economica, 
cívica, moral do homem e, pois, para o bem-estar e progredimento conectivos 

Não ê E f> ta, certamente, a occasião Je demon,;tral-o. 
Ella pas!;OU com a justificação inicia l ..to projecto, com immediato exame 

aa sua utilidade dentro desta Commissão e com !1 respectiva discussão no 
plenarlo, ~e:n falar nas opportunidadeil < bertas para i>'so na .:utra C.un úo 
Congresso Legislativo. 

Sem embargo, <to patriotismo bem escl.·• recido no Brasil cumpre ter vol
tados os olhos r.n ·· a a ma~ni i ude do p':'oblema. ora abordado :pe.a providencia 
em questão, para ·,ue, com ~.-h• e solicitude reaes t • ai e de ir lh•J dando ns 
soluçõ~s graduaes, suc<;Essivas, de que dependem, inequivocamente, com urna 
malar felicidade de brasileiro, o jogo re;gular das .proprias instituições poli
tioas, com ba~e na independencia economwa dos eleitores e dos ele;itos, asse
gurado por uma verdadeira fiscalização do poder publico, e coroado a um 
só tempo :pela riqueza em effioiencia, pela ordem estavel e pela crescente 
moralidade da Nação, frutos naturaes do trabalho educado. 

Das duas emendas propostas pelo Senado ao projeoto da Camara, ê mais 
pertinente á Commissão de Finanças dizer sobre a segunda, que, apenas, 
consiste em fixação de despezas . so, :pois, sobre a restricta materia da pri
meira cabe agora á Comm!-ssão de Instrucção Publica dizer neste turno da 
&laboração parlamentaJr, não lhe sendo permittido, além disso, sinão precisar 
um pouco mais a intenção do Legislativo rpara que, por mais apropriada 
reda.cção da Oommissão competente, possa elle tornar-se mais claro ao EJ..e
cutivo, incumbido de desenvolver a lei no seu regulamento. 

A emenda alludida nada contém de substancial em si mesma: evita ape
nas uma redundancia, supprimindo do artigo 1.0 uma declaração de obriga
toriedade que vem e~pressa igualmente no art. 2. 0

, e que se deve ter por 
implicita nos demais dispositivos. 

Assim, deve a Camara approval-a. 
Nesse artigo 2. 0

, porém, importa considerar-se como tacita e necessaria
mente estabelecida a faculdade, sinão mesmo a obrigação, de nomeação de 
professores especiaes para o ensino primario das disciplinas ahi nomeadas, 
certo, como é, que o não podemos exigir de quem presumivelmente não o 
pode dar, n em a isso se obrigou ao acceitar a nomeação de professor de taes 
e< colas primarias. 

Quanto ao art. s.o - e pondo de parte, por tardia, toda controversia 
sobre a converliencia da especialização ahi preceituada - deve-se julgar 
tambem disposto, implicitamente, que para o certificado da conclusão do 
curso secundaria é indispensavel a habilitação na materia especializada, 
habilitação a que a.Iiâs, genericamente a llude o .paragrapho unico desse mes
mo artigo. 

E nada mais, sinão como um impulso vivaz e enthusiastico que a Com
missão dê para a conversão em lei de projecto tão salutar, apressando o 
sr;u parecer sobre as emendas respectivas, - a r esolução, para todos nós, 
ae agir em conformidade com esta fecunda reflexão de OMER BuYSSE, for
mulada ao concluir o seu livro preciosissimo - Méthod.es americains d.'éd.u
cation générale et technique, e referindo-se ao Manuel d.es arts industriels, 
de BLANCARNOUX: 

"Les trava ux et les statistiques d·êconomistes autorisés tendent 
â demontrer que la prosperitê d'un pays dépend, avant tout, de l'in
telligenee et de l'aotivité de ses habitants; ils clament: Développons 
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l'en er g ie ! Q ui l'école prépare enfin les génération:s a ux 1uttes pour 
la con quête et pour la conservation du bien êt re ! " 

Sala das Gommissões da. Camara dos Deputados, de Novembro de 1926. 
Braz do Amaral. Vice-Presidente. - Arthur Lemos, R elator. - Felia: 

Baneto. - Gonçalves Ferreir a. - F a?·ia Souto. 

Em 2 de Dezembro de 1926 na ho1·a do expediente 
f al ou assim: 

O Sr. Mir anda Rosa : - Sr. Presidente, dentro de a lguns dias - e já 
€ntão, acredito, com parecer favor avel da illustre Commtssão de Finançças 
- deve voltar a figurar na ordem do dja da Camara o projecto de inicia
tiva, ha algu ns annos, do di.gno representante de Minas Geraes, Sr. Fidelis 
Reis, projecto que autoriza o Poder Executivo a tomar, em relaçã o ao en 
sino profissiona!l , medidas que m uito concorreriam para uma rapida e effi 
ciente solução desse problema de tamanha relevancia para os destinos eco
nomicos e sociaes da nossa patria. 

Estou certo, Sr . Presidente, de que a Camara, bem apercebida da ma
gnitude da materia e das inspirações patrioticas a que obedece a iniciativa 
do deputado min eiro, não terá d uvida em, mais uma vez, consagrar e 
prestigiar, coro o seu voto, as medidas por ella já acceitas, em anteriores 
discussões, e a que o Senado deu, este anno, assentimento. 

Innumeras têm sido as tentativas feitas , desde o advento do actual re
-gimen, nas duas Casas do Congresso, em pró! da organização do ensino 
profissional n a Republica . Todas ellas, entretanto, foram em vão, porque, 
na sua totalidade, dormem esquecidas no pó dos archivos das Commissões 
iPermanentes, como entre outros casos, acontece coro o projecto que, a 17 
de Novembro de 1909, apresentou á Camara o então Deputado pelo Cearâ. 
•Sr. G:raccho Cardoso, projecto que foi dos mais completos . 

O atrazo em .que perml}necernos a esse respeito, Sr. Presidente, é pro
fundamente lamentavel . Para o avaliarmos, basta um sirnpels confronto 

entre o Brasil, com perto de 3•5 milhões d6 hrubltanles, 6.: a Suissa com me
nos de 4 milhões; emquanto o B r asil possue mais de duas centenas de es
colas technicas e profissionaes, incluindo-se, entre ellas, as Faculdades de 
€nsino superior , a ISuissa que ha apenas quarenta annos entrou o cogitar 
do desenvolvimento do ensino profissional, conta hoje cerca de 1 . 500 es
colas technicas, na quasi totalidade não dirigidas directarnente pelo Go
verno da Confeder ação, mas por elle subvencionadas e fiscalizadas . 

A Allemanha é o exemplo classico do quanto vale, para a grandeza eco
nomica e social de um povo, a diffusão do ensino de artes e od'ficios. 

Em 1902, 3. 484 escolas profissionaes e technicas de todos os grãos cta
dam, na A.Jl.emanha, instrucção a milhares de jovens, approximadamente. HOde, 
existem, na.quelle paiz, cerca de 10 mil escolas profissionaes com um milhão 
de alumnos. 

Evidentemente, dessa situação ele inferioridade deveríamos sahir, ado
.ptando medidas radicaes, como as que consigna o projecto do illustre Depu
tado, Sr. Fidelis Reis, quer no sentido da União intervir directamente na 
organização e diffusão do ensino profissional nos Estados, quer no de rea-
1izar accôrdos com os Governos estadoaes para, a exemplo Cio que se fez na 
administração Wenceslau Braz, com o ensino primario nos Estados do Sul, 
subvencionar as novas escolas creadas . 
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Não me parece, .sr. Presiden te, que a melhor solução seja. persistir n(} 
erro de só se organizarem gJCandes escolas profisslonaes, apparatosas e 
dispendiosas, que mais satisfaz em á m entalidade livresca do que aos inte
resses do proprio ensino profissional. 

O mais prudente, o m ais conveniente, seria cogitar seriamente da disse
minação de escolas primar:as profissionaes; foi o que se fez, não apenas na 
Allemanha, mas nos Estadas Unidos, na Belgica, na Suissa e nos paizes 
da Scandinavia, creando-se escolas modestas, adaptadas ás condições pe
culiares ás regiões onde funcciona m , custando pequenos sacrifícios de di 
nheiro ~ produzindo os melhores r esultados . Essas escolas, Sr. Presidente, 
realizam o typo que K erschensteine r, um dos grandes mestres da pedagogia 
contemporanea, chamou "escolas de trabalho", cuja finalidade deve ser: 

1.• auxiliar os a!un1nos individua l a emprehender um t<ra>balho na orga· 
nização total, isto é, a conquistar uma profissão e a realizai-a do m elhor 
modo possível; 

2. o acostumar o Individuo a considerar essa profissão como um cargo, 
com um objectivo que se ha de r ealizar, não só no interesse da sua propria 
conservação e affirmação moral, senão tambem no interesse da conectivi
dade, que dá ao individuo a possibilidade de se en tregar ao seu trabalho e 
com a conservação da sua propria vida; 

3 . o desenvolver no alumno a t endencia e a força para contribuir, com o 
trabalho p rofissional, para o aperfeiçoamento da sua personalidade, e para 
impulsionar u dt<senvolvimcnt<> de. Estado ao qual pe1·te nce, em dlrecção ao 
ideal de uma communidade moral mais aperfeiçoada . 

Aliás, Sr. Presidente, seria uma injustiça affirmar que a esse r espeito 
ainda nada se houvesse fe ito no Brasil, po!'Que a verdade é que, em São 
Paulo, Minas Geraes, Rio Grande do Sul e no Estado do Rio - e só quere> 
falar daquelles Estados cuja orga nização conheçQ - o t ypo das escolas de 
traba lho, isto é, das escolas primartas profissionaes, vem sendo ensaiado 
com successo admira vel . 

No Esta>do do Rio, por exemplo, o Governo actual, 1que se tem pre
occupado interessa,damente por todos os assumptos que se rela cionam com 
a causa do ensino publico, do que prova o augmento da frequencia escolar, 
em tres annos, de cerca de 12 mil alumnos e a duplicação, tambem em tres 
annos, das verbas orçamentarias destinadas á instrucção publica, o Governo 
do eminente iSr. F'eliciano Sodr·é, dizia eu, Sr. Preisdente, tomou a ini
ciativa d e crear, annexos a todos os grupos escolares do Estado, departa
m entos do ensino profissional, confiados, na sua total idade, a professores 
formados pelos estabelecimentos modelares do Rio de J a neiro, como as es
col as profissionaes Visconde de Moraes e Aurelino Leal, que pode.riam servir 
de paradigmu a ldenticas organizações de qua1quer Estado. 

O SR. F'IDELIS REIS: - Muito bem. 
O SR. MIRANDA RosA : - Além disso, Sr. Presidente, instituiu-se no 

Estado do Rio de J a n eiro o ensino ambulante das industrias chimicas e do
mesticas, isto é, o Governo subvenciona technicos que percorrem todos os
municipios, fazendo cursos especializados, de accôrdo com as possibilidades 
~ temdtoncias de cooa populaçã<J. 

Ora, a verdade é que, posto em execução, pelo Poder Executivo - o 
que, acredito, será feito - o projecto do illustre Deputado Sr . F'idelis Reis, 
tnd o.s DS aspect<Js do pToblema da diffusão do ensino preú'ission a>J no Brasil 
seriam satisfactoriamente resolvidos, em primeiro lo.gar, pela <JbrlgatoTiedade 
do ensino e na pratica de conhecimentos technicos para todas as escolas 
primarias subvencionadas pela União, que já são em numero de algumas 
centenaJs nos Estados do Sul e, ~m segundo Jogar, tornando posslvell! 
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accôtdo entre o Governo Federal e os elltad~aes, para à fundação das escolas 
profissionaes em todo o tera·itorio nacional, podendo o Governo central con·· 
correr com metade das despezas. 

E' certo, Sr. iPresidente, que se poderia allegar e, com razão, que, 
dada a iníqua distribuição das rendas publicas, feita pelos constituintes de 
91, em detrimento dos interesses financeiros da União, não seria, talvez, 
perfeitamente justo que á União viesse caber o encargo de supprir as de
ficiencias, em materia dE: serviço publico, das rendas estadoaes; mas a ver
dade tambem, Sr. Presidente, é que este é bem um claquelles assumptos 
que interessam medularmente á nacionalidade, que a interessam fundamen
talmente, visceraJlmente. 

Força é convir, pois, que não seria licito á União cruzar os braço" 
deante ela permanancia de um estado de cousas que compromettem, indubi
tavelmente, o futuro da nossa nacionalidade . Cumpre-lhe transigir com as 
formulas ele accommodação, hoje victoriosas, que desfarçam e attenuam a 
sua intervenção no problema do ~sino primario: cumpre~ lhe transsigir, 
para sommar o seu esforço maior e mais decisivo aos Estados que, pela 
precariedade das suas situações financeiras, não podem clispensal' ao ensino 
primario e profissional a attenção que está a exigir. 

Estados h a, Sr. Presidente, em que só existe uma escola profissional, 
mantida pelo Mlnisterio da Agricultura. E', por exemplo, o caso do Paraná, 
onde, a liás, nos ultimes annos muito se tem feito em prõl do desenvolvi
mento do ensino primario, secundario e superior. O Paraná dispõe de uma 
Universidade de grandes moldes, de tres escolas normaes e tem o seu en
!lno primarto extraordinariamente desenvolvido de a lguns annos para cê., 
graças á orientação do actual Presidente, Sr. Munhões ela R <:cha; e ntre
tanto, não tem podido dar ao problemfl do ensino profi.Esional a attençâo 
que elle requer. 

Ora, tratando-se de Estado que :iá tem empenhado, em despezas Je 
instrucção pUJblica, a percentagem ma.xima das rendas que poderia a ella 
destinar, nada mais natural do que o Governo, mediante as disposições dO> 
projecto em andamento nesta Casa, ir ao seu encontro, facilitando a creaçfLo 
de dois institutos de ensin"o profissional em numero suff!ciente. E o caso 
do Paraná não é uni co. 

Ainda sob este aspecto da divisão do ensino profissional, o projecto 
do digno representante de Minas Geraes, Sr. Ficlelis Reis, abrange, em 
sua plenitude, o problema que está a desafiar a acção dos nossos homens 
de Governo. 

A Commissão de Insl:rucção Publica da Camara, aliás, já proclamou 
a alta relevancia da •iniciativa do illustre representante mineiro no .paa:ecel'" 
elaborado pelo nobre Deputado, Sr. Tavares Cavalcanti, em que S. Ex. 
assignalou o seguinte: 

"Bem comprehendido o intuito do projecto, elle é, antes, o 
de nobi!itar o ensino techn ico, fazel-o penetrar nas altas camadas 
sociaes e políticas, tornando-o uma condição essencial ao ingresso 
nos institutos superiores ele ensino, de onde, em regra gera l, sáhem 
os dirigentes, e ao mesmo tempo fazer sentir que as artes e os 
officios não devem nem podem ser o apanagio das cla,sses menos fa
vorecidas da fortuna. T ende mesmo a nivelar a sociedade e demo
cr atisal-a sob o influxo obrigatorio da officina. Sob esse aspecto, 
não lhe podem .ser regateados applausos e louvores." 

Com S. Ex. estava Inteiramente de af'c0rdo a não menos illustre Com
missão de Instrucção Publica, que reune, em seu seio, as mais altas autu
ridades da •Camara, em assumptos pedagogicos. 
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Continúa o parecer: 
"Mas, voltemos ao ponto de partida: para esta salutar reforma, 

o primeiro .passo é a creação dos centros de aprendizado, onde se 
irmanam o filho do operaria e do capitalista, o do burocrata mo
desto e o do detentor da culminancia política e administrativa, v 
aprendiz, filho do artífice humilde e o do alto industrial. " 

Nestas simples palavras encontra-se a solução de um dos aspectos do 
-proprio problema social, que é o de congraçar e reunir as chsses em torno do 
·trabalho , e que a Commissão de Jnstru cção Publica abordou com notavel 
·clarivldencia. 

"O .primeiro passo, portanto, não ·P6d~ ser outro senão dls~e 
minar por toda a parte escolas profissionaes. Mas este problema, 
é de tal modo conjugado com o do en sino primaria que se não pôde 
resolver um sem o outro. Na escola primaria, o ensino technico 
tem um alto effeito educativo, adestrando e desenvolvendo o uso 
do apparelho sensorial e a actividade muscular, ao mesmo tempo 
que haJbi!lta para a escolha da profissão. Na escola profissional, o 
ensino das primeiras letras desenvolve a intelligencia, o sentimento 
e a vontade 13 ao mesmo tempo que aperfeiçoa o caracter, fornece ao 
aprendiz o meio de melhor comprehender, assimilar e resolver os 
;problemas da sua arte . " 

Depois desse brilhante parecer, el,"\.borado p elo digno r epresentante da 
"Parahyba., LSr. Tavares Cavalcanti, .quasi que se poderia affirmar que o 
prnjooto do Sr. IFldelis Reis não precisava de mennmma outra defesa. 

Nos paizes como o Brasll, educar as novas gerações para o trabalho, 
ampliando até o ma.ximo possível o raio de acção do ensino technico, ê o 
-dever dos homens de governo (apoiados), que, para isso, não precisam es
tar imbuídos das arrojadas concepções de Alberdi, que o proprio Ingenieros 
condemnou. IBasta que sintam, comprehend.am e traduzam as exigencias do 
nosso meio social, que precisa de evoluir, realizando, afinal aquelle ideal 
de ,progresso que um grande publicista contempora n eo fixou' e defi;;iu em 
um conceito verdadeira mente lapidar, e segundo o qual o progresso está 
na razão directa da acção do homem sobre as cousas, e na r azão inversa 
da acção do homem sobre o homem. (M1Lito bem.) E para alcançar esse 
.(lomlnio do homem sobre as causas, ist'J é, sobre a natureza, como fazel-o , 
senão apparelhando o homem de todos os elementos para, no exercício de 
prof·issões, que aproveitam á sociedade, lutar e vencer, contribuindo para 
o engrandecimento da sua economia e da economia conectiva? 

O artigo 6° do projecto do Sr. F idelis Reis dispõe que "o Governo 
·Elevará ao numero que julgar conveniente os aprendizados agrícolas, ~~colas 

de aprendizes artífices e de artes e officios, já existentes, e fundará os de
mais esiabeci7nentos technicos que e ntenda necessarios ." 

Vem, &em duvida, essa disposição ao encontro de uma necessidade in
disfarçavel do nosso paiz. 

Em notavel conferencia que recentemente proferi (i nesta Capital. o emi
nente professor Azevedo Sodré, que já fez parte da representação fluminense 
na Camara, ··ct amou a attenção das nossas classe<: ilirigentes paca esse as
pecto do problema do ensino profissional no Brasil assignalando com pa
lavras ewquentes e prec!!'as uma situação deante da qual já não ~~ria licito 
&os Governos perman'9cercm de braços cruzados. 

Pec:o licença, Sr. Presidente, pant ler á Caman. as palavras do illustro 
professor: 

"As escolas profissionaes que possuímos no Brasil, - disse o 
Dr. Azevedo Sodré na sua conferencia sobre o problema da edu-
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cacão nacionE~l - a pezar das fachadas mais ou menos ornamentadas 
com que algumas se enfeitam, são falhas, deficientes, imperfeitas, 
por falta de professores idoneos. Uma escola profissional elementar, 
seja organizada com officinas e laboratorios, seja modelada no typo 
allemão de a perfeiçoame>nto, carece, antes de tudo, de mestres con
venientemente habilitados para que o' ensino se torne proficuo e 
<?-fficaz. Por mais vivo, habilidoso e intelligente que seja um ope
raria, não possue elle a capacidade didactica necessaria para diri
gir a aprendiza•gem techn ica, de accõrdo com as exigencias actuaes. 
Falta-lhe a base da cultura geral representada pelos conhecimentos 
de mathematica, physica, chimica e historia natural, com applica
ção aos diversos officios, faltam-lhe, sobretudo, conhecimentos espe
ciaes de modelagem e desemho profisSional. 

D eve, pois, a União, - conduia o illustre professor - crear 
escolas normaes de artes e officios, destinadas ao preparo e forma
~:ão de m estres, que poderão ser aproveitados no ensino rural am
bulante e nas escolas de aperfeiçoamento !ndustrial, mantidas pelo 
Estado ." 

Ora. St. Presidente, é precisamente esse o o·bjectivo do artigo 6° do 
projecto. 

O problema economico empolga o mundo contemporaneo e sua solucão 
depende mais da diffusão do ensino primaria e do en sino technico, em todos 
os seus grãos e em todas as camadas da sociedade, do que das medidas de 
emergencia, em que se renova, de governo para governo, a legislação dos 
paizes cujas classes dirigentes, ;iesapercebidas dos verdadeiros interesses so
ciaes, que lhes cumpre encaminhar para as grandes directrizes da civiliza
ção, ficam estacionarias á margem dos acontecimentos que vão transfor
mando a humanidade. 

Temos sido, at-é agora, ISr. Presidente, com poucas excepções, em re
lacão ao problema do ensino, governados pelos preconceitos, 

Infelizmente, para n ós, só muito tarde estamos soffrendo a influencia 
dos grandes e pequenos exemplos dos pa.izes anglo-saxões, que souberam, já 
ha um seculo. receber a sabia adve rtencia de J efferson contra os perigos 
da cultura, puramente livresca, que desvia os home ns das actividades re
muneradoras do trabalÍto agricola e industrial. 

Só a~ora comec;amos a reagir contra o funesto preconceito que tanto 
tem contribuído para entoxicar o ambiente nacional; só agora nos inte
gramos na convicção de que, da organização e da diffusão do ensino pro
fissional, depende, mais do ·que de qualquer outro esforço, o progresso eco
nomico ela nossa patria. 

Sr. Presidente, para que o trabalho possa ter como · fim o bem estar 
commum, segundo a legenda que Alfredo Krupp escreveu no portal de sua 
casa solarenga, é preciso que o trabalho seja o que se traduz em resultado!> 
engra ndecedores da econ01nia nacional . 

.Só na escola profissional, conforme o sabia conceito de Kerschesnteiner 
na sua conhecida obra sobre o pro•blenta da educação publica, o homem, 
pela propria experiencia, percebe e comprehende mais claramente a depen
dencia entre os pro.prios interesses e os interesses dos seus concidadãos: 
só na escola profissional recebe e encontra a sua verdadeira significação 
ethica o principio da igualdade dos hom€ns; só na escola profissional se 
desenvolve e se expande o verdadeiro conceito da associação para o bem 
commum, que o Estado deve realizar. 

Por isso mesmo, aqu elle grande scientista. allemão definiu o problema 
da educação publica com esta formula lapidar : 
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''A educação publica é a conducção e a organização systematica do povo 
para a satisfação ele crear em commum." 

Ora, Sr. Presidente, para que assim seja, é mistér que a educação do 
povo se 11aça deante dj:•s preconceitos que impões a predominancia do en
sino profissional, como base de todos os conhecimentos uteis ao homem. 

Foi um fluminense quem, á frente do Governo da Republica, deu 0 
primeiro grande passo para a solução do problema do ensino profissional 
entre nós. <Desejo recordar, aqui, palavras que proferí fóra deste recinto, 
sobre o mesmo assumpto, nas quaes reivindiquei para o Estado que tenho 
a honra de representar, uma das mais fecundas iniciativas em pró! da 
organização do ensino profissional. 

Foi, de facto, Nilo Peçanha, então Presidente da Republica, quem, em 
1909. fundou sob a dependencia do Ministerio da Agricultura que o seu Go
verno viera de restabelecer, escolas profissionaes de todos os Estados, al
gumas das quaes são hoje estabelecimentos verdadeiramente modelares e 
grandes, viveiros de technicos, valendo como excellentes escolas normaes de 
artes e officios, o que acontece, ,por exemplo, com a escola de artes e offi
cios que funcciona na Capital ão Estado do Paraná, entregue á direcção de 
um technico de alta competencia, o Sr. Paulo Assumpção. 

E' uma gloria que devemos reivindicar para a memoria desse grande 
estadist3. fluminense, agora que a causa do ensino profissional conquista, 
em todo o paiz, preselytos ardentes e pugnazes, dentre os .quaes ,:, de jus
tiça que se destaque o illustre Deputado Sr. Fidelis Reis (azJoiados) cujo 
projecto a Camara deve e vae, certamente, approvar, porque em o fazendo 
terá prestado relevanto serviço ás gerações brasileira!> que se preparam 
para co!laborar, como ,poderosas forças economicas e sociaes, na obra de 
progre so sempre ascencional e crescente da nossa paula, obra que já terâ 
attingido. Sr. Presidente, a sua finalidade no dominio do idealismo politico, 
mas que runda se apresenta incerta, inconsistente e precaria no dominio das 
realizações economicas, precisamente porque lhe tem faltado uma das suas 
bases essenciaes, que é a organização systematizada, em larga escala, do 
ensino profissional, segredo da grandeza do povo anglo-saxão e esperança 
dos que confiam, ainda e sempre, que esta patria tropical, em que se cal
deiam todas as raças e se acc!imam todas as idéas, ha de realizar os por
tentosos destinos que lhe traçou a vontade divina. (]l!fuito bem,; mttito bem. 
O orador é viva?nente CU'I'Itprim,entado.) 

Na sessão de 15 de Dezembro de 1926 faz observações: 

O Sr. Tavares Cavalcanti: - Sr. Presidente, desde o inicio da minha 
apagada carreira pru·lamentar, elegi como assumpto de particular predilecção, 
tudo que se refere á grande causa da educação popular. Por isso mesmo, 
não hei deixado ·passar opportunidade sem elevar o meu brado, embora mo
destC' e obscuro, em favor de tão subido ideal . 

Vejo, com magua, que uma legislatura vae dentro em breves dias encer
rar-se sem que tenha dado siquer um passo para a solução de tão ingente 
problema. 

Tambem, ha pouco, findou um periodo quadriennal da alta administração 
da Republica; e, como d 1Jrante elle, a causa nobre e elevada do ensino pu
blico foi relegada pura plano secundaria das preoccupações administrativas, 
permanece ainda essa mesma questão, como um iegado que um governo, e 
uma legislatura, ãeixam áquelles que lhes teem de succeder. 
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Não é, portanto, fóra de proposito, Sr. Presidente, que eu, neste mo
mento, venha fazer algumas considerações em torno dessa materia, sempre 
momentosa e opportuna, e que, mais do que todas, julgo vital para os 
interesses da nacionalidade. 

O SR. FIDELIS REIS: - V. Ex. tem a maior autoridade para tratar do 
ass~mpto nesta Casa. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Agradeço muito o aparte com que me 
honra o distincto e illustre collega ... 

o SR. Fmm.rs REis: - Justiça, nada mais. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - ... que, aliá;s, tem sido, nesta Casa, e 

fóra della, uma das fortes alavancas propulsoras do ensino technico. 
Mas, Sr. Presidente, si mesmo eu quizesse esquecer que este problema 

é de todos o mais grave, o mais importante, no momento actual da nossa 
vida social e politica, não faltariam incidentes, não faltariam palavras auto
rizadas a chamar-me de novo a tratar da materia, trazendo-a á meditação 
desta Casa. 

Não ha muitos dias, falando desta tribuna com a eloquencia e saber 
0ue sempre o distinguem, o nosso nobre collega, cujo nome declino com a 
devida venia, o Sr. Afranio Peixoto, disse que tinha diante dos olhos sem
pre o espectro da separação, e, como remedio, como antídoto a esse gravis
s!mo perigo, não via outro sinãc. 0 da escola unica: o ensino coordenado e 
õirigido de modo a ministrar á nacionalidade os principias que devem con
stituir como que a argamassa. solidificadora da hossa existencia interna, de 
povo que tende a crescer e a .progredir sem que se lhe affrouxem os laços 
assignaladores de um destino grandioso e commum . 

Não !foi sõmente esta voz, Sr. Presidente. No dia mesmo em que se 
commemorava a instituição da bandeira republkana, o nosso illustre collega, 
o Sr . General Potyguara, exemplar de correcção cívica, de bravura militar e 
de patriotismo nunca desmentido, se occupava da defesa nacional e, como 
a primeira da s medidas necessarias para tão grave objectivo, considerava o 
combate ao analphabetismo. 

Outro collega, e dos mais distinctos, o nobre Deputado pelo Rio de Ja
neiro, o Sr. Miranda Rosa, tambem fez daqui um appello á Camara em 
favor do ensino technic<> e profissional, admittido como elemento indispen
savel á vida e ao desenvolvimento da conectividade. 

Esta s, palavras que ecoaram neste r ecinto. Fóra delle, não se deixou 
de manifestar a propaganda que Ye m sendo m a ntida por e-Spiritos de escol , 
que todos visam, na solução do problema do ensino, a resolução de uma das 
mais vultosas e importantes qt--estões da actualidade. 

R ecordo ainda, Sr. Presidente, que o ex-Presidente da Republica, o emi
nente brasileiro, Sr. Arthur Bernardes, cujo nome nenhum de nós pode 
proferir sem respeito e gratidão pelos relevantes serviços que prestou na 
salvaguarda das instituições ... 

0 SR. AUGUSTO DE Lnu: - Muito bem. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - ... ao encerrar o seu cyclo quatriennal 

dirigiu um appello eloquente e f ervoroso aos governadores e presidentes dos 
Estados, em prol da educação cívica. 

Tal appello evidencia que quatro annos de experiencia, de trabalhos, de 
lu<:!tas, de esforços em defesa da nacionalidade, mostraram ao notavel ho
mem de Estado, que a firmeza das instituições reside, hoje, mais do que 
nur•ca, na mentalidade dos brasileiros, norteada pela educação clvica, unico 
::leio capaz <le afugentar a.s malignas impulsões patenteadas no espírito de 



-108-

mashorca ou de caudilhismo, que vem envenenando e amargurando os dias 
actuaes da Patria. (Apoiado). 

Sirv.o-rne, Sr. Presidente, desse a;ppello, para fazer senltir á Camara 
quanto foram opportunas, por occasião da reforma constitucional, todas as 
medidas tendentes a assegurar ao Brasil o combate á ignorancia, a essas 
trevas que são o peior flagello da nacionalidade. 

Sinto que a emenda por mim apresentada, determinando a obrigatorie
dade do ensino, estatuindo-a como um preceito constitucional, não tenha ido 
avante por lhe terem faltado, afinal, as assignaturas que lhe haviam dado 
apoio, perfazendo o q1tant1t1n constitucional. 

Solicito permissão para me referir a facto culminante do momento na 
vida pa.rlamentar, e que mostra quão errados temos andado em não haver 
resolvido, desde ha muito, o magno problema do ensino publico. 

Como sabe a Camara, trata-se, agora, e muito opportunamente, de es
tabilizar o cambio. Muito opportunamente, porque, em con sequencia de brus
C'as oscillaç:ões, grandes prejuizos tem soffrido a fortuna publica e a parti
cular. Uma. verdade, no em tanto, se patenteou desde logo, com toda energia, 
ao espírito do legislador, a de que o cambio não podia ser estabi!isado senão 
a uma taxa excessivamente debi!, a uma taxa considerada vil e, portanto, 
aviltante para o paiz. 

Ora, á primeira vista, .parece não haver relação entre um e outro caso. 
Ella, porém, existe, pois um facto deixou o outro evidente, isto é, ficou bem 
ciaro que, em uma n ação onde o total de analphabetos attinge a cerca de 
80 o/o, o cambio não se pode estabilisar em urna taxa acima de 6. Quer 
dizer: a uma mentalidade aviltada tem de corresponder, forçosamente, um 
cambio tambem aviltado. 

Tem-se dito, Sr. Pres:dente, q•1•3 o st:stentaculo da riqueza do p~z, o 
elemento propulsor do seu engrandecimento, é a producção. E' uma verdade 
evidente. Como pode haver cambio a lto sem uma alta producção? E como 
]Jode haver uma alta oproducção sem a necessaria efficiencia technica •. sem 
o devido preparo profissional? 

Infelizmente, o problema de en sino ainda não poude ser resolvido e, por 
isso mesmo, ·como a esphinge, no caminho de Thebas, impõe ao viandante 
o enigma fatal: "Decifra-me ou eu te devoro." 

Os 'Governos passam e, a cada um, a esphinge dirige o seu desafio assus
tador. As legislaturas vão-se e, a cada uma, deixa sem resposta o enigma 
a pa. voran te. 

Não é demais, portanto, Sr. Presidente, neste momento em que, como 
assignalei no inicio, uma legislatura termina, eu faça o meu appello, quando 
não á. que se vae, pelo menos ãquella que tem de vir. 

Olhemos para a situação mental do Brasil: tratemos de resolver esse 
problema fundamental. 

,O SR. Auousro nE LrMA: - Olhemos, sobretudo, para a situação moral. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Diz V. Ex. muito bem. Consideremos a 

situação moral deste paiz, porque, em uma época em que de toda a parte 
jorram luzes para inundar os povos, não se comprehende que uma nação 
permaneça conscientemente sepultada nas trevas. 

Temos, Sr. Presidente, no problema de educação nacional, uma questão 
seculat·, e, direi mais , bi-secular, a qual, por não ter sido resolvida até hoje, 
vem difficultando cada vez mais a sua solução futura e compromettendo, 
dicL a dia, os destinos da n acionalidade. 

A inclependencia do Brasil encontrou tal problema. E' innegavel que os 
primeiros .passos para sua solução foram com acerto. H avia, na Constituição 
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do Imperio, a promessa da diffusão do ensino em todos os seus gráos. Vinha. 
da legislação colonial a creação de um imposto destinado a fornecer o neces
sario subsidio escolar . Ainda hoje, em muitas regiões do interior do paiz, o 
imposto sobre rezes abatidas tem o nome de '·imposto de subsidio". Por 
que? Porque elle fôra primordialmente, destinado a constituir o fundo esco
lar, o capiw.l com que ~" devia custea:· o ensino publico. 

Com os pruridos revolucionarias do primeiro imperio, com a agitaçãO
que por toda parte despertou a idéa federalista, o legisla dor monarchico ao 
cogitar da reforma da Constituição, no sentido descentralizador, encarou tam
J:;em o problema do ensino e, pena é que o tenha encarado de modo menos 
feliz, porque, considerando a faculdade de dar o ensino, como um direito, 
em Jogar de considerai-a como uma obrigação, o incluiu entre as chaJ!Iladas
franquias provinciaes. Como tal, reservou para as legislaturas, creadas para 
todas as províncias, a attribuição de prover sobre esta materia. 

o ensino primaria e o secundaria foram, então, infelizmente, deixados 
como assumptos da vida local; competia ás assembléas provinciaes, legislar 
sobre elles. A. experiencia, em breve, demonstrou quanto esta solução fôra.. 
r.1enos acertada, como essa disposição do acto addicional prejudicava gran
demente a causa da diffusão do saber no paiz. Os grandes reformadores 
mrnarchicos, porém, encontraram-se sempre ante esta difficuldade. O pro 
prio Ruy Barbosa, cujo parecer sobre o ensino primaria foi um dos maio
res monumentos parlamentares do antigo regimen, assignalava como sendo 
esta prerogativa pertencente ás assembléas .provinciaes . Elle, como relator 
da Commissã.o de Instrucção Publica, não poude apresentar um plano de 
c• eino senão para o antigo município neutro. 

Nem essa lição do passado nos valeu, no momento de se votar a Con
stituição da Republica. A experiencia, que já era quasi de um seculo, ní'í.o 
poude .prevalecer no sentido de ser deferida á 'União a faculdade de legislar · 
sobre o ensino, em todos os seus gráus, e de crear estabelecimentos, n ão 
só para o ensino secundaria e superior, como tambem para o ensino pri
maria . 

Deste modo não ficou expressa a attribuição da União, nesse assumpto . 
E, por isto mesmo, o'S interpretes, considerando que o fim da Constitui

ção republicana fôra ampliar as franquias locaes e não restringil-as, ou· 
antes, fôra 6Stabelecer uma federação em Jogar da moderada descentrali-
7.ação do Imperio , considerando isto, entendiam que não era possível, pm· 
materia de ensino, houvesse cerceado esse bem da União as attribuições que 
já eram das antigas províncias. 

De facto, rSr . Presidente, não se comprehende que, em um r egimen fe
derativo, os Esta dos não tivessem um amplo, illimitado, mesmo, goso das 
suas faculda des referentes ao ensino publico, mas não se deveria cogitar, 
então, nem se pode cogitar hoje, de limitar essas faculdades; apenas, o pen" 
sarnento que nos deve nortear · é o de reivindicar para a União as faculdades 
que lhe são inherentes, que, em face do proprio texto da Constituição de 24 
de Fevereiro, não lh e podem ser negadas, e que a reforma constitucional 
errou em não ter deLxado patente, com toda a eloquencia, de moda a não· 
permittir nenhuma argumentação em contrario. 

Com effeito. Sr . Presidente, é certo que a Constituição Federal, tra
çando as attribuições do Poder L egislativo Federal, lhe deLxou a de crear 
estabelecimentos de ensino secundaria e superior -na R epublica. 

Não se fez, comtudo, referencia expressa ao ensino primaria, mas o 
art . 35, no qual se cogita das attribuições que não são privativas do Con
gresso, logo fornece os meios pelos quaes a União poderá sempre intervir 
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no assumpto quando diz que "compete ao Congresso, mas não privativa
mente, promover as artes, lettras, etc." 

o SR . AuGUSTO DE LIMA: - Uma intervenção s ubsidiaria, na defic iencia 
da iniciativa estadual. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - P erfeitamente . 
o que é, porém, incontestavel, é que dessas attribuições subsidiarias 

não tem a U nião u sado senão muito moderadamente. 
E' verdade que a União, a liás, com acerto, 1·econheceu que lhe não ~ 

defeso instituir estabelecimentos de en s ino profissio nal e com elles tem do
tvdo os Estados . 

E' sabido ainda que a União, !'t titulo de subvencionar o ensino nas co· 
lonias, prodigalizou a alguns Estados do .Sul recursos para combater a in
fL.Iencia estrangeira que a lli se fazia sen t ir por intermedio das escolas, ondH 
nem o portnguez se faJlava. 

Mas t11do isso está bem longe ainda da interven ção que a União deve 
ter, intervenção que deve ser , a o mesmo tempo, C'oordenadora e propulsora, 
sob pena de se sacrificarem a ltos interesses nacion aes . 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Apoiado. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Em 1921, sob O Influxo do Governo da 

Republica, realizou-se, n esta Capital, por convocação do então ministro da 
Justiça e Negocias Interiores, Sr. Alfredo P into - de saudosissima memo
ria - uma conferencia inter-estadual do ensino primaria, afim de se estabe
lecer em as bases para uma co-operação entre a União e os Estados, de modú 
qpe se 1 e:;olvesse esse problema 

D essa conferencia resultaram suggestões, indicações que, infe lizmente, 
ainda não tiveram Execução a.té este momento. E' certo que uma des~as 

indicações, a do accõrdo entre a União e os Estados para que se fundassem 
escolas primarias no terri1 urio destes, foi logo trasladada para as leis orça
m entarias que immediatanwnte se votaram. 

E' certo ainda que, na ultima reforma do ensino primaria, essa fl\rma 
da intervenção nos Estados foi ado~)tac1a. Apezar disso não se creoü uma 
só escola em todo o terri~orio nacional . Quer dizer que essa providencia ainda 
está no ponto em que a deixou a conferencia inter-estadual do ensino pri
maria, !·eaiizada. em 1921 . 

O SR. AuGUSTO DE LIMA: - V. Ex. dá licença para um aparte? o nobre 
Deputado ha de recordar-se que tem havido uma série de tentativas, feitas 
aqui na Camara, dando attribuições ao Executivo para subsidiar os E stados 
que, com a instrucção, despendessem determinada percentagem de suas ren
das. Essa medi·ia tão simples deixou de tornar-se effectiva, porque surgi
r am de toda a ordem. 

O Sr.. TaVARES CAVALCANTI: - V. Ex. lembra isto muito a proposito. 
Tem havida diversas tentativas anteriores . Eu proprio apresentei projectos 
sobre o a.ssumpto; dei pareceres na Commissão de Instrucção Publica, mas, 
infelizmente, o Congresso não poude chegar á uma solução pratica. o nobre 
Deputado lembra muito opportunamente essas emendas que pareciam não 
ter outro fim s inão embaraçar a marcha do projecto. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Asph.ixiar. 
O Sa. TAVARES CAVALCANTI: - Mas, Sr . Presidente, desses projectos rela

tivos quer ao ensino pratico, quer ao ensino primaria, em geral, quer espe
cialmente ao en sino pratico, technico e profissional, ao menos um logrou 
passar por todos os tramites regimentaes, na Camara e no Senado, de onde 
voltou com duas emendas que não o alteraram s ubstancialmente . R efiro-me 
ao projecio da obrigatoriedade do ensino technico-profissionaJ, apresentado 
t.elo nosso digno collega, representante de Minas, Sr. Fidelis Reis. 
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o SR. FIDELIS REis: - Projecto que se vae tornar viavel, em conse
quencia do substitutivo :formulado na Commissão de Instrucção Publica, por 
v. Ex., a quem o paiz ct:icará devendo esse relevantissimo serviço. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - A ambos. 
0 SR. 'l'AVARES CAVALCANTI: - Agradeço ao nobre Deputado, Sr. Fidelis 

Reis, lembrar a minha cooperação neste assumpto. 
Como ,s. Ex. disse, a esse projecto offereci um substitutivo, acceito pelas 

con::r. issões de InstmJJcção Publica e de Finanças, e que transitou pelo 
senarlc, de onde voltou ligeiramente modificado. 

p SR. FIDELIS REIS: - A modificação do Senado não lhe altera, em abso
!Ltto, a el"sencia. 

O SR. TAVAREs CAVALCANTI: - Em um artigo, o Senado fez uma méra 
ew.enda de redacção; em outro, limitou apenas o credito. 

O SR. FIDELIS REIS: - O projecto está tal como sa.hiu da Camara. 
O :SR. TAVARES CAVALCANTI: - Mas, Sr. Presidente, esse projecto ao 

menos poderá. ficar como testemunho de que a legislatura passada, e esta, 
qu'3 está a findar. não foram de todo estéreis em assumpto pedagogico, por
que aquella ~Jroposiç,ão foi iniciada na legislatura finda e deve terminar 
na actual 

Felizmente, Sr. Presidente, esse projecto pende apenas de parecer da 
Con,missão de Finanças e de uma votação desta Casa. Dou parabens ao 
Brasil, e aos c v e se inten•.·s .rr pela causa do ens · r.~ profissio~al no noss-; 
paiz, e fúra del!~ porque ) Relator r.ue tem de opin.:.!: sobre a materi?.. ê 
um dos Eot•piritos mais brilhantes desta Casa, é um cos mais antigos luta· 
dores pela causa do ensino, ê um homem que, em grande parte, foi um 
apostolo dessa campanha sacrosanta - é o nosso nobre collega, digno Depu
tado por Minas Geraes, Sr. José Bonifacio, cujo nome declino com a devi
da venia. 

Ora, Sr. Presidente, não ê possivel que esse eminente brasileiro deixe 
passar a opportunidade de ligar o seu nome á essa tentativa, que já está 
quasi coroada de EÀ"ito. 

E, mais do que um appello ao meu nobre collega, dirijo parabens á 
Casa porque vae ter dentro em breve occasião de resgatar, em parte, em 
parte .pequena embora, uma divida do Poder Legislativo para com a Repu
blica e a nacionaJit'ade. 

Era. o que eu tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. O orador é cum
primentado) . 

Em 26 de Dezembro de 1926 a Oormmllissão de Finan.çasi 
assim opino~~: 

Ao .Senado remetteu a Camara dos Deputados o projecto n. 361 A, 
de 1922, estabelecendo o ensino profissional obrlgatorio nos seguintes casos: 

1", em todas as escolas primarias subvencionadas ou mantidas pela 
União, farão obrigatoriamente parte dos programmas; desenho, trabalhos 
manua.es e rudimentos de artes e officios, ou industrias agrarias, conforme 
as necessidades e conveniencias da população escolar; 

2•, no Collegio Pedro li, e em quaesquer institutos de instrucção secun
daria· mantidos pela União ou p elos Estados, equiparados á.quelle, havera. 
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aulas de artes e officios, sendo livre ao alumno o escolher ruq uelle em que 
se queira especializar. 

Conhecendo do assumpto na fórma do Regimento, a "Commissão de Jus
tiça e Legislação, do Senado, sendo Relator o Sr. Cunha Machado, applau
dindo a idêa do projecto substitutivo "·que lançou bases, que parecem se
guras, para o desenvolvimento do ensino profissional", apresentou emenda 
no sentido de ser modificado o artigo tPrimeiro. 

Resa este artigo : E' considerado obrigatorio o ensino profissional no 
Brasil, nos casos p1·evistos nesta lei. Está formulada nestes termos a emenda: 
O ensino profissional no Brasil se?"á 1ninist1·ado de accôrdo cont as disposi-· 
ções clesta lei. 

Ouvida a respeito, a Commissão de Instrucção Publica, em parecer de 
30 de Setembro deste anno, de que foi relator o Sr. Paulo rle Frontin, 
opinou pela approvação do projecto com a emenda apresentada. 

Necessaria foi ainda a audiencia da Commissão de Finanças e esta, no 
parecer do Sr. Bueno de Paiva, não destoou da acertada e feliz orientação 
que applaude as id~s do projecto, proclamando, como as outras Commis
sões, as vantagens, a conveniencia, e a necessidade do ensino profissional. 

Aipresentou, porém, uma emenda que era insdispensavel. 
O projecto, art. 7°, autorizava o Governo a abrir os creditas necessarios 

á exec·nção da lei, o que pela reforma constitucional não é admissivel, de
vendo ser limitado o credito para as despezas. 

Propoz assim a douta Commissão, que em vez de creclitos necessarios se 
diga - o credito de cinco m'il contos. 

Vê-se, pois, que além do estudo feito pela Commissão de Instrucção 
Publica desta Casa e da approvação do projecto pela Camara dos Deputados, 
em seu favor emittiram votos as Commissões de Instrucção, de Justiça, Le
gislação e Finanças do Senado, e ainda o proprio Senado que, approvando-o, 
o envia com suas emendas . 

Todos quantos, nos dons ramos do Poder L egislativo, fixaram sua at
tenção sobre os intuitos do projecto, só tiveram motivo para rupp~audil-o, 
considerando necessario a bem do proprio, de nosso paiz, dos elementos que 
se devem proporcionar ao nosso povo para o trabalho que engrandece e no
bilita, instituir em bases mais solidas e seguras o ensino profissional, disse
minai-o o mais possível, para que interesse geralmente a todo o Brasil, não 
só á classe prolataria, como á propria êlite intellectual. 

Nem será .preciso invocar opiniões de escrlptores notavels e o exemplo 
de outras nações para se ter em elevada conta e no mais carinhoso apreço 
a instrucção profissional. 

O mundo actual, póde se affirmar com a observação do que se passa. 
nos paizes mais prosperos, é governado pela technlca e vencem na luta eco
nomica, cada vez mais intensa, os povos que dispõem de um preparo devida
mente especializado, com o seu ensino profissional, methodica e systematl
camente organizado. 

o Brasn, que aliás já dispõe de alguns institutos dessa 1nstruc~lto e•· 
pecial. quer para o commercio, para a agricultura e a industria, quer par:~ 
as artes e officios nas escolas de aprendizes artífices existentes - uma em 
cada Estado da União, precisa dar ao ensino profi ssional o realce que ileve 
ter lançar em um systema bem orientado as suas bases, diffundil-o por 
tod~s os Estados e a todas as classes, para desta fórma ter em cada cidadão 
um factor efficiente e proveitoso da sua prosperidade e da sua grandt".:a. 

Foram neste rumo os nobres intuitos elo illustre autor do projecto pri
mitivo, o sr. Deputado Fidelis R eis, \Perseverante paladino de uma al~
vantada causa, de grande e profícuo alcance; tambem na mesma orientaçao 
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se encontram as Commissões do 1Senado e desta Camara, cuja Commissão de 
Instrucção Publica ainda ha dias, pelo pa-recer do illustre Sr. Arthur Le
mos, accentuou as boas e salutares idéas. 

Senado e Camara dos Deputados, nas vezes em que se pronunciaram 
sobre o projecto, sempre lhe deram o seu apoio, sem discrepancia, em um 
mesmo pensamento. 

E' certo que, para realizar-se o profícuo intuito que se tem em vist<i. 
indispensavel será autorizar o Poder Executivo a despender ra.zoaveis som' 
roas que pelo menos permittam crear varias institutos e melhorar os exis
tentes, provendo-os de material e intrumentos riecessarios para preenchi
mento dos seus fins . 

Dada a elevada e patriotica orientação do Presidente da Republica, co
nhecedor perfeito do assumpto, pela sua larga experiencia de homem de 
Estado, e que á frente dos destinos de S1ío Paulo, tanto fez pelo ensino 
profissional, dando-lhe vigoroso impulso, ha toda a confiança em que as 
despezas autorizadas serão appli.ca.das com intelligencia e saber, de modo 
a produzirem os mais completos e beneficos resultados. 

Propoz a Commissão de Finanças do Senado os recursos de cinco mil 
contos para attender ao~ varias desiàe1·ata do projecto. Estes são multiplos, 
de summa importancia, de vasto alcance, aproveitando especialmente a to• 
dos os Estados e de modo geral a toda a população do Brasil. 

Os beneficios corresponderão á despeza e as bases do ensino profissional, 
nos t ermos do projecto, serão fortalecidas, operando-se sensível modificação 
na mentalidade do nosso povo, cujo trabalho, no seu esforço de todos os 
dias pelo paiz, será mais proveitoso, determinando maior progresso, mais ra
pida prosperidade e mais segura grandeza economica . 

A Commissão de Finanças concorda com a emenda do Senado e pro
põe que seja a mesma approvada. 

Sala da Commissão, 19 de .Dezembro de '1926. - Manoel VillQJboim, Pre
sidente. - José Bonitacio, Relator. - Oliveira Botelho. - Annibal Freire. 
- Tavares Cavalcanti. - Domingos llfascarenhas, com restricções. - Ma
noel Theophilo. - Lindo~to Collor, com restricções - Wande1'ley Pinho. -
Vital Soares. - Oa1·doso de Almeicla. - Prado Lopes. 

VOTO VENCIDO DO SR. JOSÉ MARIA BEJLL<l 

"Foi com o maior constrangimento pessoal que pedi vista do brilhante 
parecer do eminente Sr . José Banifacio sobre o debatido projecto do meu 
illustre amigo Sr. Fidelis Reis. A admiração que me merecem os dous re
presen tantes de Minas, o acatamento que devo ao voto já eÀrpresso, em 
favor da essencia do projecto, pelas duas Casas do Congresso, deveriam 
bastar largamente para suffocar qualquer velleidade, que acaso nutrisse, de 
estudar por por mim mesmo materia tão complexa e interessante como a que 
se cont ém na proposição de lei em victorioso andamento. Mas todos nós 
temos, algumas vezes, dessas attitudes inesperadas, de que nós mesmos, 
depois, nos admiramos. . . Todavia, é porque conheço de perto os meus 
illustr es collegas de Commissão e a sua incansa.da generosidade que me 
animo a ir até ás consequencias finaes do meu gesto, formulando, lige!-
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ramente, as razões que me levam a discordar do projecto Fidelis Reis, 
embora reconhecendo e proclamando a sinceridade e o patriotismo das in
tenções que o inspiraram. 

Como certas phrases feitas, ou mesmo simples adjectivos, felizes ou 
expressivos, um dia, pela sua sonoridade ou pela sua 'força intima, batidos, 
cansados, depois, pelo immoderado uso, se insinuam perfidamente através da 
nossa penna ou da nossa palavra falada, maculando-nos a elegancia do es
tylo, assim certas idêas, applaudidas, um dia, pela luminosa verdade que 
encerravam, e não raramente pela vacuidade pomposa, se fixam em o nos~o 

sub-consciente, como especies de pontos de referencia para o nosso pensa
mento, e se impõem sem a menor analyse. Reagir contra a tyramnia de 
umas e outras é um acto quasi heroico ... Um exemplo vivo e recente do 
poder de taes idéas feitas, a que alguns leitores de Fouillé cha.mariam, gene
rosamente "id~as-·forças", poderia ser offerecido no ardente debate travado, no 
Congresso e na imprensa, sobre os partidos politicos. Ha um accôrdo tão 
tocante, quanto â. necessidade vital que representam os prurtidos para as 
democracias modernas, que seria vã cstultice emittir a:lgum parecer dis
cordante.. . O complexo e de!icadiss!mo proplema da "representação poli
tica" tt>m duas formulas, duas panaoéas infallive is, superiores ás condi
ções varias de espaço e tempo - os pa rtidos rotativos e o voto secreto ... 
Na "Historla Universal", de Wells, que acabo de lêr, com um encanto raro 
em um velho e jâ. meio displicente habituado dos livros, porque, pela pri
meira vez, um altíssimo e !iberrimo espírito procurou vêr na agitaçã.o mille
naria dos homens sobre a terra, tantas vezes Incerta e convulsa, alguma 
cousa mais do que a apologia de força, encarnada em Alexandre, Cesar ou 
Napoleão - o lento e sereno triumpho da intelligencia e da piedade sobre 
os instinctos da estupidez e destruição do "homem das cavernas", um con
ceito accidental ficou-me: "Nós estamos longe de ter r esolvido o problema da 
representação e ter criado orgãos que sejam reflexos ou emanações do pansa
mento e aa vontade da i}Ommunidade . Nossas eleições - attendei, que e um 
inglez que fala - não passam de farças. Graças á. potencia dos partidos, 
o eleitor, em vez de votar 110 mais -digno, fica reduzido a escolher entre dous 
mercenarios politicos, o que lhe parecer igualmente desprezível. .. " 

"Mutatis mutandis ", ê o que se verifica com a apologia incondicional e 
exclusivista do ensino techn!co. A Escola de Artes e Officios, eis o "fiat" 
milagroso. O problema do Brasil será um problema de educação, sob um 
aspecto unico - desviar as jovens gerações dos nossos patrícios das pro
fissões Iiberaes, da cultura litterar!a e da inanida:de 'burocratica para as artes 
technicas . Poderemos acce!tar, sem discussão, these tão radical? De mim, 
Tepugnar-.me-ia ecoar tão applaudido truismo. A infinita connplexidade do 
problema educacional brasileiro otferece faces multlplas, que se completam. 
Se fosse possível determinar uma seriação especifica entre as varias moda
lidades do ensino, que ha de elevar as nossas gerações futuras para inte
gra!-as, dignas e capazes, na grandeza do nosso paiz, não sei por que o alto 
ensino universitario occuparla o derradeiro Jogar. A complexidade, cada vez 
maior, da sociedade moderna ampliou extraordinariamente as funcções das 
êlltes de toda especie. Constituem ellas, para a nação, o estado-mruor que 
a .guia e orienta. Em um paiz tão profundamente democratico, como o nosso, 
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sem tradições de disciplina social, de formação particularista, mais absor
vente ainda é a sua funcção. O Brasil tanto necessita de uma éllte de te
chnicos, que saibam valorizar as suas riquezas late ntes, ·como de uma éllte 
universitaria, litteraria, philosophica e scientifica, cuja alta e nobre funcção 
é vêr justo e cujo prupel, de a lcance moral, .que melhor se sente do que 
se define, ·é o de orientação .suprema das idéas que a pratica realiza. Mas, 
evidentemente, não cabe aqui integra l desenvolvimento de doutrinas que me 
são caras e que procurei agitar alhures, em paginas justamente esquec!Uas, 
e com uma boa vontade ingenua, que ha de levar-me ao cfo ... 

Não é nova, nem brasileira, a tenden cia de maldizer da cultura classica 
para elevar a chamada educação pratica. Ha melo seculo que se formou em 
França corrente identica de idéas. Depois da derrocada de 70, o claro e in
quieto espírito francez procurava ansiosamente as possíveis determinantes 
psychologlcas da suppost a 1nfer1orídade da sua terra. Todo pensamento fran
cez é, por largo e seguido tempo, ew,enenado nesta especie de derrotismo 
mental . ·'A quoi tient l' infériorlté de la Fra nce?" tComo, para o grande 
Taine, o culto da Revolução e o endeosamento n apoleonico eram o grande 
mal, de que a apaixonada e eloquente "Origens da França contemporanea" 
iria arrancar as ultimas raizes, para um medíocre sociologo e educador, 
preso a. concepção e aos methodos, um pouco estr eitos, na Escola de Le 
p ay, tal Demolins, a Inferioridade franceza explicava-se toda pelos processos 
de educação. A escola franceza fazia "vencidos", a Universidade allemã o 
"proletariado de bachareis", de que Jlalava desprezivelmente Bismark, esque
cido de que fõra um homem de pensamento, um puro splnozista - Elchts -
o primeiro '<los apostolos da unidade allemã. A Escola Ingleza, esta, sim, 
!azia homens. . . O collegio de Abbotsholme, do Dr. Heddie, revoluncionarla 
o mundo. . . Esquecia o educador :t'rancez as condições especiaes da vida ln
g!eza, a sua evolução hlstorica, a sua psyJChologia collectiva. Mais ainda 
esquecia que, ao lado de .A!bbotsholme, excellente, de certo, para preparar os 
Robinson s modernos, capazes de se bastarem nos desertos do Can adá ou da 
Australia, da cultura classlca de 0::-.."ford e Cambridge, sala a mais idonea 
e brilhante das gerações de .homens de Estado da Inglaterra, e da grande 
época victoriana . Mais tarde, o modelo universal, o in tangível stana:ara ot 
li/e, iam 'buscaJ-o os eríthusiastas das chamadas cuttsas praticas na :t'ormida
vel riqueza dos Estados Unidos. Não enxergavam taes apologistas da joven e 
febril civilização yankee o stristes aspectos que se occultavam sob o seu ouro 
e que os melhores espíritos americanos amargamente lamentavan1: o culto 
excessivo do dinheiro, a m aterialidade extrema da vida, a corrupção que amea
çava dominar o mundo político, através de boses, rings elobbysts de toda 
especie . Foi justamente quando o desenvolvimento das riquezas americanas 
pareceu te·r attingido o seu ponto extremo, menos aguda a iJlJquietação uni
>ersal do dinheiro, que a alta cultura universitaria poude inten-sificar-se e f it·
mar-se em Harward, Columbia ou Yale, em um amb1ente mais tranqulllo e 
mais elevado, ,para dar á grandeza norte-americana outro sentido moral, 
outra finalidade, menos tanglvel, opor~m. de certo, mrus duradoura e mais 
nobre do que a offerecida pelas estatísticas das Bolsas e dos Bancos ... 

Resalvado, prellminarmente, o m eu ponto de vista doutrlnarlo na mo
mentosa questão do ensino publico, seja-me permittido analysar, "de me-
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ri tis", o mais ·brevemente possível, para não cansar a benevola attenção dos 
meus collegas, o projecto Fidelis Reis. 

:Dentro do nobre e utilíssimo .pensamento de desenvolver o ensino toohnico
profissional, resente-se o projecto, ao meu vêr, das falhas e confusões que 
seriamente o sacrificam. Não poderia, pois, em conscenc1a, por mais que me 
mereÇa o seu !llustre autor, dar-lhe o ·meu voto favoravel. O art. 1", que 
tornava obrigatorio .o ensino ter:hnlco, exigencia .que, além de violar a Consti
tuição, seria [Jer.feitamente absurda em um ,paiz onde o ensino .primaria ainda 
é :tac.ultat!vo, foi alterado pelo Senado, t-rn um euphem!smo mais am!tve!. 
Passou a ser redigido em outros termos, expressando embora o mesmo pansa
rnento de commando: - "O ensino profissional, no Brasil, será ministrado 
de accordo com as dlsposiçôes desta lel ... " 

Vejamos, agora, lquaes sãos essas disposições. Elias se resumem, atina!, 
na obrigatoriedade da instrucção technica nos estabelecimen tos ue ensino 
prirnarlo, mantidos ou subvencionados pela União, nos gymnasios federaes 
ou equiparados de ensino secundaria e na preferencia legal, para a concur
r encia burocratica, dos portadores de diplomas de artes e offlcios. 

Quanto ~ primeira parte, o projecto só merece app!ausos geraes. O en
sino technico deve ser um complemento logico do curso primaria. 

"A educação profissional começa, como todas as outras, na escola pri
maria, que é o typo da escola nacional, por excellencia - disse, em verdade, 
ha seis annos, n a luminosa justificação do seu projecto sobre a instrucção 
primaria no Brasil, o nosso illustre collega Sr. Salles Junior - porque pre
para e predlspOe todas as vl·rtudes .que a naçao deve exter10rizar, apontando
lhes as direcções seguras da ascensao economica, os princtpios permanentes 
de ordem publica, •OS ideaes superiores de grandeza moral . " 

Não esgot.a o Estado os seus deveres ,para com o cidadão, Quando Ine 
ensina as primeiras lettras. IA finalidade tão alta da "Escola Unica", que 
ha de redimir o mundo, é justamente esta - preparar igualmente todos os 
cidadãos para a luta pela vida, dando-lhe armas e pontos de parti!ia identicos. 
Todavia, é no final do curso primaria que deve verificar-se a bifurcação ne
cessaria - a officina agrícola ou das industrias ur·banas, de um lado, a 
cultura de humanidades e a unlversitarla, de outro. Levar a obrigatoriedade 
do ensino technico-profissional ·para o ct:rso de humanidades é urna exigen
cia insolita, e, ousaria dizer, absurda, quando, por toda parte, no en,;mo pro
!isslonal, mais do que alhures a especiallzaçao de funcções e a.ptidões é uma 
idéa vencedora. O homem das profissões llberaes, o homem <de sciencias ou 
de lettras nada tem a 1'azer com um officio mal aprendido. •Elle prec1sa ter, 
corno todo o n'lunao, as m!Los e os olhos capazes. Mas é na E.scola Primaria, 
no estudo obrigatorlo do desenho e da mdelagem artística, •que se devem t er 
educado o seu tacto e a sua vista. De certo, não teria sido o conhecimento 
de algum officlo mecanico q_ue deu a E!nstein, ao que parece, de tão intimo 
commercio espiritual com o autor do projecto, a lncomparavel superioridade 
de sua visão sol>re os eternos problemas do conhecimento e da vida . .. 

A prefenda legal no accesso aos cargos publicas constitue manifesta in
congruencia . Se o melhor fructo desejado do ensino technico professional é . 
desviar os jovens brasileiros de toda a aspiração burocratica, como facilltar-a 
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aos que conseguiram adquirir um officio 'Pratico? Deveria ser inversa a 
prescripção da lei - fechar-lhes de todas as maneiras as ,portas das repar
ti~ões do Estado. Querendo combater o mandarinato otlficial dos bachareis, 
poderia criar o proJecto novas mo<lalidades de doutores em artes e otflclo~. 

tão melancolicos e !nanes como os outros, a esperar !Pacientemente na ante
sala dos minlsterlos, com o annel .symbolico no dedo e o diploma no bolso, 
0 promettido bureau do rEstado. Ultima objecção e a mais séria de todas, 
ao projecto Fidelis Reis. Multiplicando as escolas •profisslonaes, tornanilo obM
gatorio o ensino technico, competiria a;o Estado garantir a carretra aos seus 
~ovos tutelados. Reso·lveriamos o PI'C1blema 'bra3ileiro se, amanhã, em ve7l 
de alguns milhares <!e bachareis, medicas ou engenheiros desoccupados, en
grossando a clien1:e1a aos polltlcos, tlvessemos os mesmos m11hares de diplo
mados das escolas proflsslonaes'! Onde iriam elles exercer a propria activi
dade? não exaggeremos a;s co usas. A n~cessidade é a melhor mestra da vida. 
No dia em que o gráo de desenvolvimento material do paiz exigir maior 
~onsumo de technicos elles surgirão ·naturalmente. O Estado completa o seu 
dever, multiplicando as escolas profissionaes, mas fomentando parallelamente 
o progresso economico do paiz, programma para alguns governos succes
sivos ... 

Terminando, reS'tar-me-ia chegar a uma conclusão concreta sobre o pro
jecto em estudo. Infelizment e, o turno regimental em rque elle se encontra 
nãu me perml.tte propor-lhe qualquer modificação. A' Commissão e á. Ca
mara compete apen as manifestar-se sobre as emendas do Senado que lhe 
não alcança4ll a substancia. Que aconselhar? A Camara approvou quasi por 
unanimidade o projecto Fidelis Reis, desattenta á voz isolada, porém poderosa, 
de uma <las expr.,ssões vivas mais altas e mais brilhantes da lntelllgenCJa e 
da cultura brasileira - o rSenador Gilberto Amado. O Senado teve identlca. 
attitude. Só me cabe acatar-lhes a sabedorria do voto, curvando-me vencido, 
embora não convencido ... 

'-
rSala da Cimmissão de iF'inanças, em 19 de Julho de 1927. - Jos~ Marta 

Bello." 

EMElNDA DO SENADO, A QUE SEl REFERE O PARECER 

Substitua-se o art. 1" pelo seguinte: 

"Art . 1. • o ensino profissional no Brasl! será ministrado de accOrdo com 
as disposições desta lei. " 

Art. 7. 0 Em vez de dizer: "os creditos necessarios a", diga-se: "o crer
dito de cinco mil contos de réis rpara a". 

Senado Federal, em 29 de Outubro de 1926 . - EstaGio de .A.lb1~q1~erque 
Ooimb1·a, Presidente. - Manoel Joaquim de Mendonça Martins, 1" Secretario. 
- Silverio José Nery, 2" SeCJ·etano. 
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PROJEJOTO N. 361, DE 192~, EMENDADO PELO SENAW 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 . o E' considerado obrigatorio o ensino profissional, no Brasil, nos 
casos previstos nesta lei. 

Art. 2. o Em todas as esc'olas primarias subvencionadas ou mantidas pela 
União, farão parte obrigatoriamente dos programmas: desenho, trabalhos ma
nuaes e rudimentos de artes e officios ou industrias agrarias, conforme a.. 
conveniencias e as necessidades da população escolar. 

Art. 3. 0 No Colleglo Pedro II e em quaesquer estwbelecimentos de instru
cção secundaria, mantidos <pela União, como tambem nos equiparados, serão 
~nstalladas aulas de artes e officio,s sendo livre ao alumno o escolher aquelle 
em que se queira especiaJioo.r, não se dando, porém, o· certificado da conclusão 
do ·curoo sem essa esp·eciali=ção. 

Paragrapho uni co. Os que pretenderem o certificado de hab!litação pro-· 
fissional, sem haverem cursado estwbelecimento de instrucção secundaria of
ficial, serão admittidos a prestar o respectivo exame para esse fim em qual
quer estabelecimento official ou equiparado. 

Art. 4. o O certificado de habilitação profissional assegurar'á em igual
dade de condições, o d!reito de nomeação ao ,que o possuir, entre os canàl
datos a funcções publicas quaesquer da União. 

Art, 5. o O Governo entrará em accôrdo com os Governos dos Estados 
para a fundação de escolas profissionaes nos territorios destes, podendo a 
União concorrer com metade das despezas necessarias aos custeios e appare
lbamento destas. 

Art. 6. o Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o Governo elevarã 
ao numero que julgar conveniente os Aprendizados Agricolas, Escolas de 
Aprendizes Artifices e de Artes e Of"ficios já e,.'Cistentes e fundará os demais 
estabelecimentos technicos que entenda necessarios. 

Art. 7. o Fica o Governo autorizado a abrir os creditas necessarios á 
execução desta lei e a expedir os respectivos regulamentes. 

Art. 8. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 24 de Dezembro de 1923. - Arnolfo Roàriaues 
de Azevedo, Presidente. - Ascenàino Carneiro da Cttnha, 1 o Secretario. -
Httgo Ribeiro Carneiro, 2° Secretario. 

Ent 29 de Dezembro tala 

O Sr. Gilberto Antado - começa declaramkio ql\le deseja occupar-se de 
um dos assumptos que, ultima.mente, I!l\[l.is teem fumpressiona!Co a imprensa. 
desta oa!Pital e aquelles que se interes.."3lll pelas questões ~·ell!lltivah á for· 
mação mOII'al e mental do poaiz. 

iRefe11e-se ao ensino technico, <profissional, que hoje é posto •pelos tr.a· 
tadiSit.aJS de econorrnja QJoiitica ao lado odo ca.pital e do 1trabalho c011no faJCtor 
de prodiU~ção. ' 
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tSd existe a iln~ustria - a ftmcção, é natural Q!Ue exista o or.gão, que é 
o operario. 

A malchina. Cfl'eou o annJbden1e •ilndlusbt'ial moderno, dentro do qual sur,ge 
o operario ltechnico . 

Os .prog=as .de ansilno, qrue outr'ora cogi.tavaan rupenas da ins.tru
ccão primaria, secu ndamia, SU1Jerior, teem de <:'Ulilda11 dessa nova !l'aJce do 
problema . 

O 811'. Fillelis Reis inldruga si, entã'o, =tes da a:n 2.china, não haNia o;pera
rios techn1lcos. 

O ora.dor a:fifi.rma que, amtes .da rna.ohina a va,por, la inidustrlai era f eita 
rpelos officios e pelas cot'IPornçõe!s . Será absl.lJ'do, na. eyoca adbuad, querer 
.regTeddr á idalde média, reÍill'l.iplan<tamiLo esse re,gllnen . 

O Sr . Fidlelis Reis aJp3JI'1teda q,ue não é isso que se pretende estabelecer 
no Brasil . 

O ocaleor declara que vae anaJysar o 'Projecto do Depu.tad'o mlmeiro. 
iiDste, em aparte, !diz qu e <c<mtlr!a a orpi.nião do ISr. Gilberto Amadio, jta, 

teve occa.Sião Ide citar a de Einsltein, cuja an.rtOII'idade o .Oil'ador nã.o contestar 
rá . Accenltua que o ;projecto que awresenQ<>u teve l'i.songeiro .<IK!olhim.enlto 
por parte d'a i..m!J;}rensa, sentindo que o m<adar, a quem o mesmo projecto 
foi entregue pa~ra relaroar, esteja retartlam.do o seu [parecer. 

OoraJd!Dir contesta que :El:instein tenha emitltido a opdnião que o 1ST. F!
dells Reis lhe a.tti'Iibrue. 

A !reyetidos e vehementelS aJP<N'l.es do Sr. Fidelis Re!Ls, o orrudor invoca 
o >testemJUn.ho da Ollimara para a serenddade com que c01meç,ou as .suas con
siderações. A casa sabe que é seu ha!bLto estooar cuidruiosamente os a.ssurn,.. 
pllos que l!'elata . 

AJparteado ainida pelo .Sr. F1idelis Reis, diz que este deseja transfor= 
em queiStão [pessoal um a.ssumpto de grelnde tirnteresse para a patria... 

Julga 8Jbsu.r.do o pro:tooto •do re]Jiresentrunte de Minas. 

i(;Estabeleice-se vivo walogo entre o orador e o Sr. Fi deUs Beis. O Sr. 
fuesldente reclama i·nsistentamente oattenção, tocando os ltym1Janos). 

Rl•<JISegulnido, o oradoll' reyete que deseja occruprur-se do [projecto, fazen
do-o com a gra'Vli.dade que o asiS/umpto exige. 

Acha que o .sr. Flidelis Reis .parte de rum IJ>OO!Ito de visita errado, pensan
do que a.s escoloas superiores são theomca.s, em nada COOltribuiJJ.do P,ara ~o. 

formação do espírito ,positivo e •scdenstifico qu e deve ·rosolver os >problemas 
naciOI!laes . Dahr exigir que, oao dingressar em qualquer della;s, o estu.dant~ 

exhiba titulo de h8Jbi1itação ;profissional. 

Aififil'IIlla qu e o Slr. F idelds R cis •laboll'ou ea:n e.tTo, não procuraml:'!o o Ci!L

minho acertado para chegatr á solrução do problema refer ente ao erusô.no te
chnico e pro~issiOI!laJ, IPOJ4s o projecto que rupresentou vae ~é contra 'll!!l1. e 

outro. AUude á ~emodelaç:.ão de que fo i incU!ll'llbid'o pelo Sr. .Simões Lopes. 
qua.ndo Mdinist!t'o <da Agricru!l.tUTa, o .dálrector da Escola .!!e Engenharia de 
Porto Alegre. 

Salienta oeamo ba.sbruntes, pa ar~·efU!tar os fU!Ildamentos do projecto os
tra.balhos 1realiZa!dos [pOr esse profeslsor, cuja opinião de que esc<Ji]Jas de arte 
e officios lliii<'La aJ.PIProvam o ot"8Jd01I' acata com verlda:deira. 

Tanto asSÍill'l. é que l!lellas lllão vão os 0.1Jerarios ;perder temiJlo, quando 
podem, nas fab11i>cas estabelecidas, fazer 8!plrendizado, com elleiS, auxiliando 
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o .tra.balho •d , l!ltas d'ab<riclas e, o qu e é maJis, gamh!llndo para o sustento prCJ
rpr io. Alélm disso, .ap~res&llta o o·radoo:, COiffiO contlraa>~·oducente, a exigencia 
de vastos conhecimemtols [para a admissão aos estabelecimentos techlnioo· 
'lJ'l'od'iSSLo:naes. Aco.nseil•bia ao a utor do projecto uan estudo malis acurado fui 
lalSSUmii)to, cuja solução deve .ser -de cOOI!formildade com o q'lle se Item feitu 
em outros paizes e com o que Item mostl'ooo a ·pratica, vois q u e, em !'ela
ção ao aprendizado de amtes e off icios, as ddéR{:l do projecto já estão fóra lie 
O\PIPOrtunidade. 

Recorti'a que quasi !todos os palizes teem h oje o Mtnisterio de Trabrulho, 
e salienta q u e hlim dos pontos de vista essenciaes a eslse <res!Pedto - é o 
ensim.o ,techlnicCM>rod'issional. 

P ossue extensa ~ iteratura sobre o asl9umipto, porque foi, coan o ex
D eputooo Arudrade Bezerra, dos que plrimeiro estudaram .a qfllestão do tta.y. 
lol'lsmo, d!sto é , o •aperfeiçoamento techmico especi'alizado em r elação 'á resis
t en:cia de c!lJda operM·io . 

.A.ffinma que o q ue OlllilliPr e executar no Bra.sil, em ana.tertia de ensino 
technico, é, seguindo o exemJPlo do Sr. Simõt-.s L opes, c.hamar h omens de 
caa>acidooe lllotoria, conhecedores do que se tem 'Pd"a;ticado nas na;ções adlan
tooa;s e agir com vagan·, lm3;S n=ca obedecendo á orientação con.ti,d!a. no pro
j eclto do ,s~· . •lffidelis Reis . 

Comrnenta varias OIJ.)iniões do Director da iEscolla de P orto Alegire no 
r elatwio rurxresenJtado ao Ministro da .Agr icul.tUTa, opiniões que ,a seu ver, 
d eixam patente q uam.to aquell€!5 q.ue applruudem o •pa:ojecto de seus collega 
se deixam sug1gestionar opela belleza do assumpto . 

.Assevera q .ue a dissernina;ção d o ensilno prianar io continü a a ser o prin· 
cipal !Problema de q u e devem os bra;sileiros cogitar. Não sem ~·e!Solvddo com 
a colliS!tlrucção de lbellos edid'icios .par.a a i•nstaillação de g1I'U;pos escolares, mas, 
sim, tC.entro das !POSsibilidades dos ~recursos Jltnan.ceiros, •com a !dliffulsão, em 
Jtodos os recantos do .paiz, de pequenos nuoleos de combate ao lalnalpbabetis
mo, qualquer qu e 13eja a modalidade do pr ocesso adoptado. 

Coa:neçando vo ra.bi, <diz o orador, é que estará o os esopil'itos [trepan1.dos 
vaa receber o ensino .teoh~co-p~rofissional, entrazagern dos conhecimento~ 
modetmos, elemento essencial da p~ro&ucr,ão. 

JIUlga qou e o=pre, aJntes de tudo, .sa;ber q uae.s são as industrias que 
mai.s ~arescem no Brasil, qu e ·requ ererem m aior !lllllmero de conilra-mets'llres, 
'de ch efes, de auxiliares, ,de opera.rios, !para, de accôrdo com taes exigencias, 
ser mrun istrado o ensino technico correspondente. Adduz, ainda outras con
sideraçõeis sobre a materda, sendo tforça.do a .interrompru-as, q uando adlver· 
tido tpelo .Sr. [F'Iresidente de se achar esgotada a hora do ex:pediente. 

(1111Lito bmn,· ?MLito bem. O o1·ador é vi·vamente cttnnp?'ilmoentado.) 

Em 24 de Maio de 1927 o autor do projecto diz: 

O Sr. Fidelis R eis : - Sr. Presidente, momentos de viva emoção patrio· 
tica eu os tive no interreg1no dos nossos trabalhos este anno, e ntre os meus 
conterraneos, na rica e prospera região da minha terra de Minas, que é o 
T riangulo Mineiro. 
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Foram momen tos de verdadeira exultação crv1ea, por cujo motivo, como 

0 meu, terâ. vibrado e estarâ. vibrando o coração de muitos brasileiros. Não 
foram, entretanto, para nós politicos, os resultados do pleito em que estivemos 
empenhados, victor iosos qu e fossemos. 

Episodios desta natu reza ainda illão despertam entre nós esses senti

mentos . 
Bem longe, infelizmente, estamos dessa quadra. Para isso, para o ralar 

desses dias, muito t eremos, ainda que fazer . E' antes um resaibo de tristeza 
e de dôr o que n os deixam essas lutas, não só pelas deficiencias e falhas da 
nossa incipiente cultura moral e civica, como, principalmente, pela lastimavel 
falta de instrucção, que no geral constatamos, entre as nossas .populações. 

Mas, accentuem os, de preferencia, neste lance, o aspecto moral. Pois não 
vimos candidatos, que para vencerem, se fizeram até falsarios?! Assim é que 
se quer aprimorar a formação moral do povo. Dessa maDca os puritanos 
que vivem a prégar a regeneração da Republica. 

Mas, não obstante todos os •Precalços vamos, aos poucos evoluindo, Sr. 
;?residente . 

Auspicioso, por isso mesmo, o facto que nos veio attenuar o amaDgor 
de impressões penosas . E' o que ainda vale e consola, quando, da contem
pla~ão de scenas do presente, nos invade o espírito a de-scrença de melhores 
dias no futuro. Reaccende-se-nos a confiança que desfalece . E' um conforto 
e é um allivio. Abrem-se-nos clarões de esperança. E' o rebate para a luta 
em que não devemos esmor~cer. Todas as nossas paixões .clvicas se alvo
roçam. E ufanos verdadeiramente nos sentimos da grande terra em que 
nascemos. 

Tudo isso, !Sr . Presidente, todo esse renascer de fé nos destinos gran
diosos do Brasil, me havia de proporcionar a leitura de um livro notavel, a 
cujo autor, o eminente Sr·. Embaixador Alberto de Faria, devo as horas 
de feliz emoção civica em que, lá pelo nosso vasto interland, poude exultar 
a minha alma de brasileiro e de patriota. 

Nas paginas impressivas desse livro retemperei a minha fé no futuro 
da nacionalidade. E de modo tão profundo sulcou-me o coração de .patriota 
a sua leitura, que V. Ex. me relevarâ. as ligeiras consideraçõ~::s que sobre 
o mesmo vou expender desta tribuna, ainda que de todos seja o menos auto
rizado para fazel-o . Entendo assim cumprir um dever de consciencia e de 
civismo. 

Esse livro fo i para mim um grande consolo. Nelle Alberto de Faria. 
retraça com mão de mestre a figura gigantesca de Mauâ.. Não se póde 
enunciar thema maior dentro dos ambitos da nossa historia economica e po
litica, no terreno das realizações. E o escriptor, com lustre para o seu 
nome, a teve-se soberbamente á. altura da tarefa immensa que a si avo.cou. 

E' um traballho de merito excepcional, que por si só consagra o nome 
do autor na estima e na benemerencla. <lc palz. "V tsa.náo ttma o1lra .te r c4 VII1n 
dicação e de justiça o Sr. Alberto '<ie Faria se fez, com o seu formoso livro, 
credor de todas as homenagens, as mais expressivas, da Nação Brasileira . 

E' o que, Sr . Presidente, vou começar por fazer, hoje, desta tribuna. 
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Um, aliás, está á altura do outro. Embora em espheras differentes, e, 
através do tempa que os separa, o mesmo meddiamo os a:barca . Mauá não 
podia ter encontrado melhor blographo. São ambos do mesmo pórte. 

O trabalho do Sr. Ãlberto de Faria, pelo que nos revela acerca da 
egregia individualidade do Visconde de Mauá, d eixou-me perplexo, Sr. Pre
sidente. Eu .não fazia idéa, siquer approocimada, do valot• desse grande bra
sileiro, por muito que a minha im-aginação lhe ampliasse a estatura, .porque, 
nem acreditava, já pudessemos ter gerado, na esphera da sua vocação, vulto 
de proporções tamanhas. 

Mau.á excede a tudo que eu havia imaginado . E eu não me considerava 
um ignorante da sua obra e da sua individualidade, a q ue, mes mo desta tri
l.Juna, já de ·uma feita me ~·eferi, pa;ra prestar á sua memoria uma justa e 
merecida homenagem. Longe, porém, estava da realidade . 

Sobre todos os aspectos por que a encaremos, a figura de 1\fauá alteia-se 
a eminencias incomparaveis. Sem favor, pôde ser considerado uma grande 
figura da humanidade. Resiste impavido a um confronto com os maiores ho
mens de todos os tempos, sob todas as latitudes. Mauá honrou a especie. 
Foi um verdadeiro super-homem. 

Dlr-se-ia um personagem lendario, através dessas paginas consoladoras, 
não fôra o merito do publicista e a documentação em que se apoia , em uma 
linguagem de equilíbrio e sobriedade que não deixa Jogar a nenhuma du
vida. Tudo aclara e illumina, com sua phrase pura e escorreita, o escriptor 
provecto. 

De que filão precioso teria repontado para a gloria da especie, nas terras 
quasi virgens do continente sul-americano, essa creatura assim privilegiada? 
Indecifrado, no insondavel mysterio das forças que o geraram, permanecerá 
o enigma. Mauá pertenceu evidentemente ao numero das individualidades re
presentativas em que a natureza concentra forças imprevistas. Em quaes
quer circumstancias, fazem a sua eclosão genial. E elle tinha a elevada 
intuição do seu destino. Na sua obra se affirma e se exalça a gloria da 
nacionalidade imperecível ... 

Logo, de inicio, nos prodromos da nossa emancipação, a Mauá, ·Sr. Pre
sidente, ia caber traçar as directrizes ào nosso futuro, do nosso progresso, 
da nossa grandeza economica . Fel-o em ,gestos e attitudes que deslumbram, 
pela sua antevisão estupenda do futuro, do prc>gresso e da' missão social 
predestinada ao Brasil. Foi o verdadeiro homent em acção illwminado de que 
f'~lla Emet..;,on com fervorosa admiração. 

Pena é que o meio o não pudesse comportar em toda pujança ele seu 
genio realizador. Excedia e transbordava. Paiz de declamadores e rhetoricoF., 
incapazes de lhe comprehenderem o alcance rpercuciente da visão descorti
nadora,, a vida de Mauá não podia deixar de ser a odysséa em que se tornou, 
embora poucos homens tenham vivido, no torveilnho da acção, vida tão 
nobre. Era natural que assim fosse para não fugir á regra do que, aos 
grandes Jwmens, no geral, succede. 

As circumstancias, aliâs, ·sr. Presidente, não o favoreciam. o proprio go
vernante da época, :Pedro li, cheio de grandes qualidades e virtudes, era, até 
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certo ponto pela origem e natureza da sua formação mental, um estorvo aos 
seus planos audaciosos. 

I:e natureza tímida e avesso por índole ao pragmatismo para que fôra 
caldeado o espírito possante de Mauâ., elle não podia constituirse no Go
verno - sem embargo dos inolvidaveis .serviços de ordem moral prestados 
ao paiz, no seu glorioso reinado - o ponto de apoio de que carecia o genial 
realizador. Nem mesmo foi o acoroçoador da sua obra formidavel. 

Quasi nada os approximava na vida. Por feitio, por educação, e pela 
propria visão das cousas, tudo os distanciava. Só pelo caracter - que era 
em ambos da mesma forjadura - se confundiam essas duas insignes per
sonalidades . 

Não podia, portanto, ter Mauá, ou a sua obra, em gt·ande sympathia, 
quem como o Imperador, por prisma tão diverso encarava os problemas e 
as necessidades do Brasil. Ainda que o não queira é o que veladamente 
transluz dos ponderados conceitos do Sr . Alberto de Faria na sua bel!issima 
obra. 

Mas não só o Imperante, como o proprio espírito da época em que flo
resceu, lhe eram adversos. Da h i as hostilidades e objurgatorias de que foi 
alvo, como acontece a todo homem que é producto do proprio esforço, que 
teve de abrir por si caminho na vida. Além de mais, Mauá não passâ.ra 
por nenhuma escola e nenhum titulo academico o prestigiava. Era um ho
mem sabido do commercio, vindo do balcão. 

Só para quem sa:be o que ainda hoje significa esse facto para um ho
mem triumphar na vida, pôde avaliar as difficuldades com que teve de 
lutar Mauá, naquella época, de maiores preconceitos ainda. E' que foi sem
pre hontem como hoje, pela verbiagem, pela facil loquacidn.de, pelos títulos 
e diploma,s possuídos de bom ou rná.o quilate, que, nas espheras do poder, 
mais se fizeram os homens estimados em nosso paiz. 

Nunca os realizadores, os trabalhadores modestos e obscuros. Estes, que 
não teem a mesma loquela, ficam sempre relegados a segundo plano, es
quecidos os nossos estadistas de que as grandes civilizações não se fizeram 
por palavras e declamações, sinão por obras e actos de expressão con-
creta. ' 

A meu ver, Sr. Presidente, e, não obstante os seus exaltados e Incon
dicionaes panegeristas, o Imperio não foi mais entre nós do que o reinado 
da palavra. A rhetorica dominava ufana. Pequena por isso mesmo, relativa
mente, a cópia dos serviços que nos legou. 

O bacharelismo palavroso, a educação livresca, o theorismo politicante 
foi o seu incuravel mal como tem sido o da RepublLca . Em um palz de 
analpbabetos, o Imperador estudava hebraico, assistia os floreios rhetoricos 
no~ colleglos graduados e a chamada cultura classica era o estalão unico 
pelo qual se aferia o merecimento. 

Emquanto no parlamento as lutas tribunicias se deflagravam em tro
pos flammejantes, o paiz, emperrado e marasmatico, hibernava sem vias de 
transportes, sem immigração, sem instrucção para o povo, sem uma ciflatle 
que prestasse, a começar deste Rio de Janeiro, não possuindo a Nação um 
só porto de mar, o trabalho escravizado, e, por ultimo, a febre amarella a 
dizimar as nossas minguadas populações, já carcomidas pelo impaludismo e 
as verminoses, e os raros estrangeiros, que se arriscavam a vir aqui habitar 
comnosco. 

Foi em um ambiente desses ,que surgiu, anonyma, a figura C:\''lClopica de 
Mauá. Si l'dnda hoje em pleno domínio da civilização americana, da cultura. 
technica, é o que vemos! ... Tudo em geral não vae aqui, além de projectos e 
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enscenaç.ões mais ou menos espectac.u1o.;;os, pa.ra. "épa.ter" os pacovios e da.r 
"começão" aos inescrupulosos, aos deshonestos e aos nullos. 

Individues incapaws de resolver uma regra de tres, de manejar 
uma taboa de Iogarithmos para a mais elementar operação de juros, e, por
IJ.Ue esm<evem uns liv1·eoos de litteratice plagiada. e, cortezãos inveterados, 
se aviltam em engrossamentos de toda o.rdem, a repimparem ?se com todo seu 
inflado pernosticismo nas Comm.issões technicas do Congresso, a 'bancarem 
o financista .... E, ainda por cima, com seus canudos de bachareis, a expro
brarem os que os não possuem, mesmo por decretos obtidos. 

E ai ! si fôr um phanna.ceutico, ainda que do valor ·de Pastew·, ou um 
modesto engenheiro, embora lente de uma escola superior da Republica, que 
pelo seu merecimento proprio haja com dignidade (com dignidade, atten
dam bem, Srs. Deputados!) ascendido, por exemplo, at'é esta tribuna! Já 
não fallo um commerciante, um agricultor ou um industrial. Isso, de todo, 
que não lhes perdoariam esses individues, que só Deus sabe porque pro
cessos escalam as posições a que chegam na vida publica. 

Mas é bem possivel que homens de honra e de caracter, ainda que mal 
traduzindo o !l'rancez, não viessem elles em sessão memoravel, assumir, 
nesta -Casa, o compromisso de livros engrossativos •que nunca escreveriam ... 
Porque o heroe a ser cantado era morto e com mortos, que nada mais podem 
dar, não perdem tempo esses farçantes. 

Em vida, bastante lhes lamber am os pés. Tambem, por certo, não pro
curariam amesquinhar Ruy B arbosa, por espirito de servilismo ao chefe 
omnipotente da época, o desa:busa.do General Pinheiro .Machado, a quem vae 

1agora o paiz, a custa do Thesouro, erigir uma estatua. 
Santos Dumont, por não ser um dip!ounado, um bacharel de igual pa

drão, é bem possivel que entre elles não encontra•sse Jogar . .Sã.o dessa marca, 
Sr. Presi<'!Pnte, os nossos intitulados pensadores politicos ou que taes se 
inculcam. Sem nenhuma cultura scientifica systematizada, em tudo dilet
tantes, 'llão passam de méros e insinuantes conversadores. Não srubem siquer 
arithmetica. 

Guardadas as devidas distancias, são os faes ignorantes de que já failava 
Augusto 1Comte. E dizer-se que desse estôfo, e sem que possuam, mesmo, a 
necessaria idoneidade moral, são enviados como nossos representantes a Con
gressos no estrangeiro, para o estudo de .problemas de ordem technica, re
clama.ndo conhecimentos especiali.-;ados, com0 os economicos? ! 

Sempre a preoccupação de que a Europa se curve ante o Brasil, quando 
mais não seja pelos nossos disparates e pelos nossos deS])auterios. Quem, 
porém, daqui os acompanhasse nas suas ">brilhanturas", através das no
ticias reclamistas que de lá nos mandavam, pelas agencias telegraphicas, 
dizia, de si para si: "êta home scientifico"! . . . 

E' bem de vêr que elles felizmente constituem excepções. 
E o que fazer, Sr. Presidente, quando tudo entre nós se consegue por 

meio de "cavação"? Caracter, merecimento, compostura, nem sen1pre consti
tuem os factores de exito na vida publica no nosso paiz . .AJqui o ,que principal
mente vale é a bajulação, é a sabujice. Mas, como nestes ultimes tempos, 
nunca se viu. Os bajuladores fizeram escola e vão sahindo, em toda linha, 
vencedorss. . . Elegem-se oradores nas convenções nacionaes . Entram para 
as mais polpudas commi.ssões. Dos governos recebem as melhores propinas . 
Vão chegando a açambarcar Estados ... 

E' bem possivel, porém, .que na;quelle .tem.po, Sr. Presidente, não ·houvesse 
tantos intrujões e bigorrilhas, mesmo, pOl"ql:l!e, em t•e!ação a alguns, que na 
Republ~ca fazem grossa figuração, elegendo-se até Senadores, o Iapis !fatidico 
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do Imperador os teria, por certo, e desde logo, para sempre cancellado, in
compatibilizando-os inappellavelmente para o exercício de qualquer outra 
funcção . .Sem honra, sem dignidade, não se chegava, na Monarchia, a essas 
alturas. 

A qual dos .chefes de governo, na R epublica, irá caber, senhores, res
taurar a praxe salutar do lapis imperial? Por que não o actual Presidente, o 
integro .Sr . Washington Luis, cuja proverbial austeridade e rigidez de prin
cípios, todos a uma voz, proclamam? Pena é qtre delle já não se esteja utili
zandCl S. Ex . 

Não é meu proposito, Sr. Presidente, e não pretendo de fórma alguma, 
nesta opportunidade, que é de alviçar.as e de congratulações, diminuir ou 
depreciar a obra e os homens daquella. época, que os houve realmente no
tavei.s e os que a justo titulo, na Repu'blica, teem ascendido as mais emi
nentes posições, prestando ao paiz os maiores e mais assignalados serviços. 

Itaborahy, lonhomirim, Urugua.y, Paraná, S. Vicente, Rio Branco, Sou= 
Franco, Saraiva, Cotegipe, Octaviano ... quantos poderia eu citar. Para não 
remontar mais longe, ao Patriarcha, o grande José Bonifacio, de cultura 
scientifica encyclopedica, baseada princLpalmente no conhecimento das scien
cias da natureza. Pena é que se perdesse a tradição de uma cultura assim 
orientada, que era a que mais convinha aos lnteresses da nacionalidade em 
formação. 

Na RepubJi.ca, Rodrigues A.lves, João Pinheiro, Affonso Penna, Benjamin 
Constant, Campos Salles, Prudente de !Moraes, Julio de Castühos, Nilo Pe... 
çanha, Manoel Victorino, Joaquim Murtinho, Cesario Motta ... para me não 
referir senão aos mortos, entre os politicos, no velho e no novo regimen, que 
tiveram funcção de governo. 

Mas não é a falta de cultura e de saber, Sr . Presidente, si não a orienta
ção fundamentalmente latina da nossa cultura, o mal de que nos devemos 
queixar, h ontem como hoje. 

Si ao envez de Coimbra, a nossa instrucção, desde aquelle tempo, se abe
berasse nas fontes e nos mananciaes anglo-saxões e allemães seguindo, por 
exemplo, a orientação américana? Si ao envez da rethorica e do latim dos 
mosteiros medievaes e preoccupa<.}ões absorventes dos nossos velhos educa
dores, orienta.ssemos o espírito e a educação da nossa juventude no estudo 
das sciencias experimentaes, da chimica, da physica, da mecanica, das scien
cias naturaes, do ensino technico, em summa, para a u tilização do saber 
no aproveitamento indefin~do das possibilidades humanas? 

Que de utilidade, que de proveito, para um paiz do typo e nas condições 
1o nos;;;o, mão adviriam de uma fo·rmação assim dirigida Que importa dizer
nos possuidores de formidaveis riquezas em estado potencial, si as não sa
bemos explorar e nem para isso nos habilita a instrucção que nos fornecem 
as nossas escolas? 

Deslembrados do conselho de Alberdi, ao advertir que na Omer!ca do 
Sul, constituída de paizes pobres e sólo rico - e qu e só podem sahir da po
breza trabalhando - a instruc<.}ão deve ser orientada para as carreiras utels, 
para o trabalho activo, - a pt·eccupação dominante entre nós é desgraçada
mente a do diploma e nem para outra cousa se frequenta as academias 
no Brasil . Secundaria •é a questão de saber o que nellas se estuda . A fina
lidade unica é a posse do titulo. 

Assim se explica que a obtenção do pergaminho vise entre nós fins 
outros, e muito c1ifferentes, druquel!es para que o saber .apparelha o homem. 
Vae até servindo para crear a classe -dos pretendentes a tudo que se con-
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segue sem trabalho, inclusive os casamentos ricos, mas, em que tudo se 
perde, até a vergonha. Esquecidos de que é o caracter do homem, muito 
mais do que o saber, ·que lhe assegura os successos na vida. E se este aqui 
ainda fosse outro que 111ão o dos diplomas . . . 

PoiS já não chegamos á deslfaçatez dos exam€15 por decret-o? Que mais, 
para a comprovação da triste verdade? •Só mesmo no Brasil, aJqui, onde, 
desta tribuna, já se levantou a voz de um Deputado, para combater o ensino 
profissional, isso seria possível, nesta hora historica da vi'da da .hum!llnidade! 
Que esperar-se, senhores, de uma mentalidade assim formada? 

Salvo, porém, }Jara honra nossa, ficou o nome do Parlamento Nacional, 
pelo qual, victorioso em todos os turnos, transitou o projecto que sobre 0 
assumpto tive a op.portunidade de frmular, vai para um quinquennio, e que 
tão vivo interesse despertou em toda a Republica. 

Nem o gesto sem nobreza e sem elegancia, de quem prevalecendo-se da 
qualidade de membro da Commissão de Finanças, pôde, por um golpe de força, 
nos ultimos dias da sessão do anno findo, embaraçar a sua ultimação nesta 
Casa, envolveu, de fórma alguma, ISr. Presidente, a responsabilidade ou soli
dariedade do Congresso, que já em todos os tramites, unanimemente, o a].\. 
provara, relatado que foi nas respectivas commissões technicas, aqui e no 
Senado, por figuras de grande relevo e significação no Parlamento e no paiz, 
Muito pelo contrario. 

Para me não referir ás manifestaÇões de applausos e de apoio de outras 
corporações politicas, como o Conselho Municipal 1esta cidade, que ao Se
nado endereçou uma representação pedindo o andamento e approvação do 
projecto e da Assembléa Legislativa do Estado do Rio, as quaes tanto me 
envaideceriam, si de alguma cousa, se envaidecesse, no cumprimento do de· 
ver, um homem do meu feitio e do meu caracter. 

Notaveis, além de mais, os discursos aqui proferidos em defesa do pro· 
jecto por dons illustres representantes que tanto honram a terra fluminense, 
os Srs. Miranda Rosa e Bocayuva Cunha. Nem me faltou jámais com o seu 
honroso apoio o nosso actual e brilhante leaàe1·, o eminente Sr. Deputado Ma· 
noel Villaboim, que foi sempre um dos meus maiores encorajadores nesta 
campanha . 

Até do estrangeiro, não me faltaram palavras de ensitmo e de acoro
çoamente. Endereçaram-m'as Edouard Horriot, .ex-Presidente do Gabi· 
nete Francez e o publicista fulgurante, que é o Embaixador do Uruguay na 
Italia, o illustre Sr. Manoel Bernardez, que de Roma me dirigio uma calorosa 
carta lamentando não ser membro do Congresso Brasileiro para ter a satis· 
fação de dar o seu voto ao meu projecto. 

Além dos applausos individuaes que recebi de brasileiros os mais pre· 
claros, das congregações de varios estabelecimento de ensino, associações te· 
chnicas e scientificas e do apoio unanime da imprensa, pelos seus orgãos mais 
eminentes, aqui e nos Estados. 

Vê, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que não será o tropeço opposto pelo 
despeito irrequieto de um Deputado ao proseguimento triumphal desse pro· 
jecto que deterá a victoria da id(a em marcha e já vencedora em todas as 
consciencia5 bem formadas. Elle, hoje, traduz evidentemente uma aspiração 
nacional. 

Educação industrial, pratica, utilitaria, productiva, visando fomentar a 
agricultura, incrementar o commercio, desenvolver as industrias, é cousa de 
que não cuidamos. Essa, quanto muito, e em escala reduzidíssima, se destina. 
ãs classes menos favorecidas e aos filhos dos estrangeiros, com outra com· 
pt'ehensão, e a exacta, do que a instrucção t·epresenta na vida do homem. 
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As nosas élites só nasceram para o pelintrismo letrado. O trabalho 
não fDi creado para ellas. A sua maior aspiração é o parasitismo, a sine
cura do emprego publico, em todas as profissões, inclusive as militares. 

Quem frequenta, por exemplo. nesta Capital as escolo.s nrofis:;ionaes, 
mantidas pelo Districto Federal? Ide ao Lyceu de Artes e Officios de São 
Paulo, sob a direcçiío preclara de Ramos de Azevedo, brasileiro que, á se
melhança de Mauá, ha de ter no futuro um Alberto de Faria para lhe exalçar 
a obra e a vida . 

Quem frequenta? Quem frequenta as outras, e excellentes escolas pro
fissionaes ali existentes, e as de Aprendizes Artífices, mantidas pela União 
:1as Capitaes <los Estados? A população pobre, unicamente, ou os filhos ds 
estrangeiros. 

Nem quiz comprehencler o unico, desleal e insólito oppositor ao meu pro
jecto nesta Casa e no Congresso, o seu consideravel a lcance, como consti
tuindo o meio mais seguro de se conseguir attenuar o antagonismu ainda 
existente entre as diversas classes sociaas. E que maior serviço lhe póde 
estar reservado, no hora que vivemos? 

Famílias brasileiras de certa posição social, por exemplo, não consentem 
que os seus filhos trabalhem em ofi"icinas para uma apremdizagem qualquer, 
por util que seja e isso recDnheçam. Não tanto pelo esforcv quo o trabalho 
1t<'lama, senão pelo desprezo que inspira. E' que entre ellas ainda, 0 precon
ceito invencivelmente impera. 

A reforma da instrucção não póde, pois, Iimiatr-se e ntre nós a uma 
questão de programmas. l\Iuito mais seria e muito mais radical tem de ser 
ella, por que deve visar, no fundo, a transformação da nossa prDpria menta
Jldade. 

Não vemos o que acontece com as nossas escolas agricolas'l 
Em um paiz que tem na agricultura, nas industriaes ruraes, a sua prin

cipal fonte de riqueza, os institutos a esse ensino consagrados se veem na 
necessidade quasi de fechar as suas portas por falta de concurrencia. O mesmo, 
mais ou menos, com os estabelecimentos a outras profissões technicas desti
nados. Emquanto isso, as escolas e faculdades em que se farbrica o futuru 
funr.cional ismo, transbordam. 

Como, pois, em um paiz nessas condições não se cuidar de instituir a obri
gatoriedade do ensino profissional, do ensino para o trabalho, que para a 
Argentina já clamava Alberdi? 

No rumo errado da educação nacional está o grande mal a combater-se, 
Sr. Presidente, muito maior e muito mais sério do que se suppõe. 

O mundo de amanhã, disse-o Herriot, mão será mais do que uma espla
nada de trabalho, aberta a todas as energias novas. Ter-se-ha de abrir lugar 
ás vontades ardentes, aos homens valorosos. Em todos os domínios haverâ 
uma revisão de valores. Rasgar-se-hão horizontes ao obreiro laborioso, ao 
commerciante emprehencleclor, ao industrial activo. Relegar-se-hão ao ar
mazem dos accessorios as nullidades egoístas e recalcitrantes. 

Que se nos prepare, pois - conclama o estadista eminente - este mundo 
novo e ainda trabalhemos para construil-o nós outros mesmos, com um es
pírito resolutamente reformador. 

E' a tarefa que nos está imposta, .Sr. Presidentt-: o rumo que nos está 
traçado . Do contrario, a parlapatice philaucio a, o pernosticismo letrado, 
acabarão por supplantar os melhores estímulos, todos os esforços bemfazejos. 
De mim, tenho fé que sahirei com a NaGão vencedor e emanhã, sem em
largo da opposição que lhe moYeu nesta Camara um desses espíritos egois-
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tas e r ecalcitramtes a que all ude Herriot, será lei da Republica o meu pro
jacto. E urna nova ·é1·a, ,senhores, se abrirá nos destinos do Brasil. 

VJdente das grandezas brasileiras, dentro do continente e perante o 
mundo, homem que era no esplendor e no vigor da sua m entalidade, o anti
poda da inercia contemplativa .que gera a nossa eultura - de lutas inces, 
santes, penosas e porfiadas teria de ser a vida de Mauá. 

Grande sonhador de realidades, poderosas, no meio e no tempo em que 
viveu, imaginemos, por um instante, Sr. Presidente, o que e m outras cir
cumstancias não faria o inca.nçavel batalhador? 

Teria de um seculo, pelo menos, antecipado o progressc, do Brasil . 
Dos grandes homens da êpoca nenhum lhe foi maior . Talvez que entre 

os mais audazes colonizadores da America do Norte, dos escassezes, batedores 
que lhe povoaram as terras fecundas, nenhum o ultrapassasse no arrojo da 
concepção e na intrepidez da acção. Seus emulos são os Lesseps, os Ford, 
os Rathenau, vs •Stines de renome universal. E' que no sonhado·r latino, em 
Mau:::., repontava o idealista saxão, cujo espírito, na i·n:fancia, se a.beberara, 
no comv'ivio de inglezes, do muitc. -que essa raça tem de capaz e de domina
dora. 

Aqui, porem, encontrava-se quasi que isolado, paiz de ;palradores e de
magogos que sempre fomos, pelo sangue ele que descendemos e pela edu
cação que recebemos. Illustra significativamente o asserto o episodio parla
mentar em q ue se viu envolvido, já no ultimo IC!Ik'Lrtel da vida, quasi 
sexagenario, quando o quiz abater e: humilhar com a sua eloqu encia de
mosthenica Silveira Martins, representante como elle no Rio Grande do 
Sul. Palavras, palavras e só palavras ... Por sobre o lyrismo esteril dos 
políticos romanticos o verbo precursor das grandezas futuras do Brasil .. . 

O mamem de acção, o pragmatico realizador, a arrostar a T'rib\lna, o 
orador. Dü·~se-hia o duello memoravel de Sarm1ento e Alberdi, o elastico 
esgrimista da palavra a enfrentar um athleta de coliseu, ao dizer de In
genieros. Nesse prelio entre !Silveira Martins e Mauá defr.ontavam-se as 
duas mentalidades para o sacrifício da que mais n ecessaria seria ao pro
gresso do Brasil. 

E' que, infelizmente, os que primeiro teem que vencer os realizadores 
no nosso paiz, são os homens de governo, .os politicos, nem sempre com a 
visão segura e a necessaria comprehensão dos grandes l)roblemas da na
cionalidade. 

De tres cousas precisa o Brasil, disse-o Lord l.ie·vat, para se desen· 
volver - estradas de ferro, credito e immigração . 

Na mente portentosa de J\fauá, já ha um seculo, f ulgurava, para uma 
esplendida realização, a fôrma integra.] agora enunciada pelo esta;dista in· 
glez, que nos visitou com a missão Montagut, de que era <figura pro
eminente. 

De um só desses problema~. em que já, áq •lelle temvo, Sb e ntendia 
estear o engrandecimento do paiz, deb:ou elle de cuidar, a l·êm de outros 
que lhe empolgavam a cerebracão a,thletica . Viação, credito, immigração e, 
como coroamento e fecho, o ensino profissional technico - que não podia 
passar pela cabeça do estadista inglez, já não o tivessemos aqui instituído 
- de tudo cogitou Ma.uá, no estabelecer, em termos geniaes, a equação da 
nossa grandeza e elo nosso f.uturo . 

Verdadeiramente incomparavel, no terreno das realizações Sr Presi-
dente, ê a gloria de Mauá.. ' · 

Estrada de ferro, a elle se deve a primeira construída no Brasil com 0 
~u nome e que é hoje a Leopoldina e as que se l-he seguiram : a antiga 
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Pedro II, a S . Paulo Railway e as do norte, na Bahia e Pernambuco. Lan
~cu o cabo submarino, <que nos poz em comm1ll'lica,ção com a Europa. 
Abriu a navegação do Amazonas. F u ndou as primeiras empt·~s de trans
portes urbanos nesta cidade do Rio de Janeiro, que illum inou , com a instal
Jação do gaz de sua iniciativa. Montou a !fundição da Ponta da Areia, que 
tii.o assignalados serviços havia de prestar ao paiz, n a paz e na guerra. 
Estimulou a industria da mineração , I ncrementou a pecuaria nos campos 
do Rio Grande . Fundou o mais importante estabelecimento de credito q ue 
i:t tivemos. Nobi<!itou o tra'brulho, que nunca consentiu escravizado :nas suas 
emprezas e industrias. Promoveu a immigração e creou n ucleos coloniae:; . 
Lançou, finalmente, as bases para a solução do problema do ensino pro
lis:;lonal do Brasil . 

Sem par, em todos os domínios do trabalho fecundo, a actividade desse 
homem extraordlnarlo, par a nà<> !aliar do, ~erYI\lns 'lnolvldavi)L' quo, lJrf's
tou â. administração, á politica e â. diplomacia do Imperio, com a vir
tude, o caracter e a intel!igencia que sempre imprimiu a <todos os actos da 
sua grande vida. Ao Urugua;1 dedicou serviços que lhe valeram títulos de 
remarcada benemerencia. Fez por toda parte irradiar o nome do Brasil. 

A tudo isso se refere e tudo isso conta magistralmente, na sua obra 
de patriota, o Sr. Alberto de Faria. .A vida de Mauá, como resalta dessaJJ 
fulgidas paginas ele rigorosa verdade historica, encerra, a todos os res
peitos, uma lição de luminosos e profundos ensinamen<tos. 

Divulgai-a, tornai-a, na hCira fque vivemos, conhecida e amada das novas 
gerações, é o dever qu e. nos Impõe o patriotismo, nesta phase de transição 
e de transfor mação, que desponta nos horizontes -;ociaes, para a conqusta 
uos dias melhores que a humanidade aspira . Homenagem ]Ilelhor, aliás, não 
se poderá. prestar â. mernoria elo immortal brasileiro. Ninguem mE..is do 
que elle merece da Patria, que tanto engrandeceu. Das alturas a que se 
eleYou, perdurará como um symbolo inextinguível das superi01:es qualidades 
de energia e de caracter da nacionalidade. 

"\o Governo, ao executivo, ahi fica a suggestão, que por certo não será 
perdida . Quanto a mim, quanto a nós, caiba-nos, .Sr. Presidente, a inicia
tlYa dos applausos que requeiro á Camara para o patrício illustre, que é 
o eminente Sr. Embaixador Alberto de Faria, a quem o Brasil melhor, o 
Brasil eterno nos seus anseios de progresso e de aperfeiçoamento, ficarà 
a dE>ver esse monumental trabalho de justiça e de reivindicação historica, 
atrav{>s de cujas paginas, inspiradas por nobres e alevantados sentimentos 
de ch·ismo, reviveu, brilhantemente, para a admiração da posteridade, 
a memoria abençoada do Visconde de Mauá . 

Acredito com o meu gesto, Sr. Presidente, interpretar a opinião unanime 
da Camara . (M1ato bern; rnuito bem. O orado1· é vivamente c1111nprimentaclo e 
abraçaclo.) 

Em ZO àe Junho tala sobre o projecto: 

O Sr. Luis Rollemberg : - Sr. Presidente, proponho-me dizer algumas 
palavras sobre o discurso pronunciado ha dias nesta Casa pelo Sr. Fidelis 
Reis, responder â.s inJustas expr essões usadas r. o r S. Ex. ao referir-se ao 
Sr Gilberto Amado e, ao mesmo tempo, il'azer algumas considerações em 
tornú do projecto sobre ensino technico profissional, do nobre Deputado. 
or Minas. 
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Sr. Presidente, a Camara dos Deputados conhece de perto o Sr . Gilberto 
.Ainado. Nesta Casa elle iniciou a sua carreira publica, quando já era um 
nome feito nas letras nacionaes. 

0 SR. SOUZA Fn.HO : - Muito bem. 
O SR. Luis RoLI.JEMBERG: - A esta Casa emprestou elle o cm1curso da 

sua intelligencia brilhante e plena de vibração e originalidade. Estou certo 
que a maioria dos Srs. Deputados a quem me dirijo neste momento deve 
ter sentido um verdadeiro constrangimento ao ouvir os termos apaixonados 
empregados pelo Sr. Fidelis Reis, ao alludir á personalidade do parlamentar 
brasileiro. 

Como resposta a S. Ex . lhe aconselho que leia as opiniões que, a res
pe!to do Sr. Gilberto Amado, expenderam os Srs . Julio Prestes e J ames 
Darcy, nos discursos que proferiram em um banquete no Jockey-Club, offe
recido áquelle politico, discursos que foram publicados em varias jornaes e 
em folhetos . 

Penso que a opinião desses dois eminentes brasileiros constituirão umo. 
defesa cabal e definitiva ás suas exaltadas expressões. 

Sr. Presidente, ê conhecido o motivo por que o Sr. Fidelis Reis se in
surge tão asperamente contra o representante de Sergipe. Ha já a lguns 
annos apresentou o nobre Deputado por Minas um projecto a respeito do 
en::oino technico profissional e o Sr. Gilberto .<\..mado, com o direito e autori
dade que lhe conferia sua funcção de legislador, teve opportunidade de ma
nifestar-se contrario a essa iniciativa . 

Ninguem ignora que o problema do ensino technico profissional ê de 
maxima relevancia para o paiz e uma iniciativa que procurasse resolver 
es::.e .problema só poderia ser recebida com sym·pathia por todos aquelles que 
deY~ras se interessam pelos destinos do Brasil. Um assumpto de tão magna 
e elevada importancia não poderia deixar de ser largamente discutido no 
Cm:gresso e foi sómente por uma questão de patriotismo que o representante 
de Sergipe, procurou obstar a marcha daquella disposição de lei, a qual jul
gava imJ)erfeita e impraticavel nos termos em que fõra proposta. Se nfuJ 
vejamos. O artigo segundo do projecto Fidelis Reis está assim redigido: 
Só set·á admittido á matricula nos instituto.s superiores da União, quer civis 
ou militares e os a elles equiparados nos Estados, o candidato que alêm dos 
p1eparatorios exigidos por lei !'l.presentar certificado de habilitação profissio
nal. Estudando este artigo o Sr. Gilberto Amado ifez as seguintes conside
rações: p projecto do D eputado mineiro não diz qual seja a habilitação 
profissional. Quando se falia habilitação profissional, tem-se em vista a idéa 
da preparação technica do operaria para melhor aproveitamento economico 
do individuo. Mais adiante accrescentava ainda .S. Ex . : o artigo quarto do 
projecto estabelece esta co usa incrível: o candidato que não tiver o certi
ficado de habilitação profissional expedido por estabelecimento official, sub
metter-se-ha ás provas de habilitação que forem exigidas, perante commts
sões nomeadas para este fim, provas que, aliás, não são enumeradas, nem 
siq uer indicadas. O .Senado modificando o projecto justificou, até certo ponto, 
as palavras do Deputado sergipano . 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI : - Não apoiado; foi modificado pela Comm!s
são de Instrucção Publica da Camara, sendo eu Relator. O Senado não fez 
alteração substancial. 

o ::>R. LUIS RoLLEMBERG: - Mostrarei que o Senado fez alteração sub
sh•ncial. 

O SR. FIDELIS REIS: - Qual a alteração que o Senado fez? 
O oSn. Luis RoLLEMBERG: - O Senado restringiu extraordinariamente u 

art. 2°. 
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O SR . GENTIL TAVAREs : - Quem alterou, não importa saber: houve al
íeração. 

O ;::sR. HENRIQUE D onsWORTH: - ,O orador vae ler o ariigo modificadu. 
O SR. GRACCHO CARDoso : - Aliás, isto é uma questão de nonada; fosse 

o Senado ou a Camara, o .facto é que o projecto foi corrigido e é o que 
importa. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não foi O . Senado que modificou e sim a 
Commissão de I nstrucção Publica da Cama1·a. 

O SR. LuiS RoLLEMBERG: - Vou mostrar que o Senado restringiu o pro
iecto, modificando-o por completo. 
• O SR. HENRIQUE DooswoR'rH: - Sem se ouvir a leitura do avulso não se 
pode saber por quem foi a lterado. O orador pretende demonstrar que foi 
o Senado . 

O ISR . LUIS RoLLEMBERG: - Eis aqui uma prova eloquente de que foi o 
Senado que modificou. Diz o avulso: "Torne obrigatorio o ensino technico 
profissional, com emendas do Senado . " 

{) SR. TAVARES CAVALCANTI: - V. Ex. leia as emendas do Senado e 
verá que está em equivoco. O artigo 2.•, que V. Ex. vae ler, foi da Commis
são de Instrucção Publica da Camara e como o Relator fui eu, tenho razão 
de saber o que houve a respeito . 

,O SR. GRACCHO CARDOso: - O essencial é saber-se que houve modifi
cações . 

O SR. Luis RoLLEMBERG: - Os nobres Deputados sabem que estou com
batendo apenas o projecto do Sr. Fidelis Reis. Que tenha sido a Commis
siio de Instrucção da Cama1·a ou do Senado quem modificou, pouco importa. 
:.\Ias o avuJ.so n. 449, que me foi forneciào pela Secretaria desta Casa, diz: 
torPa obrigutorio o Ensino Profissional no Brasil e accrescenta: com emen
das do Senado. E stft. aqui o annexo, que o nobre Deputado poderá ler. 

0 SR. GENTIL TAVARES: - M:.Iito bem. 
O SR. LUIS RoLLEMBERG: - O caso é que o projecto foi reformado. 
O SR. TAVAP.ES CAVALCANTI: - V . Ex. affirmou categoricamente que foi 

o Senado que fez a modificaçã::> do art. 2.0 e tive necessidade de rectificar. 
O SR. L UIS RoLI,EMBERG: - Affirmei categoricamente, de accôrdo com 

o que se lê no avulso. Está. aqui: "projecto n. 4.t9, com emendas do Se
nado . " 

O Srr. TAVARES CAVALCANTI: - Mas quaes são as emendas do Senado? 
O SR. LUIS RoLLEJMBEJRG: - As que cons•tam do avUtlso. 
O SR. '['AVARES CAVALCANTI : - Dessas emendas a primeira diz: "substi

tuam-se as palavras "será obrigatorio" por "será ministrado"; a segunda 
abre o credito de importancia determinada . 

O SR. LuiS RoLLEMBERG: - Ha, portanto, emendas do Senado refor
mando o projecto . Ademais, si ha eno é, de impressão do avulso, que não 
se refere á C_ommissão de Instrucção Publica da Camara, e só contra esta 
omissão do avulso é que o illustre collega deve reclamar. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - A emenda a que V. Ex. se referiu, já 
affirmei, foi apresentada na Commissão de Instrucção Publica da Camara, 
tendo sido eu o relator do projecto. 

O SR. HENRIQUEJ DoDSWORTH: - O orador se propõe demonstrar que o 
Projecto do Sr. Fidelis Reis foi alterado, não importa si pela Commissão de 
Insirucção Publica da Camara ou pelo Senado. (Apoiados.) 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Ha equivoco evidente . 
O SR. GRAccHo CARDOSO : -Apenas embaraça e perturba o orador . 
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o Sn. Luis ItoLLEM.BERo: - Dizia eu que o artigo 2.0 do projecto, depois 
O SR . HENRIQUE DoDSWORTH: - Mas não tem importancia. (Muito bem.) 
O SR. TAVARES CAvALCANTI: - Para a Ca:mara. tem muita. Os projectos 

de reformado, reza: "Em todas as esco1as p.rimarias, subvencionadas ou 
mantidas pela União, farão parte obrigatoriamente dos .programmas: de-se
nho, trabalhos manuaes e rudimen tos de artes ou officlos ou industrias agra
rias, ~onforme a con·/N,:encia e as ne·~es~ida<les da T·opc!ação escolar." Ora, 
Sr. !Presidente, comparada a redacção primitiva do artigo segundo do pro
jecto do Sr. F idelis Reis com o projecto após as emendas recebidas se che
gará a esta conclusão: entende-se claramente que o Sr. iFidelis Reis, ao usar 
o termo habilitação profissional, queria evidentemente referir-se a uma pro
fissão manual ou mechanica, •Por exemplo, a de ty.pographo, a de carpinteiro 
ou a de machinista, que preparasse technicamente o individuo; esta ê a de
ducção que resalta viva, evidente, incontestavel a qualquer pessoa de intelli
gencia elementar que leia. tal a r tigo. Agora estudemos a emenda do Senado, 
que diz : "farão parte obrigatoriamente do ensino: desenho, trabalhos rna
nuaes e .rudimentos de arte e officios, ou industrias agrarias, conforme a.s 
necessidades da população escolar . " 

Comparados os termos do art. 2. 0
, antes e depois de reformado - não 

importa que tenha sido r eformado pela Commissão de Instrucção Publica 
como quer o Sr . Tavares Cavalcanti ou não ... 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Si V. Ex. reconhece que foi reformado 
pela Commissão de Instrucção Publica da Camara, estou satisfeito. 

0 SR. LUIS ROLLEMBERG: - J á mostrei a V. Ex . que O disposto nb 
avulso 449 :llutorizou-me a considerar as emendas como sendo do Senado, 
ai~ V. Ex . não pode contestar que o Senado tinha ta mbem apresentado 
emendas. 

O SR. GEJNTIL TAVARES: -Tanto pela Camara, como pelo S'enado . 
O SR. LuiS RoLLEMBERG: - Como dizia: comparados os termos do artigo 

2. 0 , antes e depois de reformado, deduz-se : julgou-se inexequivel a idêa de 
obrigar-se toda a por,mlação escolar do paiz a dedicar-se a profissões ma
nuaes ou mechanicas, e, s ubstituindo os termo.s primitivos por esta disposi
ção .que obriga os a lumnos a estudarem desenho, trabalhos manuaes e rudi
mentos de o1'ficios, industrias agrarias, quiz significar que os alumnos se 
devem applicar a estes estudos com o fito de illustração e não, em absoluto, 
com o de adquirir uma profissão com fins lucrativos, uma profissão que lhes 
servisse de meio de vida. 

0 SR. HENRIQUE DoDSWORTH: - As emendas do •Senado são: "Substi
tua-se o art . 1. 0 pelo seguinte: .Artigo 1. 0 O ensino profissional no Brasil 
será ministrado de accôrdo com as disposições desta lei. " 

"Art. 7. 0 Em vez de dizer: "os creditas necessarios a." diga-se "o cre
dito de cinco mil conios de r éis para a". 

Si o orador affirma que o projecto foi emendado pelo Senado, nada se 
pod'l conte:star . 

O R . LUIS RoLLEMBERG: - AJiá.s, peço licença para, abrindo um paren
these, no meu discurso, dizer que confirmaria muito mais a. inviabilidade do 
p;ojecto do .Sr. Fidelis Reis, o facto de ter sido elle reformado pela propria 
Camara. 

Isso reforçaria ainda mais a minha argumentação Cüntra as idêas que 
chegar . 

.O legislador apercebendo-se do mal que a idêa do Sr. Fidelis Reis pro
duziria, abriu uma estrada larga a quem quizesse fugir ao não cumprimento 
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de~t\! !JOUCO feliz artigo, com esta disposição final: "Conforme as convenien
cias e as necessidades das populações escolares." 

Não ha quem possa negar que esta disposição, aliás contradictoria por
que, ao mesmo tempo que o projecto estabelece a obrigação dos alumnos das 
escolas primarias estudarem aquellas disciplinas, opina, pelo mesmo artigo, 
que elles as estudem caso haja necessidade e conveniencia, - não ha quem 
possa negar que esta parte >final da disposição será fatal escapatoria para a 
não applicação do artigo 2.• do projecto ·do Sr. Fidelis Reis, mesmo depois 
de emendado, tornando-o inapplicavel na pratica. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não apoiado. 
O SR. Luis RoLLEMBERG: - V. Ex. não pode contestar que ha contra

dicção. 
Si o artigo é de V. Ex. não honra sua nobre intel!igencia . 
A contradicç;ão é evidente, conforme acabei de accentuar. O projecto 

estabelece, ao mesmo tempo, o ensino .profissional obrigatorio e abre, tam
!Jem, essa porta de sahida ao seu não cum,primento, o que fica pa;tente na 
disposição final do aTtigo 2.• 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: -V. Ex. tenha a bondade de dizer qual é a 
porta de sahida? 

O SR. L UIS RoLLEMBERG : - V . Ex . não poderâ. negar que a r edacção 
fmal do art. 2.• seja uma razão plausível ao não cumprimento do artigo 
no !'cu todo. 

O art. 4. 0 do projecto do D eputado mineiro dispõe que o candidato que 
não tiver cer tificado de habilitação profissional, expedido por estabelecimento 
officia l. submetter-se-ha ás provas de habilitação que forem exigidas per
ante as commissões nomeadas para este f im, que funccionarão por espaço 
d<J treq mezes a nnualmente. 

Sr . Presidente, ao apresentar-se um candidato a cursar uma escola de 
cr.genharia, medicina ou direito, pretende adquirir conhecimentos theoricos 
e praticas, que lhe venham permittir o exercício de sua profissão após a for
matura; é inconcebivel, inacreditavel mesmo, que se procure obrigar este 
indiYiduo a exhibir uma certidão ou a fazer um exame em que mostre sua 
habilitad-'i.o em uma outra pro[issão m anual ou mecanica, qu e o tornasse 
<.apaz de ganhar a vida . O m esmo se dá em relação aos pretendentes a uma 
funcção p ublica; assim teríamos de ver um pretendente ao concurso de se
cretario de legação mostrar sua habilitação profissional de sapateiro ou al
faiate . Além do mais, a sua applicação pratica redundaria em uma perda 
preciosa de actividades que, orien tada,s para outros es tudos, poderiam actua.r 
em beneficio dos interesses da communidade. Aliás, o Sr. Gilberto Amado 
teve tambem opportunidade de focalizar o absurdo do art. 4. 0 do projecto 
Fidelis Re:s e de demonstrar, meridia namente, á Camara dos D eputados as 
cousequencias desastrosas que elle poderia acarretar á nossa instrucção su
perior . 

Sr. Presidente, houve nos meiados do seculo passado um socia lista fran
cez, Fourrier, que architectou a segutnte theoria Gocial. a l tamente interes
sante : os individuas devem escolher sua profissão pelas suas tendencias na
turaes; cada um poderá seguir, sem tropeços, na vida, o caminho que lhe 
indicam as suas inclinações e a sociedade assim se estabelecerá em verda
deira harmonia em um regimen social perfe ito . 

Sem duvida, esta theoria de um .sonha dor é praticamente irrealizavel, 
mas no caso occorrcnte e lia t em um 1nerito. Most;a o valor que se deve dar 
!ís tendencias que o individuo manifesta para exercitar esta ou aquella pro
fis~ão : mostra quanto é inadmiss ível um projecto que procura coagir um 
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individuo que deseja seguir uma carreira liberal a submetter-se, preliminar
mente, a trabalhos manuaes ou mecanicos. Todos nós sabemos que o Minis
teria da Agricultura tem já feito bastante pelo ensino technico e profissional. 
no Brasil, fundando por toda partA do paiz escola.s de aprendizes artífices e 
patronatos agrícolas . O que temos de mais sensatamente a fazer ê regular 
esta nobre inicia-tiva do l\![inisterio da Agricultura, por um projecto que 
ampliE: ao maximo a cultura do ensino technico profissional. . . · 

o SR. GRACCHo CARDoso: - O lVIinisterio já o está fazendo, com a reforma 
das ',suas escolas de aprendizes artifices. 

O ·~R. Lms RoLLEMBERG: - ... fornecendo meios áquelle departamento 
fJUblico para crear novas escolas, desenv·olver as que já estejmn funccio
nando, incentivar por todos os meios este ensino em todo territorio nacicnal. 
Não ha quem seja capaz de discu!ir que seria de um extraordinario alcance 
firmar-se no paiz o ensino technico profissional, obrigatorio; mas sabendo
se tambem que a resolução deste problema está pendente da obrigatoriedade 
do ensino primario e sabendo-se mais que vivemos num paiz em que ha 
oitenta por cento de analphabetos, longe portanto estamos de poder esta.
belecer este en sino obrigatoriamente. 

O SR. GENTIL TAVARES: -V. Ex. focaliza muito bem a questão : o Con
greEso de um paiz onde não existe a obrigatoriedade do ensino primario não 
IJOde acceitar, nos termos em que foi formulado, o projecto do Sr. Fidelis 
R eis. 

O SR. Lurs RoLLEMBma: - O que temos, portanto, de mais sensatamente 
a fazer ê diffundir o ensino technico e profissional, não entre os candidatos 
á burocracia e ás escolas superiores, mas sim entre os que precisaan r eal
mente eJ.prender of1'icios. E estes são os desprotegidos da sorte, os filhos 
c1aqueJJe;; que não tenham meios de fazel -os seguir qualquer carreira libe
ral; estes ê que devem applica.r-se a estudos teclmicos profissionaes, pois 
irão viver do officio que aprenderem, irão applicar as suas actividades util 
e proveitosamente, irão collaborar para o progresso da naç:ão; para estes, 
Sr. Presidente, ê que se devem abrir em todo territorio nacional novas es
colas rle a]Jrendizes artífices, novos patronatos agrícolas . Infelizmente, po
rém, não foi a elles visando que o Sr . Fidelis Reis apresentou um projecto 
evidenteme!1te impraticavel. 

Sr. Presidente, pelas allegações que venho de fazer, se vê quanta razão 
coube ao Sr. Gilberto Amado quando se oppoz a esta iniciativa . O illustre 
l'epresentante de Sergipe orientou a discussão no terrE:no elevado das id~as, 

m:.s o seu antagonista não se sentiu bem em lutar em tão nobre !iça; des
l:zou para o terreno pessoal e não tendo respondido como devia á critica 
vel,C'lnente feita ao seu projecto pelo Sr. Gilberto. Amado, aguardou que este 
daqui se afastasse, eleito pelo povo de Sergipe pa.ra o Senado Federal, para, 
então, fazer o discurso que todos os espiritos serenos desta Casa lamentaram 
haver sido pronunciado. 

O SR . GE~TIL TAVARES: -São perfeitamente justos os conceitos de V. Ex. 
(.Apoiados.) 

O SR. SouzA FILHO: - O Sr . Gilberto Amado ê uma honra do Parla
mento Brasileiro. (.Apoiados; mnito bent.) 

O SR. Lurs RoLLEMBERG: - Eram estas, Sr. Presidente, as considerações 
que pretendia fazer. Sinto-me satisfeito em defender, levado por dever de 
justiça, o nome do Senador por Sergipe das allusões pouco felizes que lhe 
foram dirigidas e, ao mesmo tempo, em ter opportunidade de mostrar que 
o .projecto do nobre Deputado por Minas não consulta aos altos interesses 
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da naçã:> brasileira. (Mt~ito bern; muito bmn. O o1·ador é cmnp1·imentado e 
auntçttclo.) 

Na sessão de 28 de ]rtlho faz ponderações sobre o 
projecto: 

O Sr. Bocayuva Cunha : ('') - Sr. PresiJente, de ha muito me tenho 
occupado e preoccupado C'Om assumptos d<1 instrucção publica. Quando da 
minha passagem pela Assembléa Legislativa do Estado do Rio, tive o·cca
sião de apresentar diversos projectos sobre a materia, e tive a ventura de 
ver que um clelles mereceu a approvação daquella Casa do Congresso Esta
dual e foi co::1vertido em lei relativa ao ensino pTofissional. 

De outra feita, estando á testa da Prefeitura de Nictheroy, igualmente 
nw occupei praticamente do assumpto, fundando cursos nocturnos em todos 
03 c1istricto em que se divide aquelle município da Capital do Estado. 

Agora, 1S1· . Presidente, como um·a na-tu ral continuidade desses n1eu s es
forços anteriores, venho submetter á Casa um projecto de lei creando um 
fundo escolar destinado á fundação de escolas primarias, escolas profissio
nae:: e escolas normaes nos Estados, no Districto Federal e no Territorio 
do Acre . 

O problema da educação publica, entre nós, é, como todos sabem, muito 
complexo; além do aspecto prop•·iamente pedagogico, o homem de Estado 
se embaraça, sobretudo na dlfficuldade de obter os recursos, os formiclaveis 
r~cursos necessarios ao impulsionamento conveniente da instrucção e da 
educação publiC'a. 

Ha poucc tempo a Camara, com meu voto, mandou inserir nos seus 
Annaes a conferencia do Sr. Miguel Couto, na qual este eminente profe<:sor 
propugnava pela obtenção de fundos financeiros destinados á educação po
pular, suggerindo duas fontes principaes : uma sobre taxa do alcool e a appli
cação do imposto de renda, a essas despezas. 

Ora, Sr . Presidente, ;5abemos que, no momento actual, de premencia 
financeira, seria de todo ponto impossível que o Governo dispensasse essas 
receitas de que precisa para as clespezas ordinarias elo paiz. 

O SR. BENTO MIRANDA: - V. Ex. permitte um aparte? O problema edu
cativo ~ méntmente q.uestão financeira . Si pudessemos p1·over de escolas a 
população escolar do Brasil na base do que custa um estudante no Estado 
de São Paulo, seriam necessarios novecentos mil contos, quasi o orçamento 
total da União. 

O SR. BoCAYUVA CuNHA: - Por outras palavras, já tive occas1ao, no 
começo do meu discurso, de assignalar a magnitude do aspecto finance>iro, 
do problema educacional. 

Mas, Sr. Presidente, continuando a apreciação das idéas do Sr. Miguel 
Couto, sobre o assumpto, devo accrescentar que, quanto á ta..'Ca addicional 
sobre o alcool - é materia a ser estudada com muito cuidado, visto como a 
C'amara sabe que, muitas vezes, um excesso de taxação vem justamente 
t!·azer diminuição de renda . Bem sei que o ISr. Miguel Couto, como gran de 
clinico que é, não visa, exclusivamente auferir recursos para a instrucção 
publica, mas focalizar o aspecto medico social do problema do alcoolismo. 

Por esse motivo acho que, no momento, não se pode immediatamente 
l::m~a.r mão dos alvitres do preclaro scientista brasileiro. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O projecto de lei que vou submetter á apreciação dos meus collegas está. 
<'Onsubstanciado nos seguintes termos: 

"Art. 1.• Fica creado o Fundo Escolar que será mantido com os recur
sos provenientes desta lei, das doações e legados e dos que vierem a ser 
instituídos. 

Art. 2.• Todas as pessoas ou emprezas que explorarem casas de diver
sões, theatro:s ou cinematographos, pagarão a taxa fixa de 200 r éis sobre 0 
valor de cada ingresso, que será a rrecadada por n1eio do "seno escolar". 

Paragrapho unico. Quando não forem vendidas as entradas por meio de 
Li!hetes de ingresso, cobrar-se-ha o imposto sobre :1 lotação da casa de 
diversões, theatro ou cin ematographo. 

Art. 3. 0 As entradas para os recintos onde se r ealizem diversões despor
tiva.e de amadores e as corridas de cavallos, desde que nestas tomem parte 
animaes de criação na<'ional, ficam isentas do "sello escolar", assim c:>mo 
todos os ingressos de casas de diversões, theatros ou cinematographos quan
do de valor igual ou inferior a. $500. 

Art . 4. 0 O Poder Executivo, expedindo r egulamento e instrucções para 
a arr ecadação deste imposto, fica autorizado a estabelecer multas até réis 
5: F00$00(} para os infr.actores desta lei e do respectivo regulamento, bem como 
cre.ar f iscaes especiaes ou attribuir a !fiscalização a. funccionarios de r eparti
ções já existen tes, não podendo e."\':ceder a despeza com esse serviço de 10 o/o 
da renda a.n-ec.adada . 

P a ragrapho uni co. Nas estações arrecadadoras haverá livros espe<:>iaea 
para escripturação da renda do citado seno e dos demais r ecursos instituídos 
em beneficio do Fundo Escolar. 

Art . 5. 0 A União empregará, pelo menos, 60 o/o dessa renda n a fundação 
e manutenção de escolas prin1arias, normaes e profissionaes, nos Estados, no 
Dis tricto Federa: e no 'l'erritorio do Acre, podendo, porém, o Poder Exe
cutivo dispender o total da arrecadação nos serviços de instrucção publica. 
uma vez que, a seu juizo, o permittam as condições financeiras, deduzindo 
as despezas relativas á f iscalização e arrecadação desse imposto. 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario . " 
O SR. GENTIL TAVARES: - V. Ex. ex·ooptua os prados de corridas e os 

campos de foot-ball1' 
p •SR. BocAYUVA CUNHA: -No projecto de lei estão exceptuados. 
0 SR . GENTIL TAVARES : - Não ha motivo para isso. 
0 SR. BOCAYUVA CUNHA: - Eis, Sr. Presidente, a justificação do pro

jecto: 
"O problema do ensino no Brasil não s6 é pedagogico e social, isto é, 

importa na solução de problemas de pedagogia peculiares ao nosso meio ou 
:;:.os diversos meios em que se divide e sub-divide o paiz, como e principal
mente. consiste em um difficil problema, eminentemente financeiro . 

Com os recursos actuaes da União, dos Estados, dos Municípios e dos 
particula rPs, não é possivel encamin har e muito menos resolver a grave 
questão da educarão nacional. 

Crear recursos novos, como fizeram os norte-americanos e os argenti
nos, para empregar em áespezas com as escolas primarias, normaes e pro· 
fissionaes - é um dever dos poderes publicas do Brasil. 

Os grandes povos ora apontados entregaram suas te!'ras publicas, devo
lutas, ;para com o producto de sua venda custear as enormes despezas que 
o ensino aca:-reta. 

A Constituição Federal, tendo affectado essas terras dos Estados, com
:.;et~ a estes seguir esses grandes exemplos, regulando em lei o modo de 
applicar essa util medida a f ins tão altarnente reproductivos para a Nação. 
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Jã. em 1882, Ruy Barbosa reclamava em seu monumental parecer da 
('ommiss5.o de Instrucção a "organização da J)efesa Nacio11al contra a igno
rancia" , (pag . 36) e, citando B a udouin: - "a prosperidade de um paiz anda 
parallelamente á instrucção publica ; sobe, desce ou estaciona com ella, ha
Vl'ndo sempre entre os dois factos uma conjuncção incontestavel" ; ou repe
tindo o estadista argentino Rivadavia : - "na escola estã. o segredo da 
prosperidade dos povos nascentes" - quer ainda, invocando o velho Arls
iotelE>s: - "todos quantos teem m editado n a arte de governar o genero 
humano. acabam por se convencer de que a sorte dos imperio.s depende da 
educa ção da mocidade. " 

N1'.o menos inc1::.ivo é o grande brasileiro quando por suas propriaJ r-a
lavras dá-nos a sua opinião a respeito da estreita ligação e influencia do en
sino publico sob r; - prc~peridade dos povos: 

"A extinc~,ão do rieficnt não pode resultar sinão de um abalo profunda
mente renovn.rlor , ,.~ fonte>' esponta n eas da producção. Ora, a producção . 
como já demonstramos, f um E>J'feito da intelligencia, está, por toda a super
fície do globo, n a razãc clirecta da edncação popular. Todas as leis protecto
ras são i·nefficn1oos para ge t·ar a g ra.ndeza econornica, todos os rnelhcQ·amentos 
materiaes são incapazes ele determinar a riqueza s i não partirem da educa 
ção po•pular, a mais creaclora de todas as forças e~onomicas, a m a is fecunda 
da todas as m edidas financeiras.' (pags. 41 e .;:~ ) . 

A União poucas fontes novas possuirá actualrnenttJ de onde a ufer ir sem 
,-exações fiscaes, as grandes quantias necessarias á disseminação do ensino 
dementar e profissional. 

O modico sello escolar, ora ],)roposto, sobre as diversões, é uma de9sas 
(on1es novas onde a União poderá auferir r ecursos para empregar na ,.du
caGão popular . 

Em 1922, a o ser discutida a lei da Receita Geral da Republica, o entã() 
De11utado Sr. Ephigenio de Salles, hoje Presidente elo Estado do Amazonas, 
propoz, em emenda, a Ct'eação de urna taxa de 100 réis sobre cada bilhete de 
ingresso a qualquer casa de d iver são. 

Este sello seria semelhante ao que existe em l\1inas Geraes. Dahi nas
ceu a idéa desta nova t a:xa: 

Sómente, a t axa proposta era proporcional, isto é, seria de 100 réis, so
bre cada, 1$000 ou fracção (o que seria pesado e vexatorio) e não seria uma 
t!'l.xa especial para ::lespezas escolares. 

O sello actual ,é f ixo, isto é, 1gual .pa ra qualquer bilhete, sem attenção 
ao seu valor, corno tambem é esp acial, isto é, especif ico, para ser applicado 
em despezas com a insta llação e manutenção de escolas primarias, normaes e 
profissionaes . 

Incluem-se aqui as Escolas Normaes porque ellas dão o ensino secun. 
daria. além do peclagogico, a cargo da União, e porque, sem ellas, não li 
!JOSsivel fo;:-ma.r os novos professores n a quantidade e com os r equisitos in· 
tellectuaes neces~arios. 

Quan to ao ensino profissiona l (agrícola ou ele officio) é tanto ou mais 
neGessario que o primaria - ];:Ois o cidadão pode v iver sem possuir instru
rção elementar, mas não pode viver sem trabalhar - e para trabalhor é 
preci~o saber trabalhar. 

Quanto á d'undação e manutenção de escolas primarias nos E stados a 
lei de ensino em vigor prevê e mesmo que n ão exis tisse esse texto não seria, 
licito l}rohibir á União a pratica de acto que qualquer particular, até mesmo 
qualquer estran geiro, pode levar a cabo. 

Como medida de emergencia financeira poderá o Governo da União em
PIE-gar 30 o/o n o maximo, desta r enda, para avolumar a essas rendas ordi-
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narias, devendo cessar essa faculdade assim que o estado de folga do erario 
federal o permittir, n. juizo do Poder Executivo. Diz-se 300 o/o porque 100 o/o 
no maximo, poderá ser applicado na arrecadação e fiscalização deste sello 
Será, pois, a maior porção, 60 o/o no mínimo, arrecadada para o f im especial 
de desenvolver o ensino pul~Jico. 

Acredito, Sr. Presidente, que os illustres collegas apreciarão de qualquer 
modo, o esforço que ora dispendo na consecução destas icléas, que são d& 
toda a Camara. E, como fluminense, não posso calar á declaração de que 
no meu E s tado já se emprega cerca de 20 o/o das rendas ordinarias na ma
r. ,Jtenção elo ensino publi·2o. 

O SR. GENTIL TAVARES: - Pediria permissão .para estranhar que sejam 
EJxceptuados dessn. t:a..xa escolar os prados de corrida e os campos de joot
Lall. 

O SR. BoCAYUVA CuNHA: - Direi a V. Ex. quaes os motivos determi
n antes desta exclusão, o que é facil ele comprehender . 

D •SR. MAURICIO DE MEDEIROS : - De resto, trata-se, por emq uanto, da 
:>imples apresentação ele um projecto que a i nela não está em discussão. 

O SR. GENTIL TAVARES : - Mas é o momento ele fazer qualquer r eparo, 
uma vez que o ora<lor está na tribuna. 

O SR. BocAYUVA CuNHA: - O projecto exceptua os desportos, porque 
estes são n ~cessarias. . 

0 SR . GEJ\"TIL TAVARES: -E a diversão tambem n ão O é? 
O SR. BOCAYUVA CuNHA : - ... e exceptua tambem os prados de corri

das com cavallos nacionaes, para incrementar a reproclucção delles entra 
n6s . 

O SR. GENTIL TAVARES : - Os campos de toot-ball cobram 10$000 a en· 
trada e são r•rocurados por milhares e milhares de pessôas, o que <;e dá 
tambem com os prados dt corri0as. 

C SR. BlCAYUVA CUNHA: - Aproveitando achar-me na tribuna, Sr. Pre· 
r.idente, farei daqui um appello ao Sr. Presidente da Republica, ao Sr. Mi· 
nistro da Viação e ao chefe do serviço das estradas de ferro federaes: que 
a ttentem para uma representação que o povo de Itaguahy e Santa Cruz 
enYiou ao governo federal, solicitando a restauração da ant,ga via de roda
gem entre aquelles dois municípios. 

Essa estrada de rodagem já existia , e quando a Central elo Brasil pro· 
longou seu s trilhos ele Santa Cruz a Itaguahy, clella apoderou -se com a 
declaração formal de que, dentro em breve, a restituiria a o povo de Santa 
Cruz e de Itaguahy. 

O •SR. ALVARO PAEs : - A falta de execução dessa promessa trouxe graves 
prejuízos ao município de Itaguahy, que, ha uns quinze annos, tinha c:Jm· 
municação directa e constante com o Districto Federal, através desse ater
r&dú, por uma linha de bonde!!" 

O SR . BocAYUVA Cu:-~H.t : - Sr. Presidente, a Camara acaba de ouvir o 
depoimento do ex-Prefeito de Haguahy, Sr. Alvaro P aes, que vem corrobo· 
Tar o appello das populações daque!le município e do de Santa Cruz, ao 
Poder Executivo, no sentido de que seja cumprida a promessa de se res· 
tam·ar a antiga estrada de rodagem que ligava aque!las localidades. As ra· 
zões desse pedido estão não só nas minhas palavras, como ainda na <lecla· 
ração do Sr. Alvaro Paes e na extensa representação que o povo daquelle5 
Jogares dirigiu ao Presidente da Republica e que os jornaes de ha dois dias 
publicaram. 

O SR. AAvARO PAES: -Em troca da suppressão dessa estrada de rodagem 
e da linha de bondes que p:Jr ella trafegava, a Central do Brasil deu apenas 
dois trens diarios }Jara o município de Itaguahy. Assim, depois das seis 
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horas da tarde, quando occorrer caso de molestia grave na.quella localidade 
que é pobre e atrazada, não haverá rec·u.rsos para soccorros medicas e de 
pharmacia . 

O rSR . BocAYUVA CUNHA : - Estando, portanto, a questão collocada nes
tes termos - o cumprimento de uma promessa categorica do Governo Fe
deral, e encontrando-se esse mesmo Governo autorizado por lei que votá
mos o anno passado sobre accessorios de automoveis para essas despezas de 
estrada. de rodagem federaes, acredito que o povo de Itaguahy serâ. satis
feito no seu justo pedido. (M1~ito bem, nt1~ito bem. O o?"ador é cmn1n·i·men
taclo) . 

E?n 8 de Agosto de 1927 ent?"a em discussão 1tnica da 
mnenda do Senado ao projecto. 

O Sr. Mario Mattos, antes de ferir a questão que propriame nte o traz 
á tribuna, pede venia para desenV'Olver ligeiras considerações sobre assum
pto a lheio, considerações que, entretanto, se opportunizarão por motivos que 
drntro em breve frizará. 

Recorda o debate a,cceso, ha d ias trava.do entre os Srs. Humberto de 
Campos e Viriato Corrêa, acerca da proposta do 1lrimeiro, no sentido de que 
os discursos lidos fossem insertos no orgão official com a competente nota
ção, expli-cativa desse facto. Insurgiu-se o Sr. Vlriato Corrêa, trazendo co
piosos argumentos, entre os quaes resaltava o de ser a referida notação 
desprimorosa para os que, como o orador, não possuem o Iniraculoso dom 
da palavra fa!lada - affirmativa, esta ultima, que é vivamente contestada 
pelo a uditoria . 

Continuando, confessa que sua mais accentuada sympathia pendeu para 
a. these brilhantissima defendida pelo Sr . Humberto de Campos: aos dis 
cursos lidos il'alta a virtualidade expressional; o ora.do~· il'ica jungido ás 
paginas q11e traz em mãos; a palavra é murcha, descolorida, automatica; 
tem qu& se ·l:lipartir - e ahi se depara uma impossibilidade mental - a sua 
atienção entre o auditoria que o não ouve, e as paginas que elle com diffi
culdade deletreia_ 

Ao galgar, porém, os degráos da tribuna, verificou, ainda uma vez, a 
vErdade axiom .. ·üica, segundo a qual o proceder de cada homem não é pau
tado tanto pelo seu pensamento, pelas suas idéas, como sobretudo, pelos seu s 
5en timentos c paixões . 

Emotivo, que é, tem horror â. tribuna, e por isso declara que mn!tos 
trechos, e em particular aquelles em que conta seja mais entravadamente 
logico o seu discurso, terá necessidade dil ler . Fazendo esta declaração, visa 
c1~ixar os collegas inteiramente á vontade, para que se possam entregar á 
volupia do cigarro e ás conversações, não raro em alto tom, que emprestam 
â. Camara indisfarçaveis semelhanças com a colmeia, tambem sempre rumo
rejante quando tra'balha . 

Entra, nessas condições, no assumpto em debate. 
Presenciando os debates em torno do projecto do Sr. Adolpho Be\ ga

mini, sobre exames parcellados, constart.ou o orador o vivo interesse que a 
Camara tem pela educação nacional, um de cujos aspectos primordiaes é, 
irrecusavelmente, no dizer do orador, o do ensino secundaria no paiz. Veri
ficando, outrosim, um antagonismo de idéas sobre o assumpto, assignala a 
não existencia ele uma visão abrangente do problema, mas uma tenden~ia 
para as particularidades, que symptomatiza o espírito cr itico do brasileiro . 
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Diz .que o mesmo phanomeno observado quanto ao projecto do Sr. Ber
gamini se repete relativamente ao do Sr. Fide!is Reis. instituindo o ensino 
profissiona l na escola primaria e secundaria. Accentua que o que imp.res
::iona no movimento ondula.torio de taes divergencias é que as opiniões se 
hifurcam em correntes diametralmente oppostas - uma preconizando o en
sino technico-prod'issional e ouh·a optando pelo ensino classico, o qual, ao 
que sabe o orador, abriu ;fallencia por toda parte, com um exemplo desola
dor na vnnguarda, o daJ França. 

Dá r azão ao \Sr. José Maria Belio quando reputa uma suggestão o en
sino profissional, contraposto ao processo de educação classica; entretanto, 
deseja salientar que o projecto Fidelis Reis não adopta, não encerra esse 
espírito de combate á cultura classica, nos moldes em que é ministrada no 
Brasil. Entende que o projecto até acceita o estado actual dos processos 
de ensino no paiz e ordena que lhe seja accrescido, como complementar, o 
eitsino profissional e teclmico . 

Affirma que a critica a esse respeito levantada pelo Sr. Deputado José 
:M:aria Bello, sendo acceitavel de meritiS, como these, nã0 é cabível no cas.o 
concr eto, que é o projecto em discussão. Pensa que aquelle Deputado não 
renegará, em absoluto, o ensino profissional e technico, adoptado pelos pai
zes que hoje se acham na vanguarda da civilização contemporanea. O que 
não se pode negar - diz o orador - ·é que o ensino no Brasil se processa 
de maneira absolutan1ente ineffi<;az - obra, a seu ver, da m entalidade cha
mada universitaria, que visa, e:'Cclusivamente, a cultura classica. 

Assevera que são de espantosa evidencia as falhas, os erros, as lacunas, 
a iinproficuidade progressiva da inocuidade completa do ensino secundaria e 
~:<uperior no paiz, cujos methodos de instrucção constituem o maior mal, o mais 
desastroso malefício da deinocracia brasileira. 

Pondera que essa inefficacia se revela em todas as disciplinas; é um 
dos factores daquillo a que o orador poderia denominar de ignorancia nacio
nal. Observa que o joven brasileiro sabe do curso gymnasial sem conheci· 
mentos solidos ele humanidades e de princípios propedeuticos das sc!enclas, 
e. o que é muito peior, com incrível animosidade em relação ao estudo. 
Todos os seus conhecimentos dispersos são lf'ugazes porque foram adqui
ridos pela mnemonica, pelo verbalismo, pela memoria, apaga.ndJo-se-lhe a 
ar;tonomia mental e amortecendo-se-lhe o habito viril de pensar e analysar. 
Reconhece que todos os males da instrucção nacional não são pecul!ares ao 
Brasil; é assim mais ou menos em todos os paizes latinos. Na França -
continúa o orador - Gustavo L e Bon, possuidor de grande capacidadP de 
observação directa, nos seus livros tão claros, já fez impressionante !nqut:
rilo sobre os defeitos do ensino em seu paiz. Procede á leitura de alguns 
trechos da Psychologia Politica, daquelle sociologo, nos quaes se põe ae 
manifesto a superioridade do espírito inglez sobre o !l'rancez, em m:>.ter!a 
de ensino, e se evidencia a excellencia do ensino norte-americano sobre o 
francez. 

Passa a analysar outra face do problema, a que se relaciona com o 
preparo dos p.rofessores. Nesse varticular, acha que o Brasil está longe de 
possuir um corpo de perceptores á altura de :sua missã.o educadora. '/l.'J; 
successivas reformas que se teem feito no paiz sempre descuidaram desse 
r-cnto, que, para o orador, é dos principaes, pois a effi<:iencia do ensino, em 
todas as suas modalidades, depende da mentalidade do professor, mais do 
que da sua cultura. Accentua que não existe classe mais crivada de diffi
culdade'> financeiras do que o magisterio, pois o professor. desde que se 
YOtfl exclusivamente á s ua p.rofissão, passa a. ser um verdadeiro calcet!'. do 
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ensino. Dahi os conceitos p essimistas que espalham na imprensa, no livro, 
nu romance, na poesia, sobre a vida em todos os seus aspectos. 

Friza que sem se tornar o magisterio uma carreira que assegure inde· 
pendencla economica e, portanto, proeminente hierarchia social, não será 
possível obter bons professores. E' esse o caso do Brasil, paiz onde, no dizer 
do orador, o magiste1io não constitue urna canreira, é antes uma achega no 
jog"O da receita e de&peza da econumia privada . E é por isso que apreciavel 
numero de revoltados se recruta entre os membros do magi terio. 

Evoca a figura de Anatole France, alludindo á sua creação irnmortal 
_ Jir. de Ber ge·ret, e conclue suas considerações sobre o professorado, acon
selhando um augmento consideravel nos seus vencimentos, o que, na opinião 
do orador, constituiria, simplesmente, reforma de alcance mais efficaz do 

4ue quantas outras já se teem feito . 
Chama attenção 'J)ara o habito de só se considerar a questão do ensino 

do ponto de vista exclusivo da instrucção, quando inseparaveis são instru
cção e educação, a intelligencia e os caracteres. Dissociai-as é desarticular 
0 problema . A proposito cita ainda judiciosas observações de Nusbaurn, em 
monographia sobre a escola secundaria, na Suissa. 

Diz ainda que a escola deve tambem ser um meio social; não ha ensino 
quando ac1ministrario no v acuo, e o Brasil não possue atmosphera escolar. 
Louva a obra dos jesuita.s, accentuél!ndo terem .sido os que souberam, real
mente. crcar o internato no tH.J~. 

Allude ainda ao Athenen, que co.nsidera o mais causticamte libeJlo es
cripto contra os 'J)rocesso;, de ensino nacional. Faz considerações em torno 
dos programmas escolares, de que diz tudo depender. São elles o principio 
db autoridade, deante delles o estudante é submettido ao dilemma inquisi
torial - crê ou morre - são o santo-officio do ensino official, decretam sa
bHloria e escravizam o alumno. Mostra que a influencia malefica do pro
gramma sobre a mentalidade do professor é anniquiladora. 

E ntende que se não deve desprezar a cultura classica, mas, sim, a esses 
processos classicos de ensino, que a teem como finalidade. 

Declara que darâ. voto ao projecto Fidelis Reis, pela razão principal d& 
que a idéa que encerra é revolucionaria, pretende dar novo run10 ao en!:.ino. 
Tem sérias duvidas a respeito dos seus resultados praticas; confessa-o ma
nifesta ndo receio de que seja ministrado, convertido em realidade pelos mes
rr.os processos actuaes - ernpiricamente. 

J ulga que a aprendizagem de um officio manual, além do exercicio de 
paciencia, de concentração mental, de agilidade, de auto-critica, tem uma 
grande influencia sobre a moralidade : os traba lhos meca.nico.s sã o um fa 
ctor de candura humana. Considera o ensino technico profissional capa:t. 
de tornar o espirito humano objectivista. p ensino prod'iss.ional, no entender 
d0 orador, quebrará esse f eitio que diz existente, de uma mentalidade peda
gogica, introversa. 

Proseguindo, o orador, concordando com o conceito de Joaquim Nabuco, 
assevera que o brasileiro é nativista de coração, mas europeu pela intelli
gcncia, cumprindo desviar a rotação do pensamento do nacional no sentido 
da sua terra e da sua gente. 

J ulga que toda a actividade mental do Brasil tem sido em rythmo e 
conjugação ·com as condições mesologicas e a propria estructura mental. 

Cita a Constituição republicana como um con.iuncto de bellezas - mas 
lambem de chimeras: uma das maiores creações ideologicas do mundo. 

A proposito, lê trechos do Sr. Oliveira Vianna. 
Diz haver um fundo bom de ingenuidade em todos os projectos de lei, 

como aquelle que discute. 
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Dá seu voto á propos1çao do Sr. Fidelis Reis, principalmente porque, 
com a obrigatoriedade do ensino profissional, elle se revela anarchizador da 
actual organização escolar brasileira. 

Reconhece que, ministrado objectivamente, esse ensino virá dar funcção 
profi.ssional a grande numero de jovens brasileiros, não sendo de esquecer 
que intelligencias sahidas da escola primaria e secundaria, sem profissão 
definida, resultam energias sem finalidade, ~mssando a constitui!· os elemen
tos mais vivazes contra a ordem e a tranquillidade do paiz. 

Convém, · ao demais, disseminar, pela educação, a fé no esforço, qua 
falta á juventude. 

T ermina.ndo, declara admirar a pertinacia do Sr. Fidelis Reis, applau
dindo a sua ousadia patriotica. (M~~ito be·m; ?n~wto ben~. Pal?nas. O o1·aaor 
é vivamente cumprimentado e abraçado). 

O Sr. Fidelis Reis : - Sr. Presidente; permittirão V. Ex. e a Camo.rq 
que, respondendo a um voto, escripto, na Commissão de Finanças, pelo meu 
illustre collega, ·Sr. José !Maria Bello, eu leia o meu discurso da tribuna. 

Sr. Presidente, annuncia V. Ex. a discussão das emendas do Senado 
ao projecto n. 257, de 19.22, de minha in>ciativa, com sulbstitutivo da Com
missão de Instrucç:ão da Camara, sob n, 361, de 1926, que institue, sob novos 
moldes, o ensino profissional no :paiz. 

Impuz-me como norma na vida publica, Sr. Presidente, procurar, acima 
de- tudo, ser efficaz na minha actuação, qualquer que ella seja, não impor
tando o vulto maior ou menor da questão em que haja de intervir. O que 
não serei jámais é um politico de gestos e attitudes platonicas. Sempr'l ao 
meu espirito repugnou esse feitio de homem publico. Sou dos que creem 
na efficacia das idé as e teem a coragem de expressai-as . 

.Fallando, escrevendo ou agindo, essa ·ha de ser a minha indefectivel 
preoccupação dominante. Na •carencia de outros titulos e attributos, reser
vei-me os da perseverança e da sinceridade. \S'õ a essa circumstancia devo 
o relativo successo das causas que propugno e das campan.has por que me 
tenho empenhado. Contra viria, evidentemente, a orientação que me trace! 
se viesse hoje aqui, sem nenhum resultado de ordem pratica, sem maior 
proveito, reabrir o debate sobre esse projecto, no turno parlamentar em que 
se encontra. 

Equivaleria isso, para mim, a uma discussão em vão, sobre materla 
vencida, porque approvadas ou rejeitadas esses emendas, eu a rigor, sob 
o ponto de vista parlamentar, bem poderia considerar a causa ganha. 

Já. a Camara e o Se11ado se pronunciaram sohre a proposição, appro
vando-a unanimemente. Vae agora ·caber-nos, neste lance do debate, ape
nas manifestar a no~sa opinião acerca das duas referidas emendas. Uma 
ao art . 1.0 e que é antes de redacção, pois que em nada lhe affecta a sub
stancia, e a outra, a que f1xa o 'Credito inicial de cinco mil contos, emenda 
tornada necessaria em virtude da reforma constitucional, feita. no curso lle~~e 

'Projecto no Congresso. A outros ainda, porventura, interessará o debate. 
A mim não . Está para mim encerrado. 

Nem mesmo o voto, litteralmente brilhante, na Commissão de Finanças, 
contrario ao :projecto, me levaria talvez, tSr. Presidente, a modificar neste 
caso a minha regra de proceder . Não fúra a deferencia que me merece o 
seu autor, o nosso prezado collega e meu illustre amigo, ·sr. José Maria 
Bello, bem -como a. necessidade tom que me vejo de restabelecer a.specto~. 

que já se vão desvirtuando dos meus pontos d() vista e o desejo de alguma!! 
n -ferencias, que nos tramites da elaboração do projecto não tive occasião 
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de fazer - e i>U, IJ)or certo, não VJna neste momento occupar a attenção dlOI 
ca.Ea com as breves considerações que vou adduzir. 

Do proprio voto do representante de Pernambuco resalta, Sr. Plre,l~ 

dente, o facto que assignalo. Fallar-se, com efefito, da necessidade, par2< 
nós inadiavel, da cultur a technica, do ensino !profissional, enaltecer as '3Ua~ 

1mmensas e incontestuvt:is vantagens para um palz nas condiçDe:; e da fo1 ·· 
mação do i110sso e o que vae essa instrucção ;realizando por toda a parte, 
não implica isso de fôrma alguma dizer, Sr . Presidente, que preconizamos 
com int«<mlsslvd exclusivismo a educação sob um aspecto unico, e que nas 
escolas de artes e o<fficios, vejamos o "fiat milagroso", para soluçi1o do 
nosso problema educacional, como no!-o attribue o Sr. José Maria Bello. 

"Si ac0nselhamos o desvio das jovens gerações dos nossos patricios da» 
p.~of!ssõe!l liberaes, da cultura littera.ria e da inanida.de burocratica para u:; 
ar tes technicas" - é simplesmente 1Jorque não queremos o Brasil apenas 
para os pensionistas do Thesouro. Am·bicionamos-lhe outro e maior destino. 
Mas, a resultado dtfferente não iremos incontestavelmente chegar, com a 
instrucção aU: hoje ministrada á juventude brasileiii'a. O nosso ensino tal 
como ê, não satisfaz a.s exigencias do momento que vivemos e não prepar~ 
os homens de que o IJaiz ma.is tem necessidade. 

Rasgar-lhe, portanto, nova orientação, abrir-lhe novas veredas, o mal<~ 

relevante dos problemas da nacionalidade. Quiz, por isso, na minha quali
dade de obscuro ~representante de um Estado <1Ue ha tanto anccia por essu 
reforma, trazer para a solução elo problema o contingente do meu esforço, 
d.1 minha boa vontade e da minlw. desvaliosa collaboração . Fil-o, senhore:; 
movido pelo mais alto sentimento de patriotismo e amor ao Brasil . 

Mas não obstante, tS'r. Presidente, a. imporrtancia que a todos os respel· 
tos, entendo ter para nós a instrucção technica, não subalternizei ou rele
guei "para o derradeiro logar", como aJff!rma o Sr. José Maria Bello, o 
ensino classico, o en sino .unive!I'sitario, que a rigor não temos. Que o fize~se, 

uão estaria porventura desservindo á Nação. Delle, aliás, do ensino uni. 
versitario, falla Gustave Le Bon em termos que de modo algum o recom

mendam e em expressões que por si só justificariam de minha parte essa 
opinião, si et~ a tivesse expendido. 

E' exactamente a esse ensino que o illustre pensador a,ttribue o~ maiores 
males de que padece a França. 

Deste modo se exprime Le Bon: "Devemos resignar-nos em supportar 
a Universidade . Ella permanecerá uma grande fabrica de inuteis e des. 
Gccupados até o dia provavelmente longinquo em que o public<J sufficiente· 
mente esclarecido e comprehendendo todos os estragos que ella faz e a 
<'lecaclencia de que é causadora, della se arfastará de<finitivamente ou a anni
quilará sem piedade. " 

E IJII'Osegue : "Tudo que pareça, mesmo de longe, trab<l.lho man!l·al, é 
tido em desprezo pela Universidade. Provocar-se-hia um riso de piedade 
àos seus professores si lhes assegurassemos que um trabalho manual qual
quer, por pouca importancia que tenim, exige muito ma.is raciocínio do que 
a recitação de todos os tratados de logica, e que só a experiencia crêa asso~ 

ciações por Ineio das quaes as noções se fixam no espírito . E de espanto se 
encheriam, si quizessemos persuadil-os de que um homem que conhece bem 
um o<fficio, p ossue, só por esse i!'acto, mais ,J ogica, m a is raciocinio e aptidão 
para reflectir do que 0 ma.is perfeito dos rhetoricos faJbJ<icados pela Uni
v~rsidade. 

Continúa: "O ensino dev&ia preparar os nossos jovens para a vida. 
Ora, nós não os preparamos para a vida. Nós os preparamos pa.ra o sonho 
-e para o discurso. Não os preparamos para a acção; cultivamos acima de 
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tudo a sua imaginação. Nossa Universidade não fabrica senão sonhadores e 
d.iscursadores, estranhos ao mundo em que são •chamadcs a viver . A a.gri
cultura, a industria, o commercio, estru; profissões que fazem a riqueza e a 
grandeza das nações, a Universidade os ensinou a desprezar. " 

E termina: "O bacharelado será assim uma especíe de institu ição social, 
um processo artificial que tende a dividir a aç;.ão em duas castas, das 
quaes uma pode p~etender todas as funcções publicas e a outra será for
mada pelos agricultores, os inàustriaes, os commerciantes, de todos aquel
les que vivem do seu trabalho e fazem delle viver o paiz." 

Ora, si em relação á França, que é a terra-mãe da Universidade, alguns 
de cujos cursos tive occasião de frequentar, assim se refere o grande publi
cista, não sei de que nos viria aqui servir essa instituição, calcada nos 
moldes l-atinos. Não sei mesmo como justificar os gabas que lhe tece o 
Sr. José Maria Bello para um paiz do typo e nas condições do Brasil. E si 
ainda a possuíssemos organizada como a França! 

"Não é nova nem brasileira a tendencia de maldizer a cultura classica 
para e levar a chamada educação technica. Ha meio seculo que se fôrma 
em França corrente identica de idéas" - escreve no seu voto o illustre 
representante de Pernambuco. E é pena - redarguimos •nós - que nesse 

tão longo lapso de tempo para mover o bom senso - não tivessemos, como 
tambem a França, ouvido a salutar advertencia. 

·.reriamos corrigido ou pelo menos attenuado o inviscerado verballsmo da 
nossa formação letrada, que nos afastando sempr e das re.o'l.!!dades positivas 
para os domínios da fantasia e do sonho, tão grande mal tem feito á evolução 
do paiz. Muito outra, evidentemente, seria a nossa e a situação da França. 

Mas a necessidade chegou para o trancez - com a sua viva inteUigencia 
- de mudar os mJethouos de educação e por conseguinte de acção, de se des
prender da bella idade "litteraria" para entrar uma vez por todas na idade 
"scientifíca". Desta mudança, conclue o publicista que a este facto se refere 
- nascerão novos homens e a França cessará. de ser apenas governada por 
juristas e letrados. 

Injusto, ademais, foi o digno representante de Pernambuco, na referen
cia escarninha feita a Demoulins, que não pregou, como assevera no ~eu 
vaio vencido, o a rrazamento da cultura classica, sinão pedia que, mantidas 
as univers idades, na impossibil>idade de extinguil-as, ao lado de cada urna 
dellas, pa.rallelamente, se creasse tambem uma escola technica. Outra cousa 
não reclamu.riamos para o Brasil. 

E assim, ao lado das duas faculdades de direito que possue Goyaz, ao 
lado e bem proxhna da do Amazonas, do Ceará, do Pará, do Miaranhão e das 
existentes nos demais Estados, garantida estaria a possibilidade de vir a ter· 
mos uma dita agrjcola, industrial ou commercial ou, mesmo, de artes e 
oflficios, em c..<W.a uma dessas immensas e despovoadas regiões do Brasil. 

Não ficaríamos desta fôrma adstrictos apenas á formação de "vencidos" 
e á creação "elo proletru·iaclo de bachareis", de que escarnecia Bisrnarck, 
f!Squecido o estawsta allemão, queixa-se o Sr. José Maria Bello, de que 
fôra Fichte, um puro espinozista, o autor da unidade allemã. E porventura 
- obtemperaríamos a ,prO'fissão manual que exercia Spinoza e em que se 
tornou celebre e com a qual ganhava a subsistencia, o impediu acaso de ser 
um dos maiores pensadores do seu tempo? Por que, pois, essa prevenção 
contra o trabalho, a profissão manual, para virmos aqui insistir, nestas aJ· 
turas da civilização, em ~er.petuar e acirrar por uma retrograda cultura de 
castas nas terras abençoadas do Bl'asil, o antagonismo de classes ainda exis
t ente, e que torna pru·a tantos a vida insupportavel? 
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A instrucção - dil-o ainda um esCl·iptor e socio!ogo francez - já que 
injustamente aos seus mais cLarividentes pensadores é que aprouve ao digno 
representante pernambucano tomar para alvo da sua critica - "deve antes 
de tudo tornrur o individuo apto para um officio, não querendo isso dizer que 
fiquemos entre o ensino profissional que não dá cultura e uma. instrucçao 
geral sem sentido immedâato. Mas o que é necessario é evitar o dualismo 
perigoso que separa hoje a escola da uruna e pensar d1fferentemente na es
cola e na of:ficina" . 

Ou como assevera André Augiulli, professor da Universídade de Napoles: 
"A meta da instrucção, diz o .cathedratico italiano, é fazer entrar todas as 
classes da sociedade nas correntes da civilização, tornar todos os cidadãos 
factores do progresso nacional, prover todos os indivíduos dos m eios mais 
indispensaveis para .preservar e melhorar a propria exis-tencia no .seio da 
natureza, da família e da sociedade. " 

Que outro, e mais alevantado, generoso e atilado intuito se lobriga no meu 
projecto? Não sei como .se o possa combater ou mesmo discordar das ideias 
que o inspiraram, no momento precisamente em que soprando da Russia até 
aqui, repontam as aspirações ICommunista.s. E, a re~eito, não tenhamos 
nenhuma duvida, .Sr. Presidente. Ou havemos de transigir com as idéas no
vas, por meio de 1•eformas, como a que se contem nesse projecto, ou pela 
violencia, revolucionariamente, se ha de operar a <transformação sacia! e po
litica para a conquista dessa apregoada éra de igual<1ade e de jutsiça, por 
que ha tanto a h'\llnanidade aspira. 

Para longe, tpois, para o oominio do anachronismo e dos preconceitos, 
instituições, que só visam qualüicar os homens, pelos 1:oitulo.s e diplomas que 
expedem e não pela sciencia, pelo saber e pela experienda que ministram. 
A sciencia aliás, nunca poderia ser conferida como privilegio a esse ou 
aquelle indiviouo, em um regimen que se arroga fóros democraticos, como 
o nosso, sinão a todos, indistinctamente, como instrumento que é de trabalho 
para acquisição de prove1tos e vantagens que a .todos devem igualmente 
beneficiar. 

Vamos dar assim o primeiro passo para a Escola Activa, a Escola lJnlca, 
que será a fórma ideal e definitiva para a solução integral do problema. 
Mas, além desse ol>jectivo do projecto, não se lhe deve perder o aspecto 
moral, que é o de imnos aos poucos chamando todos á of'd'icina, ao trabalho, 
que só elle gera os caracteres fortes e as virtudes intrepidas. Na America, 
escreve Omer Búyse, não se encontra nenhum traço do preconce-ito, indes
raizavel na Europa, contra o .trabalho manual. Ninguem o considera hu
milhante ou deshonroso. Um professor, um magistrado, não parecem ser 
alli considerados intellectualmente superiores aos operarias e contra-mestres. 

Por onde l>em se vê o grau de desenvolvimento dos seus homens de tra
balho e o estalão dR. cultura do povo am.ericano. Quando a essa •época 
attingiremos nós, senhores? Não vimos um filho de Roosevelt, ao tempo em 
que exercia seu pai a presidencia elos Estados Unidos, empregado como cai
xeiro ele uma fabrica de tapetes, percebendo o .ordenado de sete dollars por 
semana, a despeito de diplomado pela Universidade de Yale? Com a nossa 
educação, quando será isso possível no !Brasil? 

Inspirar-nos em Spencer, Sr . Presidente, e adoptar tanto quanto po,;
sivel os methodos e os processos ela cultura ingleza, é o rumo a seguLr, n 
caminho que nos está indicado, como já o d;zia e queria para Minas, o inol
vidavel estadista que foi J oão Pinhe~ro. Foram elles que trasladados para ~ 
America e ahi, sob certos aspectos ape-rfeiçoados, fizeram com Horace Mann 
e os seus insig.nes educadores a grandeza da gloriosa nacionalidade, cujos 
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feitos, do dizer de Rodó, hão de desta-::ar na perspectiva do <tempo a obra 
do seculo que vivemos . 

Porque allegar-se a sua inadruptabiliàade ao nosso m e io "pelas conilJ
ções e speciaes da vida ingleza, sua e volução lristori.ca e a sua psychologia 
collectiva" - como o assevera o meu lllustre oppositor? Não militam por
ventura, razões identicas e, no caso aggravadas por accentuada e in·emo
vivel differença c!imati.ca, em relação aos sports, como, .por exemplo, o foot
ball, e outros em .que s eremos hoje C3Jpazes de sup;plantar o ·proprio inglez? 

E' então, no que diz respeito á sua instrucção -a •que mais nos convém 
porque de caracter essencialmente experime nta l - que não podemos copi~ 
os processos inglezes? Erro, e incommensuravel, tem. sido o ·nosso afas tando
nos do parad·igma inglez, aJinericano e allemão, para ficarmos com os ma.
nuaes e compendias Ifrancezes, oujas lições se decoram para ser logo após os 
exame s esquecidas. 

Cultura de :palav.ras e só palavras. :Discursadores e nada mais ê o que 
nós somos. Quando muito, escrevedores de relato rios que não são lidos e 
rela tores de pareceres que não são seguidos. Pouco vamos, aiêm disso. Pro
videncias, resoluções, medidas concre tas, ah! isso ê que não! E' para o que 
não fomos feitos. 

Não será <!esta fórma, 1Sr. Pr-esidente, com uma cultura nestes moldes 
va sada, que cumprir-emos os nossos grandes d estinos no continente e no 
mundo, Pr.esisamos ê despertar as voca.ções para u trabalho, para a scienc!~ 

-e para a technica, a.pparel·ha ndo de saber e de experiencia as gerações que 
t e rão de edificar o futuro e a grandeza da pa tria. Olhemos para a Inglaterra, 
para os Estados Unidos, para a Allema..nha. E' bem de ver que n estes paizes 
não se combat-eu a obrigatorie dade do ensino technico. 

Isso estaria reservado a nós latinos, como se viu na França, por occa
sião da r eforma Leguyes e ·3.1qui, a propo.sito desse projecto, contra o qual 
haveria de insur10,rir-.se nessa Casa as mais authentic::Ls expressões da cultura 
coimbrii, mas cujas vozes tiveram de ser afogadas ante a reacção do espírito 
novo que entrou a prevalecer e a dominar no :Parlamento e no Governo da 
Republica. 

Quem com/bateu a lei Fi.scher, na Inglaterra? Mesmo nas escolas ar!s
tocraticas inglezas, o tra balho manual foi sempre :tido em grande estima, 
no maior apreço, pela funcção altamente educativa que lhe reconhecem. 
Sinão basta diz-er que o professor de rethorica do collegio da plu1.ocracia in
gleza de Harrow' era um tão h abi! marceneiro e mecam1e0 que foi o en
carregado da installação eleCitrica inte rna do estabelecimento . De semelhante 
tarefa poderia desempenhar-se um só ,dos nossos humanistas"? A's mais das 
vezes, nem mesmo os nossos ,techn'icos diplo>Inados, com ·profundos conheci· 
mentos litterarios do assumpto, disso .seriam capazes. 

O ensino para ser moderno, diz um cathedratico do Collegio de Lorient, 
o St·. R. Paucbt, respondendo ao in•querito do Me'rcure, de França, deve1ú 
ser a daptado ás c ondições da sociedade a ctual. Ora, quae s são as caracte· 
Tisticas desta? E' o ser uma soC'ieclade do typo inoustrial baseaoa sobre a 
acção: é a acção que nella confor<:: dinheiro, poder, honra, colloc;ação social; 
toda a sua organização, toda a sua hierarchia são cada vez ma. s ;fundadas so· 
bre a a cção. Si a educação é como dizem os inglezes, a socialização das crianças, 
deverá ser igualmente orientada no mesmo sentido. isto ê. ol'ientada, pola
rizada para a ac<;ão . 

E inquire : Realizar-se-ha a missão da educação intellectual pelos me
thodos tradicionaes que <cultivaram o es,pirito dos jovens QCiosos do se
'Culo XVIII, ou deve-se tentar obtel-a por meios que permittam aos rapazes 
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elo seculo XX, viver em uma época em que não se tem o direito de ser 
ocioso? 

Nestes teTmos, colloca o problema o eminente professor francez. 
E seremos nós, paiz de analphabetos, ·que havemos de oppôr-nos á mo

derna e vencedora orientação, para permanecermos adstrictos a essa fili
granada cultura litteraria ou classica, sem sciencla e sem eX!Periencia, que 
gerou, sa!VIarute raras excepções, os rethoricos do Lmperio e os pedantes 
da Republica, que, sem saberem arithmetica, se incuLcam pensadores e 
sabios? Teríam os faltado dessa !fôrma ao dever precípuo de uma democracia 
bem dirigida - que é o da educação das massas. 

Sem negar os meritos da cultura classica, que .nunca exaltaremos bas
tante, o de que porém, precisamos, Sr. P ·reside.nte, 'é preparar a mocidade 
para a mais u rgente necessidade que tem o paiz - que é a mise-en-ouvre 
do seu immenso territodo. Imitemos ainda .nisto os Estados Unidos. Não 
nos hasta saber possuidores de formidaveis riquezas em estado potencial. 
O que precisamos 'é mobilizai-as para o seu util aproveitamento . 

E' certo, diz André Tari!ieu, encontrarem-se nas un iversidades amer!canas 
col!egios de alta cultura, igu,aes ou superior es aos da Europa, pelo absoluto 
desinteresse das IJ)eSquizas especulativas; mas elles constituem excepção. 
No conjuncto, o de que tratam é de fo=ar profissionaes, fazendeiros, en
genheiros; de formal-os numerosos, antes que eminente.s; de produzir em 
série ns quadros do exercito do trabalho . 

O senso praJtico domina os programmas e as lições em todos os seus 
estabelecimentos. E em numeTo .de seiscentas, Sr. Presidente, são as uni
ver sidades americanas, abrangendo um grande numero de escolas technicas 
e industriaes, frequentadas por milhares e milhares de alumnos, com os 
seus campos, os seus Laboratorios, as suas bibliothecas e todos os meios ln
dispensaveis de observação e de estudo. 

E aqui? As poucas escolas agrícolas não contam smao com uma fre
quencia mínima. Chegou-se até a pensar no fechamento da Escola Superior 
de Agricultura, por falta de matriculas . E' in crive i, mas é a verdade. As 
industrias de chimica, de oommercio, para não fallar nas pro!f'issionaes 
propriamente, vão levando · vor alli sua vida miseravel. O instituto de chi
mica industrial, junto á E .scola de Minas de Ouro Preto, não tem actual
mente um só alumno. Em~1uanto isso, as fa culdades regorgitam, a ponto 
de serem quasi prohibidas as matriculas pela elevação das taxas. 

E' que nunca tivemos, dil-o AlbeTto Torres, politica economica, educação 
economica, formação de espírito industrial, trabalho de propaganda e de 
estimulo para a appli<cação das actividades. Organizamos, IP'elo contrario, 
accresoenta o eminent~ pensador, uma "ins.trucção .publica" que, da escola 
ás academias, não é sinão um systema de cantaes de exodo da mocidade 
flo campo para as cidades e da producção para o varasitismo. 

No Brasil .não se estuda para trabalhar. O que aspiramos, através da 
Academia, é uma collocação de gover.no, na administração ou na burocracia, 
um emprego qualquer, em summa, que nos assegure vida repousada, sem 
atribulações e sem esforço. No "dolce :far niente" queremos levar a vida . 

A' semelhança do americano, o que, entretanto, precisamos, Sr . Pre
sidente, é considerar a existencia como uma luta e não como um prazer, 
realizar nella o esforço victorioso, a acção1 energica e efficaz, mais do !que o 
divertimento, mais do que o gozo embellezado pelo cultivo das artes e os 
requintes proprios de outras sociedade-s. Por toda a parte, escreve P. 
Roussiers, o que fez vencer o americano, o que constitue o seu tYfpo, é o 
valor moral, é a energia !Pessoal, a energia a>ctuante, e energia creadora, 
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uni.cas capazes, accrescentamos n6s, de gerar os Edisons, os Fords e esse 
super-homem que é Lindbergh, cuja figura de heróe a humanidade, des
lumbrada. conte-mrpla e acclama. 

E com Bergson se chega á conclusão confortadora, senhores, de que 
o triumpho da vida está ([la creação. "Para os jndividuos, como para os 
povos, o maior dever e o maior beneficio são os do trabalho. Construir é 
progredir".· 

Filhos do mesmo continente, por que não seguirmos em tudo e por 
tudo o exemplo da poderosa nacionalidade? Foi o trabal·ho americano, no 
campo, nas lavouras, nas fabricas, nas usinas, na mineração, que propor
cionou, com o consequente erl,quecimento. o surto da sua hoje consideravel 
cultura nos collegios e universicladf's que fundou . O mesmo se verificará 
amanhã aqui, em São Paulo, J)O·r exemplo, dado o seu notavel desenvolvi
mento ec.orromico. Assim no Rio Grande, Minas, Paraná e nos Estdaos de 
maior progresso e desenvolvimento material de suas riquezas. 

O inverso, ·porém, é o que queria o voto vencido da Commissão de :B'i
nanças, no apreciar D ;phenomeno americano. Natural, '!1e.cessariamente, nos 
primeiros té>mpos, a caça desenfreada ao ouro, a ambição desmedida, a 
violencia. Q.os processos, a mate~·iaJidade da ·v1da nos devassadores do terri-· 
torio americano, o que tanto escandalizaria o espirito lettrado e timido do 
representante de Pernambuco, Insensivel, entretanto, a toda estupenda poesia 
que fo\ alli o trabalho humano conqui~tando um mundo. 

Enrijavam-se na .Juta acerrtma para, em lances .memoraveis, edificarem 
a poderosa Nação, q u e futuro a dentro, .no esplendor da maior grandeza 
teria de lea.derar os dl3stinos dos .povos. Sem embargo, produziu áquelle t empo 
os Franklin, os Emerson, e '!1ão s6mente os Robinsons de que se lembra o 
Sr. .José Maria Bel! o. 

InfundaQ.o e pueril o receio que lhe assalta o espirito quanto ao "ba
charelato technico ", que iremos ·crear com a exigencia dessa aprendizagem 
a todos que se propuzerem ao exercicio de qualquer lfuncção publica. Ao 
envez do que se lhe afigura, esse, a nosso ver, o meio indirecto efficaz 
para o combate, que precisamos mover sem :treguas, · é. nossa manifesta 
tendencia burocratica. Quem se ap.parelha com uma profissão .para ga'!1har 
indE)pendentemente a vida não deve e não quererá immobilizar-se em uma 
funcção par3!Sitaria qualquer, sem .horizontJes e sem futuro. Isso, pelo menos 
é o que precisamos i·ncentivar no animo das novas gerações. 

Receiar, de outro 1ado, pela sorte dos technicos, quanQ.o os tivermos 
~m grande, em apreciavel numero, nas multiplas manifestaçeõs de activi
dadE' que o ,progresso reclama, é revelar o miais profundo desconhecimento 
das condições do paiz que habitamos. 

Q.u anto ao a.ffirmar-se '11a impugnação do voto, lido na Commissão de 
Finanças, "Jque os homens de profissões liberaes, os homens de scienci!l 
ou os Jettrados" .nada terão a ra<.er com o olfficio que lhes quero e XIgi r 

com o meu projecto, eu respon ~ >rf~ .. com Etnstein, o insigne pensador a 
quem lord Halàane ao a:presental-o a ·Um auditorio ,de sabios, para realizar 
uma conferencia no King's College, de L ondres, em 1921, a.p5s a guer ra, 
no regresso de sua viagem triumphal aos Estados Unidos, dizia: "Senhore~. 
estaes na presença do Newlton do XX seculo, de um homem que operou 
na historia do pensamento .humanQ uma revolução mais ;profunda do que 
Copernico, do que Gallileu e, mesmo, do que Newton." 

Pois é Alberto Einstein que sobr,e o assum:pto assim se exprime: 
"Na minha opinião - disse Einstein - o verdadeko meio de estabelecer 

um contacto e ntre a vida !PUblica e a escola é instituir compulsoriamente 
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0 aprendizado de um officio . Ouçam bem, Srs . Deputados: compul:;oria
mente! •rodos os rap:'l.zes devem saber um of1'icio; qualquer que seja a es-
0ollla, devem alcançar qua.lquer habilitação teethnica, de carpinteiro ou de 
marceneiro, encadennador, serralheiro, e tc. O a:prendizado te<:hnico preenche 
dous grandes iJ:ll'C:J:positos: a formação do ser eth.ico e moral e a solidariedade 
com as grandes massas do povo. A e~cola não deve ser uma fonte de ju
risprudentes, Htteratos e advogados, nem unicam'ente a fubritca de meca
n:cos menta""s. Prometheu, segund·J 0 mytho, não começou a ensinar aos 
homens a astronomia, mas principiou pelo fogo e suas propriedades e usos 
praticas ." 

Como, Sr. Prt>~ idente , sophisma!·-se ante a limpidez do pensamento 
einsteiniano, sobre as finalidades do l}rojecto a ser, daqui a momentos, sub
mettido ao julgamento final da Camara? Vae ter ella de opinar entre Eins
tein e os pygmeus que o impugnam . Assembléa de home ns de intHligencia 
e do cultura, não creio que tenhamos de receiar pelo resultado . 

Sr . PresLdente, apresentado em sessão de 1922, sómente hoje chega a 
termo no Congresso o .p·rojecto que, em ultimo tur.no, ora se debate , pro
jecto q-ue tan.<to ha,via de inte ressar a opinião do .paiz, pela importancia indis
cutível do problema de que cogita. Jáma!s se poderá alle gar o facto de 
não ter sido ·a materia devidall'll8.nte estudada . Cinco annos terão sido m a is 
que .;ufficientes! 

Póde-se me5mo dizer que, dentro e fóra do Congresso, n enhum projeoto 
terá sido mais e sinceramente do que esse debatido. E, através de todas 
115 opiniões, a. que sempre se sentiu palpitar foi o desejo instan.te de sua 
approvação . Aqui e no Senado, sobre elle se manifestaram as vozes mais 
autorizadas. Nas r espectivas Commissões, a cujo estudo foi submettido, r e
latar3m-n'o, na Camara, Tavares Cava lcanti, Octavio Mangabeira, Arthur 
Lemos e José Bonifacio; no Senado, Cunha Machado, Paulo de Frontin e 
Bueno de Paiva . Todos unanimes em loUJvar os fins e ~s obje'otivos do 
:projecto . 

A amparar-me aqui na cruzada patriotica, contei seil11jlre com o apoio, 
que me apraz em oizel-o, hoje, á Camru·a, já que no fim da jornada e 
conhecido é o seu voto na Commissão de FinançaJ?, <lo nosso actual e bri
lhante l eacler, o conspícuo r epresentante de São [f>aulo, Sr . Manoel Villa
bolm. Gloria authentica da cultura c da intelligencia, só por si me bas
taria essa solidariedade desvaneéedora para que eu não fra,queiasse na 
pugna. Aos applausos com que nunca me deixou de en corajar S. Ex . , 
fiquei a dever ainda preciosa informação que me proporcionou acompanhar, 
em momento opportuno, o debate que sobre o mesmo assum!Pto se travava 
no Parlamento Francez, na occasião exactamente em que submettia o meu 
projec to ao julgamento da Camara . 

Si de outro e m ais confortador estimulo necessitasse, para não esmo
recer na minha campanha, esse eu teria encontrado, enthusiastico e vehe
mente, nas palavras luminosas e opportuna.s do Presidente Antonio Carlos, 
no discurso que prod'eriu no r egresso de sua viagem á 'Europa , no Hotel 
dos Estrangeiros, e que a illliPrensa tão largamente comme.ntou . Não só ahi 
como na s ua memoravel plataforma ao Governo de Minas, em todos os 
seus magníficos discursos ao ascender á administração e, ainda r ecente
mente, <::om a convocação do Congresso de Instrucção Primaria em Bello 
Horizonte, vem S. Ex., por actos e palavras, de pragmatica significação, 
accentuando a necessidade para nós impreterível de novas directrizes edu· 
cacionaes, q.ue nos levem com o racional wprove: tamento de todas as e ner· 
glas á solução do nosso ainda até agora evid'entemente maior :Problema. 
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Cartas e telegramJnas congratulatorios, 1Sr. Presidente, recebi-os innu
meros, em teranos os mais calorosos e expr·E;ssivos de todos os pontos do 
paiz, documentos que, J)or traduzirem um estado de animo e reflec.tirem os 
anceios da consciencia nacional em torno do 'pal•pitante problema, eu on 
a.ppensarei •ao meu di.scurso. Além do pronu.nciamen;to favoravel dos mals 
autorizados orgãos da imp-rensa brasileira al•guns de cujos artigos aqui addi
tarei e o apoio de publicista.s do valor de Victor Viana, de um profissional 
como João Luderitz e de Heitor Lyra da Silva, que foi inquestionavelmente 
a expressão mais a lta da cultura technica e profissional do Brasil, nos ul
timas tempos. Mas de toda a coUaboração que tive, para que em lei veja 
em breve transforma.do o •Projecto, a uma, Sr. Presidente, pela justiça qu& 
traduz, eu quero nesta opportu.nidade, fazer especial referencia . 

E' a o substitutivo do iDeputado Tavares >Cavalcanti, na Commissão ele 
Ins trucção da Cama:ra, e com o qual, quebrando a primitiva rigidez do 
projecto, tornou-o S. Ex., ~Jositivamente, viavel. Sem o co·ncurso e as 
luzes que ao debate, no plenario e nas Commissões, trouxe o eminente re
presentante da Parruhyiba, o !Projecto não teria fei.to .por certo a sua !lllarcha 
trium·phal no Parlamento. E' um serviço a mais, e :r'eaevantissimo, que a 
Nação .fica a dever ao acatrudo, brilhante e pore.stlgioso parlamentar. 

Não é, Sr. PreBident.e, obra acabada e d&tnitiva a que estamos ela
borando. 1Resente-se, como tudo, de 'falhas e imperfeições . Representa, to
davia, o primeiro passo no bom sentido. Outras me,dida.s virão, sem du
vida, completar as que o vrojecto encerra. Mas, sem contestação, el!e fi· 
cará sendo o inicio promissor, o fecundo ponto de partida da legislação 
auspiciosa, destina.da a abrir os mais amplos e alargados horizontes ao 
progresso e ao ~mgrandecimento da nacionalidade. 

Approvando-o, como espero, vae fazer a Camara, teremos cumprido um 
dever de patriotismo, porque trabalhamos pelo desenvolvimento e felicidade 
das novas gerações e pela grandeza e pelo futuro da Repub!ica. 

Ao em!inente Sr. Waslüngton Luis vae caber a sancção e execução do 
projecto. Esta;dista •que possue a nitLda e abrangente compr.ehensão elas 
necessidades bra.sileiras, com um deliberado proposi.to de rectidão e de 
acerto, sempre impulsiona.do por nobres e alevantados sentimentos de ci
vismo - bem podemos confiar nos resulta.dos da lei com que, r esolvendo 
•ulm ptroblema de educação, vamos reorganizar a vida e o trabaJho no 
Brasil. 

Ouvindo Miguel Couto e pa1·odiando .o decreto da Convenção, no dia, 
m esmo, da execução de Luiz XVI, devemos, Sr. Presidente, com o admira· 
vel descortino dos estaldistas f ·rancezes e 11. visão tP'ercu•ciente do compa
triota illustr e, considerar daqui por deante, quotict'ianamente, continuada
mente, n a ordem -do dia dos nossos trabalhos - o problema da educação do 
povo brasileiro, até que o integremos consciente na .superior real!zação dos 
seu>" destinos. (Muito "bem; muito bem. O orador é cumtJrimentado calorosa
mente.) 

DOCUMENTOS A QUE SEJ REFElRIU O SR. DNPUTADO FIDEJLIS REIS 

amo foi nebid.o o projecto 

Rio. - Presidente Camara dos Deputados. - .A,presentamos a V. Ex. 
como expoente de um dos ramos do Poder Legislativo da Repuiblica, 111ossos 
clarososo appl'ausos tpelo estabelecimento do marco inicial da nova directriz 
de educação do Brasileiro consubstanciado no J)rojecto do i!lustre Deputfado 
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Fidelis Reis, determinando a obrigatoriedade do certificado de habilitação pro
fissional para admissão ás escolas de estudos superiores. Pedimos venia para 
solicitar por intermedio de V. Ex. a attenção e o apoio dos egregios Srs. Depu
tados para esse projecto d e vital interesse ao desenvolvimento economico de 
nosso paiz - o grande passo para uma reforma social necessaria e im:pres
cindivel no reel'guimento de nossa nacionalidade. - Saudações respeitosas. -
Alvaro Raclrig1~es, inspector do IDnsino Technico; M<nneque de Bar-ras, di
rector da Escola •Souza Aguia r ; TheatJ1llilo Moreira da Costa, d.irector da Es
cola Cayrü; Benevenuto Mo1bteiro, director da Esco~a Rivadavia; Thelio de 
Jllo1·aes, director da Escola Alvaro Baptista; professores: Heito~· L/yra da Silva, 
OrlM!do Cat~·los da Sflva, Gilberto Go1~lart, Roberto Tei$ei1·a Pinto, Abil-io Sec
co, Neloon Costa, Claps Gonzc~ga, 1mha e 1J1ello, Theodo1·o Bra-ga, PcM~lo Bas
tos, D1bq1be Estrada Batalha, Victor Car~os da Sflva, Antonio cl'Avila Garo-ta e 
Rica,rda Ant1mes; mestres: Fe liciano At~gusto de Araujo, Paulo de Ara1~jo Li
m.a, JJfanoel Ca-no Munhoz, Theadomiro R . Perei1·a, R1~be?J~ Espndola da Silva, 
Julio Pereira lJIIendes, Jeronynw da Costa Baptista, Alfredo de Mettos, G1~stavo 
Lei.te 1lfaia, Rena-to Manhães JJ.Ivranda., Pedro ito Es11irito Santo, Carlos Lenws 
Pe1·eira, Aug1~sto Joaq1úm de Sant' A1ma, Jdsé Balbino PManhos, Ma-noel Gon
çalves da Silva, Ernesto Monteiro L eocadio, Oswaldo Vievra, Nino Gonçalves, . 
Gastão de Figueiredo, Salt~tiano Dias, escripturario, e Oct~'io Ah1·ens, guar
da-livros . 

* * 
Bello Horionte. - Camara /Deputados . - Rio . - Associação Commer

cial M.inas a:pplaude com enthusiasmo projecto Dr . Fidelis Reis sobre obriga
toriedade ensino profissiona l ,esperando Congresso approve utilíssima medida . . 
- Sebastiào Lime~, P~·esidente . - Sdt~arào FU?·ett, Secretario. 

* 

Rio. - Deputado F idelis -Reis. - Só agora me é permittido enviar ao · 
nobre e distincto amigo meus cu:mu:>rimentos pelo brilhante discurso r elativo 
á questão do ensino profissional, que fez a grandeza da America do Norte e a 
base do progresso da nossa Patria . 

rSeu trabalho mostrou bem que o benemerito Presidente da .Sociedade Mi
neira de Agricultura é o digno porta voz das classes productoras do paiz. -
Alffectuoeas saudações. - F. Ferreira R,anws. 

* .,. * 

'8 . Paulo. - Deputado Fidelis Reis. - Acompanhando c,rivo interesse 
actuação ;parlamentru· V. Ex., prol nossos -problemas economicos. Sociedade 
Paulista de .A!gricultura, interprete f iel classes agricolas de São Paulo, con
gratula-se V. Ex. seu util opportuno protiecto ensino profissional obrigato
rio, medida rep~·esenta inestimavel serviço para o ,progresso e grandeza do 
Brasil. Cordiaes saudações. - ArtlMw Diede?·ichsen, Vice-Presidente em exer
cicio . - Luiz Leite Junior, Secretario. 

* 
* .. 
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Rio. - Deputado Fidelis Reis. - Convicto necessidade ensino 'Profissio
nal, como fundador Sociedade Fluminense ~gricultura e autor lei fluminense 
re1ativa assumpto, envio sinceros votos passagem seu uti!issimo projecto. -
Cordiaes saudações. - RanuJplw Bocaywva Ounha. 

* 
• • 

Bello Horizonte. - Deputado Fidelis Reis. - Quenra acceitar em meu 
nome e no da >Sociedade Mineira de Bellas Artes, reBlleitosos <:umprimentos e 
protestos de inteira solidariedade :pçela apresentação do seu IProjecto sobre o 
ensino [profissional. >Saudações cordiaes. - Annibal Mattos, Presidente da 
Sociedade Mineira de Bellas Artes. 

* * • 

Bello Horizonte. - Deputado Fidelis Reis. - s•ociedade Mineira Agri
cultura felicita seu il'lustTe hesidente magnífico projecto obrigatoriedade en
sino profissional, .medida destinada acabar, parsitismo avassalador . Saudações. 
- Socrates Alvim, Secretario. 

.. 
* • 

Rio. -Deputado Fidelis Reis. - Alpresento a V. Ex . , como bras ileiro e 
professor da Escola Normal de Artes e Officios Wenceslau Braz, os meus 
sinceros, calorosos a.pplausos pela apresentação seu bello utiliss imo projecto 
instituindo nosso paiz obrigatoriedade instrucção technica .profissional que, 
encaminhando mocidade .me'lhor futuro, contribuirá outrosim, grandeza Patr!a. 
Saudações cordiaes. - Morales de los Rios Filho. 

* 
• * 

!Rio. - Deputado Fidelis Reis. - Calorosos parabens seu projecto en
sino 'Profissional e magistral discurso com que o defendeu . .A.braços. - Oa!'los 
Magalhães Duarte . .. 

* • 

Juiz de Fóra. - Deputado Fidelis iReis. - Fiquei jubiloso a,presentação 
seu projecto tornando obrigatorio ensino profissional 'I'IO Brasil e pelo brilhante 
discurso coro que o justificou . Desde inicio sua carreira politica <:orno Depu
tado á Camara Mineira, que acompanho maior enthusiasmo sua efficiente 
acção [parlamentar . E' portanto, <:om o maior prozer que o felicito 1por mais 
.essa affirmação sua profícua e bri1hante acção no Parl!vmento. Saudações 
affectuosas. - Sad-i arnot de Mi1·amda IAtma. 

* • * 

Bello Horizonte. - Deputado Fidelis Reis. - Muitas felicitações pelo seu 
projecto de obrigatoriedade do ensino profissional-pratico exequivel e de no-
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tavel e evidente alcance para um povo imprevidente como o nosso, que ainda 
precisa ser tangido pelo regimen das obriga toriedades, como as da cura, da 
lnstrucção •primaria, á profissional e milita r. Cnmprimento. - Loreto Ribebro 
de Abrm~ . .. 

* • 

Rio. - Deputado Fidelis Reis. - Os abaixo assignados, professorse da 
Escola Normal de Artes e Officios "Wencelau Braz", oprecveitando a oppor
tunidade da reabertura desta Escola, provisoria m ente fechada por motivo da 
Exposição Pecuaria, vêm pressurosamente apresentar a V . Ex. as mais ca
lorosas felicitações pela apresentação do seu magnífico j)rojecto tornando obri
gatorio o ensbino technico e ao mesmo tempo hypothecar o seu insignificante, 
porém, sincero apoio. Cordiaes saudações . - .lJ!Iorales de los Rios Filho. -
Alb1Lque-rq1te Gond'itm . - Noguei?·a Peckoso. - Loppercio Ho1Jpe . .---- Gwilherme 
Jorge. - A.. S. Barbosa.- Manso Cabral.- .Motta Reis. - Moreira J1tnior. 
- Walter Frae11kel. - G1Lilhervrne Dantas. - Candi d<> Leal. - Hen4'ique Limw. 
- Cid Braun e. .. 

• • 
Rio. - D epu tado Fidelis Reis. - Empolgados pela -orientação impressa 

ao .magistral discurso de V. Ex., no qual é estudado, com rara acuidade, a 
diffusão do ensino profissional no Br asil, como base de solida ;prosperidade eco
nomica para nossa Patria, jubi1osos pela apresentação do IJ)rojecto que é a 
primeira bandeira desfraldada em prol do revigoramento do nosso povo, apre
sentamos ao illustre paladino dessa nuva cruzada nossos sinceros applausos. 
- A lvaro Rod:rigues . - DOtmeque de Ban·os. - Beneverv~tto Monteiro. - The
lio de .ilforaes . - Heitm· Lyra. - Orlando Ca1·Zos . 

• 
* * 

P aracatú. - D eputado Fidelis Reis. - Mocidade Paracatú congratula-se 
com V . Ex . pelo seu d iscurso sobre obrigatoriedade do ensino .profissional. 
Saudações. -Olarokson Menezes. 

.. 
.. * 

Rio. - Sr. Deputad~ Fidelis Reis. - Temos a satisfação de vir, pelo 
presente, trazer ao conhecimento de V. Ex. que, na sessão de directoria desta 
sociedade, realizada em 21 do fluente, foi lançado em acto um voto .de apllau
sos ao prajecto de V. Ex. sobre o ensino profissional. 

Prevalecem o-nos do ·feliz ensejo para reiterar a V. Ex. os nossos melhores 
protestos de elevada estima e subida consideração . - Dr. Lyra Castro, Pre
sidente da 1Sociedade Nacional de Agricultura . 

Nitheroy - EJ:xmo. tSr, Dr. Fidelis Reis, muito digno Deputa do Federal 
- A Congregação da Escola Teohnica Fluminense e o seu corpo de alumnos, 
Vivamente intrssados por que se desenvolva entre nôs o ensino profissional, 
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vem felicitar V. Ex . pelo feliz projecto, que tão opportunamente V. Ex. pro
paz á de1iberação da Can1ara . 

.A,proveita:mos o ensejo para informar a V. Ex. que a Escola T echnica 
Fluminense, t·ecentemente .fundada em Nitheroy, corresponde talvez ao ideal 
de V. Ex. Funcciona regularmente desde 24 de Maio do corrente anno, e, ape
zar das difficuldades iniciaes, já está conquistando a confiança da popula
ção. 

Queira V . Ex . acceitar mais uma vez nossos sinceros parwbens e os votos 
que fazemos pela felicidade de V. Ex . - Director, E-z;m·arão Baclcet~ser . 

• 
" * 

Pelo Centro dos Professores Coadjuvantes das Escolas Nocturnas, foi en
dereçado a S. Ex. o seguinte officio : 

Exmo. Sr. [)eputado Fidelis Reis . - Tenho a honra de trazer ao conhe
cimento de V. Ex. que este Centro, em sua ultima sessão plena, realizada 
a 14 do corrente mez, houve por .bem approvar a proposta do seu prezado con
socio, professor Dr. AJ.·y de Lima, mandando inserir em acta um voto de 
vivo contentamento e de congratulações a V .Ex., por haver o eminente le
gislador apresentado o exce11ente projecto tornando o ensino profissional obri
gatorio. 

Pedindo acceitar a comezinha homenagem que este Centro tem a satis
fação de render a V. Ex., aproveito o ensejo pat·a apresentar os protestos de 
elevado apreço e distincta considera\;ão - Oarlos Albe1-to F1·anco, presidente . 

• 

Ao 8r. Deputado Fidelis Reis endereçou o Sr. Claudovino de Carvalho, 
de Curvello, em Minas Geraes, a seguinte carta: 

Li com sincero prazerç o discurso que V. Ex . pronunciou 11a Camara dos 
Deputados, justificando o projecto sobre a 'Obrigatoriedade do ensino profis
F>ional. 

!Praza a Deus que seja elle convertido em Iei e que o futuro Governo se 
apresse em executai-o, com a creação das escolas ,profissionaes e o apparelha
mento necessario para ensinar a mocidade a trabalhar. 

S0 com a instrucção e o trabalho é que havemos de preparar os nossos 
filhos para vencerem na luta pela vida. rS6 assim ta,mbem é que chegaremos a 
conquistar em futuro ·proximo tPara a nossa Patria a aspirada independencía 
de que ainda não usufruímos integralmente . 

.Fiquei muito contente por vêr a coincidencia das idéas que modestamente 
venho disseminando, pela imprensa e como ·professor, com as de V. Ex. Que 
importa, não tenham merecido e1las a attenção devida. 

Commigo estou satisfeito, pelo dever cumprido e a honra da companhia 
de V . Ex., que me anima hoje a proseguir no caminho encetado. 

tSeja o nome de V. Ex. pelo bom combate que vem pelejando em prol dos 
interesses magnos do Brasil, coberto de bençams por todos os brasileiros di
gnos desse nome. 

• 
* * 

Aventureiro - Exmo. Sr. Deputado Fidelis Reis - Envio a V. Ex . 
as minhas felicitações tPelo brilhante prodecto a})resentado á Camara por 
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v. Ex. instituindo a obrigatoriedade do ensino profissional e pela não menos 
brilhante defesa do mesmo feita por V. Ex. 

Assumpto de uma opportunidade indiscutivel lembrança das mais felizes 
que só podia partir de um espirito -culto, como o de V. Ex., e de um patrio
tismo sadio, o projecto de V. Ex. .parece aponta.r a verdadeira senda pela 
qual ha de nortear-se o futuro do paiz. 

Projectos como esse, devia.m ter uma marcha trium})hal illO seio das duas 
casas do Congresso, convertendo-se logo em lei. No emtanto, soffreu ®POSi
ção, mesmo de parte da imprensa. 

Em todo caBo, ganhou V. Ex. muito em sympathia e revelou, mais uma 
vez, estranhado amor ao .progresso do Brasil que precisa menos de emprega
dos publicos do que da artifices. O projecto, ao menos, aJbriu os olhos a muita 
«ente e servirá de estimulo á mocidade, que irá comprehendendo a necessidade 
~ue todos te em de aprender a trabalhar. De V. Ex. att. • a.m.• admirador. -
Nylson lJ{onção. 

* * 

Juiz de Fóra. - Exm . .Sr. De'J:}utado Fidelis Reis. -Cumpro o grato 
dever de vir hypothecar o meu calorosos apoio ao projecto de V. E .x., apre
sentado ao Congresso, visando instituir a obrigatoriedade do ensino profissio
nal no Brasil. 

E' uma idéa .magnifica essa de .preparar as futuras gera;ções patricias no 
campo do traballho, afim de que nos habilatemos em futuro não remoto a ser
mos dignos das decantadas riquezas do nosso .patrio torrão. 

De ha muito que cogito desse assumpto, já tendo mesmo propugnado, re
gionalmente, a fundação de um desses modernos institutos de instrucção em 
Juiz de Fóra, o maior centro industrial de .TII[inas. 

Commigo, estou certo, estar toda a população de Juiz de Fóra, no apoiar 
o projecto de V. Ex., de tanta relevancia ,para o futuro da nossa patria. 
De V. Ex., etc. - Febip1Je G. Oohanier . 

• 
.. * 

Ao Sr. Deputado Fidelis iReis, dirigiu , de Uberaba, o Sr. Alexandre 
Barbosa, uma extensa carta de apreciação ao projecto de S . Ex., em que se 
conteem os seguintes trechos: 

Acceite meus 1)arabens ,pelo esplendido discurso com que justificou o pro
jecto de obrigatoriedade do ensino profissional . 

V. feriu brilhatnemente, com desassombro raro, nesta época, e sem o re
ceio de melindrar preconceitos, o maior dos problemas nacionaes. 

!Seu projecto, é certo, não conseguirá sanar o nosso grandissimo mal. 
Disso o amigo está convencido. Elle é, porém, um verdadeiro toque de rebate. 
O seu esforço e de a lguns clarividentes, como Cincinato Braga, .patenteia a 
incapacidade dos nossos archaicos estadistas e traça o verdadeiro rumo á po
litica nacional. 

A solução indicada no seu projecto - })ela educação e pelo ensino - é 
a evolutiva, efficaz e segura, porém, lenta. 

Eu continuo a desejar os ·PII'Ocessos mais ex;peditos, mais energicos, capazes 
rle modificar profunda e rapidamente a vida de uma n acionalidade, como 
aconteceu na França, no fim do seculo XVIII, e no Japão, ha meio seculo. 

Reconheço -que a adopção desses processos requer um concurso de cir
cumstancias excepcionaes, que rarissimas vezes se reune, e, por isso, elles 
não podem ser aconselhados como solução normal do problema. 
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A solução normal é a apontada no seu magnífico discurso, pelo qual o 
felicito com enth-u siasmo. 

.. 
.. * 

B ello Horizonte - Exmo. Sr. Deputado Fidelis R eis. - Saudo cordial
mente a V . Ex . - Com o maior interesse li no "[\l(inas Geraes" o ·bel!o e 
substancioso discurso ·por V. Ex. ,pronunciado para justificar o seu patriotico 
e util prodecto sobre o ensino profissional. 

Experimentando a intensa satisfação que despertaram no m eu espírito 
conceitos repletos de tantas verdades e in pirados no mais sadio e puro pa
triotismo, sinto-me no dever de apresentar a V. Ex., como brasileiro e como 
republicano, as minhas sinceras congratulações pelo assigua lado serviço que 
está V. Ex. prestando á nossa querida Patria, o que faço com o maior en-
thusiasmo. , 

E' deveras -confortado que verifico haver ainda, entre os nossos homens 
publicas espíritos libertos das .peias seculares dessa rotina a nachronica e de
leteria que n os anniquilla; desse convencionalismo vesgo e retro·grado creado 
como muito bem diz V. Ex. pelo rhetoricismo de Coimbra e p ela philosophia 
contemp ativa dos mosteiros medievaes que nos deprime e nos depaupera; 
dessa ·cegueira ameaçadora e insensata; por esse bacha r e1ismo balofo e plato
nico, u U>pista e sonhador, por essa burocracia inuti!iza dora das energias phy
sicas, destruidora 'Clo vigor intellectua l e da efficacia moral do povo brasileiro. 

Si n ã o fôr reivindicada a dagnificação para o trabalho productivo, crea
dor de riquezas, para o .trabalho efficiente, resultado do esforço physico, con
jugado com o intellectual, como base primordial que é de toda a felicidade e 
de todo bem-estar, seremos, fata lmente, um povo vencido pela absorpção do 
elemento estrangeiro . 

E' [Jreciso que o t rabalho creador e util deixe de ser ,entre nós, como s6e 
acontecer, n a concepção da maioria dos .brasileiros, um elemento avilltante, 
um anath ema, uma deshonra, para ser um elemento digni..ficador capaz de 
crear em nós a confiança absoluta .nos nosos pro-prios esforços e nos con'
vencer de que, só o praticando, com intelligencia e com energia, conseguire
mos vencer na grande concurrencia dos ,povos; e, de que, sem elle, não ê 
.possível nenhum conforto material ou moral n enhuma ;paz de consciencia, 
n enhuma tranquillidade social, emfim, que, sem elle não é .possível a falicidade. 

Quem felicita a V. Ex. é um insuhpeito para faze! -o, !POr ser um buro
crata, talvez, victima do preconceito erron eo e nocivo, que nos vae a rrastando 
para o wbysmo da derrota incruenta, e, por isso mesmo m ais deshonrosa e 
mais aviltante •para nós . 

Do compatriota e amigo admirador ·de V. E x. - João L-ibanio Soares . 

.. 
.. * 

Bello Horizonte. - •Eocmo. Sr. Deputado Fidelis R eis. - Muito t enho 
apreciado o seu projecto sobre o ensino profissional no nosso querido Brasil. 
Li .com a maior attenção o seu bem elaborado discurso n a Camara, o qual 
encerra as maiores verda'<les em relação á nossa. gente e a nossa terra. 

Paiz riquíssimo, mas que n em sabe aproveitar as riquezas .com que o ga
la.rdoou a Providencia! E' que a.o envez de instruir ensinand o a. trabalhar, 
nós fazemos é enviar os nossos filhos para as academias. . . A!Prender a tra
balhar, diminue-os e depõe contra o prestigio de suas á'ami1iasL .. 
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Fiz o m eu curso na Academia de Bellas Artes do Rio, a expensas da ex
província de Mlnas, e, por isso, como é natural ,o meu desejo é dentro do pro
grarnma de V. Ex. proporcionar o ensino ás crianças pobres, bem apJ)are
Ihando-as p a ra vencer na vida. Felicitando-o sinceridade creia-me, etc. -
H. Esteves . 

* 
* * 

iR.io de J aneiro, 20 de Outubro de 1922. - Prezado amigo Dr. Fidelis Reis. 
- Saudações cordiaes. - •Foi com grande prazer que li o seu 1Jrojecto sobre o 
ensino .profissional obrigatorio e o discurso que pronunciou para justificai-o. 

Foi, se n ão m e engano, Karl Marx, quem, disse que o "modo de produ
cção " da vida material determina de urna maneira geral o processo social, 
politico e inteUlectual da vida. Não é a consciencia do homem que determina 
sua existencia mas sua existencia que determina sua consciencia . 

Ha quem affirme o contrario, isto é , q ue a creação politica n asce a ntes 
do trabalho do homem e que antes de se entregar ao trabalho e á producção, 
elle crêa o governo. O president e Wilson foi um dos aposto! os democraticos 
desta theoria, mas errou lamentavelmente, pois foram as circumstancias e 
creações economicas que predominaram n a factura do tratado de Versallhes 
de 1919 . São as transformações d e ordem economica, penso eu, que trazem as 
creações definitivas de ordem jurídica, social e política. 

Não quer isto dizer que se abandon e a educação e o ensino espiritua l 11 

religioso, que é uma especie de cimento, que liga as gerações na sua marcha 
de cultura para o futuro. 

Os pontos de vista da metaphysica for3Jm, 'Por Msim dizer, a trama do 
romance evoaucionista da humanidade, m áo grado o espírito pessimista dos 
racionalistas , que não concebem o homem sinão .liberto do tr3Jbalho. 

Não será jámais possível resolver esse problema sem um m eio termo, con
siderando-o, ora pelo lado intellectual, ora pelo n<ateria l. No ponto de vista 
da econO'IDia moderna, o brasileiro não está, absolutamente .preparado para re
presentrur o seu 1papel. Chego a este ·ponto para lhe dizer que o seu p.rojecto 
vem dar urna so:Jução ao caso. Foi depois de um grande est31gio pela cultw·a, 
pela religião e ela phi.Jos0hia que a Allemanha conseguiu essa perfeição 
de ser um povo g ra nde e assumir o papel de " leader" na civilização actual do 
occidente . · 

E' reciso crear no Brasil o gosto pelo trabalho, o a mor do officio ,o orgulho 
da ,profissão e as virtudes da ordem, da disciplina e bons costum es. O seu 
projecto .Parece-me fadado a abrir o caminho por onde a nossa geração moça 
terá de seguir, sob pena de f icar em uma s ituaQão inferior e vegetativa e f a
lharmos completamente ao nosso glorioso destino no concerto humano -
'Seu a:ffectuosamente . - Venicio da Veiga. • . 

Rio, 7 de Novembro. - Exmo. ,sr. Deputado Fidelis Reis. - Ainda mal 
restabelecido, só agora li o projecto sobre obrigatoriedade do ensino profissio
nal, que V. Ex. apresentou á Camara dos Deputados . 

Como V. Ex., estou tambem conven cido da n ecessidade da rnaxima di
vulgação entre os brasileiros, do ensino tec.hnico. Infelizmente prura nós, a 
!Jarreira opposta ao d esenvolvimento do ensino profissional tem sido pre
conceito social, de que, no seu recente trabalho, nos falia Alvaro Rodrigues, 
o illustre engenheiro e esforçado inspector deste ensino no Districto Federal. 

São suas estM palavras: "Os estudantes de sciencias e lettras sentir-se-
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-.. \1iam, de certo deprimidos, no Brasil, se lhes exigissem, a par do conhecimento 
scientifico, noções pt·e!iminares de trabalhos manuaes . " E accrescenta: " esta 
idéa atavica por mais que deixe transparecer o erro em que assenta, não po .. 
derá ser immoJ.ada de chofre. Só a acçãD tenaz de uma jpropaganda intensa 
e a premencia das necessidades vitaes em uma cruciante experiencia poderão 
.de futuro, etc. " 

Tenho a impressão de que o projecto de V. Ex., tal como está redigido, 
representa exacta.mente a medida que pretende "immolar ue chofre" esse pre
conceito, que não é senão uma consequencia do aviltamnto que aos trabrulhOt; 
manuaes, emprestou, por longos annos, o regimen da escravatura, em nos~ 

paiz. 
Assim, como men1'bro do corpo docente do ensino profissional mumctpat 

e mais que isso como brasileiro que vê no ensino technico generalizado o 
factor decisivo, para a conquista da nossa independencia economica - eu 
receio da praticabilidade de uma lei calcada nos termos em que se acha 
o project o de V. Ex. 

E isto porque penso com o illustre inspector technico uo ensino municipal 
que a acção tenaz de uma propaganda intensa" , é indispensavel preceda, ou: 
pelo menos, acompanhe qualquer tentativa que vise a diffusão do ensino 
technico em nosso meio, e mais ainda em se lhe dando o caracter de obr iga
toriedade . 

A meu ver, •nenhuma outra :fôrma de propaganda poderá of.ferecer maio
res e efficazes resultados do que a pr·atica dos exercícios manuaes e desenho 
nas escolas pub'licas primarias. 

Como V . Ex. sabe, em toda a }Jarte esses exercícios, aqui tão despre
zados são o .caminho preparatorio indiSIPensavel para o ensino profissional. 
Entre nós, esse mesmo caminho nos ha de servir para desviar, em tempo, a 
criança do estreito atalho do preconceito. 

E' nesse sentido, parece-me, que deve legislar o Cong·resso, encontrada, 
naturalmente, a formula constitucional, que por certo já terá occorrido ao 
atilado espírito de V. Ex., e dentro da qual se enquadre a solução <lo pro
blema. 

Com a suggestão dessas id.êas, que não são novas, nem são minhas não 
me anima siquer o intuito de critica a o tra.balho de V . Ex., que, s e sente, re
pousa sobre uma boa orientação e grande patriotismo. E' sob essa im}>ressão 
qtte lhe traz, e ainda não -é t a rde, os mais enthusiasticos cumprimentos, quem, 
-com a mais alta estima, se suibscreve de V. mx ., etc. - Bernardo lJioreint de 
CarvaPho. 

Na Sociedade Nacional de Agriculltura .. 

(!Sessão de 21 de Outubro) 

iPe.de a palavra o Sr. Hannibal Porto, Vice-iPresidehte da Soe1eaaae . 
Sr. Bresidente. V. Ex. sabe quanto acato as suas deliberações pelo .nulto 

respeito que lhe devo por ponderosos motivos, conhece tamllem meu r espeito 
pela disciplina que sempre m antive dentro da ordem. Não estranhará , pu r
tanto, que me insurja contra a sua, deliberação de encerrar os trabalhos de· 
pois da votação da moção, da qual é objectivo o gesto '<ia alta consideração 
prestada ao nosso eminente amigo Dr. Miguel Calmon, a quem V. Ex. vem 
de substituir ~Jela força das circumstancias na direcção desta Casa, onde V. 
Ex . é justamente considerado por todos. 
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u assumpto de que vou tratar não deslustra, entretanto, o b1·i!ho dessa 
manifestação, a que nos associaramos cordialmente peUa espontanelda.de e 
sincerida'de de que ella se reveste. Ella ha de ser cara. ao coração do home
nageado de hoje, por que diz respeito a interesse real e importante para o 
paiz e nelle é parte uma figura de relevo na politica economica, onde anony
mamente ha demonstrado a riqueza inquebrantavel da sua fibra de trabalhador 
e a sua oompetencia de estudar as nossas co usas. Quero referir-me ao projecto 
a1>resentado á Camara dos Deputados pelo operoso Deputado Fidelis Reis, 
instituindo a obrigatoriedade do ensino profissional no Brasil. A competenc1a 
de seu a utor, os fins altamente patrioticos que o ditaram e a opportunidade da 
medida não podiam desinteressar a Sociedade Nacional de AgricuUtura. E 
por assim ser não desejo peroer esta occasião em a qual se acham aqui reunidos 
numerosos associados, alguns dos quaes representantes de prestigiosas corpo
rações a nós irmanadas pelos mesmos ideaes e interesses, ·para propor um 
voto de applausos e de louvor ao Dr. Fi•delis Reis, illust.re Presidente da So
ciedade Mineira de Agricultura, >pelo seu >projecto. 

Não fôra a circumstancia da interrupção das nossas sessões por moLlvo 
dos congressos economicos realizados sob o patrocínio da nossa sociedade e a 
minha indicação já teria sido apresentada . Não podia, pois, demorar por mais 
tempo essa manifestação de grande apreço ao autor de uma medida que, 
tenho a convicção, todos a-plaudirão pelos elevados intuitos que a inspiraram . 

No Congresso das Associações Commerciaes do Brasil: 

Entrou em discussão a seguinte conclusa.o: 

XV - Commissão - "O 1 • Congresso das Associações Commerciaes do 
Brasil - Resolve appllaudir os intuitos 'do projecto que a respeito do enslnu 
profissional foi a;presentrudo á C'l.mara dos Srs. Deputados pelo Deputado Fi
delis Reis em sessão de 11 de Outubro 'do corrente anno. 

O ISr . Alberto Moreira mandou á Mesa a seguinte emenda substitutlv" 
que foi approvada : 

"O Primeiro Congresso das Associações Commerciaes do Brasil taz vo
tos para que seja incluido nos prograrnmas do ensino elementar e secundaria, 
o ensino technico profissional applaudindo os intuitos do Sr. Deputado FidelU! 
Reis, agitando esta questão no Congresso Nacional. •S. S., em 31 de Outubro 
de 1922. - Alberto Moreira." 

A soberania em acção: 

(D'O Pai.z) 

O primeiro orador foi o Sr. Fidelis Reis, para justificar um projecto revo
lucionaria, que considera obrigatorio o ensino profissonal no Bras!. Chama
mos revolucionaria a esse projecto, como todos do mesmo genero, porque de
fendem os fetichistas da nossa Constituição, fazendo-lhe a injuria de pleitear 
á sombra de seus principias, a liberdade de se ser analphabeto vagabundo ou 
vicioso ... ' ' 

O Deputado mineiro alista-se, com a sua iniciativa audaz na corrent~ 
parlamentar, cada vez mais forte, que batalha pela intervenção dos poderes 
federaes em favor da instrucção popular, vencendo a resistencia preconceituosa 
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dos que reservam aos IDstados a competencia sobre a materia. Ainda recen
temente conquistou essa corrente as.signalado triumpho obtendo que as duas 
Casas do Congresso approvassem uma indicação originaria do Senado, para 
que as respectivas commissões de instrucção se reunam conjunctamente, afim 
de se assentarem as bases de um projecto sobre o ensino primaria obrigatorio. 

Quer isso dizer que o Sr. Fidelis Reis, a.dvogando a obrigatoriedade do 
ensino profissional, jâ. se auianta meSJmo aos seus companheiros de jornada . 
Ha que se lhe <reconhecer razão, porém, desde que se considere, a luz do senso 
pratico, que o essencial não é aprender apenas a ler, escrever e contar mas 
a trabalhar, produzir e enriquecer, que esse é, afinal de contas, nos tempos 
utiliarios que correm o objectivo de todos os mortaes - individuas e povos. 

Aliâ.s, o illustre representante de Minas, cujo amor aos nossos problemas 
eoonomicos é conhecido, desde a sua acção á frente da Sociedade Mineira de 
agricultura, fundamentou brilhantemente o seu 'J)rojecto com um discurso, 
que só pela angustia do espaço nos privamos de offerecer, na integl·a, nossos 
leitores certos de que o apreciariam tanto como os seus ouvintes na Camara. 
O Sr. Fidelis Reis fez, em synthese, uma critica percuciente da nossa desorien
tação educacional, mostrando como predomina entre nós o feitio rhetorico, pe
dantesco, declamador, em. virtude das escolas se preoccuparem .mais em for
mar litteratos, burocratas, •parasitas de todas as especies, que homens pra· 
ticos, trabalhadores, capazes de vencer em qualquer ramo de actividade pro
ductiva aproveitando as riquezas inexgotaveis da terra dadivosa sob o re
gimen democratico de livre concurrencia. 

E' contra essa orientação erronea e anachronica que precisamos reagir 
- exclama, em certa ailtura, o orador. Profissionalizar o nosso ensino, para 
fazer de cada brasileiro uma força de effectivo valor social e economico, tem
perando-lhe ao alvorecer para a vida, o physico e o caracter ao contacto de 
l'ealidade na ruprendizagem dos trabailhos mnuaes - esse deve ser o ponto de 
partida da grande obra 1·eformadora . iPrecisamos convencer-nos de que a cul
tura acaelemica, cla.ssica, especulativa e litteraria não nos basta. Essa deve 
ceder Jogar â. que melho1· corre>l])onda as prementes extgenctas a.ctuaes ae or
dem economica" . 

Como se vê desse trecho, por uma contraprova ele sua these, indicando até 
que ponto vai a influencia daquella cultura, toda a oração elo Sr. Fidelis Reis 
é vasada em linguagem elegante, á guisa de quem estivesse partici-pando de 
uma justa academia. Dir-se-hia mesmo que :s . Ex. falasse menos para 
uma casa do (parlamento do que para a Academia de Lettras. Ironica vingança 
para os litteratos, aos quaes pretende preferir os "rudes operarias" ... 

Nova orientação do ensino: 

(Da Gazeta de Noticias) 

Não sabemos si o projecto que acaba de ser apresentado á Camara insti· 
tuindo o ensino tprofissional obrigatorio estará realmente concebido em termos 
capazes de proporcionar a melhor realização á idéa que elle visa servir. 

Chegamos mesmo a conceder que algumas modificações lhe poderão ser 
introduzidas com vantagens para seus patrioticos intuitos . 

o que é fóra de (luvida, porém, é que elle vem ,prestar um optimo serviço 
ao :paiz, neste momento em que tanto se fala de remodelação do ensino. 

Com effeito, está agora a correr os trannites legaes na Camara dos Depu· 
tados um projecto de lei sobre ensino primaria obrigatorio e ou b·o reformando 
a instru cção secundaria. 
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Vem a talho de foice, portanto, a idéa de dar uma nova orientação pratica 
ao ensino da nossa •mocidade . 

o Brasil já conseguiu converter em brilhante realida-de o sonho antigo 
do serviço militar obrigato·rio. Deu assim o .primeiro grande passo para a ver
dadeira regeneração do caracter nacional. 

Desde que mostrou desse modo e tornou tão patente os predicados !llO
raes -da nossa juventude, p.rompta a todas as abnegações no serviço da po.tria, 
ipso facto abriu caminho para todos os planos generosos concebidos com o 
fim de beneficiar a collectividade . 

E', pois, opportuno, e merece os maiores elogios, o .projecto do Sr. Fl
delis Reis sobre a ruprendizagem technica estabelecida em todos os collegios . 

Diz elle nos dois primeiros artigos : 
"Art . Lo E' considerado obrigatorio o ensino profissional no Brasil, nos 

casos previstos nesta lei. 

Art. 2.o Só será admittido á matricula .nos institutos superiores da União, 
quer civis ou militares e aos a elles equiparados, nos Estados, o candidato, 
que ailém dos preparatorios exigidos •por lei, apresentar certificado de habili
tação profissional. " 

Deixemos de lado as outras disposições do projecto, iPOrquanto essas duas 
clausulas iniciaes lhe definem bem a sig.nificação. 

Já por ahi a,ppareceram as primeiras arremettidas da incompetencia con
tra essa medida magnífica, cuja orientação certamente seduziria e agradaria 
absolutamente a homens da elevação iiJOlitica de João !Pinheiro ou Julio de 
Castilhos. 

Precisamos, 1·ealmente, de tentar por todos os meios uma reacção efficaz 
contra o fetichismo dos diplomas cuja preoccupação exclusiva já produziu 
tantos males entre nós. 

Não ha muitos annos, o Sr. Tobias Monteiro publicou um excellente livro 
sob o tituUo "Funccionarios e Doutores", apontando com felicidade os males 
innumeros causados ao iPaiz pelos antigos preconceitos que afastam os moços 
das actividades p.raticas . 

Esse tempo está passando. E por isso mesmo os poderes publicas devem 
envidar , agora, esforços T,Jara facilitar cada vez mais, a transformação a que 
estamos assistindo, graças á com,prehensão crescente da dignidade das p.rofis
sões technicas . 

A esta nova corrente de opinião, o projecto de lei a que ·nos referimos 
acima, vem prestar o maior dos serviços. 

Se algum I·eparo lhe quizessemos lfazm·, talvez pedíssemos ao seu autor 
que estipulasse no seu texto bem explicitamente a melhor maneira de ser 
alcançado o seu objectivo. 

O art. 5°, autorizan-do o Governo a elevar ao n u mero que julgar conve
niente os .A,J)rendizados Agrícolas, as Escolas de Aprendizes Artífices e as de 

"'l'oaa. 1a vtaa social está, en efecto, a prueba. 'Todos nuestros m étodg. 
Artes e Officios, fundando todos os estabelecimentos .necessarios para a plena 
e completa execução da nova lei, parece-nos que podia soffrer uma alteração, 
com a lembrança de um expediente mais facil. 

Queremos alludir á conveniencia do Governo instituir nos collegios offi
ciaes de ensi.no secundaria e exigir tambem dos particula,res a esses equtpa
rados, officinas v r oprias de aprendizagem das artes med,anicas ou outratl . 
~essas officinas, em determinadas horas do dia, todos os alumnos aprenderiam 
a trabalhar, ao mesmo tempo T,Jroduzindo a lgo que pudesse ser vendido e pro
duzir renda, ao menos, para o custeio da oflficina. 

Seria o melhor meio ·de cumprir a lei, entrelaçando assim os dous ensinos, 
o theorico e o pratico e profissional . 



-162-

A separação, obrigando o estudante, depois de concluídos os exames de 
preparatorlos, a cursar uma officina para aprender uma qualquer arte pratica, 
nos parece de mais difficii execuçao. 

Resailvando estes .pormenores relativos aos possíveis processos de reali
zação do ideal contido no projecto, applaudimol-o como digno de todo louvor. 

No bello discurso em que o fundamentou, o seu autor, o illustre Deputado 
Sr. Dr. Fidelis Reis, que é um brilhante e efficaz defensor das medidas eU: 
prol da nossa prosperidade econornica, affirrnou com eloquencia, criticando os 
nossos velhos rnethodos de educacão: 

"E si ·perquirirmos das causas e motivos da relativa inferioridade em que, 
até bem pouco, vínhamos permanecendo - é exactamente nas falhas e defi· 
ciencias da nossa formação mental, por urna cultura decorativa, livresca, uni
lateral e incompleta, que iremos encontrar a razão precípua do estacionamento 
que retardou de quatro seculos o nosso progresso. Não incorreram os Estados 
Unidos no mesmo erro. Emquanto, a.qui, sob o influxo de uma orlentação 
antes literaria do que scientifica, nos entregavamos ao cultivo de um puro 
verbalismo, para a formação de rhetorica e declamadores, o povo americano, 
ao contrario, ia na cultura technica e scientifica moldar as gerações que ba· 
Viam de impulsionar o seu progresso e crea.r a sua incomparavel riqueza. 
E nessa orientação rumou-se a formação da mentaliüade americana, para a 
edificação da maior obra politica, economicn. e financeira de todos os tempos". 

O Sr. Fidelis Reis lançou a semente de uma idéa magnífica e fecunda . 
Resta aperfeiçoar o seu 1noàus tacieruli. E de certo esse trabalho será feito 

na Camara, sem perda de tempo, para que entre brevemente em vigor uma 
medida tão util já posta ba muito tempo em obra, em outros paizes mais cultos. 

Trata-se de uma reforma aP'Parentemente facil e de pouca monta, mas 
que exercerá funda influencia e acabará finalmente modificando a propria 
índole da raça brasileira, orientado-a com maior lucidez para o amor que tanto 
nos falta das realizações praticas. 

O ensino profissional obriagtorio é um dos maiores serviços que os le· 
gisladores podem, neste instante, prestar ao futuro da nacionalidade. 

Aos domingos : 

(Da Gazeta àe Noticias): 

E' nosso proprio futuro, é o preparo do Brasil de amanhã que está em 
jogo, nas disoussões actuaes travadas na Carnara dos Deputados em torno 
da reforma do ensino. 

(?arece que desta vez será afinal instituído o ensino primaria obrigatorio da 
Republica. E aproveitando o ensejo, um Deputado teve o raro merito de ousar 
apresentar um projecto que contraria salutarmente todos os velhos habitas 
da nossa tradicional formação acrudemica. Refiro-me ao Sr. Fidelis Reis e ao 
seu desejo de tornar tambem obrigatoric;> o ensino profissional entre nós. 

ISempre me causaram uma forte impressão os trechos da obra de Augusto 
Comte, em que esse 1pensador realmente incomparavel mostra a sua averEãO 
pelo regimen dos nossos col!egios actuaes, aue elle classifica de "claustros 
escolasticos, em que a corrupção se desenvolcve ainda mais do que a estupi
dez". (Cath. Pos . ) 

Tratando da educação das crianças elle chama attenção para a necessl· 
dade de incitai-as "a executarem habitualmente algumas operaçõe5 ma.· 
teriaes afim de que apreciem melhor a difficuldade de levar qualquer trabalho 
até o seu destino usual, e para que syrnpathisem mais com as classes corres· 
pondentes. Esses exerci cios tornarão o espirito mais preciso e mais nítido" ... 
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Ha pouco tempo, lendo as paginas magníficas de um maravilhoso livro, 
que esconde sob as rupparrene;ias mais singelas as verdades mais profundas, 
a "Vie en fleur" de Anatole France, lá encontrei um pequenino trecho em 
que parei um insta nte . 

Relembrando um passeio feito ao campo, nos seus tempos de menino, quan
do poude, em lazer de férias, observar de perto o trabalho de varios operarios, 
diz o escriptor francez : 

''A vida daquelles artífices me communicou em alguns instantes uma 
quantidade de conhecimentos u teis maior do que a que eu poderia recolher 
em tres mezes de collegio e foi talvez nesse dia que entrou em mim o germen 
do amor fecundo que votei toda minha vida ás artes manuaes e áquelles que 
as praticam". (Pag. 49). 

Augusto Comte attribue aos trabalhos praticos a influencia mental de 
tornarem o espírito "mais preciso e m·:l..is nítido". 

Essa observação faz Jemtbrar a celebre anecdota, de Ruskm . 
Um empregado lhe 1pediu uma vez um emprestimo. Ruskin accedeu e 

mandou-o passar recibo. 
- Eu nã;o sei escrever - retol'quiu o pobre homem. 
Ah! Agora comprehendo- exclamou o philosopho - a razão por que és 

o melhor dos operaPios e um artista de tamanha thaJbi1idade ! E' por que não 
te metteram na cabeça nenhuma dessas lbobagens que ·por >ahi se ensinam 
nessas escolas! 

Quando Ruy Barbosa lavrou o seu celebre parecer de 1882, so'bre a re
forma do ensino, encartou nelle um longo e erudito oapitulo sobre a efficacia 
das lições de cousas e dOs tl.'la'baihos manuaes, e "Outro, ainda maio~·. sobre as 
excellencias <los exercícios physicos, estudando-os desde as "palestras" gre
!1'3.5 até os ~eatmpos de gymnastica moderna. 

Mais recentemente, em ,1905, o .Primeiro Congresso Internacional de Ex
pansão 11\!fu.ndia!, rennido em Mons, votou um a;ppeHo a todos os governos 
para que desenvol'Vem a cultura I)hYISi.'ca e a vida espO'l'tiva em todas as 
escolas, desde as primarias até ás Universiddes . 

Ora, (seja "escotismo" ou .sej•l. Já o que fôr), que gymnastica, que exer· 
cicio muscular, •Póde ser comparado, na sua efficacia, á actividade empre
gada .em labores u teis .pelos meninos operarios? 

A differença entre esses dou s ,generos de exercícios physicos qual é? 
E' que rum é pouco menos de inutil, um esforço •perdido. 

Tem, portanto, numero menor de reacções mentaes. O outro, pelo seu 
caracter de utilidade positiva, fatalmente reage como um processo de disci
plina mental, 

Rousseau, na sua obra "E>mile ", em vão frizou esse ponto. ·Dos seus 
dous ideaes sustentados nesse livro: a ornam.enb:tção materna como insubsti
tuivel, e a aprendizagem de um officio só o primeiro foi alcançado. 

ISua eloqiUencia conseguiu de facto, induzir as mães francez!ls ao dever 
de aleitar os !ibhos. 

O outro escopo não !foi attingido. 
Desde os gregos, todos os homens, em todas as sociedades, reputam uma 

degradação o se rebaixarem ao manejo das ferramentas humild<es que devem 
ser reservadas como symbolos de desgraça para uso exclusivo dos despro
tegidos da .sorte. 

ÁJS crianças patricias, os meninos fidalgos, preferem perder inuülmente 
a. energi-3. muscular nas acrobacias vãs, a empregarem-n'a em trabalhos pro 
flcuos que lhes darã;o a impressão .passageira de terem sido relegados por 
um momento á condição dos pobres filhos dos proletarios. 
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O preconceito é irreducti'Ve!l. 
!Com que pTazer, entretanto, rucabo de ver qrue justamente o homem de 

maior menta,lidade de nossos dias, o professor Einstein, se i!Ilsurge CO'Iltr.a esse 
.preconceito, e aJf'firma: 

"!Na mi:n:ha opinião, o vend3ideiro meto de estabelecer um contacto entre 
a vida publica e a escola é "instituir compulsoriamente o .aprendizado de um 
officio". Todos os rapazes devem saber um officio; qualquer que seja a 
escola, devem, alicançar q,ual!quer 'l11abilitaç.ão teclllnica, de oanpinteiro, ou 
marceneiro, encade!1Il3idor, serralheiro, etc. O aJprendiz3ido technico preenche 
dous grandes propositos: a formação do ser ethico e moral, e a solidariedade 
com as grandes massas de povo. A escola não deve ser uma fonte de jruris· 
p:Dudem.tes, literatos e advogados, nem merarrnente ,a, fabrU:ca de ma<!'hinas men
taes. PrQIIIletteu, seg1.1illdo o rny!tho, • não começou a ensinan: aos homens 
a a,stronomia, mas 'Principou pelo fogo e suas Pl"<Jpriedades e usos 'Praticos" ... 

De<Vemos essa tr3iducção ao illustre escriptor João Ribeiro, ,que no mes
mo artigo, sobre opiniões de Einstein aJCerca do ensii!JO, expõe idéas do 
grande reformador sabre a necessid3ide de a,bolir o processo dos actuaes 
~:1.:ames. Logo em segudda scrgiu em publico Af:ranio Peixoto, em um bello 
artigo, com jfUStOs argum-entos em pró! da mesma these. 

!Na mesma corrente se a!cha, Jtalvez sem cO'llhecer os conceitos de Einstein, 
o !Dr. ·Ernesto Nelson, •que escreveu um excellente trabalho sobre os "As· 
pectos da crise a.ctual d'<t ed•uoação ", pUJiblicando no numero de •Maio do •cor
rrente anno, n.a. "Revista de Filosofia", de Buenos Aires, dirigida por J osé 
Lngenieros. 

Nesse trrubalh<o lha uma pagina interessante sobre as investigações do 
.professor Thorndike, dos .Est3idos Un1dos, baseado sobre estatisticas dos ar
chi<Vos universitarios, con-demna.ndo foTmalmente OIS actuaes exames. 

FlaJUando de modo geral sobre o ensino moderno, diz o Dr. Ernesto 
Nelson: 

de vid-a deben ser somitidos a una critica severa. fundada em la experiencia 
del~ber3idamente institui da, a la luz de la ciencia y la moral. La imaginacion 
se soibrecoje ouando contemp1ru la 'V'aStidad de •la obra po·r hacer. La civili· 
zacion que hemos vivido se convierte asi en un episodio, en una etapa de un 
!Proceso de Jaboratorio . Hemos aqui en ,presencia .de Ulllidades de hechos, de 
costunbres, de inStituciones, de 1pnaticas, accumuladas en e! andar de los 
siglos; 'P!'aiticas e instituciones que deben ser revisadas, som&idas a! contrai 
de la e~eriencia, :para ada>ptar mejor sus bases a la finalidad de una vida 
anas plena". 

E em outro logar: 
"AJqui cobra sentido e! contraste que en todo tiempo los pensador>:ls 

han perccl:lido entre ia escu&la y Ja vidru . Non schoiaes, sea vuae decim·us, 
espresa e! conocido lema; y el edtlCadOT moderno tiene en su mente, e!, mismo 
!contraste cuando insiste que la escuela no habrâ de ser un mero lugar de 

f)repruracion para la vida, sino pante .de la vida misma. Fero como habrá de 
realizar-se esta fusión? No ha de ser convertiendo la escuela en um taller 
donde los labores se realizan bajo e1 diotaJdo de Ja amctoridad e movidas por 
la inercia de ~a rutima. Seria ello agravar !e degmadaciol!l ructual de la in
dustria, convertida en ocupa.ción servil precisamente par 1ballarse la labôr 
de! obrero J)rivada de! elemento cultura] •que imparte e! metodo experimental 
a! organizar la o'bservación , e! juicio, e! experimento de! agente que hace, 
que crea. 
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La Escuera, el Colegio, la Universidad 'deben ser las que rescaten la in
dustria de su actual servilismo, haciendo que el :producto huma no sea e! 
truto dei pe.nsan:niento consciente, de la aplicació:n de la ciencia y dei arte. 

Erutonces si, la escuela podrá toma-r el aspecto de u n taller, por c uanto será 
1.Ul centro a.crt:ivo de producio,n". 

Um esp!irito novo :procura ser introdW'Jido na fonma. do e,nsino moderno. 
A idéa esseillCial contida no ,projecto do Sr. 'Fidelis R eis serve a essa 

corrente victoriosa, en tre cujos servidores eu peço fr;;~.ncamente permissão 
para me a-listar. - Miguel M ello. 

* . .. 
Na .chromica seguinte da Gazeta, escrevia ainda Miguel Mello: 
Si o .projecto h a dias a-presentado pelo S.r . Fidelis Reis á Camara dos 

Deputados, instituindo o ensino ·profissional obrigatorio,. lograr ccmverter-se 
em realidade, elle :fará mais, m ditissil!no mads, pelo f uturo de n ossa 'Ilaciona
Jidade, do ~que todos esses exercícios e manobras em que andam por ahi a 
cansar-se inutilanente os menililos dos collegios :primarias e secunCLarios, onde 
se vêem alrumnos de oito e nove annos, fardados e de ar:ma a 0 hombro, como 
si d'ahi pudesse advir para algu em algo de profícuo! 

Esrt:ou inteirame,n te com o ,sr. Olivei.ra Vianna 'C( uanto â.s suas opiniões 
acerca da-s medidas ilildispensaveis vara o revigoramento nacional. Prin
cipalmente no ponto em que elle co ndemna o nosso "urbanismo", recente, 
e preconiza a volta dos br-asileiros ao seu p endôr natu ral - j á reconhecido 
por i8ryce - para a vida do camJ)o. 

O Ensino Prof issio.nal: 

AS DIVERSAS FÓRMAS DA OBRIGATORIEDADE 

(Do Jon~al do Oomnnercio) 

o Deputado Fidelis 'Reis é um dos representantes mais activos da nova 
escola 1brasileira que QUer melhorar o trabalho nacional pelo aperfeiçoa
mento da edu cação . S. Ex. foi em Minas um propagandista effic!ente e 
i[Jrobo e os seus discursos e artigos e as suas realizações de negenheiro e 
agricultor mostraraan sempre corno sabia preconimr e praticar a nova po 
litica economica.. Assim o Sr. F1delis Reis foi um li os leaders em Minas de 
um novo m.ovimento de idéas, e vindo para a Camara Federal, como expres
são desse esforço e dessa corrente, não poderia lficar inactivo, sem nenhuma 
iniciativa no sentido de me]horar a techn'ica da ·producção naciQ_nal . O que 
o Deputado federal v em desenvolvendo na Camara ,póde ser considerado sim
ples desdobramento de sua acção anterior. 

Toda a gente sabe o que se chama em sciencia uma hypothese 'l'ltethodica. 
E' um instrumento de experiencia . O projecto do 'S·r. Fidelis Reis tornando 
obrigatoria a prova de qualquer pratica de um officio mecanlco ou agrícola 
foi, ao que m e parece, =a experiencia do lllustre economista min eiro . Sua 
Ex . quiz verificar o grão de cultura dos que pretendem tambem ser leaders 
de opinião. .A:. experiencia foi feliz; podemos registrar o estado de alma dos 
dirigentes; vimos os que comprehenderam o a lcance do projecto e tivemos 
occasião de ler e ouvir muitos disparates sobre o ensino profissional. 
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o projocto do Sr. Fidelis Reis tiniha talvez um defeito: - · era a especia
Jização . !Pedindo um ofticio, elle ia de encontro á tendencia da pedagogia 
moderna que deseja fa:?Jer do ensino technJco uma habilitação geral e não 
.especializada. O substitutivo do Sr. !Deputado Tavares Cavalcante attendeu 
de um modo mais ocategorico e simples ao cyue desejava por certo o proprio 
autor, substituindo a pratica de um officio pela prova de haibmtação te· 
chnica. A e>rpressão proifissionaL sem a technica é talvez sem a clareza ne
cessaria, mas 1sso é uma questão de reéLacção ainda em tempo de ser cor
rigida. O que o 1Sr. Fidelis Reis q·uer, e a .Commissão de Inst·rucção Pu
lblica da Camara a1)provou, é justa.mente a exigencia de uma. demonstração 
de perícia tedhnica aos candidatos, aos {)Ursos supel'iores e secundarias . 

.A' p1imeira 'Vista, esse desejo pôde espantar. De facto, nas escalaiS su
periores 0 ensino de ru·tes mecanicas mada tem a fazer. 

A tendencia da pedagogia moderna é justamente reclamar a obrigatorie
dade da .habilitação technica depois da ultimação do curso primaria, mas 
com excl·usão dos que se destinam aos cursos secundarias e superiores. Na 
IPrussia e n a lnglaterra, as nova.s leis proclamaram a obrigatoriedade do en· 
sino technico como conunuação e complemento da instrucção primaria . Jus
tamente os q ue vão frequentar escolas secundarias e superiores estão por lei 
:isentos dessa obrigatoriedade. E essa excepção é logica. 

O ensino technico tem por fim h.abilitar todos os cidadãos ao trabalho 
moderno, ás e}.....igencias da nossa civilização complexa. Mas justamente os 
111tteratos, os ~)IUl:Jilicistas, scientistas, os pr<Jifussores de sciencias e lettras, os 
p;hilosophos, os m edicas, os juristas, os funccionamos, os b anqueihos, os com
merciantes, não precizam dessa competencia technica. •Ensinar artes me
canicas a todos os cidadãos que se dedicam a esses generos de trrubalho, seria 
assim dispe.nsavel e prejudicial. !Por isso, as legislações prussiana e ingleza 
tornam coompulsorio o ensino technJco, n1enos, porém, para os que se vão 
ap,plicar a estudos secm1darios e superiores . 

Assim deve ser . Mas é preciso em todas as reformas e propagandas 
atteonder a circumstancias locaes. 

No Brasil, o ideal é o mesmo da Inglaterra ou da Alleman'ha ou elos Es· 
ta(los Unidos e ela F'ranç.a; mas os methodos para attingil -o não podem ser 
os mesmos. Para mim, tenho a impressão que o Sr. Deputado Fidelis Reis 
pro.curom principalmente a obrigatoriedade onde e lla era possível. 

O seu projecto obedece, naturalmente, a varias objectivos. Em primeiro 
logar, dar a ~·abilitação technica geral que só pôde ser de utliida(le a todos 
os individuas. Depois , ir ao encontro da nossa elite para convidai-a a pensru· 
n as vantagens dos conhecimentos technicos . 

Os filhos da nossa elite vão em geral para os nossos tres cursos supe
['iores, mesmo porque tirando esses tres não teem oocle se instruir. 

Esses cursos são ainda deploravelmente insufficientes para a cultura 
geral; ocumpre refo:rmaJ-os e melho.ral-os, como cump-re dilatar a uni<versidaàe 
ou melhor f.azer uma universidade {]e verdade, creando facu!(lades ele altos 
estudos de pedrugogia. ·Mas como, por emquaruto a "elite" só vae para as 
chamadas escola.s "superiores•· é ahi que se eleve recrutar o pessoal para a 
direcção dos outros ramos de actividade e alhi é oever fazer propaganda. Ar 
dema1s, muitos jovens, sem nenhuma vocação para lettras, só para n ão se 
afastarem ela "elite", matriculam-se nas escolas superioil"es, fazem um curso 
!J)essimo e depois vão engrossar a lista elos incompetente;. que dizem que as 
profissões 11beraes não são remuneradoras! 
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As profissões Iiberaes são das mais rendosas; a q ues·tão é ter competen
cía para exercei-as . 

o projecto do Sr . Fidelis Reis transformado em lei terá essa vantagem: 
babi!itar as funcções tedhnicas superiores aos "satis" das nossas esco1a.s de 
profissões <liber.aes . •Será, portamto, um alto factor de economia social, apro
veitando e can.aJizando todos os elementos que, mal condtmidos, não são 
{!oropetentemente productivos. 

A •habilitação deve ser, aliás, a mais summaria possível, e nenhum cri
teria deve .fazer prevalecer n as entradas de cu rsos superiores as partes de 
technica sobre as de lettras e sciencias. 

Eu quero o eiliSino technko aJP•P'aer<1hado, e adho que o ideal é a su.L úbrl
gatoriedade paxa todos que não se destinama profissões liberaes e a altos 
estudos . Mas é prooiso frisar •que não •pa•l'ticipo da. perigosa cnrrente quE' 
pensa apregoar a instrmcção technic.a menos para a cultura litteraria e 
scientifica. para mim, uma .naçã0 de sabias vale mais do que uma nação 
de artifdces. Para mim, dous '· theoricos" valem mais do que cem mil "pra
ticas" . E' preciso, porém, não confundir "tlheoria" com psittacismo, com 
decoração de fm·mrulas, c om meia cultura, com estupidez, formalistica, .Lncom
prehensão repetidora, an aclrronismo convencional de noções. 

Mas, si o ideal seria que todos fossem theoricos, não é possível extender 
por em'qu amto essa, theO?"ia a todos . O en$ino technioo é a theoria da sartes 
mecanica.s, e é indispensavel á civilização moderna. 

'Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Allemanha, o ensina 
technico já penetr<m nas escolas primarias, .nos lyceus, nas escolas normaes. 
'E' a tendencia universal. 

Não devemos olvidar esses exemplos. 
O ensino technico-profissiona! ainda está por fazer ·no Brasil. A não ser 

alguns ensaios aqrui e nos Estados, de um verdadeiro ensino para a habili
tação technica, de acoordo com a pedagogJa modern3, não tenlho visto com
tudo noticia sinão de institutos de typo salesiano. Escolas que sã0 por ahi 
elogiadas, escolas que são apresentadas como exemplo aqui e nos Estados, 
a 11i'io ser a excepçã'O de algumas te.ntatüvas e de esforços isolados de certos 
directores e certo professores, são o que ha de mais salesiano, e o que ha 
de menos moderno. Não quero com isso negs.r a effkiencia do typo qales'ano, 
os beneficios que tem prestado aqui, como no mundo inteiro, a sua gra'Ilde 
influencia no progresso pedsgogico e nas realizações de verdade; 11ão quero 
negar os a.pemeiçoamentos que .tsm recebido depois do impulso genial de 
D. Bosco . 

Quero dizer que a civilização de ho.je e as especulações pedagogicas crea
ram outro bypo que corresponde m elhor ás necessidade s da sociedade e dos 
indivíduos e que facilita a obra de habilitação technica. 

O BrasH precisa de altos estudos, de refundição do ensino das escolas de 
profissões liberaes, de iformação de um verdadeiro ensino secundaria, o quaT 
deve ter aliás, contacto com o ensino tec:hnico. 

Mas todas essas neces.sid s des, resultantes da civilização actual, tão com
plexa e tão exigente, 11ão exclu em ao contrario, .roolamam o complemento 
technko, mesmo 'Para os .que se destíalam a outras carreiras. 

A complexid.sde moderna obriga a especializações, mas não .pôde haver 
especialistas perfeitos sem um preparo geral e e.ncyclopedico. E é <por isso 
que por seus intui·tos, ideal e fins, consi<dero util, de a;lta significação, o pro
jecto do Sr. Deputado Fidelis Reis, melhora do pelo substitutivo do Sr. Depu
tado Tavares <Cavalcanti. - Victor Viana. 
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O Ensino 1J'I'Ofissionai: - A nova orientacão. 

A questão do ensino techlnico vae preoccupando o mundo inteiro. As cor
rentes dividem-se, mas não é di<f;ficil, entretanto, formular uma tendencia 
geral. 

Nos velhos IPaizes universirt:arios, si por um lado ha ainda os que com
batem o ensino das disc-iplinas ministradas em cada curso, •ha de outro lado, 
os que pedem as inscripções de materias novas. 

Como cO<Ilciliar essas correntes, oppostas? Ra escriptores que já. dizem 
que os proprios programma.s 'IJ.Orte-americanos soffrem de congestão cerebral. 
.M:as em tudo é necessaro procurar o •gráo de efficiencia, o opU1nus . 

Em que proporção devemos equilibrar o ensi·no tradicional e as novas 
disciplinas scientificas e technicas? 

'Nenhl\lm pedagogo de genio ainda formulou essa proporção, e por isso a 
discussão ·continua •no mundo inteiro. 

A experienoia franceza nã0 deixa de apresentar um exemplo esclar'3cedor. 
Pela r eforma Leygues, dividiram-se os cursos secundarias em sectores de 
lettras, das velhas humanidades, e das sciencias. 

A ]Jrincipio, os alumnos affluiram para o novo sector, o das scienciae. 
Depóis de u>ns annos de experiencia, os sectores litterarios se 'POvoam, em 
detrilmento dos outros. Porque? iPorque os paes de í'amilia e os pro.prios 

;:-apazes reconheceram que o ensino d as sciencias e artes era muit0 lateral, 
fazia conhecedores disso ou daq.uillo, e não 1/vomens instruidos. Os homens 
instruidos vencem na concorrencia, porque são de rapida comprehensão e 
fa.cil assdmi•lação. O que w deduz dessa e de outras experiencias é que é 
preciso estrubelecer um c-rite1'io en01JOl01Jedrico . 

A diffiouldade está na seriação de ma terias. A n<l'Va civilizaçã·;} teohnica 
exige conhecimentos especiaes de >hygiene, agronomia, mecanica, desenho, 
trabrulhos manurues. Em ,que medidas conci-lia ressas necessidade.3, que a 
cultura d.as sciencias em geral e das humanidades? E' o problema. Mas o 
que o bom senso indica é que, a proporção que a hl\lmanidade avança na 
civilização, a codificação de suas experiencias se torna mais complexa . Ora, 
que é o en sino sinão a transmissão das formulas de saber estabelecidas pelos 
nossos antepassados e pelos contempar.aneos mais saJbios? Si, portanto, a 
.civilização é cada vez mais corruplexa, o enS'ino ID.ão póde deixar de acom
parubar essa evolução. 

•Suppõr que o ensino chama.do teohnico resolve tudo, é um erro gros
seiro. O que é o ensino profissiCYJ?,al? A theoria. das artes mecanicas . Ensina 
então desenho, rtrabaJbos mam.uaes, etc. Ora, tudo isso só tem applicação pro
gressiva quando o possuidor desses ·conhecimentos tenha intelligencia capaz. 
Ora, essa inte!ligencia não se fónna só do ensino profissional e technico é 
só des<perta.clo e constituído no ensino geral. 

E ' por isso ql\le os cur~os primarios, em toda a parte, vão tomando um 
aspecto cada vez m ais encyclopedico . 

.Mas como a civilização technica de hOije exige conehoimentos mecanicos 
e correlatos em grande parte dos officios, a tendemcia é, não só para tornar 
obrigatorio o ensino teabnico depois da escola primaria, como par.a. introduzir 
esse proprio ensino no.s cursos primarios e •gymnasiaes. Assim, as novas leis 
tornariam Olbrig.art:·orio 1na. iPTussia e na I'llglaterra o enJSino teohnico depois do 
curso primario, -para os que não se des-tinam aos cursos secundarias e supe
riores. Mas, ao mesmo tempo, na Inglaterra e na Prussia, como na Aus
tralia, na Fra nça, nos outros Estados allemães, nos Estados Unidos, na Suissa, 
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0 ensino techni.co j'á pen etrou n as esoo:La.s primarias, nos p r oprioo lyceus e 
escolas normaes . 

E' que o ensino technico, tendo por fim habilitar os cidadãos para fun
cções imprescinddveis na civilização moderna, .não pôde ser dispensarvel. Mas 
em t udo é necessaro não perder o senso da proporção, base de toda a peda
gogia. Os ·Iittea:atos, os pu'blicistas, os j·uri&tas, os sciemtistas, .os phiJoso
phos, os medicos, os <professores de sciencias e lettras, os funccionarios, os 
banqueiros, os commerciantes, tão uteis e insubstituiveis na sociedade mo
derna como os individUas de outras profissões, não carecem, na mesma pro
porção do que se cthama ensi.no teohnico. Por isso, as •legislações prussiana e 
ingleza tornam compulsorio o ensino technico, menos, porém, para os que 
se vão applicar a estudos secundarias e superiores . 

Mas, >ao mesmo tempo, como a tendencia é para dar nas escolas prima
rias, gymnasios e institutos noTmaes as ..noções essenciaes de theoria e 
execução de traballhos manuaes, industria, agricultura, artes mecanicas, etc., 
nos paizes modelos, os que são considerados isentos da obrigatoriedade dos 
cursos technicos não deixam de receber os rudimentos indispensaveis. F'icam 
livres da frequencia compulsoria das escolas especiaes, mas já receberam 
noções geraes nas esco·las primarias e secundarias. 

Assim não lha rnen:hu.m albsurdo no T,~rojecto apresentado pelo •ST. Depu
tado -Fidelis Reis, exdgindo uma prova de habilitação technica p.a.ra a matri
cula nas escolas superiores . O illustre deputado m ineiro acompanhou apenas 
a tendencLa geral da moderna pedagogia . 

.Na •Inglaterra e na iPr•ussia ha isenção da olbrigatoriedade, .porque lá, 
quando os estudantes chegam aos cursos superiores 1~ possuem os conheci
mentos tecihnicos indispensaveis. Aqui, si não se ministram, antes de uma 
f6rma systematica, esses conhecimento.s d.ndispem.saveis, é :bem ca'bivel a fôr 
ma transitaria de uma especie de exame de Estado para essa materia pro
posta pelv IS.r. Fidelis !ReLs. 

o que seria, talvez preferív el, seria a modificação da redacção final para 
a exigencia de prova de ha,bilitação technica. A tendencia da pedagogia mo
derna nos ES'I:ados Unidos, ·na Ing11aterra, na iSuissa a llemã, na Prussia e 
nas excedentes e u ltimas reformas de Hamburgo, é de divid·ir o que cha· 
mamos o curso teohnico em duas partes: uma geral, Ql\ltra de applicação. 
Muitas escolas nos Estados Unidos .ficam n esse curso geral de h abilitação 
technica para todos os officios mecanicos e m a nuaes, achando que ahi deve 
cessar a acção do Estado. 

Mas o que não resta duvida é <que 'Para um ra.paz inteligente .que eS'tuda 
em uma escola superior a hab·ilitação ge1·az será mais efficiente. Ella pre
para para todos os officios, habi'lita contra-mestres e Cihefes. A applica.ção 
para um officio 'Particular para os <qrue vão ser operarias é rapid.a . 

Assim, o projecto do tSr . Fidelis Reis obedece a = 'P'la'Ilo de CD'Iljuncto, 
que concorda com .a pedagogia mode:r>na . 

O illustre deputado :mineiro foi ás escolas superiores, que são o que 
temos de mais representativo. 

Essas escolas ainda são la mentavelmente deficientes. Divirjo da quasl 
totaJidade dos meus ·contemporaneos que as co.n.sdd eram, não ·Se<i pmque, 
excessivamente theoricas. 

Elias são; a meu juizo, e~cessivamente praticas. 
Cumpre reformai-as para CJ:'Ue possam continuar a ser o que são e que 

continuarão a ser: as casas de educação da "elite ". Cumpre tambem aro
Pliar o curso superior, fazendo uma universidade de verds.d.e, com faculélade~ 
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de philosophia, lettnas. sciencias, ·h istoria, · com gymnasios novos, com l:"Y· 
mnasios teohnicos e altos estudoR de peda.l;'ogia .. 

A nossa " elite" só :oóde seguir as profissões tt·adicionaes. Mas, o pro
claro. !Porque os outros continuarão as carreiras liberaes, que são as mais 
rendosas. 

!Creio que depois das carreiras do commercio, do alto negocio e do em
prego de capital, não ha outras como as liberaes. Quem tem <:ompetencia 
galllha nellas mais do que em qualquer outra. 

A m an ia de dizer que bach arel e .J'unccionario não fazem din>heiro, é 
tambE\Ill falsa. Os grandes medicos, os grandes advogados, não trocariam os 
seus honoraMos pelos de m·u~~.:Js dondustria.es. O director da Recebedoria 
,ganha com as quotas malis ,do que a maiorias dos gerentes de fabricas . 

Mas, as profissões liberaes só dão para algu ns privilegiados; e, por isso, 
convém encaminhar os outros Jlara os tl'abalhos technicos . 

Seria, porém, a.]ysurdo pretender voLtar ou reduzir a operaria o candi
dato ao t ituJo de doutor, <:om o grão recebido ou não. O academico quer per· 
tencer á elite do paiz, e nunca se sutb metterá sem revolta a outra condição. 
O que elle 'Póde aspirar é a .uma a:1ta posição na industrda, em certos ramos 
technico,s de <:ommercio, de lavoura, postos de chefia e de consulta. Já 
1hoje ve:mos muttos •bachareis e doutores occup.ando esse cargo com intelli· 
gencia, mas sem competencLa tedhnica. A hwbilitação technica prévia do pro
jecto estabeleceria uma corrente maior dos cursos superiores para os altos 
postos das carreiras activas. 

A alta signi'ficação do projecto do Sr. Deputado Fidelis Reis está na 
possibilidade que entreabre da formação dessa corrente . Mas, por iss0 mes· 
mo, seria pre>ferivel que o projecto na redacção fiongJ, fallasse em prova de 
habi litaçiio technica, e não na pratica de um officio. 

E é facH ex·plicar porque. O fim do ensino, é melhorar, apparelhar, ro· 
bustecer mental e p·hy~ic:unente o homem. 'So'b o ponto de vista que nos 
occupa neste momento, o ensino virá augmentar e aperfeiçoar a capacidade 
de trabalho. 

Ora, a pratica de um offici 0 é o que Ih~ de mais rotineiro do mundo. 
Quando se proclamam os beneficios do ens:no technico profissional n os Es· 
tados Unidos, na Inglaterra, na Suissa, na Belgica, na. França, no J apão, 
não é o ensino de "officios" que se exalta. Nesse caso, a escola seria mera 
substituição do aprendiz.ldo e teria essa funcção quando as condiqões sociaes 
o exigissem, mas <Jomo pedagogia fa~hará sempre. 

Temos, entre nós, o exemplo de m uitas escolas profissioonaes e de arti· 
fices, que só duram como aprendizado ou assistencia. 

Escolas de al·t•ifices qf\le ensinam officios como qualquer officina de· 
cahem, log0 que n ão pagam .salarios. 

Decalhem, porque têm funcção identica ás praticas das officinas. 
O ensino technico moderno não tem esse objectivo. Não estão compe· 

netrados de sua missão os que opensa.m que ,Proucuram aJPenas ministrar a pra· 
tica. de um officio: - o conselho de Rousseau já não tem razão de ser. 

O ensino techni<Jo é uma propedeu tica geral: - dá a theoria das artes 
rnecanicas dos officios correla tos e accessorios, e faz assim do contra-mestre 
e do operaria artífices conscientes, man ejando a arte com p.leno conheci· 
mento scientifico. Só depois desse preparo geral é que a ·pratica particular 
de um officio intervem e tem cabimento. Nesse caso, essa pratica já se r ea· 
liza com outra visão; com outro ponto de v ista, com O'Utros e lementos. 
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A instrucção teohnica moderna não pretende fazer um carpinteiro, como 
0 pôde fazer a officina alli da esquina: então sõ poderia ser util nos •paizes 
de crise de aprendizagem quando os syndicatos operarias não permittam mais 
a adm'issão de menores e a;prendizes. !Nos pai2les como o nosso, nos quaes 
essa crJse ainda não se accentuon, o ensino seria inutil, porque o aprendi
zado é mais "praticO" e resolve de um modo mais vantajoso para o candi
dato o :problema da coUocação. 

o fim do ensino technico é outro: é de, pela complexidade ~1armonica 
das noções de mathen'laticas, trabaLhos manuaes, desenho, artes mecanicas, 
etc ., aperfeiço,ar a vdsão, a technica, a sciencia e a ar>te do mestre, do artifice, 
o operaria passa a ser um homem instruido e consciente, que sabe o que 
faz, e porque o faz. Assim é um elemento de progresso technico na;s officinas 
e no paiz. I() n~vel geral <da cultura e da civilização se eleva, e o trabalho não 
sõ se nGbiJita como ta.rrubem se torn1a. mais e'fificiente e remunerador . 

o operari0 o'btem naturalmente salarios altos, educação, modos, habitas 
de burguez, passa a pensar como os outros, deixa de ser "classe inferior" . 

Para fazer operarias e artífices como os antigos, não haveria necessi 
dade de escolas technicas, senã0 para attender á crise de aprendiz1gem. 

O nosso fito é 'hoje diverso. E o Sr. Dr . Fidelis Reis pareceu compre
hendel-o, atacu.ndo o proprio problema da obrigatoriedade dentro das nossas 
chamada;s escolas superio['es. 

A iniciativa do illustre deputado mineiro proporciona occ:tsião, não sõ 
para uma realização de alta significação nos grandes institutos, como para 
a remodelação geral do ensino technlco e de seus mellhodos. - Victor Viana. 

Problemas nacionaes: 

UMA METAMDRPHDSE RADICAL DO PAIZ DOS DOUTORES ElM PAIZ DE ARTIFICES 

MANUAES 

(Do "A. B. C.") 

E' innegavel q'lle o ensino profissional entre nõs está aind:~. na sua phase 
de pura experimentação . Paiz novo, essencialmente agricola, como querem 
uns, ou destinado, consoante o affirmam os arautos do protecionismo á "ou
trance", a tornar-se dentro em breve, uma potencia industrial rivalisav-el 
com a Lnglaterra e a Allemanha. de ante " 'be·lum ", falta- nos, entretanto, 
quer no a,manho da terra feraz, quer nos misteres das fabricas e das offi
cinas, pesosal apercebido da moderna techniologia, e sem o qual não tere
mos nem agricultur.a. nem industria verdadeiramente capa2ies de constitui
rem uma ex·pressão ponderavel da nossa expansão eco-nomica. O que possui
mos é antes uma affirmação das nossas qualidades de intel!igenci J , s upe
riormente affirmadas no empirismo do 'homem do campo e na "curiosidade'' 
do operaria uDl>ano, que o resultado de uma aprendizagem no decurso d:l 
{Jual um e outro se apparelhassem para an·ancar da ten'a e da machina tudo 
quando ellas lhe podassem offerecer. 

p ,ara os males decorrentes de tal situação agora se volveram as vistas 
peroucientes do Sr. Fidelis Reis, com a apresentação do pro,jecto que insti
tue o ensino profissional obrigatorio. 

O deputa<do mineiro é portador de um nome que já se tornou acata'Vel 
entre os de quantos homens publicas - e não -são muitos - cogitann a 
serio <da solução dos nossos prolblemas de ordem economica. Por estas columnas, 
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e mais de uma vez, tributamos ao representante de Minas Geraes todas as 
homenagens que nos inspiraram o seu talento e a sua operosidade, affir
m.ados através de trabalhos de valor indiscutivel e aos qruaes o gra.nde Es· 
tado central muito deve do seu progresso actual. Sentimo-!Ilos, por iSSü 
mesmo, -com;pJetamente á vontade para discreparmos do Sr. FUdelis Reis, no 
caracter de obrigatoriedade que o projecto de S. Ex. visa. emprestar ao en
sino profissional. De que a este precisamos dar a organização e o desen\·oJ
;vimento compatíveis com as nossas possibilidades economicas, ninguem seria 
.capaz de sustentar o contrario. Dahi não se segue, no em tanto, que tenhamos 
!Ilecessidade da medida por assim dizer coercitiva a que se refere o artigo 
inicial do trabalho de S. Ex., até porque na emergencia actual, a su1 exe· 
tcução importaria em um onus tq ue os .nossos re-cursos finan-ceiros não sup
portariam. 

Por outro lado quem conhece as facilidades, as con.descend'3ncias de oue 
e nosos mecanismo tburocratico está viciado, logo se capacitará. de que :1-!ei 
do ensino pTofissiOnal obrigatoJ:io seria frequentemente burlada, uma vez ad
m'ittida a disposição relatirva ao supprimento do certifi-cado de ha'bilitação 
expedido por estabelecimento official, pelas provas perante commissõlls no· 
meadas para esse fim .. .. 

Como quer que seja, porém, o projecto do representante mineiro foca· 
liza um assumpto sobremodo palpitante e reaffirma 0 interesse que S. E)(. 
sempre dedicou aos tproblemas capitaes da vida nacional. A sugg-<>stão C.e ser 
elevado o numero Ide aprendizados agrico!•as, de at·tes e de officios, é excel
lente, e pensamos mesmo que por ahi deveríamos ficar, até que as exigen
cias do meio aconselhassem outras determinações mais radicaes. 

Pela obrigatoriedade elo ensino technico: 

(Da "Tribuna", de Santos) 

o projecto relativo â. obriga.torim1ade do ensino profissional que o Depu· 
ta.do :F'idelis Reis apresentou a 0 estudo da Camara encerra, na sua meia 
duzia de artigos, as bases ue uma das mais reias reformas de que -carece o 
paiz .para a sua emancipação economica. Não precisaria, aliás, o culto re· 
presentante de Minas, no. parlamento emmoldurar de conceitos corajosos 
a sua idéa, para nos convencer da necessidade de rasgar novas perspectivas 
aos nossos adolescentes sobre cujos hombros '))esa a responsabilidade da sal
vaguarda da IJJ.Ossa soberania no presente e no futuro. Porque 0 s min
guados frutos que já colhemos nos ensaios de educação technica que temos 
realizado são, tpor si só, s ufficientes para nos dar a certeza de que não nos 
faltam as virtudes dos povos la.boriosos e de iniciativas audaciosas. 

o que não possuímos ainda é a disciplina da audacia e da capacidade que 
produziu a formidavel expansão do industrialismo germanico, que encontrou 
ao seu serviço, lado a lado, os sabias e os O•perat~os, o cerebr0 e o braço, si· 
multaneamente, e que deu á civilização moça dos Estados Unidos um posto 
de vanguarda no mundo. 

Durante o imperio, as tendencias contemplativas de um monarcha que 
se preoccupava mais com o hemistichio de um alexandrino do que com um 
grave problema de sociologia, ou -de economia política, contribuíram para Clar 
aos espiritos ue verdadeiros deuses ex-machina da nac.ionalidade embryonaria. 
Os •pensadores da Independencia, como Gonçalves Ledo, não encontraram 
écho para as suas prédicas propheticas . 
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E o Brasil, com um throno enf.lorado de lindas rosas e com um soberano 
embevecido pela magia dos pentacordios de Apollo, vegetou quasi um seculo 
e cantou como uma. cigarra enorme, surda ás ligações dos <formigueiros hu
ma.nos que trabalhavam na sua visinhan(?a. 

Euclydes da Cunha a.ffirmou que somos um povo condemnado á civili
zação, e entre as extremidades do dilemma: ou .progresso ou extermínio. 
Como, pOl'ém, fugir ao perigo em tempo de salvar a nossa physionomia e as 
nossas prerogativas? ... 

O unico camin•ho que se nos offerece, largo e illuminado, é o da ktlltta 

JlO sentido tedesco, isto é, o a'}Jparelhamento das nossas forças latentes em 
todas as espheras de activic1ade, a nossa integração trepidante na vid:t con
temporanea como um facto r de grandeza. 

Providencialmente nos coube, na partilha das tbenesses universaes, um 
territorio miNionario, que é um desafio ao nosso instituto. Nelle jazem, ador
mecidos, os recursos que nos bastariam para o nosso sustento, e os q:1e no~ 
sobram para a permuta com o resto da humanidade . Deante de tamanha 
dadi\•a, é mistér que n os tornemos dignos della e a 1ransformemos com sa
bedoria, porque só são Uvr.es as n ações que exercem o "controle" das suas 
riquezas, e forjam com as suas proprias mãos a espada dos seus exercitos 
e a charru'a dos seus cam'}Jonios. 

Nesse particular, o projecto de Fidelis Reis descortina aos nosaos pa
trícios um vasto hOrizonte, consubstancjado nos periodos sobrios, mas pro
fundoa, destes seis artigos: 

"Art . 1. 0 E' considerado obrigatorio o ensino profissional no Brasil, nos 
~:usos previstos nesta lei. 

~\ I't . 2.• Só será admittido á matricula nos institutos superiores da União 
quer civis ou militares e aos a elles equiparados, nos Estados, o candidato 
que, n.lém dos pt·eparatorios exigidos por lei, apresentar certif.icado.; de habi
litação profissional. 

Art. ~ .· o certifieado de habilitação profissional assegurará, em igual
dade de condições, o direito de nomeação ao que o possuir entre os candida
tos a funcções .publicas quaesquer da· União. 

Art. 4.• iPara o ef>feito da matricula e nomeação a que se refere o artigo 
s•. poderá o candida1o que não tiver 0 certificado de habilitação 'Profissional, 
exped ido por estabelecimento official, submetter-se ás provas de habilitação 
que forem exigidas, perante commissões nomeadas para esse fim e que fun
ceionarão pe-lo espaço de .tres mezes annualmente. 

Art . ·5.0 O Governo elevará ao 'Il.umero que julgar conveniente os .A!pren
dizadM Agrícolas, Escola de A'Prendizes Artífices e de Artes e Offic io<- já 
existentes e fundará os estabelecimentos que entender necessarios para a 
plena e completa execução desta lei . 

Art . . s.• Fica o G<Jverno autorizado a abrir os cred:tos necess-l.rio& á 
execw;ão desta lei" . 

!Para se comprehender melhor os intuitos do illustre parlamentar, basta 
uma visita aos mostruarios d.a E xposição, onde se alinham os productos do 
labor de algumas escolas de Aprendizes Artifices dos Estados, e de tres 
escolas -profissionaes do Rio: A Visconde de Cayru', a Paulo de Frontin e a 
Rivadavia Corrêa. Nesta ulrt:ima apparecem as delicadezas do tr.albal!ho femi
nino em obras que até ha pouco tempo nos vinlham do estrangeiro, e nas 
outras admiramos v ocações soberbas de artífices dignos de todo o estimulo. 
E é em face de exemplos dessa naturez:~. que podemos interpretar o alcance 
das diéas desse politico que tem saJbido pôr em equação as theses de que 
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depende a nossa aruionornia, accommetten<lo preconceitos e fallando aos seu~ 
p ares com a convicção de um grande illuminado. - Carlos Manl . 

O pmjecto Fidelis R eis e o goveTn o ae .Minas 

(Do ··\Intransigente ", de Tres Corações). 
1Project0 sobren1aneira digno do amparo de todos os verdadeiros patrio

tas, sinceramente e mpenhados no progresso do paiz, é esse que acaba de 
ser .ap resentado pelo D eputado de Mina s Geraes, Sr. Fidelis R eis, á Camara 
Federal. 

O govenno mi-neiro, que faz praça de uma nova poHtica, em finalidade 
\l.proveitaveis, e, por isso, merecedora de f ranco apoio e enthusiastico a pplau· 
so, nã o pôde de samparar o referido projecto. 

Essa pretensa aristocracia de ·pergaminhos, sustentada pelos doutores, 
precisa e deve ser combatida, com0 foi nos Estados Unidos, ha cerca de 50 
annos. 

A obrigatoriedade da frequencia de escolas proiissionaes, para t odo e 
qualquer candidato ás academias de ensino superior, con L~titue medida de 
salvação. Urge desviemos p arte da m ocidade estudiosa p ara a agriCIUltura 
e outra s profissões . Paiz de recursos nem siquer ainda calculados, tal c 
a ·prodigrulidade com que o dotou a natureza, está á espera de que espíritos 
bem orientados delle cuidem com carinho e bonuade . 

!Prepaa-ar as gerações que se formam para explorar a terra e todas as 
nossas immensas riquezas naturaes - é mostrar · aos moços horizontes novos, 
ainda não desbravados pelos processos scien1íificos, rendosos e compensa
dores. 

D o desenvolvimento e generalização do ensino profissional depende nossa 
grandeza . Crear escolas dessa especie é dar ao Estado novas probabilidades 
de progresso. 

EncaminJhemOs, pois, os jQIVens para outros r amos de acüvidade e para 
a agricultura, mostrando-lhes as .grandes vantagens que tirarão explorando 
a terra - mãe bôa e dadivosa, que jámais negou oblata pingue a quem della 
se soccorre. 

Até agora, s6 a engenlharia, a medicina, a advocacia, constituíam car
reira s dignas. O pr-econceito social, chaga que precisamos extirpar, é que 
carreia . a mocidade para essas prof-issões. !Destruamos esse juizo falso e ba· 
lôfo que inferioriza as outra s ca rreiras, ensina'!ldo a todos que o homem 
pensa com a extremidade de sua penna "visto como, em a mbos os casos 
é o cerebro que guia e é a mão que execuba". 

O projecto de que nos vimos occupando, dada a feição que tomou nossa 
politica, t erá o patrocínio do Governo minei::o, pois na plat ~ forma de 21 de 
Janeiro, do Exmo. ·Sr. Presidente do Estado, Dr. Raul ·Soa1'es, leem-se 
estas palavras : 

"Obra é de patriotismo attrahir os nossas patrícios p ara o campo, nelle 
fixai-os, incutir-lhes o amor e interesse pela exploração da terra, sempre 
<Iadivosa ,para os que lhe pedem o bem estar e em cujo contacto se fo rmlm 
os caracteres fortes e altivos, "combatendo -as más t endencias a fazer deste 
paiz o " ?~raizo" dos funccionarios e doutores". 

E'tra nova a lvoresce no céo da IPa,trua. A loquacidade ongulhosa e en
fatuada, muito do gosto dos theoristas, cede Jogar ás bôas realizações, ao 
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t rabalho profícuo e honesto, ao estudo consciencioso, demorado e patriutico 
dos problemas que mais de perto interessam ao nosso progresso o 

A épGca é de .arrancada, e nãQ de !nerciao De .pé e para deante; o pa
triotismo lateja e freme nos peitos brasileiros. 

Livremos da hydra mais perigosa que a das fabulas dos velhos tempos -
a politica, o projecto de V. Ex o, ainda depende de ap.provação da Camara, 
!para que Q possa entregar á .a;cção, como o ideou e o•bjectivou no papel. -
L1tiz Neves o 

.A.prenoder a trrubal!har: 
(Do "Diario de iMinas", de iBello Horizoonte) o 
o Deputado Sr . .Füdelis Reis apresentou á •consideração da Camara um 

projecto de lei, instituindo a prova de capacidade technica profissional .para 
os ca<ndidatos á matricula das escolas superJores da · 'Republica. 

Esse projecto 'Virá estabelecer uma medida altamente pro<Veitosa para 
0 nosso meio, onde não existe obrigatoriedade do ensino technico-oprofiss!o
nal, quer nas escolas primarias, quer nos co!legios de ensino se(}undarioso 
o s nossos jovens patricios chegam commumente ás faculdades superiores do 
paiz sem o ca,bedal precioso desses conhecimentos, de indiscutível utilidade 
em todas as can·eiras da vida o 

Os conhecimentos basicos que habilitam os moços a se prepararem em 
qualquer das chamadas profissões manuaes ou manufactoras, constituem ele· 
mento valioso entre os •conhecimentos fundamentaes, que decidem muitas 
vezes do suceesso nas carreiras intel!ectuaes o 

.AJquelles que negam taes vantagens, sob 0 .pretexto do principio da "es
pecialização", laboram em erro, esquecidos de que esse principio verdadeiro 
está a reclamar, elle mesmo, melhor appare~hamento b asico da parte dos 
candidatos, ás profissões especializadas o 

Podel'iamos figurar aqui innumeros casos COffiiProbatorios dessa a llega
ção; mas, escusarmo-nos de d'azel-o convencidos de hla.vermos annunciado uma 
verdade axiomaticao 

·9s carreiras q<ue reclaJilam di•plom.a. universitari0 exigem, mais que as 
outras, esse lastro de a•poio o 

A elite patriota,, que dá., com razão o maior contingente para os postos 
de ·direcção d:a nacionalidade, vem dessas universid8Jdes o Chamatlos a. actua r 
na solução de •prO'blemas so·ciaes de natureza positiva os moços vindos das 
escolas supariores precisaJm estar familiaris8Jdos com o "traJbalho" o 

Neste momento de disputa pelos direitos individuaes de toda especie , 
não vemos como negar-se a conveniencia da approximaçãQ dos moços sa
bidos das diversas camadas sociaes e encaminhados, através dos c ursos te
chnicos elementares, para as differentes ~colas especialisadoras, se jam de 
habilitação m a nual ou de !Preparação intellectual e scientificao 

A escola profissional obrigará o contacto da gente de todas as origens 
soci::tes, que l'eciipro cam~mte se conhecerá melhor daquelles quõ, possivel
mente, se defrontarão amanhã na defesa de •Um novo equilíbrio socia l. 

O projeto do illustre represeDJtante de Minas no Congresso Nacional tra
duz uma necessidade momentosa, do ponto de vista social como do e ~onoml
co, alangando a capacidade productiva de obrei·ros e doutores o - L eo1•igildo 
Filgueims o 

De uma conferencia realizada no Centro ~aulista, so'b QS auspicios da 
Liga P edagogica do Ensino secundaria, pelo Dr o CHeitQr Lyra da Silva o 
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Estava organizada, senão escri-pta, esta dissertação q:mndo a Camara. 
Federal ouviu o bello discurso e tomou conheciment o do projeoto do illutre 
~::,r . Deputado Fidelis Reis . 

o que s . Ex. pretende com o seu projecto não é, creio est<::!" autorizado, 
a dizer, orgamizar de um dia para outro o ensino profissional em tod0 o 
Brasil, o que seria de facto inexequivel, é, porém, por meios indirectos, obrigar 

0 maior numero vossivel de individuas a adquirirem uma profissão m anual. 
Es..qo. senne1hante 1resulta.do tem incontestG.vrumente um gran.:ie v<-lor 

economico, m aior ainda será o seu effeito moral, que esse é principalmentil 
o que visa S. Ex., se bem interpreto >O seu pensamento. 

O qu e o projecto quer tornar obrigatorio para todo o candidato á fun
cç.ão publica >OU á .escOla superior, é a •prova de h8Jbilitação em uma pro
fissão manual .qualquer, industrial ou agricola, habilitação que o individuo 
púde adquirir onde lhe co!J'Vier e qu e deve provar em um estabelecimento 
profissional, official ou reconhecido. 

Trata-se, portanto, por asstm dizer, dle uma medida. de emergencia, que 
seu illustre a utor tem elle proprio a su perioridade de reconhecer incompleta, 
mas que prefere por mais exeq uive l, a uma organização ideal. 

T>Odos que n os interessamos pelo ensino profissional sabemos que hoje 
está passado em julgado, que é mesmo um axioma fundamental, que a13 es
colas profissionaes, ao menos entre nós, não devem ter como objectivo pre· 
parar individuas b abeis em um officio determinado, com exclusão de todos 
os o.utros . Esclarecidos pela orientação americana que é n esse ponto, a 
que mais nos convém segu ir sabem os todos que o modelo d~ escolas pro
fissionaes européas nã0 deve ser adaptado no B rasil. 

Na Eurpa existem ainda numerosas escolas profissi-onaes, ou oantes, 
escolas de officios, cujo objectivo é preparar jndividuos capa zes em uma 
profissão determinada. O espirito das instituições americanas é, porém, in
teiramente o contrario. 

Em um paiz onde não ha preconceito de casta, e onde todos os caminho' 
estão '<i'bertos a todos, o que o ensino prof issional deve pretender é dar ao 
maior numero vossivel a habilidade manual, e a cultura mental sufficientes 
para que todos possam com conhecimento de causa, escolher depois a sua 
profissão. 

A funcção que se reclama assim para as esc0las profissionaes é. relati
vamente, á edu cação manual, a mesma que h oje está admittida pelo con
senso geral, como devendo• ser a da educação secunll.aria, quanto ao pre
paro intellectual; ·a "!e prer,ara rpara a escolha de uma ;profissão e não a 
de forçar essa escDl•ha, prematuramente. 

No Brasil o ponto de vista não deve ser outro e felizmente póde-se affir
mar que, salvo divergen cias de ordem mai-S ou men os secundarias, qu 
pendem, ás vezes, do maior ou menor radicalismo de cada um. é essa a orien
tação que domina hO'je o nosso ens ino >profissional. 

Basta citar os 11omes m ais em evidB·ncia e conh ecer-lhes um pouco as 
idéas para assim concluir· João Luderitz. Aprigio Gonzaga, Coryntho da 
Fonseca, Orlando Correia L O<pes, J oaquim da Costa L eite, Alvaro Rodrigues, 
são provas s ufficientes do que affirma . 

Estará, porém, essa orientação em conflicto com o projecto do ·sr. Depu
tado Fidelis R eis? Quer me parecer que não. 

O que todos queremos evitar, combatendo a eS!pecializ1,ção no ensino pro
fissional, é a formação de classes operal'ia.s, com horizonte fechado c com 
capacidade limitada. Mas a habilitaçio em um officio que 0 projecto visx 
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~eneralizar, vae prh1cipalmente ser exigida de ind1v.iduos que se destinam a 
~utras profissões, de sorte qu e <Js males da especiali:~Jação não se farão sentir. 

A exigencia contida no proje.cto apresen1:!3)do á Camara não representa 
sem duvida a •organi~ção do -ensin() protfissi<>nal; mesm<J tornada obrigatoria 
ella não nos dspensa de trabalhar para que esse ensino prosiga no caminho 
que deve trühar. Parece assim uma medida de real unidade, embora se 
deva reconhecr que encontrará na pratica não poucas difficuldades a vencer. 

!Penso, portanto, q,ue a iniciat•iva do mustre Sr. DapUitado F1delis Reis 
~borda com clarividencia um dos maiores problemas do 03rasil e que ê digna 
de despertar o interesse de todas as classes cultas. 

Ainda ha poucos dias o professor João Ribeiro nos fez conhecer atra'VeZ 
de commentarios seus, que a opinião que de toda a educação completa deve 
fazer parte o conhecimento de uma profissã<> manual, está amparada nem 
mais nem menos do que pela alta autoridade scientifica e philosophica de 
Einstein. 

ENSINO PROFISSIONAL 

Carta aberta ao Deputado Fidelis Reis. 
(Do Oentro de Minas, de CWrveHo). 
Acabo de ler o discurso que V . Ex. pronunciou na Camara Federal jus

tificando o seu projecto de lei sobre a obrigatoriedade do ensino profissinaJ. 
Da Jeil:!Ura desse trabalho que lllle vêm dous motivos de contentamento: 

o de ser honrado com tão distincta com•panhia, na campanha em pró! d-s 
materia tão relevante e o de verificar que na alta corporação legislativa 
federal já se não dedigna de legislar sobre esses assumptos. 

Singelamente, como só o poss0 fazer, sem a competencia de V. Ex. e o 
valor de sua palavra, tenh<> 1 epetidas vezes fallado, quando de opportuni
dade, e igualmente escri•pto, sobre tão momentos0 problema. 

Eu disse a lgu res que um povo sem independencia economica, ê um povo 
em marcha para a pobreza, que o ar.rastará á degeneração e á fallenci:l. 

Vejo agora confirmado o meu asserto com esta passagem do discurso 
de V. Ex.: "tNação que não p)"{)duz, Nação ·que não enriquece, Nação que 
se não organi:lla economicamente, é Nação vencida". 

Entre muitas outras passagens judiciosas e de alto valor, disse V. Ex.: 
"Não se comvrehende que decorrido um seculo de emancipação poli.tica, es
tejamos ainda na mais estreita dependencia economica e financeira, como 
paiz devedor, carregado de dividas e compromissos que nos consomem, em 
juros e amortizações, o melhor de nosso esforço e de nossa actividade" . 

Esta situação indigna de uma raç.a. forte, "ê oriunda das falhas e defi 
ciencias de nossa foTmação mental, orientaüa por uma cultura decorativa, 
livresca, unilateral e incompleta". Emquanto aqui, prosegue V. Ex., "sob o 
influxo de uma orientação antes !iteraria do que soientifica, nos entregava
mos ao cultiiVo de u m .puro verbwlismo, para a formação de rhetori.cos e decla
ma:dores, o PO'Vo amerioamo, ao contra~rio, ia na cultura technica e scientifica 
moldar as ·gerações, que .haviarrn de impuliSionar o ·seu progresso e crear a su a 
incomparavel riqueza". 

"No Brasil não se ensinava 0 homem a trabalhar. !Degradando-se o que 
ha de mais nobre na vida humana , que ê o .t·rabalho que se relegava a:J 
braço escravizado" .. . 
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"Ao portuguez ia caber riscar pelo tempo afóra as directrizes da pov&. 
ma,clonalidade, que no hemispheri 0 austral se plasmava com a contribuição 
!Precípua de sua estirpe . 

Quaes f'inaamente as grandes theses de ordem economica, e ntão e alnda 
hoje debatidas, de modo a orientar governos e administrações?" 

"Ha tempos, seria nota de escandalo que se debatessem no Parlamento 
,questões de ordem economica em que se :fallJ.asse de criação e lavoura". 

E' irrisorio, mas desgraçadamente é uma verdade incor,testavel, o que 
nesses conceitos atfirma V. Ex. E ainda: 

"O que se vê •g eneralizada é uma instrucção exclusivamente especula
Uva e !iteraria, ICJ.ue já hocie não pre.para o •home m para a vida" . 

E' contra essa orientação erronea e anruchronica que precisamos reagir. 
Pro:fissionalizar o nosso ensino, para :fazer de cada ;brasileiro um factor de 
ed::fecti!Vo valw solcial e e'conomico, temperanldo-l'he, ao alvorecer para a vida, 
o physico e o carructer, ao .contructo das realidades, na aprendizagem dos tra
balhos manuaes". 

"Fundam-se Universidades anodinas, para virem com os seus diplomados 
engrossar a nnualmente a caudal já de si it·resistivel dos parasitas e candi
àatos a funcções publicas.,. 

"Chega a pasmar como haja ainda quem traJbalhe para manter legião tão 
numerosa e imp~·oductiva". 

"Na grande democracia americana, o homem V'ence principalme::êe 
merito que revela e ·pelo esforço .que desenvolve". 

".Só o trabarho eleva e digntfic.a o homem, .. T em razão V. Ex., operoso 
Deputado que tão distinctamente representa a terra de iMinas Geraes na 
Can1ara Federal! 

Custa a crer que após cem annos de independencia política ainda im
!JOrtemos productos do sólo, nós os habitantes deste paiz que a prodiga na
tureza cumulou de inesgotaveis ri•quezas, soíb todos os aspectos, debaixo de 
suas mais variadas ifórmas. 

Ensina,. ao inmem no Brasil a. trabalhar! ... 
Qual aria o ousado parlamentar que até ha, pouco teria a coragem de 

propôr tal causa e lograsse não cahir no ridículo? 
1
Sim, é ainda a nodoa da escravidão que pesa sobre nós. O trrubalho era 

relega:do ao braço escravo e ao 'branco o luxo e a vaidade, ou melhor, a fatui
c1ad& de uma vida o.ciosa e artificial - se rico, nababesca; si pobre, buro-
cratica. 

Posterguemos essa instru.cção UJáégas e falsa e abra~cemos novos horizon tes, 
menos estreitos, e monotonos, lá mocidade porvindoura. ·E' precsio que cada 
b!·asi!eiro novo se integre na sua personalidade. E' necessario que "ao alvo
recer para a vida" o 'brasileiro, pobre ou rico, acceite como honra uma arte 
ou um officio. Na virilidade ser.á capaz de aldministrar o seu ou a f'azenda 
publica e nunca js.mals será um vencido ao primeiro embate da for tuna 

atlversa. 
Desenvolverá o physico, apel'feiçoará o caracter e terá disciplina - ele-

mentos indispensaveis ao bom exito na vida. . . . 
Manter-se "legião tão mumerosa e im\Productiva" á custa de sacr:fwJOs 

inaduitos, emquanto os doutos economistas patrícios andam em um c1rculo 
vicioso sem uma val'VUla por onde drenar 11ovos impostos com que façam 
face á~ despezas, a surgirem como soll1bra•s apavO'I'antes. 

E' .pelo trrubalho e pela 'honestidade que o homem se eleva e se digni-

fica. 
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Praza a Deus que o actuaJ Governo venha em apoio das felizes idéas do 
distincto e inded'eso deputado, que é V. Ex., creando por todo o territorio 
patrio os estalbelecime<ntos indiSIPensaveis lá execução cabai e proveitosa do 
projecto, que certamente r eceiberá a sancção Presidencial. 

E' tempo de os !brasileiros tomarem outras directrizes .para firmarem a 
nossa nacionalidade e assim virmos a conquistar, de futuro, o Jogar a que 
temos direito, na vanguarda das nações inde·pendentes e c ultas. - Clauào
'Vino de Car valho. " 

Ensino tec'hni.co-.profissional - carta a:berta ao deputado iFidelis Reis. 
(!Do Lav01tra e Oont?ne'l·oio, de Uba.raiba). 
Exmo. Sr . Dlr . FideHs. Reis, iM. D. deputado federaJ. 
Que Deus h aja, desejo :meu e grande é, sejam ini.citiva.s e idéas ·praticas 

coma a de V . Ex., ultimamente lançadas ao juizo, ao criterio e ao debate do 
nosso Parlamento Nacional, ,prestigiadas pelos que com·porehendem o alto al
cance dellas, e victoriosas com o merecem . 

Quando no seio da nossa maio-r assem:bléa política surge um prodecto 
como o de V. Ex., instituindo a obrigatoriedade do ensino tecbnico-IJ)rofis
sional e m todo o territorio da Republica e, esse projecto é causa de dis
cussões jornalisticas e .parlamentares, pôde-se, desde Jogo, aquilatar-lhe o 
valor e avaliar-lhe o !beneficio social, visl=brando o am'PIO interesse col
lectivo. 

A' primeira vista, sem duvida, é chocante a clau sula da obrigatoriedade, 
m~xlmé. a n6s brasileiros que, genuinamente liberaes, ob~tinamo-nos a sof
frer de~~;;;. :noltls1ia que é o excesso da liberdnde . .. 

Eu mesmo, pela educação que tive, sem :freios e sem regras, com dispo
sirões e tendencias tumultuariat.S, 1que !ITie impellem a :fazer eSiforços não pe
ouenos, afim '<ie as modilficar !PaTa uma diSciplina britan.nilca, ao princilpio 
não fui dos que approvavam a idéa da obrigatoriedade do ensino technioo
-profissionrul, sobretudo porque o :projecto de V. Ex. estabelecia jprivilegios, 
taes como o da admissão aos cursos superiores e o de entrada para a classe 
do funccionalismo pulblico! 

De relance, achei-o extravagante. Depois, meditando mais sobr e o as
sumpto, é que fui aos poucos penetrando o espírito do legislador, perscru
tando-lhe a intenção, devassando-1/he a idéa patriotica . 

Por que não ser a educação technico-profissional, complementar aos en
s:nos porimarios e secundarios? 

Porque não 'ha de o ensino praUco, desde os bancos e lementares, após os 
dou~ !primeiros annos iniciaes seguir pa1·i-pass1t o ensino theorico, até o li
miar dos bancos das escolas superiores? 

E porque não ha de ser esse ensino o'brigatorio. como Olbrigatorio deve 
ser o 'Primario? 

Vamos .por l)artes, afim de, com ela r 2la, expô r a V. Ex. as minhas idéas, 
idéas de um moço cuja ·boa vontade suppre a precaridade da intelligencia . 

1• . Como todos sabem, são bastante compleocas essas questões de educa
~ii o e ensino, mas, o que ~ fora de duv!·l'l, é •que o e:Jsir.o primario (cinco 
annos por exerr:plo de noções geraes de cousas) desperta na creança curiosi
da ~e, desenvolve -lhe razoavelmente a intelligencia, desnuda-lhe a iniciativa. 
Imagine-se agora, esse en~ino ministrado com noções positivas, !)raticas de 
trabalhos manuaes, desde o deser.ho até ã confecção de peq,lCn::.-; objectos! 

Que de rt-sultados não se o.btE-Tão? 
Da sua obrigatoriedade vae agora cuidar o governo da União, segundo 

proclamam os jornaes que, nesse sentido, ena ltecem a resolução tomada pelo 
Oenemerito Sr. Dr. Arthur &rnardes, digno Presidente da Republica. e an-
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nunciada em discurso pelo Sr. João Luiz Alves, illustre ministro do Inrterior 
e Justiça. 

PeLso, que nos deibates, que sobre esse palpitante assumpto se travarão 
mL Camara Federal, deve V. Ex. pedir a inclusão, por exemplo, de noçõe~ 
praticas de jardina;gem e agricultura, de desenho e trabalhos manuaes, de· 
pois de dous annos da alphaJbetização, isto é, depois de ter a creança apren. 
dido a ler, a escrever e reso.lver as quatro operações ifundannentaes, de modo 
:Jorrente. 

E' o inicio , Nos tres annos primarias SUJbsequentes, ao laüo das noções 
~heoricas de sciencias e <Causas, mais intensilficado deverá ser o ensino i])ratico, 
com o uso de fer.ramentas e maJOhinas, levamdo-~e ailesmo os alumnos em 
visita a granjas, a esta:belecimentoa agronomicos e industriaes. 

Aos 12 ou '13 annos, com a pequena pratica já adquirida, despertar-s3-hãJ 
-p0r si as vocações. 

ISão os alicerces do eoificio. . . E o edifício? Perguntar-me-ha V. Ex. 
O edifício, é o projocto de \'. Ex., convenientemente ampliado, a;pplic?.do 

C'lm precisão e criterio. O tecto, se11á o ensino universitario, que tambem 
odeve ser re,formado de tond-en cornble. 

2°. A o'brigatorie>da!de do ensino tec!hnko-lpra.fis:;,ional, ao meu ver, deve 
ser ampla a todos os 'brasileiros. tComo? Se a maioria, pobre, não póde custear 
todo o ensi'no secundaria techni!Co -pra.fissional? Nesse caso, paguem os filhos 
dos ricos, parte da manutenção dos filhos dos ·pobres, sendo a outra .parte 
custeada pelo Estado, que, resarcirá esse sacrifício, usufruindo desde então 
o trabalho de todos os alumnos indistinctamente . 

Ademais, cumpre observar a V Ex. que provavelmente esses institutos 
disseminados por todo o Brasil deverão ter o auxilio das municipalidades e 
ãe todos os Esta;dos. E não é para duvidar que espíritos benemeritos appa
rt>çam com odonativos valiosos 

3° . • Sahindó lhrubilitados dos cursos socundarios, mais ou menos ao~ 20 
rumos, todos os moços, quer rilcos, quer pobres, .poderão sem o auxilio de 
ninguem dilatar, caso o desejem, os horizontes das suas aspirações. i\1uitos, 
incontestavelmente, a~pplicar-se-hão, aperfeiçoar-se-hão na carreira que mais 
se atenha ao seu tem1leramento, á sua vocação que abraçarão com prazer. 
Outros, poderão se sentir deslocados e tomarão os rumos universitarios, se
gundo o seu natural ,pendor. ·E todos, estou certo, formarão um Brasil novo 
- emulo da America do Norte, mas, com o e51pirito latino, vivaz, assimilador 
por excellen:cia, que tudo a;ppre'hende com frucilidade, que a tu<'!o se adapta 
;ssm relutancia. 

Em summa, meu caro e mustre a;n1igo, iniciar-se-ha com a approvação 
desse projecto uma nova época para a nossa historia, uma nova politka, a 
verda;deira 1po1itica, a •politica do trabalho, a unica poJiti'ca. que eu compre
hendo, aquella que possue uma finalidade sociologica, aquella que deve re
dimir os erros das nações, aquella que deve apagar de vez com os precon
ceitos sociaes, porque o tral:)alho é lei sa.grada, a cujo imperio ninguem pôde 
fugir. 

Muita gente achará exdruxula a idéa de V. Ex.; muitas vozes contra 
ella clamarão. Muitos o 'chamarão de visionario, que deseja o impossível, pelo 
::ttrazo mental em .que a.inJda se encO'lltra a mór pa,rte da nossa população. 

Não im·porta. A semente germinal"á forçosamente. 
!Para implantação do serviço militar obrigatorio em nossa patria, não po

deria ter 11avido maior celeuma! Intelli,gencias e idéas se chocaram. 
No emtanto, esse servi;;:o militar, praticaJdo á moàa brasilei1·a, ·com !falhas 

no alistamento, que muito deixa a desejar, já ha trazido reaes beneficios. re-
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~ultados apreciaveis que os es•piritos mais exigentes não podem desmentir. 
Ao chegar a esta cidade, em coruversa tCom o Sr. Quintiliano J.ardim. 

cuja capacidade de jornalista se observa através do seu jornal, dizia-[he eu 
()_ue o projecto de V. Ex. era uma das questões mais sérias que em trinta e 
tres annos de Republica se apresentavam na Camara Federal. 

Estava longe de lhe querer ser lisonjeiro, pois eu não o conhecia na inti
midade; a])enas externaJva o meu pensamento, da n1esma maneira por que, 
hoje, rapidamente Lh'o exponho, deixando aos outros de mais talento, mais 
competente Olpinião e mais ca1)azes argumentos. 

Das vantaJgens do projecto ninguem, a não ser movido pela má fé, póde 
duvidar. 

Por que ha de repugnar ao filho do rico, hombrear eom o filho do pobre. 
em uma officina? Por que lha de ser tão malsinado o trabalho, quando, pelo 
~uor que elle faz es·corret· das !frontes, fecunda a vida e produz a riqueza -
vida que ha de ser sempre lucta e riqueza que ha de ser sempre sa.ngue't 

Por ventura !POdemos fugir ás contingencias naturaes, quando muitas 
vezes o dedo invisível do destino nos impõe finalidades sociaes, ou mesmo 
fatalidades inevita veiJ? 

Haja exemplo,. o f,,,'to que se deu na Austria-Hungrla com a quéda dos 
HabS[)L..rgos : muitos nvbres, de un1 mom-ancu para ou~t· .•, ~e viram privados 
~as suas re·gal'a:; a~ ... :::a~ocraticas muitos burg::ez~·!.:, !!"p.:te não ~e achavam pre
para"'o~ pela eclucação e pelos ·habitos normaes do trabal~o. ficaram redu
zidos i misHia . 

Para fugirem á fome, muitos desses nobres, muitos desses aristocratas, 
muitos desses burguezes e muitos generaes fizeram-se sapateiros, cocheiros, 
carpinteiros, :pedreiros, fabricantes de estofos e tapetes, e mesmo funileiros! 

Não bastam esses !factos recentissirnos para proYa de que todo o homem 
df've ter a base de um conhecimento technico, e deve se precaver com uma 
profissã.o n ecessarLa, para as eventualidades possíveis da vida? 

Demais a mais, filhos que somos de um paiz essencialmente democr::ttico, 
não podemos nem devemos admittir que aqui se fórme sob os céos liberrimos 
àa America e especiaJmentE) nesta Chanaan que é o nosso caro Brasil outra 
aristocracia ,que não seja a do trabalho. E' esta a aristocracia do Jlrezente 
e do futuro. E' esta a politica que temos que seguir, si é que desejamos dar 
ao paiz uma geração nova e rOibusta, rforte e valorosa, nobre e heroica . 

V. Ex. verá nas entrelinlhas desta minha carta a a.mplitude do men 
pensamento, a synthese desse complexo 1programma de educação "' ensino, 
l)ar:t cuja realização muitos teem tentado com ardor e outros teem 1'racas
s3.dr sem desdouro. 

O que é certo, porém, é que todos os brasileiros de boa vontade hão de 
~pplauclir a oibra de V. Ex. como d.ignamente meritoria, como vercladeira 
ohra nB,cional. 

Ri, por acaso, al·gue.m se manifestar c ontra a clausula da o•brigatoriedade. 
V. T<lx. noilei"á respor>der citando o facto relatado em uma das chronica.~ ile 
f.ffc"lf'O d'E. ITiaunay: - "\Expulsos os jesuitas dos dominios portuguezes e 
nara SlllJP':'ir a sua falta e contra:balançar o mão eHeito da extincção do;; 
•eus Cllrs·Js, c. .;;overno lusitano tratou de fundar r.lassef' officiaes. Em São 
,,anl0 l'm .1\.1"'-,Sto de 1771, o então capit.àJO general 'D . Luiz Antonio de Souza, 
in~tituiu nma aula de geometria. Os que a frequentassem não seriam obri
.mrlos a<> ~erv\c:o militar. e os que nã.o a assistissem seriam considerados 
··onw va;tioe. inuteis á 'Republica e desnreza·dos do servic:o de sua magestade. 
ti:l'c). 

Pois bem; apezar das vantagens offerecidas e das a m eaças ln.nc:adas, pa
tPce que ninguem accorreu aos ditos cursos, para cujo funccionamento foi 
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nett!ssario ordenasse a.quelle administrador o recrutamento •para o serviço mi
litar colonial! E os paulistas d3Jquella época, para delle se eximirem, resol
veram então aprender os segredos da sciencia de Euclydes! " 
, Terminando~ cump·re-me dizer a V. Ex. que o intuito unico desta, era 
apnnas testemuD'har-lhe o meu ·applauso caloroso, o que faço agora, nutrindo 
fundad3Js eSI!Jerangas de que o Oo·ngresso Nadonal ha de prestigiar-lhe a 
no'bre idéa, tornando -a lei. 

Que Deus, com sua om1üpotente sabedoria, illumine a V. Ex., em prol 
da nação, e •O inspire sempre em iniciativas u1:eis 'com o essa do ensino tech
l~ico-pro'f'issional para maior !gloria do Brasil, o que sinceramente, patrioti
camente deseja- o amigo e admirador de V . Ex., - José Gal/ULnone. 

O Sr. Dioclecio Duarte - Não comprehendo, Sr. Presidente, como 
possa um problema de tão a Ha signilficação {Para o paiz passar na Camara 
sem as demonstrações do maior interesse possível por parte daquelles que de· 
s~.iam ver a Patria progredir e se formarem elementos capazes de determinar 
o equiJi.brio do Brasil, terra que é, na expressão de um dos nossos mais illus
tres pensadores, o esboço da humanidade !fu tura. 

?or isso mesmo, tSr. Presidente, desde que se agitou, no seio da Camara, 
a discussão a respeito do ;prublema do ensino ·profissional e technico, o meu 
espírito se deixou, naturalmente, encaminhar para ella . 

Não posso negar a min•ha mais viva e mais sincera sympathia á acção 
tio illustre representante de Minas Geraes, o Sr. Fidelis Reis, .. . 

O ISR. •FIDELis iRErs -O que muito me desvanece. 
o SR. DEOCLECIO DUARTE: - ... .que vem mostrando grande carinho, leal 

interesse pela solução das nossas questões fundamentaes. 
De facto, sa~1imos já do período, da época prOIPriamente !iteraria e clas

sica. 
Já tive occasião de, em aparte dirigido ao discurso do Sr . Mario Mattos, 

!Pmbrar a enquête R1bot, em 190/3, e á qual respondeu, com muita clareza, 
com muita intelligencia e c0m muita opportunidade, o eminente ministro da 
instrucção na França, o .Sr. S tee,g. 

"I n'eut pas rété politique - declara o illustre estadista - i! n'eut pas 
.:.tê juste, il n'était àonc [\as ·possi'ble 'de 1:enir pour nos avenus des vreux 
íormulês avec insista.nce, par les representants autorisés de la crutegorie so
ciale ou se recrute particuliêrement la clientele de notre enseignement se
condai·re. Notre devoir strict était de lui fournir l'i.nstrument I)Jratiquc qu'elle 
considerait comme indispensable à la sauvegarde des interêts et au rejeunis
~ement rte son af.!tlvité . 

L'Université ne saurait s'isoler du rnilieu social. C'est dans ce mllieu 
qu'e11e doit puiser la vie, c'est à !ui que, par un échange constant, elle doit 
f.ournir à son tour les directions intellectuelles qui décideront de not re 
avenir." 

Os espi.ritos com a .visão dara do momento, logo desco'brira.m. as causas 
originarias da chamada crise do tr(JIY!cez, que deu Jogar á enquête !Ribot. 

Eram as necessidades da hora economica que a França atravessava e 
que naturalmente dirigia as 1ntelligencias para as realidades da vida. 

Fallamos, entre nós, Sr. Presidente - nem seria eu que iria me oppõr 
a este movimento - de reformar .as fo,rças armadas; jul•gamos opportuno o 
apenfeiçoaanento do nosso Exercito e o rejuvenescimento da Marinha Nacio
nal. E para esse fim contractamos missões technicas nos iHlstados Unidos e 
na França. 
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Devemos attender ,porém, que toda esta obra de aperfeiçoamento militar 
reclama des'Pezas extraordinarias e constitue um esforco relativamente im
productlvo, se bem que de incontestavel necessidadP. . 

Se não q uizermos permanecer nos regimens dos l!liPrestimos reoetidos 
temos, logicamente, que garantir as forças economicas do paiz . 

Qualq uer trrubalho novo que se nos apresente exige o recu rso financeiro. 
para rP.>J!izal-Q. 

Sorrio, !Sr. íPresidente, q uando assisto se agitarem na imprensa, na tri
lmna popular e n a tribuna parlamentar, as idêas de modificações sociaes ou 
politicas; sorrio quando vejo tentar-se encontrar no voto secreto, C()IDO agora 
mesmo se :faz no E stado de IMinas Geraes, a solução [lara o a perfeiçoamento 
dos nossos costumes politicos .. 

O SR . DANIEL DE C'ARvAuHo - Ninguei!l1 em Minas s uppõe q ue isso venha 
resolver taes Questões . Trata-se, apenas, de experiencia que se vae tentar . 
E· uma ::1arte de nosso pro!ITamma. 

O SR. DEOCLECro DUARTE: - E' uma experienc1a . 
Sorrio. :Sr. Presiden te, quando se desfralda a ·ba ndeira de um partido po-

1\tico. estabele~endo o voto secreto. como o remedio efficaz da moralidade re· 
llllblicana e da b elleza democratica. 

Todas essas medidas, todas essas idéas podem. entretanto, ser perfeita
mente adautadas a <Qualquer systema politico, sej a o r egimen presidencial, 
sej[l, o pad amentar. sei a o republica no, seja o monarchico. 

Não nóde h aver, de m an eira al;guma, democracia, onde observamos, por 
todos os lados, homens que necessitam de elemento para viver . E. ao envez 
de lihes darmos ruquii!Jo de que [precisam, ao envez de con struirmos o seu e'di
ficio ~conomico, reclamamos o seu voto. como se isto <fosse a solu cão para as 
difficblõ ades da sua existencia atribulada . 

Devemos n os convencer que não é o regimen parlamentar. nem o súf:fra
::io universal. nem o voto secreto , desta ou daquella maneira applicado, nem 
o systema federal, que constituem o ideal democratico. Emquanto existirem 
11uma sociedade classes privilegiadas, a democracia, a ver dadeira democracia 
ocial é completamente utop.ica . 

)Ta Europa, a existencia das classes miseraveis fez fracassar a democra
cia, confor me muito bem lembra illustre publicista americano . E' impossível 
haver :1. igualdade onde a miseria domina a grande maioria da população . 

A democracia impõe primeiramente certo ,grão de independencia eco 
nomica . O homem que não possue o que comer, com que abrigar-se; o ho
mem que não swbe se desejando tra,ba lhar, -póde amanhã encontrar trabalho : 
c homem que ~ e encontra lá mercê d~ todos os azares que, de um. instante 
para ou tro , póde encontrar-se na contingencia de morrer {!e fome, este ho
mem não é propriamente um homem, é um instrumento que qualquer outro 
homem utiliza quando lhe convenha. Póde ser esse homem um cidadão na 
nccepção democratica da pala.vra? De maneira alguma. Logo o primeiro de
ver da democra~ia é t ransformar esse instrumento numa força capaz de pro
duzir, de accôrdr, com o pensame.nto de Henry Michel em "La D octtine Po
litique de la Democratie". 

P redicar direitos a:>oliticos, ante de <pro•porcionar ao ·POTo os meios de 
alimenta r-Re, de abrigar-se, de preen cher -os meios mais rudimentares da 
existencia , positivamente, sen'hores, não passa de uma ironia ou de uma 
!rmcura . 

~em outra tem sido e vem sendo a doutrina dôs nossos ideolo,gos, dos 
ncssos reformadores, dos noilsos r evolud onarios , acom pan hand o sempre de 
Perto os democratas theoricos do mundo interior . 
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1 Faz lembrar o acto romantico da aJbo!ição. Sem prevermos o desequi
líbrio economico do paiz e o res>peito á prO!priedade que a lei, justa .ou injus
tamente, garantia, proclannamos a lifoerdade da raça negra, desmantellando, 
<la noite para o dia, a organização do tra.balho agricola e conservando, ao 
mesmo tempo, os irufelizes na mais completa ignorancia, sem assistencia de 
Pspecie a1g1.lJ!na, tornando-·os assim tão oaptivos quanto ante"I"im·mente. 

Teve razão o 1Sr. José Au.gusto, um dos espíritos mais brilhantes qu6 jâ 
passa;ram ;por esta Casa, com a visão clara de todos os nossos problemas, 
quando, tratando da educação nacional, aiffirmou ser impsosivel existir demo
cracia 11um paiz de analphwbetos. E eu a.ccrescento ás ·palavras do talentoso 
conterraneo, a quem rendo sempre o culto da minha admiração e da minha 
estima, ser impossível existir in<dependencia, fundamento logico da \lemocra
c:ia, entre liomens que por não saberem tralbalhar vivem lJaupen·imos num 
paiz onde tudo produz e as riquezas sobram. 

Pensam certos ideologos que a miseria do povo se corrige oor mei'l de 
revoluções. Anuinando o paiz, estão convencidos de que trabalhaAn pela de
mocracia, quando o que isso dete1·minn. é apenas a ia-ualdade rla misel'ia. 

O remedio para o actual desequililbrio se destaca em n68 mesmos. e n 
corrigiremos tra:balhando {Para garantir ao 'brasileiro de ho.ie e á sua prole as 
bases nessoaes e sociaes da segurança, do bem estar e da prosperidade, ail'im 
ce que perpetuem sua. estfrpe. pois é. como lealmente assegura n Sr. Alberto 
Torres, o nosso dever natrioti..co e o nosso dever humano . 

A Allemanha foi. no Velho Mundo. o primeiro ~aiz que, desde o governo 
de Bismarcl,, resolveu o problema da democt·ach moderna. acalbando, por 
meio do socialismo do Estado, com o pauperismo uue reinava entre a ).)ODU

la<;ão germanica. E. para isso, a Allemanha sentiu que nas palavras de Fre· 
tlerico se encontravam o exacto consel•ho e a verdade absoluta daauillo c:ue 
necessitava fa?.er. 

Devia comecar sua reforma política e social, :preparando os rfuturos ci· 
dadã.os da patria germanica, :Proporcionando-lhes os instrumentos necessarios, 
""'Lra. que elles pudessem construir o edifício ma>gestoso da,quelle pai~. Sr. 
Presidente. depois da guerra civil, nos Estados Unidos, reuniraAn-Sfl os mais 
notaveis políticos, para decidir a maneira !Pela qual se devia fa:ocr a reforma 
das Universidades e estabP.lPcer um nro.e:ramma de ensino. em todas as uni
dades da America do Nort.e. 

O g-overnador de Nort.h Carolina. contrariando as idéas de todos aquel!P.• 
Ollfl compare-ceram á memoravel r eunião . lembrava aue a guerra civil havia 
determinado em tod11 a Reoublica uma miseria wbsoluta. E, assim sendo, 
ocndevava o governador de North Carolina. o aue se tornava imnrescindivel 
:fazer era ensinar o povo a. trabalhar e a <produzir. 

Mais tarde, quando estivesse resolvida a tremenda crise .financeira, tra
rtar-se-ia de ru,primorar a cultura do povo, elevando-lhe o nivel dos seus co
Dbe'citnentoS' scientid'icos e literarios . E é justamente o que a l.Ji se procura 
aP.:ora fazer. nor iniciativa da celebre Universidade de Prlnceton, de aue fôra 
:·eitor o presidente Wilson, da Colum•bia, ode Harward e de Ya.le, esses magní
ficos laboratorios !ia mentalidade norte-americana. 

Sõmente depois que a grande Republica conse·guiu attender ás varias 
necessidades economicas e financeiras tratou de melhorar o stand!M·t dn, r.ul
t;Jra aue alli exist<~ . 

E' que, Sr. Pres·idente, devemos sem lduvilda estalbelecer a educação do 
novo de a.ccôrdo com as necessidades do m01nento, e estas são as de ca:r:l.ct.er 
eC'onomico, no actual período da vida brasileira. 

Por certo, não ·citarei o grande ;:,hilosuho allemão Einstein - como o fez 
o nobre re<Presentante de Minas Geraes - porquanto esse sa.bio não poderia 
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aconselhar ao iBrasil regimen educativo ou uma cultura nos mesmos moldes 
da que reclama o povo allemão. 

O SR . FIDELIS REIS - !Si elle aJconselha á lO..lle(rna.nihà a aprendizagem de 
um ofificio, melhormente poderia lfazel-o qua nto a um paiz como o Brasil. 

O SR . DEOCLEJCIO Du~TE: - De facto , IJOderia ser 0 insig'ne pensador cari
nhosamente ouvido num •paiz co.mo a A.llemanha, ou como a Tcheco-Slova
quia, que acalba de realizar a mais !completa e a mais be!ia reforma do ensino 
secundaria, estrubelecendo o que a iPrussia, após a guerra, em 19.2•2, instituiu 
;oo a deJ;Iominação de Deutsch-ober-Schule, e fazendo da escola secundaria, 
não uma escola para classicos, ])ara simples profissionaes ou technicos, mas 
exigindo aquil!o que pôde ;faz;er t anto da cidadã como do cidadão tcheco
slovaco - porque alli a mulher tem os mesmos direitos politicos que os ho
mPns - uma conhecedora ou um conhecedor proifundo da historia, da língua 
B de todas as oforças SOCiaes e economicas da. patria, desenvolvendo, sobretudo, 
G or.ivismo e não buscando toi·nar o cidadão inadaptavel dentro do seu meio. 

O SR. FroELrs Rms - V. Ex. julga que o conselho de Einstein não seria 
acceitavel para 11ós se e!le ·quer coisa tão rU'dimentar, se ::o..cha flU e na. Allema
nha para todos os individuas, deve ser eompu!saorio, o ensino de um officio? 
Que haveria de mal nisso para o Brasil? 

O SR . DEOCLEcto DuARTE: - Responderia ao 11obre Deputado - autor do 
projectú por mi:m ·considerado urrn.a das iniciati-vas mais nobreG e patrioticas 
que temos tido - que não, se póde cl maneiQ'a a lguma estabelecer o ensino 
technico-p<!'o:fissional, num paiz como o nosso, sem que se ;pl'oceda como n o 
Allemanha, '!la B€>lgica, no;s Esta dos Unidos , na Suissa , - esta ultim~ of.fere
eendo um dos exemplos mais benos e interessantes em todo o mundo - isto 
r> . sem adaptar, como fundame:nt 0 do, ensin,o profissi onal e technico, o insti
tuto de -orientação profissional . 

O Sn. FroELIS RE!Is - E' o que •ha de se -originar do meu projecto,. 
O 8R . DEOCLEcro DUARTE : - Antes de se exigir obrigatoriamente 0 ensino 

prod'issional, antes dos nossos d irigentes se preoccuparem com o seu desen
volvimento, urge C1'911t· o instituto de orientação profissional . Do contrario. 
iremos estabelecer um douterado. de marcimeil,os, um d·outo.rado de carpintei
ros, um doutorrudo de pedreiros, bachareis en1 •car,pintaria, bachareis em mrur
cenm·ia, .baohareis 6ln artes 1necanicas .. . 

O St~. FIDEL!S iREis - Fra'llcamente, e·ntendo que 11ão haveria inconveni
ente algum nisso . 

O SR . DEOCLECIO DUARTB: - ... transformado 0 , brasileiro duplamente 
num máo jurista e num mão carpimteiro, o mão advogado e o m·áo marce
neiro; o m~o medico e o mão :ferreiro, dll'plica•ndo o defeito que profundamente 
lamentrumos, eis o q ue lteriamos 

Dizem - e eu. ha 'pou.co. ac·centu i'lva. pera:nte o illustre ~utor do proie
cto - aue :possuímos no Brasil excesso orle .bachareis, de medicas e de en.:re
nheiros . E ' um et"l'O 'j)rofu'lldo ·e absoluto. Nã,o temos excesso de bacharei'l. 
como tambem não temo.s de juristas. na alccetPcão em que deve ser tomada a 
palavra . 

As necessidades contemporaneas d€> todo o Brasil e do mumdo intP.iro exi
gem e aconselham a t ransfo11mação da mentalidrude do jurista que não deve ser 
moldada nem orien tada ipe.Jos amtigos ,principtos romanisotas. O jurista devf>. 
porém, de accôrido •com as exigenocia;s capitallistas da época, conhecer, •perfei
tamente, os ensinamentos econom·i'cos, mane jar toodos os dados estatis.ticas, 
transformando-se, assim, em elemento propulsor do progre so economico de 
r.ossa ·patria. 
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Em face do illustre autor dor ;projecto, buscaria, Sr . 'l?reidente, collocar 0 
exemplo typdoo do paiz rp·ropriaroente rpiOOiletario , e O!Ilde a dictadm·a do o;pe
rariad0 é ac())nse'l!hada e .considerada como a salvação rda vida universal. 

Que faz a~ora, entretanto, ro l()(lmmissaJrio da Instrucçã,o da Russia, o Sr. 
Lunatscharsky? Fundou as Arbeits Fakulta-t, isto é, as F aculdailes O<perarias, 
que teem <por rfim dar, num <periodor relarl:ivamemte curto, ao proletari.o Ul'ba.no 
e aos cam.pe.sinos . a lnstruccão média 10 u e Lhes c onsinta a m a tricula. na Uni
ver,sidade ou Institutos teohnioos superioil'es. 

Em 1920, o numero de a lumnos que constituem a primeira turma era de 
215 orperarios, sendo rque de 1920 a 1926, as ifaculdaile~; Ojperarias haviam for
mado 34.000 alumnos. 

Segundo o i])rofe.ssow tA. CP:inkewitsch, existem actualmelllJte na Russia 71 
Universidades. Para uma ,populaçãJo escolar de 110.000 a,lumnos ha um pro
fessorado de 11.414 membros. 

Sómente Mosc())u tem 6 Universidades. A primeira de11as rpossue o mesmo 
caracter das Univer.sidades alriemãs, ,sendo a segunda a antiga Un1versidaide 
feminina reformada. Esta serve actualmente ;para a formação do rpil'ofesso
rado . 

As outras til'es são: a "Universidade do Occidente", a "Universidade cto 
Oriente" e a "Universidade Ohineza" . Todas ellas €Sipecializam o ~>litudo d::L'I 
scienc ias rpoliticas e econmnicals. 

Nota-se, consequentemente, seria pit'eoccupaçã.q de formarem os actuaes 
detentores do gravemo r u sso uma élite que seja a .garantia do adual reglmen, 
orientando a massa immensa da população). 

As élites oorã.o sempre, Sr. !Presidente, as forças que diri~m e governam 
as camadas inrferio·res, em toda a <parte . 

Oon.stituir esta élit'e, <patri•otica, sabia, desinteress3Jda, insensível a explo
rações e a ibypocrisias, energica, perseverante, desassombrada, é para o iBrasil 
uma das necessidades mais rpal.pitantes . 

Nã~ quero alongar-me .na discussão do projecto, j á aqui a-mplamente de
ba1:ido . .Accentuando, porém, a sympathia, que me merecem as idéas do seu 
mustre autor, devo declarar ,que não vejo e;fíl'iciencia na sua applicação, sem 
que ao la do das escolas Lechnicas se criem ors "I;nstitutos de orienta<;:ão pro
fissional". 

Pasca;J já dizia que nada é mais difrfidl á vida de um homem do que 
f'scolher a 1Jl'()rfissãJo que deve seguir, aquella que melhor com;pense o seu es
f•orçQ na s ociedaJde, mrus ainda se;rá a uma oreança de 10 annos, ou a um 
rapaz de 14, egresso do curso secundaria . 

Si eu ~)udesse, entretanto, terminando estas pa}avras, formular um voto, 
seria para que se leV'arntasse, em todos os Estados do Brasil, um instituto ef
ficiente de educac:ão profissional, um estrubelecime;nto verdadeiramente util <'!e 
ensino teohnico, 'fazenuo o mais agradavel <possível a terra do interioR·, tor
'1'!ando o rmais emca:ntaidrOira possivel a vida d,os caro~)OS, a:fim de rque, rsr. •Pre· 
"ident., e S·rs. D eputadoiS, o !POVO nã.o abandonasse esses cal11!])oS, não aban
donasse as fazendas ,para viver a vida seductora e aprazirvel das cidades movi
mentadas. O que, natura]m,e.nte, mais attrahe o trabalhador rural, é :fazer da 
terra uma estancia Ide rprazer, um campo agradavel e alegre. Devemos, pois, 

nraizal-o no ambiente em que elle nasceu e n 0 solo• em que irá 'Viver, fa 
~;end·o-o prosperar, com intelligencia e actividade. 

Assim, Sr . Pres ide nte, teremos, cria.ndo a riqueza individual e publica, 
conseguido arquillo. de que m a is necessitamos IIl.esta lbo:ra, - o forta.lecimento 
economico da patria brasileira, 1)0rque sem esse :t'or.talecimento nenhuma es-
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cola util é capaz de se desenvoUver, nenhuma universidade eif.ficieute é caJ,pa.z 

de se crear, n enh11ma solução patriotilca •é crupaa; de se aJlca.nçar . 
Urge, IJ.YOrta.nto,, produztr. lEis 'O r>ro.blema ibrasileilro da época. contempo-

1-anea. E, prura :produzir, é necessari0 que .o trabalhador sa~ba verdadeira
mente tra!balh rur. (llf~~it:o be·rn; muito bem O orador é -vivamente cumpri
mentado). 

O Sr. José Maria Bello - Sr. Presidente, V. Ex. conhece o ,p ro.fundo 
constrangimento que tive de vencer 'Para ·fallar perante a Oamara. Habituado 
a traduzir pela ·penna as minhas idéas e pen samentos, fallar ou, m esmo, ler 
~m ;publico representou sempre 1par a mim amargo. S!l!crificlo. Não foram ge
nerosos para comrnig o os deuses a m avei·s; nenhuma das primorosas virtudes 
de orador, que tanto erna.lça.m algumas ;f'i,guras desta ICasa, elles me permitti
ram . Perdorur-m·e-hão, [}Ois , 'V. Ex. e a Camara a il.eitura de algumas !paginas . 
~oro que venho cançar a attenção dos r aros 'COl'legas que m e ou vem. (Não 
apoiados geraes ). 

1'11endo a ssignaüo vencido o r>arecer do emine r.te Sr. José Bonifacio sQibre 
o ensino technlco -profiss-ional, juJ,guei do meu dever eXJp!icar aos meus nobres 
collegas, com um desenvolvianento que não cabia nas razões do meu voto na 
Commissão de Fina n ças, os motivos da minha divergencia doutrinaria. 

!Preliminarmente, devo declarar que me n ão animou nunca n em me anima 
nenhum desejo de polernica em ton10 de t ão debatido assumpto . Aliás, como 
bem sabe V. Ex . , trata-se de m a teria já vencida nas duas Casas do Con
gresso. A nós outros, que pomos algumas duvidas soibre a maravilhosa ed'.fi
ciencia do projecto Fidelis Reis, resta-nos a,penas a OP'Portu nidade de forn>u
Jar certas res-tricções innocuas, não tanto comtra a idéa geral que o inspira, 
mas contra a fôrma em q ue o vasaram . Toda a Carnara srube que a necessi
dade de desen v<Jl'ver-se o ensino technico -pro.fiss.ional é um truiEmo indis
cutido . Faltaria apenas indagar como processar-se este desenvolvi!!lento e 
que alcance e.Jle tem ,na complexidade da educação. 

Pa.rece-me, Sr. iPrtsidffilte, que o ensino technico não absorve o problema 
educativo brasileiro, e oparece-me igualn>e nte que o projecto Fidelis R eis, con
vertido em lei, não attingirii: o obdectivo com que son'ha o seu illustre autor . 
Sem ser esiJ.)ecialista em questões de ensino publico, tive cedo a minha curio
sidade de 01bservWdo•r ruttento das •co11sas !para ellas <voltada. Conw todo o mun
uu, jul:go conhecer as falhas e os erros da formação intellectua.l e moral da 
juventude do nosso paiz, uns peculiares ao nosso meio e, portanto, ao alcance 
immediato das nossas provildencia.s, ou t·ros mais geraes, q ue se enquadram 
perfeitamente no problema universal da educação. Relevar-me-ha a Camara 
que summarie algumas idéas, :veilhas, de 1certo, mas orllportunas sempre, sobre 
o assumpto, antes de c hegar á critica dos termos do projecto. 

Em um ,ponto de viSita gerall, iSr. if'iresi'dente, .não ha n enhum e;,caggero 
de pensamento ou de iphrase, em se atfirrnàndo que o problema universal por 
excellencia da 'hora presente, como d'oi <J de hontem., como será o de amanhã, 
{; o da educação, porque elle condiciona todos os outros, que tanto preoc
cupam os pensadores e homens de Estado. Em resumo, o esforço millenario 
do homem sobre a terra, bem deprimido na palavra ci-vili zação, consiste no 
domínio sobre a Na tureza e no aperfeiçoam ento constante dos proprios ins
tinctos e sentimentos , para ch egar, um dia, ao· ideal de uma vida farta, har
moniosa, tranquilla e d'eliz. E' pela melhor cultura do caracter, da intelli
gencia e do corpo que as gerações que se succedem poderão sonhar com o 
a.Jvento da nova era . Po·upemos aos nossos d'ilohos os erros da ignorancia, da 
maldade ou da fraqueza em que incidimos ... 
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Um ligeiro olhar retrospectivo s~bre a Histeria Universal basta para mos
trar-nos a ·falta de justo equilibrio na evolução humana. Emquanto a civili
zação material conseguiu vencer •quasi todas as forças mysteriosas da Na
tureza, pondo-as humildemente ao nosso serviço, num esforço assombroso de 
intelligencia e trwbalho, o progresso moral e politico da especie se vem ope
r:mdo com lamentavel lentidão e precariedade. De certo, é incommensuravel 
a distancia que medeia entre as hordas primitivas e a Humanidade civili
zada de hoje; não menos profundo, todavia, deve ser o abysmo que separa a 
vida actual da luminosa Cidade-.Futura. Conseguimos organizar uma socie
dade policiada, d'ixando certos preceitos universaes de justiça e moralidu.de. 
Os sentimentos de piedade e solidariedade humanas teem um alcance de que 
z,ão desconfiavam as civilizações antigas. As grandes religiões semiticas de
ram á civilização do' Occidente a idéa de uma finalidade mo·ral, que o mundo 
pagão desconhecia e cuja ausencia teria sido a causa primaria da destruição 
in.gloria do Imperio Romano, que conseguira, entretanto, formar uma nitida 
c0nsciencia po.Jitica . Mas nenhum dos •grandes problemas moraes e sociaes 
que affligem a Humanidade e que o desenvolvimento extremo da civilização 
material agJgravou, como a guerra entre as nações, as tristes desigualdades 
da vida, o duro egoismo dos fortes e a revolta dos fracos e vencidos, !foi re
solvido . Sentindo agudamente os erros e os crimes, q ue afeiam e amargam a 
vid::t, debatemo-nos até hoje em formulas vãs e sonhos generosos, incapazes 
de criar um estado de cousas, mais digno da nossa intelligencia e sensilbli
dade. Acredito, Sr. Presidente, que nem sempre resultarão inuteis os esforços 
feitos neste sentido pela pequena elite, que resume e glorifica a especie hu
mar.a, 10, 15 ou 20.000 homens, que um pouco por toda a parte, pensam e 
constroem, pela propaganda escripta ou oral das idéas. O fru'Cto do erro será 
colhido um dia lon,ginquo . . . 

O seculo XX tem que redimir os erros do seculo passado e completar-lhe 
a obra de .grandeza material, pelo aperfeiçoamento moral e social. Como e 
quando? Eis justamente as perguntas que se entrefazem os homens de pensa
mento e que guardam o antesa:bor trag:ico da interrogação da esphingl" de 
Thebas ... 

Theoricamente, o dever primordial do Estado moderno é preparar igual
mente todos os cidadãos para a concorrencia da vida, dando-lhes condições 
iclenticas de exito . lEvidentemente, nem ~Jihures e muito menos nos paizes 
como o Brasil as contingencias economicas lhe permittem o cumprimento in
tegral de tal dever, que por si sómente justid''icaria a sua existencia. E!b'var 
a nivel moral e intelle>ctuaJ de todos os cidadãos pela Escola Unica ou pelas 
!<.;~colas éParallelas é uma tarefa ,que não póde ser realizada de uma só vez. 
Temos que inicial-a paulatina e 'harmonicamente. No seculo passado, eon
quistou fóros de questão vencida a necessidade de preparar-se especialmente 
uma alta elite pensante, lá ,qual caberia a Inissão de dirigir a massa anonyma 
e inculta. Em verdade, foi lformid31Vel o esforço de intelligencia e cultura, 
feito em cem annos de universidades e laboratorios. Mas sabem os estudiosos 
desses assumptos quão frrucos relativamente resultaram os fructos colhidos, 
pelos defeitos da orientação seguida. Tendo destruido pelo excesso de espirito 
critico, de sensi-bilidade Jitteraria e de exe·gese historica as forças religiosas 
que poderiam ,guiar a Humanidade, não souberam os pensadores do seculo 
:XIX, nota melancolicamente (Fouilée, formar um ideal philosophico, capaz de 
dar á vida o sentido moral que eiJes J.he arrancavam. Falhavam todas as 
theorias e systemru&, a começar I]Jelo (Positivismo. Por isto pn,esm o, o mais lu
cido, o mais sereno, o mais completo talvez dos histcriadores modernos, 
Fustel de Coulanges, p coguntava, no fim de sua carreira, qu e resuH:adcs pra
ticas e beneficos, acaso, chegara a 01bra formiclavel da exegese historica e re-
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iigiosa . Talvez a um determ1n3Jdo pessimista, em que se estiolavam espiritos 
da ordem de 'Taine ou' a um scepticismo elegante e desalentado da especie de 
Henan que, depois da maravilhosa exegese das "Origens do Ohristianismo", 
concluia perlidamente que a melhor virtude de J esus teria sido a de sorrir 
da propria obra . . . 

Procurar fovrnar a m.en1alid3Jde nova, que reclinürá o mundo. eis o dever 
d& todos os homens, capazes de estudar, de pensar, de actuar ou de realiza.r. 
Eu, de mim, Sr. Presidente, classico ou theorico, que, gemerosamente me 
qualifiquem, não creio .que a orientação exclusiva para o ensino pratico re
~olva o problema . A instrucção technico-prolfissional é um simples aspecto da 
tarefa berculea de preparar e adaptar á. vida as gerações de amanhã. Quando 
na.s mJnhas no-ites crueis de insomnia me •pruss-a pelos olhos !fatigados a ante
visão panoramica do Brasil dos nossos neto-s, não o vejo apenas como co
loossal officina 1necanica, onde milhões de homens, duros, egoistas, crueis, se 
comprimiam, entre machinas, na ifebre ardente do dinheiro. Ao meu patrio
tismo, talvez um pouco romantico, não bastaria preparar para as gera:;ões 
vindouras dos brasileiros, u-m alto standa1id. de vida material, pelo accumulo 
de riquezas mal dis tnibu!ildas, ;pella facilidade >das 'Cousas tan·giveis. Elle exigiria 
muito mais - uma democracia de vontades conscientes e esdarecidas, uma 
alta concepção moral da vida, um sentimento mais puro de justiça e equidade, 
~;ma tolerancia mais larga, uma solidariedade mais estreita entre os filil:ws .. . 
A grandeza da Allemanha impediu, porventura, a formação da mentalidade 
medieval de Guilherme II e dos J'tmke?'s prussianos? A riqueza dos Estados 
Fnidos evita, acaso, as chagas da sua brilhante civilização? 

O velho Spencer delfiniu no seu livro classico a finalidade da educação -
A prepa1·ation for complete l ivvng. HOW to live?·, that is the es.sentiCLl question 
for us . Not to l ive in the mate?•ial senseo only, b~tt in w-là-est sense. Em CLàj~tt
?otent to live, transformaram alguns escripto!I'es americanos o CO-mplete l iving· 
de Spencer . .l\fas sob esta ou aquella iforma ou no proprio pragmatismo de 
William James, pa ra o qual a marcha da educação se resume em adquirir 
idéas e concepções, a essen cia verdadeira do pensamento é a m esma - educar 
& adaptar o homem ãs condições presentes da vida universal e da v ida es
pecial do seu paiz, e dar- lhe . tambem a capacidade para progredir, para r ea
lizar al•guma co usa melhor do que a .que existe . 

Nas entrelinhas do projecto [Fidelis iReis· resalta facilmente a profunda 
rlescrença do seu a utor no alto ensino cla.ssico e especulativo. Para S. Ex. a 
i:'lstrucção tecfrmico-profissional resolve a utomaticamente o problema que 
tanto inquieta os mais generosos e poderosos espiritos contemporaneos. Por 
i>to mesmo, a ella subordina todas as modalidades do ensino. Dêem ao ba.
charel, ao medico, ou ao emgenhe>iro, todos e'Lles, de res to, technico-pl·o.fissio
naes, o conhecimen to apressado de a l·gum officio e transformar-se-ha a men
talidade brasileira. Não no abala nenhuma restricção, n ão no demove nenhum 
argumento. Sem nenohum signal de malicia, a crença do illustre Deputado 
mineiro na efficiencia infall ive~ do ensino technico faz-me lembrar a inabata
vel convicção de P anglÓ'Ss na harmonia pr.eestabelecida das cousas. Este 
amavel philosopho, aliás excellente e invejado professor de physica expe.' 
mental do Cancliàe, estruva profundamente convencido tde que tudo, no melhor 
<ios mundos, tem as suas •causas e elflfeitos . G uerras·, t erremotos, pes.tes, cOim 
:•licadas .genea.lo-gias da syphi!is, n ada o pertur.bava. 

Afastem a causa, cessará. o effeito ... Multipliquem-se as es<:u}a!; profis
sionaes, deem a cada jove n brasileiro um officio pratico, e esta•:á. salvo o 
Prasil. Discipulo um pouco re tardado dos m ethodos objE'cti 'TOS :te Bacon, o 
meu nobre collega r enova as velhas idéas que tamanha repercu;;são tiveram 
11c seculo XV1:I na Inglaterra e entre os discípulos de Rousse:1u, convencido 
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taLvez de que representa sosinlho, •oom os commoventes a.pplausos da douta 
A9sociaç;ão Commercial, a cor rente moderna do pensamo:nto. Nós outros, que 
tentamos ver na educaç;ão aLguma cousa mais do que as "co usas praticas" 
somos simples rhetoricos, mentalidades incuraveis de letrados e sonhadores, 
•üheios ás as peras realidades contern·poraneas . .. 

Mas, Sr. <Presidente, não desejo prolongar indefinidamente um debate 
acadernico sobre idéas que me são caras. Analysernos mais de p?rto o pro
j ... cto ll'idelis Reis. A proposito do roeu voto na Comrnissão de F'inanç;as, dizia
me espirituosamente o meu n obre collega pelo Rio Grande do S ul, Sr. Os
waldo Aranha: "Li o seu voto. Você fez-me lembrar um o~ador 1 ruguayo 
qne ouvi em uma cidade fronteil·iça . O homem falou, divagou sobt•e mil cou
sas geraes. L!i)m certo momento, elle m esmo exclamou: Bu ;nl). Elasta- ora 110 

h e hablado mas q1te de pampUnos. AhDra voy habla1· en 1·ealidad . .. " A,pplico de 
novo el cuento. Hablemos en 1·ealidcu:le . . . 

Acceito sem esforço que a proposição de lei, que tomou o nome do illustre 
Deputado mineiro, attenda, em principio, á inilludivel necessidade da educa
ção brasileira. Precisamos corrigir a tendencia tradicional dos nossos jovens 
patncios para as caxreiras hberaes e !Para a lburocra;cia. A1cançará o rprojecto 
l<'idelis Reis semelhante fim? Antes de tudo, Sr. !Presidente, parece-me que, 
nelle, não fircou Ibero definido o .que é enffino technico-·profissional. A Enge· 
r.haria, a Medi-cina, o iiJropl·io Direito são carreiras technico-profissionaes, ... 

O tS>R. FIDELIS Rmrs - Constará da parte regulamentar. 
O SH. JosÉ !MARIA BElLLO - .. . embora o que contenham de sciencia pura 

ou app!icada. Naturalmente, a intenção do autor do projecto foi a de per
mittir aos estudantes de primeiras lettras e de humanidades o ccmbecimento 
de uma arte ou officio manuaes ou mecanicos. No voto da Commissão de 
Finanças, expuz o meu ponto de vista ,quanto á obrigatoriedade, nas escolas 
primarias, do que o projecto erroneamente denomina ensino technico-profis· 
sional e que melhor se definiria - a1blas de tra-balhos mamuws. Nos prirnei
T01> annos da vida, explica magistralmente William Ju,mes, o instincto de 
eonstrucção é o mais activo de todos. Mesmo em destruindo, a creança quer 
conhecer o segredo material das cousas, para reconstruir depois pelas suas 
proprias mãos ine:x;perientes e inquietas . As lições de co usas e os trabalhos 
manuaes servem excellentemente a esta tendencia natural, depressa esquecida 
nu, juventude, porque a educam, a disciplinam, fazendo desviar, ao mesmo 
tempo; os excessos de actividade vital. 

Antes da adolescencia, o espirito do homem é incapaz de apprehender o 
[cspecto .rubstracto das cou.sas. Só as realidades immediatas ,que tocam os sen
tiào's o interes,arrn. O trraJbalho manual na d·nfancia e, mais ta1' de, as e::o.."Peri
encias de ater.ier e de leboratorio darão ao homem, diz o psychologo norte
americano, a "instrucção da con1,11lexidade da Natureza e lhe mostrarão como 
uma. idéa abstracta ê incapaz de traduzir perfeitamente o phenomeno con
creto". Mas impõr aos estudantes das escolas primarias e mesmo secunda-
1 ias a educação do tacto, da vista, do gosto artístico e do ouvido pela pratica 
de trabalhos manuaes, do desenho, da modelagem e da musica não significa 
impor-lhes o dever ele um preparo technico especializado. 

Sei bem que não é tfacil fixar as fronteiras entre o ensino primaria e o 
secundaria. A tendencia universal da Escola Unica é justamente para con· 
tundil-as e identid'ical-as. O processo biolagico e sociologico da Educação deve 
ser theoricaJn1€nte um só, acabado e i11tegral. 

Dahi a razão de ter escripto meu voto e repetido no principio deste dis
curso que o dever do Estado é dar a todos os cidadãos uma instrucção com
pleta, que venha das primeiras lettras ás portas elas escolas especiaes e das 
1:;niversidades. 
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Acceitamos como uma contingencia dos factos a divisão schematica e 
um pouco artificial do ensino •primario, secundaria e superior. Estará o Es
tado quite •CO(ITI a .sua cons:C'iencia si conseguir oproporcionaT aos cidadãos uma 
instrucção ·fundamental, especie de rpequeno c01'riculwrn basico ,para a vida 
de todos os dias? 

Os mais modernos escriptores in•glezes e norte-americanos acceitaro e 
defendem esta concepção da Escola Nacional. 

Ruediger, por exen1plo, oprofessor de Psychologia Educacional da Univer
sidade de Jorge Wa:hsington, escreve (PrincipZes ot Eà1bcat-ion), que "a es
cola primaria serve para a :funcção selectlva na variedade de caminhos qua 
se abrem na vida dos cidadãos". 

Concluido o curso ,primario, os alumnos mais capazes pela intelligencia 
ou applicação, ingressaJlll no curso de humanidades, ao cabo do qual se en
contram as novas bifurcações dos altos estudos especializados ou universita
rios. A maioria, entretanto, deve passar das escolas primarias para as es
colas de artes e officios urbanos ou ruraes. O alumno seleccionado, que se
gue o curso de lettras ou de sciencia, nada tem a ver mais com as profissões 
manuaes. Presunmidamente, a educação basica dos seus sentidos já foi feita 
c colhidos os seus effeitos physiolo.gicos e ,psycholo.gicos. No d'undo, exigir 
que um universitario conheça a arte da carpintaria é tão absurdo quanto 
exigir, de um carpintei-ro, o conhecimento das theorias da relatividade de 
Einstein. 

O ideal de certos sonh!\odores hindús, do homem .que se basta a si mesmo, 
que se alimenta do que planta, e se veste do que tece, é uma utopia irrea
lizavel. A especialização das [uncções e carreiras é um aspecto fatal da di
visão do trabalho, tornada cada vez mais implacavel pelo progresso da vida 
social . Cc1mo estJheta, sou um Ruskiniano, mas com0 ihomen~ do meu tempo, 
confol'mo-me perfeitamente com o triumpho da machina sobre o ,primitivo 
atelie?· artistico . . . 

Em nenhum paiz, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, modelo& 
classicos da educação pra.tica, nem no Japão, exemoplo admiravel para as na
çõos como a nossa, oporque ê o de um paiz que improvizou em 30 annos a sua 
nãmiravel civilização occidental, ninguem ,pensou jamais em confundir cousa'l 
dispares, como ensino classico e instrucção technico-proil'issional. Em um 
livro de antes da guerra - Japanese Eà1wation - série de coruferencias rea
lizadas na Unive•rsidade de Londres pelo 'ba11ão 'Dairoku-Kikuchi, presi·iente 
da Universidade de Toikio, pude acompanhar o historiao e actual organização 
uo ensino pwblico no longinquo Imperio do Sol. Alli, as escolas profiss,ona·~s 
médias e altas vivem ao lado dos lyceus e das universidades, com as Sll.as 
Rctividades diversas igualmente fecundas. IE a grande diflficuldade com flUe 
teve de lutar o Ja,pão para a organização do ensino· technico foi, escreve o 
professor Dairoku, ha de encontrar- "good and ef.f'icient teachers". Pen:;ou. 
porventura, o iSr. Fidelis R eis nos obstaculos semelhantes que se e~.guem no 
Brasil contra o seu bello sonho de ensino teohnico? Antes de tornar obrlga.
toria a instrucção technica, lembrou -se iS . Ex. de indagar as c:~.u'>'lS da cle
c~tdencia das no·ssas escolas •prcxfissionaes, mantidas pelo Estado? 

Restaria, iSr. !Presidente, anaHysar a estranha Klisposição do projecto que 
attribue uma especie de preferencia legal, na concurrencia burocratica, para 
os diplomados nás escolas de artes e otficios. Não poderia repetir aqui sinão 
o que disse na Commissão de Finanças - o projec1o, neste ponto, é de ma
nifesta incongruencia. Si queremos desviar os jovens brasileiros da tentação 
<la burocracia, como facilitai-a justamente aos que adquiriram uma proil'issão 
pratica? Vejo, Sr. ?residente, que m e alonguei, maJs do que desejara, no 
exame do projecto Fidelis Reis. Trata-se, como eu proprio já observei, de 
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uma questão vencida . Ficava-me, apenas, o direito ou a impertinencia de 
ac:onselhar á Camara a rejeição das emendas do Senado, para que elle vol
tasse á outra Casa do Congresso . Mas, como as emendas do Senado melhoram 
e adoçam, ao meu ver, a fôrma primitiva do •projecto, o meu conselho, nesse 
sentido, valeria apenas pela sua intenção obstrucionista. Certamente, não é 
este o meu intuito. Nada tendo podido fazer pela correcção do projecto, ao 
te:mpo em que elle ;foi debatido na Camara - natus non erat - curvo-me 
ante o voto do Poder L egislativo, esperando apenas que elle fique na collec
c;;ão das . leis nati-mortas, para que, um dia, possamos renovar as idéas, tão 
dig nas de applausos, que elle contém, dando-lhe uma fôrma mais pet1feita e 
que possa corresponder realmente âs necessidades do problema educacional 
t:-asileiro. (Muito be·m; muito bem. O orado1· é 'ViVa?nente cwrrJ-pri'I'I'Lentado e 
abmçado). 

Em seguida, é encerrada a discussão unica do projecto. 

Em 9 de Agosto tala na hora do e:cpfidiente da sessão 

O Sr. Pereira de Carvalho: - Sr. Presidente, IJ)Or circumstancias alheias 
á minha vontade, aqui não estive hontem, dia em que se discutiu nesta Casa, 
o project.o Fidelis Reis. Não é, Sr. Presidente, que eu quizesse intervir no. 
debates a cujo calor quas! sempre as idéas, tocadas das paixêies, açoitadas 
na furia dos apartes desordenados, perdem ·O rithmo hieratico que lhes cc-n
vém, quando não descem ao terra-a-terra elos dialogos tumultuados, em cujos 
accentos n~m bem se dissimulam os brados irreprimiveis das vaidades mal 
feridas. Eu não queria intervir no debate, repito. O que me cum'l)ria, em 
bôa con~ci~ncia, Sr. Presidente, era dar o meu v·Oto em favor do projecto, 
pres tar o meu apoio ao cidadão es,forçado, ao patriota sincero, ao homem de 
acçãu que se nos tem revelado o Sr. Fidelis Reis. Queria, corno desejo nes ce 
momento, dar a S. Ex. um testemunho da minha estima, da minha crescente 
admiração fJelo pa<lamentar, que á !palavra sincera e, por vezes apaixor.adl, 
sabe alliar a acção efficaz, o trabalho indefesso, a capacidade r ealizadora 
que se traduz actualmente, nas obras do Lyceu de Artes e Officios de Ube
raba, tarefa a que S. Ex. tem dado, com abundancia de coração, o melhor 
dos seus esforços, o mais elevado elas suas energias moraes. 

Todavia, Sr. Presidente, não dissimulo a descrença que me domina no 
que respeita á efficacia do projecto que aqui se discutiu. Conheço bastante 
o meu paiz, o!< nossos costumes e os preconceitos que nos dominam. Sei, por 
expHiencia propria, até a que ponto se elevam as prevenções mal ent· u
didas contra os trabalhos manuaes, e não desconheço a imortancia dos cer· 
tifica doE graciosos, dos exames facilitados, quando agem nos bastidores do 
ensino os interesses imipertinentes dos candidatos ao doutoramento das car
r eiras liberaes. Creio mesmo, Sr. Presidente, que o projecto de que ora me 
occupo se destina ao somno tranquillo das pastas. Não tenho duvida que 
será ape!las um!l boa idéa a maL~. no rol das tantas boas idéas que por ahi 
a~dam e cujo objectivação logra apenas alcançar o estadia de projecto ou de 
le1, !Para augmentar o museu esplendido da famosa ideologia ([e que ta'.vez 
de futuro venhamos a penitenciar-nos. 

O ensino profissional, :no Brasil, é, e continuUJná a ser por muito tempo, 
um problem::l a solucionar. E não sómente o ensino profissional Sr. Pre
sidente, .sinão o problema educacional, em todos us seus var!adissÍmos aspe· 
c~os, d.~ escola prim::-ria aos estabelecimentos secundarias, e _ Por qu~ não 
d1zel-o . - ás propr1as escolas superiores. 
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Ha seis annos passados, em uma conferencia pronunciada no Lyceu Pa
rahybano, eu \fazia as observações que peço á Camara permissfio para 
citar: (Lê) 

''No interior, a escola é o maior inimigo do campo que me !o! 
dado conhecer. Mestre-escola que fui, das centenas de discípulos que 
:tive, bem poucos procuraram o camPo . Quasi todos delle rugiram, 
<:mtala.do~ numa meia sapt"lncia, inutil por falta de applicação, il ·pro 
cura dos empregos, em bnsca de vida faci!, quando não se alistaram 
J'la vagabundagem das aldeias, nas carcerias desoladoras do panno 
verde, em que se compraze-m OI' jogadores profissionae:s. 

Na 9Jdeia onde exerci o magi-sterio, por tres annos, na vra tres 
casa:> de jogos o71de, do entretenimento dos bilhares, se ascendia ao 
:H, ao la.nsquenet, em cujas partidas, os graduados da terra e com
parsas da redondeza, perdiam o que tinham e, algumas vezes, ate " 
quo não tinham. 

Os rapazes, recebidas as .fintas do curso primaria, ficavam por 
alli mesmo, parasitanto os paes, numa concurrencia desleal con1 ;,;; 
Irmãs, a palestrar pelas vendas, nos commentos das uarneartas, até 
que, muitos delles, á falta de meio de vida, procuravam na farda a 
reparação mats digna ao tempo que perderam . 

Um officio era-lhes rdes preoccupação, causa de somenos, indi
gna dos seus altos destinos. Que nas chlne!Ias se ficasse o Amancio 
" das •botas não sahisse o Barella, duas excellentes creaturas, hou
radas e honestas que tiravam da sola e do campo o relativo conforto 
ile que fruiam suas familias. 

De modo que a escola, o ens~no de nossos dias entre nós, com 
t6dos os ~eus largos programmas, essa cousa com que, quasi toiio 
u Brasil, gasta rios de dinheiro, é, sob o ponto de vista da educação 
popUlar, solJ o ponto de v:!sta pratico, uma cousa inuti! ou, por melhor 
tlizer, uma rupparatosa inutilidade. 

O desenho linear, a geometria, a pllys.Jca, a chi.mlca, o <lesenno " 
as proprias Unguas, como os ensinamos, nãG compensam o esforço 
gas~o para os apren<ler. A fim de contas, passados os quatro annoll 
do curso !Primario e os cinco do curso Jyceal, acha-se o rapaz de6-
apparelhado para ganhar a vida pelo proprio esforço, entregue ás 
proprias energias, porque, com todo aquelle appara.to, enfronhado em 
noções geraes, não tem profissão . 

Em que empregará elle a geometria e o desenho que aprendeu? 
A physica e a ch!mica a cuja experimentação assistiu e a.s lingwts 
que mal chegou a traduzir? Qual a utilidade de t u do aquillo, s! a 
Juorte lhe roubar o pae que o sustentava, ao meio dessa via dolorosa 
de privações e agonias que é, para as gentes da classe mêdia, a ectu
cação de um filho? Em que situação !l'icarã. essa mãe ou essa familia, 
si tiver de a.."'.rimar-se a um tal esteio? 

Educar é fazer h omens efficientemente armados para a lucta a;,. 
vida. Não comprehendo a educação alheada a essa justa finalidade 
de burocratas e •professoras . 

O :f'ilho do proprietaTio ·de terras rubandona o latifundio de seus 
maiores para ser bacharel e por 1'im burocrata; a filha procura num 
francez escasso, num curso de Escola Normal ou num collegio afran
cezado qualqu er, o esquecimen to da gran ja que !oi o ze1o e o m!mu 
dos olho.s de sua qu erida avozinha. [f'erdemos aquella.s v irtudes que 
foram a força dos nossos maiores, arrastados na corrente dessa vai-
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dade mal contida, que faz do urbanismo a suprema aspiração das 
gentes do in ·erior. Abandonannos os campos por amor do oclo, dos 
prazeres precarios de uma vld~ot. tnutil e mal gosada; maldizemo~ a. 
cidade por não nos pvoporcionar, sem o esforço necessario, o fausto 
ou o deslumbramento das altas posições e, futeis e descrenteg, entre
gamos, ao estrangeiro equilibrado e previdente, a terra dadivosa que 
fo i o t hesouro in esgota v e! dos nossos paes. 

Clamamos por braço.s e desaproveitamos os dos nossos filhos, 
iniciando-os no idêal da vida sem trabalho. 

A' força de mim-o, de zelo, de carinho e excesstvos ara.got~, llllt· 

tamos, na escufa de um amor mal e ntendido, a planta que t:Uvez 
viesse a ser o rebento vigol'Oso de uma raça !)nergica e r esistente, si 
outra houvera sido a dlrectriz normativa dos processos educaclonaea. 

A nossa educação no lar, em sua generalidade, é a pratica da 
indisciplina, a cultura da tibieza, o apuro desses pequenos detetto~ 

que, filiformes, n a creança, se empolam no moço e desbordam, no 
velho, para a vida social, em exem!PlOs entristecedores. 

E' preciso reagü· contra o que ahi está. E, ao Estado que é, entre 
nós, a providencia que tudo p6de e a fonte de todas as iniciativas 
proveitosas, cabe dar o primeiro passo, abrindo novos horizontes a 
mocidade e encaminhando a nação para os seus mais a ltos destinos. 
A educação para o trabalho, as escolas techi_llcas, •O ensino das artes 
de upplicação sacia!, serão o correctivo desse desvio do bom senso, 
dessa nova ou, por outra, dessa velhíssima en cidade nosologica que 
Alberti chamava "instnLccion tJa2Jelista, verbalista e re·tórtca". 

"Como melhorar e fortalecer a econon1ia nacional, si não 
cuidarmos precipuamente no preparar o factor principal - o 
homem - dando-lhe solida educação profissional e technica?" per
guntava, em 1916, na Gamara Federal, o Dr . José Augusto, um 
üos psladinos dessa generosa campanha, em prol da dignificação 
á-o trabal·ho nacional. Em 1882, Ruy Barbosa, guiado por aquelle 
tacto genial no perscrutar os phenomenos vitaes de nossa ua
c;onalidade ,escrevia: "A extincção do dejicit não p0de resultar 
sinão de um abalo profundamente renovador nas fontes espon· 
ta!Jeas d;;. producçã-o. Ora, accrescentava elle, a producçãú é um 
sffejto da intelligencia; esta, por toda a superfície do globo, 11h 

razão directa da educação popular. Toúas as leis protecwras são 
ineff~ca'Zes :para gerar a granáeza economica do paiz; todos 05 

melhoramentos materiaes .são incapazes de determinar a riqu€
za, si •nito T,Jartirem da educação !POPUlar, a mais creadora õe 
todas as forças economicas, a mais fecunda de todas as medidas 
financeiras" . 

E A1berti, um dos maiore.s obreiros do espleno.or da Argenti
na na primeira metade do secrulo passado, illuminava sua parria 
co~ a verdade edif.icadora dessas memoraveis palavras: "A inuu~· 
tria dizia é o grande meio de moralização. F acilitando os meios de 
viv~r pre~ine o .delict-o, filho, o mais da.s vezes, da miseria. e do ocio. 

Em vão enchereis a intelligencia da juventude de noções ahstra
rtaa 50bre religião; si a deixardes odosa e pobre, a menos que não 
a entregueis á mendicida.Oe monacal, será arrastada á corrupção pelo 
gosto das commodidades que não póde obter por falta de meios. Será 
corrompida sem deixar de ser fanatica ''. 
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.. Toda a renovação economicl:!., diz um dos maiores sabios da 
Argentina contemi[Joranea, José Ingenieros, toda renovação economl
ca im,plica uma nova miJral. A liberdade, a dignidade, a personali
dade, <no indivíduo, como nas collectividades, sómente sã,o possíveis 
no!i homens e grupos que s<l!bem bastar-se a si mesmos por seu 
trabalho. 

Ahi está, para os que teem a cegueira da autoridade, a palavra 
dos oraculiJ::. de duas patrias que trabalhaJrn a solução do mesmo 
problema social. 

Pedimos braços estrangeiros para os nossos campos, cerebros es
trangeiros para a nossa industria, dinheiros estrangeiNJs parà pasu:. 
da nossa irritante megalomania; empenhamos a terra, a honra e a 
vergonha, sem outro intuito que gastar desapoderadamente e sem 
plano, fazendo voltar ao mar de onde velu, o fio escasso da agul'l. 
que não soubemos represar em bem dos progressos ele nossa pro
ducção. E, no em tanto, deixamos ao abandono esses míseros instru
mentos de trabalho que, ha quatro seculos, alicerçam a nossa pros
peridade, elaboram a nossa riqueza, an·oteiam os nossos campos, 
vencendo a natureza bravia e hostil, sem lhes crearmos, sequer, aos 
filhos pequeninos, a possibilidade de melhor futuro, pelo aprendizado 
systematico das normas que tornam o trabalho productivo e fe<:undiJ . 
Fala.m·ós do atra:?JO, da \nclolencia e da miseria elo nosso trabalhador, 
do nosso pNletal'io; descremos das possibilidades de nossa raça, da 
capacidade productora de nossa gente, e, si algue.m perguntasse aoe 
rhetoricos do novo estylo, peliJ que temos feito no intuito de dar 
efficiencia a esse infimQ fa-etor de nossa producção, que haveriam 
de respúnder? Que responderiam os nossos estadistas, os nossos ho
mens publlcos quasi todos •tão bem intencionados? Apenas que a 
raça não presta, que é preciso e ntregar isto ao estrangeiro que sa1;f1 
traà'alhar, n a ingenua su]JI!Josição, talvez, de que saber t1·abalhw· 
seja um característico de raça ou que esse saber, o possa adquirir o 
povo, por outros processos, que não os de um regular aprendizado. 

A industria mod'erna é technica por excellencia. E gracas aos 
milagres do ensino profissional da educação technica, em todos !lS 

ramos da actividade productora, que Omer Buyse póde affirmar ;;er o 
obreiro americano do norte "o 1prototypo do o•hreiro europeu, no 
futuro,.. 

E' graças a essa cousa desprez!vel, para nôs, e por nôs tão 
descurada, que, segundo o testemunho insuspeito de Paul Adam, em
quanto um operaria inglez nà.<J produz;, num dado tempo. sinão 3.950 
francos de mer<:adorias, e o frar,cez e allemão 2. 050 francos, o ame
ricano do norte b.\l.te-o,. na brécha, elevando a c ifra de sua producção 
agi! e amestrada á somma de 9. 440 francos da mesma mercadoria. 
"O americano do norte parece o primeino obreiro do mundo!" ex
clama neslumbrado o grande e.scritptor francez. E o é , de facto, ex
plka Omer Buyse, porque na casa de todo o americano se encontra 
um obreiro, que julga o homem pela sua capacidade de produzir e de 
realizar valores economicos. 

Basta dizer que, entrp americanos elo norte, de nascimento ou 
adopção, nã:o cresce a vegetação damninha da vagabundagem. Alli, 
morreriam, arogadós no ridículo e no desprezo publico, essas rélea 
plantas de estufa que são, em nossa patria, a lmofadinha e melin
drosa. 
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Demais, 11ão ha ramo da industria moderna que n ã o exiJa um 
»prenctizado longo e methodico. .Desde a e1·eação de gallinhas, que 
aqui se julga occupação indigna de ·ho.mens que se prezem, até a 
serralheria, a m ecanica, tudo exige iniciação acurada e pacien te. A 
gallinocu~tura, a apicultura, a pomicultura, a ,piscicultJura, a se
ricicultura, a hort icultura, .ostreicultura, a cultura das flores, a 
creaçã,o dos gados tão primitiva, entre nós, não as !fareis, ef
ficiente e proveitosamente, si não •houverdes estudado,' lassi
milad·O, aprendido e praticado tudo o que a eXJperien cia e o trabalho 
penoso de algumas gerações nos teem legado . EJ não seriam aquell!l.'l 
pequenas industrias e as que lhes são .correlatas novas fontes da 
renda para tanto moço desoccupado, para tantas moças aue se fanam 
mutilmente a sonhar U1l1 noivo que não chega ou um casamento que 
se não faz? E não seriam esses braços e esses cerebros transfor
mados, pelo conhecimento preciso de.sses mistéres, outros tantos fa
ctores anonymos da prosperidade conectiva e da felicidade geral? 
Que respondam o Rio Grande do Sul e São Paulo, os dous pioneiros 
de nossa civilização e os unicos Estados que teem encarado, com 
coragem e desassombro, o problema da educação profi.ssional". 

Ahl es t â., Sr . •Presidente, como, precisamente, ha seis annos, se expres
sava, num rupagado E stado do Nordeste, o ledor a quem concede a Camara 
a alta mercê de escutar. De então até o •momento aJCtual, muitos annos se 
passara m e bem pouca causa temos feito em favor do ensino oproflssional. 
Alguma co usa contudo temos realizado. 

A minha t erra possue dous estabelecimentos que honram o esforço do 
governo federal: o Patronato Agrícola Vida! de Negreiros, creado por inicia· 
tiva do meu desventurado amigo Dr. Solon de Lucena e por obra e g!·aça 
do ~11inistro da Agricultura, de en tão, o Exmo. Sr. Simões Lopes e a Escola 
de A>prendizes Artífices da Parahyba, .or ganizada na administração, para nós 
)fecundi.ssima, de N ilo Peçanha . Dous apenas, Sr. Presidente, e !!JOderiatt. 
•Ser quatro, oitG ou dez, num Estado que conta cerca de um milhão de habi
tantes . A Escola de Aprendizes Artitlces, onde comecei a educação . prone
siona1 do meu filho mais velho., ha tres annos passados, contava approxi
madamente uns tresentos alumnos, postos debaixo de um tecto que ameaça 
desabar . 

Ainda hoje, Sr. P residente, apezar das c-onstantes reclamações do hon
rado director daquella escola, e da bóa vontade do actual detentor da pasta 
da Agricultura, !]Jende sobre aquellas centenas de cabeças o perigo immlnen
te de um edifício arruinado . IHa cin co annos passados, em terreno cedido 
pelo Estado, foram iniciados os trabalhos de construcção de um novo edifí
cio, e, apeZ<'lr de tudo, apezar de todos os esforços solidariamente conjugados 
do governo estadu al, da nossa representJação e dos m in is tros, as obras estão 
stL~ensas, mercê de um engano n as cifras orçamentarlas, como suspenso 
continúa sobre centenas de futuros .servlàores da patrla, o perigo indlsslmu
lavel de um tecto arruinad-o . Falta de numeraria, em-o àe cifras, impasse 
de burocracia? Pouco importa! Os factos ahi estão! 

Mas, não nos 1lludamos, Srs. Deputados. Nós soffremos collectivamente 
desse mal que, com propriedade, se poderia chamar, o desejo, o pendor ln
coerciv<:;l das alturas. Não temos forças que bastem para levaT-nos ás eml
n enci:~<; brasileiras da Gavea e já aspiram os, num desejo historico e desor
dena do, escala r os cimo,s nevados do Hima laJa. A n ação m a l pôde com o 
pew descommuna l da sua assombrosa burocracia, a União mal se aguenta 
no balanço dos deficits orçamentarios, assoberbada na maré montante dos 
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creditas que ha quatro mezes vimos diariamente votamdo e, comtudo, não 
faltam leis que lhe aggrav-em os males, nem planos e •projectos que lhe 
augmentem, na balburdia mental em que nos debatemos, a angustia dolorosa 
dessa lentA. consumpção . 

Queremos resolver os nossos problet'nas· á força de leis, como se gover· 
nar fosse apen-a:~ dispõr desses meios ideaes em -que se resolve a energia 
creadora das nol!.sas classes dirigentes. 

o goven1o mal pôde manter algumas escolas de aprendizes artifices e uns 
tantos patronatos agrícolas, que creou, tentando os oprimeiros passos na so
lução do problema do ensino profissional, escolas e patronatos, que um 
pouco mais a.n1pliados, serão um poderoso elemento de conquista pratica 
nésse tactear nt• vacuo em busca de soluções que estão muito além dos re
curso~ flnance1rc;; de que na. realidade dispomos, e já a Camara se vou .. 
para a ideologia ingenua dos que querem encarregar a Uniã.o dos pesados 
onus do ens-ino primaria, do ensino normal, e até, Sr . Presidente, da esta ti· 
zação do vr-oblema ed.ucativo em concurrencia com a proprla organização 
familiar 

Nào ~ou um crente, Srs . Deputados, não tenho "' euprcma ·ventura ae 
elevar-me, por uma inspiração illusionista, acima dos horil!lontes estreitos 
da mentalidade agnosta do seculo que passou. Mas, para colher a p.hrase 
em to!!a a exuberancia da expressão popular, para traduzir com força e ni
tidez meu pensamento, para simplificar a a ngustia que intimamente rue 
domina, ~xclamarei: "Livre-nos Deus da int.,nfncão federal na orgmüzac:;ão 
da nossa instrucção primaria; salve-nos D eus dessa nova catastrophe ideo
logica, dessa regressão ao cabos- biblico, por uma especie de fiat involutivo! " 
A estatização do problema educativo, em paiz-es de organização precaria, 
c·omo o no&so, resolv<o-<·-se-ha, fatalmente, no doloroso n~:opectaculo que n<:ls 
offerece a Russia de hoje, a braços com a maior calamidade da sua vida 
ch•ica actual: o abandono da infancia, a vagabUJldagem de 7. 000.000 tie 
menincs entt-egues aos azares da vida desregrada : á fome, ao furto, á liber· 
tinagem e á morte por inanição. T ambem , Sr. Presidente, naquelle de6gra
çado paiz, victima da ideo·logia communista, estab elecP.ram-se, no pa!)el, 
"projectoa grandiosos de urri nov o systema de educação". Não lhe sigamos 
o exemplo contrisbador . Deixe111os aos Estados, aos municipios, á familia a 
solução das questões attinentes ao ensino primaria e a educação da infan
cia . Por felicidade nossa, não ha um E s ta{lo, no Brasil que se não volte com 
carinho par:~ a organização de um systema completo de educação pop Ldar. 
Todos busc-am em S. Paulo. no .Rio Grande do Sul, em Min-as e no Rio 
Grande do Norte, um exemplo fecundo a seguir ; todos, dentro dos recurs02 
financeiros de que dispõem, vão provendo as necessidades f.le que são os 
melhores juizes- . A Suissa, a Allemanha, o J apão, a Dinamarca. e os Estados 
Unidos, não nos servem de termos de comparação. São um bello exemplo 
a seguir <!ontanto que levemos em linha de conta as relações necessarias 
de espaço fi de tempo . 

Ao governo federal deixemos o ensino profissional (industrial e agrl
cola), o e:r.sino superior, as questões que entendem com a defesa do paiz, com 
as nossas fronteiras, com a producção, com o nosso desenvolvimento eco
nomico de que elle deve ser o coorden ador max!mo, o olho vigilante, a vw
''idencia tutellar para que não percamos de todo ' a inf luencia h egemonica 
que por qu~i urr. secuJo mantivemos no continente sul-americano. 

Dir-se-ha . Sr. Presidente, que somos povo de megalomanos. Levamos 
o tempo a. comparar-nos aos povos mais antigos e m a is cultos da terra. a 
rlhal-os, a imitai-os, a maca!queal-os, na aspiração infantil de conquistar, 
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á forç;a de leia, aquillo que só l·hes fo i dado realizar median te um t rabalho 
pertinaz. penoso e indefesso, por esse esforço seguro de todo o ata que ~o 
transforma alfim n a obra acabada de seculos. 

'I'odos nós, Srs. Deputados, nos lembramos da :t'abula da rã e <to boi, 
ac,uella que começa: 

"In prato quandam rama .. . • 
Parece que Phedro tinha os olhos do espírito postos nesse povo de tuen.

listas que, quasi dous mil annos depois de escripta a sua fab ula, havla <:e 
apparecer neste lado de Atlantico, para repasto e deleite da malícia univer
sal. A proposlto de qualquer problema nacional, não consultamos os nossos 
antecedentes historiem>, não medimos as nossas forças, não an aiysamos a sl
tuaçã0 financeira em que se debate o paiz. Nossa publ~cistica sente-se ape
nas no dever de citar e apontar exemplos. A França, a Inglaterra, a Alie
manha, os Estados Unidos, a Sutssa, toaos os povos cultos J!l. flzer3Jm Isto, 
já realizaram aquillo, desta ou daquella fôrma, com estas ou aquellas leis. 
O deslumbramento ê !nevitave.J; entra em act!vidade a ideologia nacional 
e uma lei a mais se incorpora ao acervo maravilhoso das leis "par~< 

inglez vêr" . 

Mas nós soffremos, Sr. Presidente, da atracção irresistivel das altura~. 

já o disse . 
. Apoio o projecto Fiiiells no que tem de pratico e, p ara mim, subs:ancl!!l; 

crear escolas •profissiona,e.s, e patronatos agrícolas por todo o Brasil. C'real-os 
efficientes, ureis, bem organlzaaos; provei-os do material necessarlo a um 
aprendizado seguro, eis o quanto poderemos aspit·ar dentro das raias do bom 
senso .. nas a,perturas financeiras em que, dolor.osamente, se debate o Bra:;!l. 

F'óra disto é construir n<J ar, ceder ao velho ses:ro de fazer leis i'"' 
fazel-as, de reforma r para pec.r, desorganizar com leis, legislar criminosa
mente desde que estamos certos da Impossibilidade actual de objectlvar " 
quanto almeja o n osso não idealizar . 

Melhoremos o que existe, apsr!feiçoemos o que ahi está, conserver>ns o 
que de positivo temos conseguido em causas ae instruccão. facamos t!o en51-
no cousa seria e pratica, e dentro de a lguns annos, Sr. Presidente. es ou 
certo, veremos o resultado dos nossos esforços, colheremos, sazonados, os 
fructos do noSó'o labor, multip'lcados pelo tempo, ar.r.rescldos. CP. anno a 
anno, pelos cuidados com que houvermos de tratar a Planta mirrada de 
hoje que se fará necessariamente a arvore frondente de amanhii . . 

Appliquemos t<Jdas as nossas energias num trabalho seguro, colltmawto, 
por g rãos. a pontos . cada ve z mai.s altos, consolidando as posições attingi!ln~ 

e buscando progressivrumente outras etapas visadas, sem contudo nos cr.m· 
sarmos, nessa ansia improfícua de realizar, num dia, o que outros povo• 
alcançaram em seculos de experlencia e de incessante lab<Jr. 

Não são leis o de que carecemos, Sr. Presidente. Precisamos de acçúo, 
de senso pratico, de efficien cia s,clministra.tiva, de energia realizadora. N>t 
ausencia dessas virtudes, todo esforço será inutil; serão falhos e desorga .. 
nizados a eduC"ação e o ensino, mal applicad<Js os dinheiros com elles g-astos, 
inuteis os programmas, innocuos •os r egulamentos, inefficazes as leis, des
morslizadorE'E e criminosos os resultados. Reformar, Sr. Presidente, não é 
d!'struir: é conservar melhorando, aperfeiçoar por grãos, corrigh· nA. pratica 
o que •escapou á acuidade eSipiritual d0 legisladot·, adaptar ás condições actuae> 
o que· está fóra do t=po, ampliar, elevar, engrandecer. Temos a inc pacien
cia característica das creancas - construímos depressa para mnl" flepres;;,~ 

destruir. Os exemplos Hlustram, dlzh T<C>bias Barreto. 
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A França,, qu ~: ê paiz {! u! to, reformou a s ua instrucção em 1~02 e, a te 
hoje, apezar da acção consclente de Loon Bérard, apezar da corrente victo
riosa no parlamento e no governo, pelo decreto de 3 de maio de 1923, que 
estabeleda o ensino c!assico, continúa dominante o ensino p or secções, 
mercê da ab1:ogação do referido decreto, levada a effeito em 113 de maio de 
1925, pelo cspirit<O con servaliior de De Monzie. Em 21 annos, Sr. Presidente, 
a unica reforma tentada teve apenas a vida eph emera de me'Zes. E .mquanto 
isto se pa.s.sa n a França, nós rolamos de reforma em reforma, creando esse 
ambiente de deEcrençn. e mal-es tar que se pronuncia em lufadas qu entes 
de revoltas e nesse idealismo messianico que vê, no advento de um salvallor 
qualquer, a realização a lmejada dos altos destinos de um Brasil maior. "O 
ensino secunda.ri• ,, exclamava Leon Béra:rd no parlamento francez, não é 
um campo de experiencias dialecticas e oratorias". No Brasil, Srs . Depu
ta;dos, o ensino, de quatro em quatro annos, não chega a ser um campo 
de ex.periencias dialecti{!as, porque é o ·terreno fecundo onde se plantam a s 
arvores promissoras dos alforbes ministeriaes . 

Fez-se ha tres ann os, ás pressas, a reforma Rocha Vaz. Era preciso 
salvar o ensino no Brasll. Choveram leis, de cretos, regulamentos, avisos " 
iiscaes, por .toda a parte . Crearam-se, ao Estado e á. mocidade pesadas ob~"i

gações . A SUS}Jeição desrespeitosa era a atmosphera desse mundo em minia
tura, tracejado no papel. Aos professores de Jinguas, nem os livros, n em o::l 
trechos, nem as linhas a traduzir, lhes era dado escolher . Os programmas 
de physka, de chimica, de histeria natural ~inham maior numero de lições 
do qu&, de dias uteis, todo o anno. Era preciso salvar o pa1z . 

.O Departamento Nacional do Ensinu, Sr. Presidente, afigurava-se-me 
então a salvação em marcha, talando abusos, derrubando preconceitos, afas
tando yelharias e . . . desmoralizando o magisterio. Era preciso salvar o 
Brasil, ref-ormar o ensino, fiscalizar, com rigor, os estr.beleeimentos equipa
rados ao modelar Pedro II. E os fiscaes extranumerarlos se não tlzeram 
esperar. Pol~ bem, Sr. Presidente, .sabe V.. Ex. o que é, materialmente, 
o CoJiegio Pedro II ? Sabem \ TV . EEx . , Srs. Deputados, o que foi durante 
a reforma Rocha Vaz e o que continúa a ser, aqui, ás bar.bas do Departa
m~nto Nar.lonal do Ehsü,o? '- Um casarão vel-ho e sujo, onde ainda se vêm 
vPstigios do sen Jecahido explendor, um es:abell'\cimento de ensino . se.m mo
biliaric decente, despr-ovido de Jruborator ios, uma causa lastimavel que ou 
me envc.rgonharia de comparar ao modesto lyceu da minha terra .. . 

Ahi est·ão, §r. Presiden te, os fruc tos das r eformas no papel, dos traba
lhos sem -plano e sEl'm continuidade, dos esforços dispersos, da verdade tn
fantil de legar um nome individual a u.ma obra que .será pela ordem na
tural das causas, a gloria anonyma da propria nacionalifutde. 

Temos um Departamento .Nacional do Ensino e falta-nos um estabeleci
mento modelar de ensino . Elaboramos prograrrnmas pomposos de pbysica 
e de chimica e, ·comtudo, faltam...nos la.bolr>atorios imprescindíveis á experi
mentação integral dos programma.s de taes ma terias . Ainda bem não crea
mos o ensino profissional efficiente e já nos ameaçam com um Conselho 
Superior de .EnsJno Agrícola. A União mal pó de prover as escassas escolas 
profissionaes que creou por iniciativa de Nilo Peçanha, ainda não conseguiu 
dar efflc.iencia aos patronatos organi'Zados no governo Epitacio Pessõa e j!i. 
se eogita ele tran sformar o regimen bem o.rientado de administração e custeio 
unico>, numa cooperayão estadual, entregando aos Estados a diffusão do en
sino agrícola. Nessa m a teria, a h isto ria da vida administrativa do Brasil 
est:í cheia de erros iformidavei.s. Peço. permissão á Camara para citar, e'Tn 
apolG ao meu asserto, umas paginas dolorosas, escriptas com simplicidadfl e 
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elegancia por Arthur Torres Filho, no livro em que propugna, de accõrdo 
com uma commissão de technicos, a creação do Conselho do Ensino Agricolil. 
a que acima allud1. 

Reproduzo-as, Sr.s . Deputados, para dar ao meu paiz a impressão exacta 
do que têm sido, para os nossos destinos, essas preoccupações suba.lternas 
de figuração e renome, essa descontinuidade de acçãu, essa mania de r efor
mas, esse desejo visível de destruir para crear, esse exhlbicionismo de nova 
especie com que, em regra, os homens de estado procuram seduzir a dama 
esquiva que se chama popularidade passageira: 

"Até 1914 procurou-se obdecer ao que fôra estabelecido no Re
gulamento de Ensino Agronomico baixado com o decreto n. 8. 319, de 
20 de Outubro de 1910. Tanto assim, que, ;1.lém da Escola Superior de 
Agricultura e Medicina Veterinaria, foram fundadas tres escolas mé
dias, ou theorico-praticas, annexas ao Posto Zootechnico de Pinheiro, 
a da Bahia, no antigo Instituto Bahiano de Agricultura, em São 
Bento das Lages, e a do Rio Grande do Sul, mantida pela Escola de 
Engenharia de Porto Alegre; oito aprendizados agrícolas: o da Bahia, 
o de São Luiz das Missões, no Rio Grande do Sul; o de· Barbacena, 
em Minas Geraes; o de Guimarães, no Maranhão; o de São Simiio, em 
São Paulo; o de Tuba rão, em Santa Catharina. 

O ensino ambulante era ministrado por 11 professores e 13 in
structores contractados. A Escola Superior de Agricultura teve inicio 
de funccionamento em 1923, no edifício da rua General Canabarro, 
em que se acha actualmente a Escola Normal de Artes e Offlcios 
Wencesláo Braz, tendo sido installada com todos os requisitos techni
cos, gastando-se para mais de mil e setecentos contos. 

Pelo art. 528 do decreto n. 8.319, que creava o Ensino Agro
nomico, a Escola Superior de Agricultura deveria ser localizada em 
proprio nacional, situado em Santa Cruz, ficando -lhe annexa uma fa
zenda experimental e uma estação de ensaios de machinas. Entre
tanto, ·pelo decreto n. 8. 970, de 14 de Setembro de 1911, a séde d~ssa 
escola foi mudada para o proprio nacional á rua General Canabarro 
n. 4~ e a fazenda experimental localizada em terrenos escolhidos e 
demarcados na Villa Militar, estação de Deodoro, da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. 

Sob a allegação de que no orçamento de 1915 não tinha sido con
signada verba para a manutenção da Escola Superior de Agricultura, 
commetteu-se o gravíssimo erro de f echar tão promissor estabeleci
mento, desmontando-se os seus bem installados laboratorios, que ha
viam custado grandes som mas ao Governo. Por essa época, tambem 
se suspendeu o funccionamento de varios aprendizados agricolas, s6 
restando os de Barbacena, São Luiz das iMissões, Satuba e Bahia. 

Pelo decreto n. 12. 012, de 20 de Março de 1916, foram transfe
rl<las as sédes da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veteri
naria e da Escola Média ou Theorico-Pratica da Bahia, reunindo-se 
em um só estabelecimento. mediante a fusão com a Escola Média de 
Pinheiro, as tres formando um só estabelecimento, com a denomi
nação de Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria, an
nexa ao Posto Zootechnico de Pinheiro. 

Na exposição de motivos que precedeu ao decreto, o Ministro 
José Bezerra faz uma critica um tanto severa do regulamento do 
ensino agronomico instituído pelo decreto n. 8 . 319, de 20 de Ou tu-
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bro de 1910. Desferido tamanho golpe no ensino agronomico, tal qual 
fôra idealizado e principiava a ter execução, eis que, pelo decreto 
n. 42. 894, de 28 de Fevereiro de 1918, novamente se dá a transfe
rencia da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria de 
Pinheiro para Nictheroy, em predios "doados" pelo E stado do Rio 
de Janeiro. 

Como documentação historica, faz-se preciso transcrever o teôr 
do decreto n. 12. 894, que determinou a transferencia da séde da Es
cola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria para NicthP.roy, 
o qual resava o seguinte: 

"O Presidente da Republica, considerando que a frequencia de 
a lum n os da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria 
tem sido insignificante em ambos os cursos quando ê indispensavel 
augmentar o numero de profissicnaes destinados aos trabalhos de 
producç;ão; considerando que a séde em Pinheiro impede o funccio
namento regular da referida escola e dá Jogar a despezas avultadas 
com o transporte de pessoal e material: considerando que o Go
verno nii.o dispõe no Districto iFederal de propriedade que possa 
servir para H. tranS'ferencia e que actualmente seria muito dispendioso 
construir novo edifício e pavilhões adjacentes; considerando que o 
Governo do Estado do Rio de J aneiro se •promptificou a doar ao 
Governo Federal, na cidade de Nictheroy, os predlos e terrenos ne
cessarios á installação efficiente do mesmo instituto, permittindc 
ainda que as praticas agrícolas se realizem no Horto Botanico anne
xo; considerando que a cidade de Nict.heroy offerece condições van
tajosas de vida e que os estabelecimentos e terrenos doados pelo 
Estado do Rio de Janeiro são de facil accesso a alumnos e lentes, 
dados os frequentes meios de conducção que ligam a Capital Federal 
a Nictheroy; considerando que a séde da escola continuará. no mes
mo Estado em zona ntral mais adequada; considerando que, reali
zada a transferencia, serão as installações de Pinheiro immediata
mente aproveitadas ·para alojar um numero avultado de menores 
desvalidos, que receberão instrucção elem entar para os va ries ser
viços agrícolas: 

Fica transú'erida para a cidade de Nictheroy, do Estado do Rio 
de Janeiro, a séde da Escola. Superior de Agricultura e Medicina 
Veterinaria." 

Em menos de cinco annos teve a escola tres sédes differentes, 
fazendo grande dispendio com a montagem e desmontagem de labo
ratorlos, achando-se até ao presente, mal installada. No que se re
fere ao ensino, tem tarnbem passado por constantes modificações . 
Além do regulamento expedido com o decreto n. 9 . 857, de 6 de 
Novembro de 1912; soffreu a lterações pelos decretos ns. 12. 839, 12.877, 
12.878, 12.879, 12.•894; novos regulamentos pelos decretos ns . 1·2.923, 
de 2 de Maio de 1913, e 14. .120, de 20 de Março de 1920. " 

Em 1925, dizia o Dr. Arthur Bernardes, em sua mensagem presidencial: 
"A E scola Superior de Agricultura não conseguiu ainda realizar 

plenamente seu s fins, não só devido á. defeituosa organização em que 
foi moldada como, tambem, á sua .precaria organização actual. Fun
ccion a ndo em predio de proporções demasiadam ente reduzidas, não 
dispõe de terreno suffic!ente para campos de experiencias e demon
strações, elemento imprescindível á efficiencia do ensino agronomico, 
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que, consoante a moderna orien tação pedagogica, deve ser essen
cialmente experimental . " · 

Ahi estão, Sr. Presiél.ente, as paginas onde se estuda, com precisão e 
clareza, um phenomeno característico de nosologia social. 

Ha, em todo esse relatorio clinico, signaes curiosos e, por assim dizer, 
pathognomonicos da anarchia mental em que 'lO S debatemos. Todavia, Se
nhores Deputados, em quanto uma sub-commissão, no!'neada pelo Sr. Migu~l 
Calmon para estudar a reforma completa do ensivo agTicola, diz-nos q1n 
"o Governo da Dr:ão não poderâ. satisrazer - tão sórnente com os seu~ 
p1·oprios ·recnnos, o encargo oneroso (são texttat€P) da diffusão ed'ficien~e 

do ensino agrk.old em todo o paiz" (nem mesmo do er.fino agrícola, a•tt~n

temos bem!), o Sr. Dr. I\:iguel Couto, tão grande na. sua sciencia quão 
optimista no ~eu sonho idealistico, com os olhos venerandos postos n a des
graçada ideologia russa, propõe, como um dos pontos capitaes da salvação 
publica, disseminar a União escolas publicas em todos os pequenos centros 
do interior, vUlas, villetas, aldeias, aldeolas, estações de linhas ferreas, etc.", 
que reunam "em torno, em um raio de meia legua, uma população escolar 
mínima de 40 creanças"; "estabelecer em cada Estado no numero convinha
vel, grandes institutos de ensino primario, construidos adrede sob rigorosa 
direcção de pedagogos e hygienistas e providos de laboratorios e officinas; 
para elles viriam todas as creanças domiciliadas no interior do paiz em 
Jogares não servidos por escolas. O Estado passaria a exercer com respeito 
o. essas c reanças, durante oito annos, verdadeira tutella e lhes daria, além 
de mantimentos e indumentaria, a instrucção intellectual, physica e profis
sional". E como não bastasse, Sr. Presidente, aconselha-nos ainda, logica
mente, o venerando mestre, a creação de novo orgão para funcções tão dila · 
tadas. ">Seria cresdo, diz-no;; elle, o M!nisterio da Educação." 

Para que se faça um calculo ap)Jroximado do que seria, economicamente, 
a realização desse plano colossal, basta dizer-se, Srs . Deputados, que cada 
alumno das actuaes escolas profissionaes, sahe, annualmente, á União. por 
cerca de 600$000, nas mais efficientes, que são as de Natal, Parahyba do 
.Norte e por mais de um conto, quinhentos e poucos mil r éis em Recife ~ 
Therezina que é de todas a menos !frequentada. Eis, Sr. Presidente, como 
se gastam no v acuo as nossas energias . Por isto diz-se, a cada instante, 
aqui, a lém, por toda a parte, que somos um povo de sonhadores. De sonha
dores 'é a metaphora, 1Srs. Deputados; o pensamento que nella se embuça 
é mais pungente e contristador . Nós sonhamos, Sr. Presidente! E. ao passo 
que os nossos visinhos do Prata, equil ibradamente, se organizam, nós so
nha..'11os desabaladamente ou furiosamente renhimos em favor da licença 

liberticida, sacudindo no ar braços inuteis que, permittam os fados , não 
os entreguemos, mais tarde. ás algemas estrangeiras, symbolo imperecível 
da ;força victoriosa e castigo meritavel dos povos incapazes. 

E' por isto, Sr. Presidente, que respeito, admiro e estimo os homeas 
como o Sr. Fidelis Reis, que sabem unir á palavra segura e sincera, a acção 
proficua, serena e desinteressada . S. Ex. é, para mim, antes de tudo, um 
homem de acção e, na acção, dizia Giovanni Bovio, é que se mede a força 
do pensamento - Nell'az·ione si misura il 1Jensie1·o. (M1~ito be~n; m1~ito l;ern. 
o o1·ado1· é C'lllntprimentado). 

Approvadas as emendas do Senado, o projecto é <mviacl•J ao Presidente 
da Hepublica, que deu a RUa sancção. 
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Na sessão de 24 de Dezembro de 192•8 fo i proferido o 
discurso abaixo: 

O Sr. Fidelis Reis: - Sr. Presidente, eu nã.o esperava que houvesse 
ainda de oocupar a tribuna para tratar de assumpto que, desde minha 
mtrada nesta Casa, vae já para cerca de tres legislaturas, tem constituído o 
objecto precípuo de minhas cogitações de parlamentar e de politico. 

Victorioso no Congresso o projecto de nossa iniciativa, instituindo a obri
gatoriedade do ensino profissionaJ, projecto que alcançava a 22 de Agosto 
do anno findo, a sancção do Executivo, SUIJipunha poder dar por finda 
minha tarefa. Havia cumprido o meu dever. Resultado de uma porfiada 
campanha, dir-se-hia, para logo, uma realidade, no terreno da pratica, a 
lei vencedora. 

Sem embargo, não logrou ella até agora, ini-cio, siquor de execução. 
'l'anto ::LSsim que neste momento transita pela Camara um projecto em que 
se manda revigorar o credito anterior de cinco mil contos de que não se 
utilizou o Governo este anno, para o referido fim. E não o fez, por motivo 
Je ordem [financeira, ao que me informou o eminente Sr. Presidente da 
Republica, nas varias vezes em que junto de S. Ex. pleiteei a execução da 
medida. 

A propria actual revigoração do credito, foi iniciativa que tomei de ac
côrdo com S. Ex., que até este momento não me desanimou de, ao menos, 
inicial-a, no seu Governo. Aliás, desde a sancção da lei foi sincero S. Ex. em 
declarar-me, que não poderia de prompto executai-a, mesmo dentro do cre
dito votado, que era o primeiro a reconhecer insu[fficiente, para uma obra 
ãe proporções tamanhas. O Thesouro, porém, não supportaria nenhum onus 
alêm das despezas estrictamente orçamentarias. Além de que, a execução 
integral da lei, ao ·seu ver, reclamaria quantia não inferior a 400 mil contos, 
dizia-me S. Ex. 

Improfícuo, até agora, como vê a Camara, tem sido o resultado de 
minhas demarches, de todo . meu esforço . Não fôra eu sincero no pleitear 
por esta causa, que penso envolver os mais aJtos interesses da nacionalidade 
e, ao mesmo tempo, um politico de profundas, de arraigadas convicções, -
e bem poderia com a sancção da lei considerar terminada a asperrima cam
panha de sete annos, tantos os . que me custou no Congresso a victoria do 
projecto. 

Mas, não só ao Congresso, Sr. Presidente, me devia ficar adstricto o 
campo da lucta nesta cruzada. Era preciso que fóra da Camara, a 1déa 
entrasse a germinar. Lancei-me assim no arrojado commettimento, que é a 
fundação de um estabelecimento de instrucção Teohnica e Profissicnal na 
região que represento de Minas Geraes que é o Triangulo Mineiro. 

Appellei para a inkiativa particular. E as contribuições elevam-se jâ 
a mais de 300 contos, h avendo subscriptor~ de quantias mínimas, até 500 
réis. O certo é que ninguem negou alli a sua contribuição, por pequena 
que fosse. Os predios, os pavilhões se constroem e a obra monumental de 
centenas de contos estará em breve concluída, na cidade de Uberaba. 

Queria que a minha terra com essa fundação se apparelhasse anteci
padamente, para a exocucão da lei. Partiria della a inioitiva. Seríamos os 
primeiros. A um nosso pedido accedia Mello Vianna, a ince ntivar, na go
vernaçã o do Estado, todos os emprehendimentos uteis. Alliavam-se desta 
fôrma o povo e o governo para a realização do alevantado objectivo. E em 
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brilhante realidade :;e transformava o sonho do idealista, que ainda hoje 
des ta tribuna, ao encerramento das sessões, vem ao Governo dirigir 0 seu 
appel!" E;m pró! da. lei benemerita. 

Mal iniciavam os a nossa obra e o exemplo d~ Uberaba, Sr . Presidente, 
fructi.ficava na vizinha cidade de Ribeirão Preto, onde logo se promovia, 
por iniciativa ·particular e contribuição publica, a funuação de estabeleci
rneCJ.to congenere. Por sua vez, de S. Paulo vinha-nos, através de Ramos 
de AzeveC'c, o mais inapreciavel dos concursos. Foi a esse architecto for
midavel Ja grandeza de S. Paulo que fomos pedir orientação para a obra 
que íamos fundar. 

An inclito paulista, cheio de serviços e de benemerencia pelo exemplo 
de trabalho leganc ás novas gerações, mestre na officina e mestre na ca
the<lra, alli ensinando ao& alumnos do Lyceu e aqui prelecionando aos da 
Polytechnica, um immenso, um consideravel serviço ficamos a dever. o 
projecto do Lyceu de Uberaba traz em ·todas as paginas a assignatura do 
eminente engenheiro, !facto que assignalava, para significr o carinho com 
que o havia pessoalmente confeccionado . 

Aqui, neste recinto, bem recorda V. Ex., Sr. Presidente, o que foi o 
debate em torno do projecto, hoje lei da Republica. E era natural. Pro
jecto de caracter profundamente revolucionaria dos nossos habitos, no ter
reno das idt'as e dos princípios em materia de educação, eu não tinha si
quer, por mim, as sympathias do ambiente em que ia debater a grande 
reforma. A lucta sa annunciava das mais renhidas. 

Os adversarios, aguerridos e brilhantes, a deleta,rem desde logo, nas 
primeiras arremettidas, a paixão com que defenderiam até o fim a cidadella 
de preconceitos e privilegias em que se abroquella a cultura do nosso tempo. 
Eu, o vandalo demolidor, a quem não se perdoaria a audacia de insurgir 
contra os processos de educação em que nos formamos, para essa exigencia 
descabida de um estagio nas ofo(icinas, para a necessaria aprendizagem pro
fissional, mesmo aos que se destinarem ás carreiras liberaes . 

Era o primeiro golpe de frente nessa cultura de palavras e de phrases, 
que tanto mal nos tem feito, como a outros povos do nosso typo. O maior 
::os absurdos - dizia-se - o que eu pleiteava com o meu projecto. Ora 
o1.ra uma lucta destas, grande demais era a minha ousadia e flagrante, e 
desproporcionada, a inferioridade numerica em que me encontrava. 

Tudo, pois, eu podia esperar, não só da paixão dos homens de intelli ·· 
gencia com os quaes teria de medir-me, como dos nullos e imbecis, que ma 
haviam de setear com as suas mofinas e as suas perfídias . Tendo, assim, 
de pelejar em tamanha desigualdade, era natural que eu procurasse ampa
rar-me e apoiar-me em grandes autoridades de prestigio inuisputavel e dt 
renome universal. 

Assim se explica, senhores, a carta que dirigi a Lenine com a sum
:mula do meu projecto. A quem mais a lto e melhor do que ao grande sacio
logo e pensador poderia eu recorrer, dada aliás a natureza do projecto? 
Queria illustrar com uma opinião desse porte o debate em que já me achava 
empenhauo com vigorosc antagonista. Mas, a adversidade se interpoz aos 
meus desejos e a morte desse homem extraordinario me privou da resposta, 
que desta tribuna haver'ia de ler â. Camara. 

Nesse ínterim se divulga a opinião de Einstein sobre o assumpto e na 
qual se diria me haver inspirado para a elaboração do meu projecto. A 
coincidencia era absoluta entre os termos da minha proposição de lei e 0 
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pensamento enunciado em celebre entrevista, pelo eminentíssimo profe!.sor 
de Berlim. 

"Na minha opinião - disse Einstein - o verdadeiro meio de 
estabelecer nm contacto entre a vida publica e a escola é instituir 
compulsoriamente o aprendizado de um of'ficio. Todos os rapazes 
devem saber um officio; qualquer que seja a escolha, devem alcan
çar qualquer habilitação techni{!a, de carpinteiro ou marceneiro, en
cadernador, serralheiro, etc. O aprendizado technico preenche ctous 
grandes ·propositos: a formação do ser ethico e moral, e a solida
riedade com as grandes massas do povo. A escola não deve ser 
uma fonte de jurisprudentes, litten:atos e advogados, nem méra
mente a fabrica ó.e mecanicos mentaes. Prometheu, segundo o my
tho, não começ:ou a ensinar aos homens a astronomia, mas Jn·inci
piou pelo fogo e suas propriedades e usos praticos .. . " 

D3 ninguem e de maior culminancia me podia, Sr. Presidente, vir apoio 
iguaL Punha-me assim, e desde logo, com a só divulgação dessa opLniio, 
a salv1 do ridículo, que foi a primeira arma ensaiada contra mim. Aqui, ~ 
bem de ver, foi a seara em que se fartaram os nullos e os medíocres. 

Como vê V. Ex., Sr. Preõidentc, eu não fazia mais, com a minha ini
ciativa, do que consubstanciar num projecto de lei para o Brasil, o pen
samento c1e Einstein, em ma teria de educação . Quem, e em que Jogar, com 
autoridade. para se oppôr a palavra do maior dos mestres? E assim, a 
PJim mesmo explico hoje a victoria desse projecto, em um meio, como o 
nosso, tão vadecente de males, como os que nos resultaram da escravidão, 
do; que mal s<1hiamos ao alvorecer da Republica. 

E sabe a Camara quem é :Blinstein? Dil-o lord Haldane, presidente do 
King's College, de Londres, ao apresentai-o a uma assembléa de sabio.s, 
após o triumphal regresso de sua excursão aos Estados Unidos, em 1921, 
onde fôra 1 t>a lizar, na Univers ida de de Princeton, as suas memoraveis con
ferencias so::.1e a theoria da relatividade: "Senhores, estaes na presença 
do New'ton do XX seculo, de um homem que operou na histo.ria do pensa
monto humano uma r evolução mais profunda do que Copernico, do que 
Ga;Jüeu, e, r..'lesmo, do que Newton." 

Qu, podt?ria eu accrescentar, .Sr. Presidente, a uma opinião desse teor? 
Tivesse querido a Camara informar-se, através da opinião de um brasi
leiro cheio de cultura e de saber, sobre quem é Einstein, e bastaria ter 
ido ouvir a série de conferencias, que a qui bem proximo de nó/3, na Socie
dade Brasileira de Geographia, proferiu, em dias de Outubro, o General 
Samuel de Oliveira, uma das nossas mais vigorosas cerebrações. 

Mesmo com a pequena cultura especializada que nos e11.'3inam nos 
gymnasios, se poderia. fazer idéa dD. obra portentosa e da intuição genial de 
Einsteir., o cr eador com MiDkowschi do Universo a quatro dimensões, o 
realizador do sonho de Descartes, com a concepção da mais grandiosa üe 
todas as lheorias de physica mathematica, até hoje conhecida. Isso para 
não me r eferir ao curso de Amorosa Costa, de caracter mais technico e r-=
clamanc1o rr:• ·.-, r familiarização com a sciencia, euclydiana. 

E com que saudade e com que dôr aqui invoco esse nome, Sr. Presi 
dente! ·Como estou ainda a ouvir as suas prelecções de rara belleza, ditas 
cem aquella elegancia e sobriedade peculiares ao seu nobre espírito de pen
sadoJ· e ele sabio. 

Quantas vezes não fui, na Escola Polytechnica, ouvil-o nas suas tran
scendentes lições sobre a relatividade e nos seus cursos de geometrias não 
euclydianas e não archimedianas, fascinado pelos vôos de seu espírito atra-
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vés da velha Grecia, no estudo e revelação dos seus genios immortaes, na 
esphera da sciencia .pura, nos ambitos da mathematica até os tempos mo
dernos, em olympica ascensão, ás concepções de Gauss, de Riemann, de 
Lobatchewsl{y ... Sentíamo-nos como transportados ao mundo idéal do pen
samento, da pura abstracção, em que não ha lagar, Sr . Presidente, para 
as insignificancias e maldades que me forçam a occupar a tribuna neste 
momento. 

iEJ d~er-se lque num instante glorioSQ da vida da nadonaJid(ade, de 
grande emoção cívica pelo regresso de Santos Dumont, tombava das alturas 
luminosas para o irremediavel da morte o radioso espírito de Amoroso Costa, 
em plena eclosão de sua vocação genial. Era bem Amoroso Costa quem 
podia, como Samuel de Oliveira, esclarecer o espírito da Camara sobre o 
homem a quem dirigi a carta que vou ler e a resposta, que coru;ervarei 
como o maior titulo de gloria de minha vida. 

Eis a carta a Einstein: 
"Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 1928 . 
Egregio professor Sr. Albert Einstein: 
E' com justificada emoção que me dirijo ao mestre e pensador 

incomparavel a quem - parodiando-se o que a Jesus Christo di~se 

notavel escrJptor ninguem ainda ultrapassou, entre os filihos 
dos homens, nos domínios do saber. No esplendor das suas glorias 
exalçam-se as glorias da propria especie . Soberano, alteou-se o seu 
nome aos cimos supremos do pensamento. Futuro rufõra, pelos tem
pos dos tempos, ficará elle constituindo a gloria maior dos nossos 
dias, da éra em que nascemos. 

Não :f'õr<J, os termos claros e permptoric's com que ali enunciou 
cepção physico-mathematica, a que podia alcandorar-se o genio hu
mano, mas tambem como philosopho e pensador, no encarar os pro
blemas d& ordem social, para a conquista de melhore~ dias sobre a 
terra. vão-se já colhendo os resultados inapreciaveis da obra por
tentosa que, na sua passagem pela vida, lega á humanidade. 

Modesto legislador do meu paiz, só ás idéas expendidas na sua 
memoravel entrevista, sobre o problema do ensino, á Mos:llko'wscky 
- devo a victoria ào projecto com que, na Republica Brasileira, se 
instituiu a obrigatoriedade do ensino profissional. 

Não foram os termos claros e peremptoris com que ali enuncipu 
o seu pensamento, no affirmar a necessidade imprescindível dessa 
aprendizagem no uuplo ponto de vista da formação do ser moral e 
ethico e sua solidariedade com as grandes massas do povo - e em 
uma época de preconceitos, como a que ainda atravessamos, - eu 
não alcançaria a victorla do projecto que exige o ensino compulsorio 
de um officio para t.odos os brasileiros, sigam que proá'issão seguir. 

Sõ quem acompanhasse o deflagar do debate no Parlamento, 
provoca<io por esse projecto, de cunho humano profundamente revo
lucionaria, bem podia avaliar o peso que teve, para a solução final, 
no voto de cada um, a opinião exarada, na.quella entrevista, pelo 
maior dos pensadores. A si, unicame,nte, ao prestigio insuperavel da 
sua gloria e de seu nome, fica o Brasil a dever a lei bemfazeja, que 
tanto ha de concorrer para o engrandecimento da nossa nacionalidade 
e a realização dos seus grandes idéaes de progresso e de aperfei
çoamento. 

Agradavel como deve ser ao seu espírito de sabia e de philoso
pho a influencia que vão tendo as suas idéas pelo mundo, senti-
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me no dever de transmittir-lhe essa informação, em que, de envolta 
.com O'l agradecifentos do ma is dbscur0 dos seus admiradores, se junta 
a honra, para mim sem par, de dirigir-me ao homem, pelo seu saber, 
consagrado dos maiores entre todos, em todos os tempos. 

Com as minhas respeitosas homenagens e a mais profunda admi
ração, creia-me sinceramente - Fidelis Reis." 

Passo a ler a resposta: 
"Sr. Fidelis R -::is - Camara dos Deputa dos - Rio de .Janeiro. 
Pre$-dissimo Senhor. Sua admiravel carta alegrou-me sobre

modo e estimulou vigorosamente não sõ o meu orgulho .como a 
minha propria consciencia. 

•Sinto que SOfll, para o exito da sua obra, o mesmo que eram 
pa ra o nosso poeta Frederico Schiller as suas maçãe tocadas. Elle 
as cheirava para se inspirar. 

Com a mais altr, consideração. - A . Einstein." 
:J.\!las se de um lado, Sr. Presidente, eu me dirigia a Einstein, o pen

sador e o sabio, de outro, já no terreno da r ealização, eu appellava para 
Henry Ford, genio em outra esphera de igual possança e de não menor 
grandeza, e, como aquelle, gloria authentica da humanidade. Um á altura 
do outro. Ambos, pelo mesmo meridiano, abarcados. Ao grande orga nizador, 
ao homem de merecimentos extraordinarios, cuja obra enche de aJSsombro 
o nosso tempo, enderecei a carta de que vae tambem a Camara tomar co
nhecimento. 

Queríamos gravar, como um symbolo, o nome de Henry Ford na obra 
que estamos erigindo em Uberaba. Era a menor das homenagens que ao 
seu nome desejava prestar o povo da minha terra, todo o povo do nosso 
1mmenso "hinterland". Homens de trabalho, queríamos hom.enargear um 
grande trabalhador . 

As leis do trabalho, disse-o Henry Ford, são como as da gravitação: quem 
as infringe experimenta o peso do seu poder. A imagem feliz de Ford, 
servindo-se da lei de Newton, para numa. exacta comparação enunciar o seu 
pensamento de profunda verdade, lei que não seria mais tarde sinão um 
caso ·particular da doutrina de Einstein, abre-me ensejo, Sr. Pesidente, para 
aqui os louvar e exaltar conjuntamente, num mesmo epinicio, que eu bem 
quizera á altura destes dous grandes genios . 

E', de e..'Cemplos como H enry Ford, o de que o Brasil, as gerações novas 
que lhe hão-de edificar o futuro, mais precisam, Sr. Presidente. O homem 
que teme ·o rfuturo, .que se arreceia do fraciDSso, limita a sua actividade. O fu'a 

casso é apenas uma opportunidade para se começar mais intelligentemente . 
E Ford, que assim o diz, crêa e produz com os seus 50 mil operarias tres 
vezes o va.ior da exportação do Brasil! 

Como não se procurar, como Schiller, aspirar o perfume da maçã que 
Inspira Ford á composição dos seus poemas de incompa r avel belleza? Lei 
cujo principal 9bjectivo é a dignificação do trabalho, a quem melhor e em 
mais acertada opportunidade, poderia eu dirigir-me nos termos e da fôrma 
por que o fiz? Peço a attenção da Camara para a carta e a resposta de 
Henry Ford, as q uaes passo a ler : 

"Sr. Henry Ford - Deaborn - Michigan - Tão reconhecidos 
somoa aos ser~ços que nos tem prestado o automovel de sua fabri 
car;ão, no desbravamento do nosso hinte?·land, que já em Uberabinha, 
no Triangulo Mineiro, em caminho para o grande Estado de Goyaz, 
se levantou a idéa de um monumento em bronze destinado a perpe
tua!· na memoria da posteric1ade o seu nome benemerito. Na sua 
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tocante espontaneidade, esse facto bem traduz a estima em que tem 
o povo brasileiro o maior dos americanos vivos. " 

O SR. rSIMÕES LoPES: - Estima muito justa. 
O SR. FruELrs Rms (continúa a leitura): 

"J-Iomenagem não menos expressiva quer-se-lhe prestar agora. 
Inspirado na sua obra toda de ~tilidade e de altruísmo promovi, por 
subscripção publica, num valor approximado de mil contos de r éis, 
a fundação de uma escola profissional technica para cerca de qui
nhentos alumnos. na minha cidade de Uberaba, em Minas Geraes, 
com 25 mil almas, e cuja inauguração acaba de verificar·-se festiva
mente com a presença do Presidente do Estado e notavel estadista 
Sr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada." 

0 SR. DIOCLECIO DUARTE: - Obra digna de toda a admiração. 
O Srr. SIMÕES Loms : Valioso serviço ao Estado. 
O SR . FIDELIS REIS: - Ag1·adeço a bondade de VV. IDEx. Pro sigo na 

leitura: 
"O grande pavilhão em construcção, destinado ao trabalho do 

ferro, terá, por unanime vontade da população uberabense, o nome 
de Henry Ford. " 

O SR. DrocL.EJcro DUARTE: - V . Ex . não poderia enlcontrar patrono 
mai;; digno do que o grande industrial. 

O SR. FrnELIS Rms : - Dizia eu ainda: 
"Queremos, a ssim, sob os auspicios do seu nome, signo de v!

ctoria, bem augurar a sorte do instituto nascente. E' para o que 
- em nome do povo da vasta· região do Triangulo Mineiro, que 
tenho a honra de representar na· Camara Federal de meu paiz -
venho pedir a necessaria permissão a V. S . , o nome hoje, talvez, 
mais querido e admirado em todo o Brasll, na esphera do trabalho, 
no campo da actividade industrial. 

Mas nem s6 isso. Queremos tambem merecer-lhe o favor de 
indicar-nos o technico á altura de dirigir o estabelecimento para a 
realização da grande missão a que se propõe, que é implantar neste 
immenso trecho do continente a lição e o exemplo de Henry Ford, 
por si capazes de despertar todos os nobres estimulas e de gerar 
nas futuras gerações sul-americanas os super-homens da sua estirpe, 
que, antes de constituirem glorias da .A.rnerica, já o são da propria 
especie, que tanto dignificam. 

Pelas plantas e photographias que envio, terá V. S. elementos 
para avaliar o merito da obra que se erige e a cujos destinos dese
jamos associar o seu glorioso nome. Prevaleço-me para chegar ate 
V. S. da bondosa intermediação do nosso distincto e operoso con
terraneo Sr. Alves de Lima, a quem sabemos honrar com a sua 
attenção e apreço. 

Com o protesto da minha viva e sincera admiração. - F~de!i~ 
Reis. - Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de Hl27." 

A re~posta s~ acha concebida nos seguintes termos: 
"Deaborn, Mich., Janeiro, 16-1928 . 
Sr. Fidelis Reis - Camara dos Deputados - Rio de Janeiro 

Brasil. 
Meu estimado Sr . Reis - E' meu desejo scientificar-vos o re· 

cebimento da carta de 16 de Dezembro e exprimir-vos o meu alto 
ap/re,;;o pelo interesse e attenção da vossa gente, que me dizeis 
estar cogitando da erecção de um monumento na cidade de Ubera-
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binha , para r ememorar o progresso originado pelo carro Ford nas 
regiões inexploradas do vosso t erritorio. 

Talve z estejaes sciente de haver a Ford Motor Company obtido 
o privilegio de tomar a si o desenvolvimento de um extenso trato 
de terras á margem do Tapajoz. Estamos neste momento em activa 
elaboração de planos que nortearão os trabalhos . Encetaremos estes 
jurante o corrente anno. Certo, interessa-vos tam·bem saber que os 
pranos de toda a obra serão realizados por brasileiros nativos . 

!Não vos paire absolutamente no espírito a mais leve sombra 
de duvida, quanto a pe;rmittir-vos eu o emprego de meu nomP em 
qualquer cousa que vise o melhoramento cios vossos systemas edu
cacionaes; esperando que, nessa direcção, venhamos a ter todos nós 
opportunidade de dispensar-vos a nossa cordial e sincera cooperação. 

Sou, com attenções pessoaes, vosso amigo verdadeiro. - Henry 
Forà . » 

Precisaria. ainda, acaso, justificar-me, senhores, pela iniciativa dessas 
missivas, objecto das referencias ironicas com que ha. pouco me farpeava um 
dos nossos escribas, que aqui vivem a commentar-nos a vida e a maldizer -nos 
a obra? Por que, !>enhores, não se impor o sacrifício do r espeito a quem o 
merece? Por que esse máo veso de tudo achincalhru.·em, ainda, com a mais 
flagrante das injustiças? 

Ainda aqui lobrigo, na mentalidade desses indivíduos, os defeitos e fa
lhas dessa formação vadia, que o meu projecto visa corrigir . E' n a officina 
que pirecisamos formar o caracter das novas gerações, para os esplendidos 
destinos a que estão fadadas . No dia em que a plaina e a lima tiverem 
na escola tomado Jogar igual ao da historía e da geographia, nesse dia, 
dizia Jules Ferry, terão desappru.·ecido os preconceitos, raiará a paz social e a 
concordia illumínará com a sua claridade r a diosa o futuro da civilização. 

Venha ou não a ser executada a lei, ganha está a causa no terreno das 
idêas. Basta que surja um novo João Pinheiro e o terreno estará preparado 
para a abençoada fructificação . Sem embargo, dentro ou fóra da .Camara, 
estarei na estacada para qu e . não se s epulte no olvido essa immensa con
quista, interpretando, seguramente, desta maneira, o sentir da Nação in
teira que trabalha, que produz e quer produzir. 

Que essa tem sido a minha attitude, verá V. Ex. por alguns dos do
cumentos ineditos, constantes de varias cartas em occasiões diversas e a 
varios pretextos por mim dirigidas aos nossos homens de governo ou a 
quem, como Teixeira Mendes e Ramos de Azevedo, pudesse dizer do as
sumpto. Aqui, como fóra, não fraqueei um só momento nesta. patriotlca 
campanha., na convicção de um grande serviço prestado ao Brasil. 

Essa. impressão, eu a tive nítida e confortadora., ao justificar, no Con
gresso das Classes Conservadoras, de Bello Horizonte, reunido em Maio dest~ 
anno, a moção do .Sr. Presidente da Republica., pedindo a execução da lei 
do ensino pro<fissional. Votou-a de pé a assembléa e, por proposta de um 
congressista, sob palmas e acclamações, depois de sobre ella terem fallado 
cinco oradores, applaudindo-a. Que traduz isso, Sr. Presidente? 

No mesmo sentido, e com a poio una nime, era votada a mo,ção do Depu
tado Carlos Penn afiel, n a 2." Conferencia Nacional de Educação, a.lli ulti
mamente reunida. Fundamentando-a em notavel discurso, teve S. Ex . a 
apoiai-o, naquelle conclave de doutos e de technicos, a palavra brilhante de 
Veiga Miranda, de Tobias Moscoso e outros. Que consagração maior podia 
aspirar essa lei? Ainda aqui a evocar, Sr . Presidente, outro nome que a 
morte, tragicamente, na immensa catastrophe, n os roubou : Tobias Moscoso. 
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Como o espírito de Amoroso Costa, apagou-se o delle no relampago ful
minante. 

Foi Tobias Moscoso o primeiro, em Bello Horizonte, com a dupla auto
ridade de representrunte do magisterio superior e membro da Associação Brasi

leira de Educação, a romper o debate sobre a moção Pennafiel, para apoial-a 
e applaudil-a. 

E J)Or que até agora não se executa uma lei assim tão desejada, Sr. Pre. 
sidente? (Muito be?n; ?nuito bem. O o1·acZor é C'UIInprintentaào). 

DOCUMENTOS A QUE SEl RElFElREl O SR. DEPUTADO FIDElLIS REIS 

Oarta ao Minist?·o João Luiz Alves 

Rio, 8-12-22 - Meu caro Dr. João Luiz Alves- Escutei encantado, pelo 
brilho da fôrma e primores de linguagem, os discursos proferidos no b:tn· 
quete hontem offerecido ao meu eminente amigo. Foi uma festa que deixou 
em todos a. mais grata das impressões; proporcionando-nos, além do mais, a 
opportunidade de ouvir, em largos traços, o programma de su a actuação na 
pasta que lhe foi em boa hora confiada. 

Era uma voz de accentuads. determinação para objectivc~ certos e claros 
a que se ouvia dos seus labios. Perpassava pelo ambiente uma forte aragem 
de confiança e de fé na obra que se vae executar, no actual governo. Foi, 
por isso, maior o meu pezar em não ouvir no correr de toda sua ora:ção, 
uma só palavra ele referencia á questão, a meu ver, da importancia exce
pcional, neste momento, que é a do ensino technico e profissional. Ou eu 
estou redondamente enganado ou nelle repousa o factor por excellencia do 
nosso progresso e engrandecimento. 

Não teve elle outro papel na America do Norte, para já não citar a 
Allemanha, onde alcançou esse ensino o desenvolvimento que sabemos. E, 
empenh'l.do como estou em que mudemos em materia- de educação a orienta
ção por nós até agora seguida, com a qual rucabaremos transformando 0 
Brasil em uma immensa repartição publica, para acolher os que annual
mente ·Se diplomam e que outra cousa, em uma grande maioria, não querem 
ser, sinão funccionarios, foi verdadeiramente desolado que não vi no seu 
primoroso discurso uma só allusão a esse aspecto fundamental do problema 
do ensino, entre nós. 

IOu, quem sabe, sem razão é a campanha que venho batalhando, que 
nem siquer encontra resonancia em espírito do quilate do seu e com as 
!'esponsabilida des que hoje tem na administração? E, assim, perderei a es
perança de ver, por emquanto, acceitas e effectivadas, as idéas que pro
pugno, na antevisão dos interesses maiores da nacionalidade. 

Acredito, porém, que não; e que a sua palavra virá. tranquilizar-m~. e, 
quiçá, indicar-me rumos novos para essa. conquista, que será o melhor ser
viço que poderia prestar ao paiz, na minha passagem pela Camara. Dar
me-hei por tudo satisfeito. 

Com a grande estima de sempre, creia-me seu muito a.iffectuosamente -
Fii/.elis Reis. 

Oarta ao Presidente Arthu1· 73ernardes 

Rio, 10-12-24 - Exmo. e presado amigo Dr. A. Bernardes - Em pa
lestra, soube, hontem, pelo Ministro João Luiz Alves, encontrar-se em suas 
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mãos a reforma do ensino, qu e o mesmo acaba de elaborar. Pelo que me 
informou , aliás, lam en tando, a r eforma não abrange o en sino profissional . 

Necessario seria para isso - disse-me S. Ex . - qu e a um só Depar
tamento estivesse aqui arffecto o problema da instrucção e não a dous, o seu 
e 0 da Agricultura, como actualmente está. Nessas condições, ponderei-lhe, 
preferível fôra a creação desse departamento ou conselho autonomo, como 
se o queira chamar, para entre n ós superintender o ensino em todas as suas 
modalidades, por onerosa que seja a medida, mas, nunca, neste momento, 
uma reforma que não traga em seu bojo a solução do ensino technico. 

Assim conceoida, pouco ou n enhum alcance teria ella nos destinos da 
Nação. Nã o ê de uma reforma dentro dos moldes da instrucção actual, com 
a substituição, creação ou desdobramento de cadeiras e cursos, o de que 
necessitamos . Nem transformar programmas corrige o erro psychologico 
que os inspira. 

A refwma, cerne o c.:>mprehenderá V. Ex., com a sua percuciente e descer
nadara visão de homem de Estado, deve ter um caracter muito mais amplo e 
mais profundo, para corresponder âs necessidades e aspirações da hora que 
yivemos . Orie'11.ada nesses moldes, nã.o estaria á altura de seu governo. 

E .!nudar o rumo da nossa. cultura, para a formação da nova mentali
dade de que o paiz precisa, para a conquista de seus destinos continentaes, 
sentimos todos, é o desejo de V. Ex., na ansia de prestar á nacionalinade 
o maior dos serviços . 

-~elevará, por isso, que, a utor obsbcuro de um pr ojecto vis8illdo essa 
objectivo, eu lh e venha dirigir um appelln , afim de que na projectada re
forma não seja esquecida essa parte do ensino, de importancia incontestavel 
~ de relevancia precípua n a phase de renovação e de transformação que o 
mundo atravessa. 

Ao mesmo tempo, recordo ao eminente amigo o plano que mal pu.de 
esboçar-lhe da fundação aqui de uma Universidade do Trabalho, moldada 
em notavel instituição congenere da Belgica e que ficaria constituindo o 
ponto de partida da grande :refm·ma por que o paiz anseia. Realizada a 
reforma dentro dessa larga e generosa concepção, não nos illudamos, uma 
nova êra se abrirá para os destinos do Brasil, cujas gerações engrandecidas 
no futuro, bemdh·ão .pelos tempos afóra o nome e a obra do emh1ente esta
dista que ê V. Ex. 

"lenovando a V . Ex. os meus protestos da m a ior admiração e apreço, 
ctela-me seu muito cordialmente - Fidelis Reis. 

Carta ao Presidente Washington Lt~is 

Rio, 16-11-1925 - Exmo. Dr. Washington Luis - E ' com vivo interesse 
que a opinião aguarda a plataforma de V. Ex., a despertar as mais fundadas 
esperanças pela convicção generalizada da excellencia do programma com 
que ascenderá V. Ex. ao Governo. 

Relevrá, por isso, que preoccupaào com a solução de um dos problemas 
que mais interessam o nosso futuro - qual seja o da instrucção profissional 
do povo brasileiro - eu m e permitta, como um dos mais obscu ros adeptos 
de seu nome, a liberdade de ped:úr para o r eferido assumpto a esclarecida 
attenção de V. Ex. 

Vae para tres annos, ao offerecer-lhe o folheto em que enfeixei o deba te 
travado n a Cama1·a a r espeito , manifestara-lhe a esperança de vir a caber
lhe, na Presidencia da R epublica, a execução do meu projecto. E' o que, 
confirmando minha fundada previsão, se v ae da r , dependendo, ainda, do Se
nado, como está, a approvação do pr ojecto . 
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Renovando-lhe a remessa de outro exemplar do folheto, que talvez jâ 
não o tenha em mãos, me premitto envia r -lhe esse r ecorte de jornal com 
uma entrevista minha sobre o assumpto e q ue, de lado incabidas referencias 
a mim feitas, encerra idéas que não r epugnarão, por certo, ao seu luminoso 
espírito. 

Certo de que V. Ex. me relevará esta liberdade, attentos os seus senti
mentos de civismo que me animam e lhe renovando os protestos de minha 
devotada solidariedade, creia-me de V. Ex. att0

• amigo e adm. - Fidelis 
R eis. 

Oarta a Teixeira lJ.Ienàes 

Rio, 24-12-25 - Exmo. Sr. Teixeira Mendes - J'á de V . Ex. mereci a 
honra de um luminoso parecer sobre assumpto de que tive a iniciativa na 
Camara, envolvendo o estudo do nosso problema immig.ratorio, sob o seu 
aspecto ethnico. Ainda que não tivesse a fortuna de ver por V . Ex. acceito 
o meu ponto de vista, é, sem embargo, con1 o n1aior apreço e na mais alta 
conta, que terei semúre a sua doutissima opinião. 

Por suas virtude cívicas e acrysolados attributos de espírito e de cora
ção, a nenhum brasileiro reconheço autoridade mais prestigiosa do que em 
V. Ex., ·para dizer dos assumptos de interesse funda.mental da nacionali
dade. 

E ' por isso que, a inda em debate e pendente de solução do Senado, o 
meu projecto sobre a obrigatoriedade do ensino profissional (obrigatoriedade 
indirecta), entendi ou vil-o a respeito. Nesse projecto, devo dizel-o, se con
centra e se enfeixa toda minha aspiração de legislador e de politico, conven
cido, como estou, de que nenhum maior e melhor serviço poderei, na minha 
obscuridade, prestar ao p::tiz e a Republica. 

Aliás, nem me parece estar elle em contradicção com as idéas enuncia
das .pelo genio incomparavel de A ugusto Com te. 

Ainda sob este aspecto, de consideravel interesse seria o esclarecimetno 
da opinião, no geral, insciente por completo dos ensinos e da doutrina posi
tivista, neste tparticular. Remetto incluso o d'olheto em que enfeixei a pri
meilra parte do debate do projecto na Camara, podendo esclarecer-lhe, já 
estar o mesmo com parecer favoravel da Commissão de Legislação e Jus
tiça do !Senado, e, neste momento, em mãos do Senador Paulo de Frontin, 
a quem vae caber relatal-o, na Commtssão de Instrucção P ublica . 

Ao finalizar, devo dizer-lhe que aguardo com ardente desejo a oppor
tunidade em que me será dada a subida honra de ser pessoalmente apre
sentado a V. Ex., cuja individualidade sempre despertou em mim com<J em 
todos os brasileiros e patriotas um verdadeiro culto de admiração e de res
peito. 

D e V. Ex., muito sincera e cordialmente - FideUs Reis. 

Oarta a Ramos de Azevedo 

Meu prezado e eminente amigo Dr. Ramos de Azevedo - Apaixonado 
pelo problem a da instrucção technica e profissional no Brasil e profunda
mente impressionado pela visita que f iz ao Lyceu dessa Capital, sob sua 
benemerita e .preclara direcção, assumi, desde o dia seguinte áqu ella visita, 
o compromisso formal, perante minha conscien cia, de dotar a minha terra 
d e um estabelecimento congenere . E' o exemplo que viceja, é a lição que 
fructifica. E n essa lição e nesse exemplo é o nome de V. Ex . que fulgura 
no melhor serviço ao BrasiJ. 



- 213-

Além de que, aos lyceu s, aos estabelecimentos desse typo, vae caber ta
refa precípua, no dia em que vigorar na Republica o meu projecto sobre o 
assumpto. Vencidas todas as resistencias, posso já considerar aqui victm·iosa 
a minha iniciativa. Appellando para o povo, este acudiu ao nosso chama
mento, estando já com quantia de mais de duzentos contos subscripta para 
0 lyceu, quantia que esperamos se elevará a muito maior somma. Do go
verno do Estado esperamos um auxilio nunca inferior a quatrocentos contos, 
além das subvenções futuras com que contamos do Estado e da União, para 
a manutenção do estabelecimento. 

Para as obras de construcção propriamente, podemos, pois, contar com 
cerca de seiscentos contos de réis. Venho, dentro desse limite, e até, mesmo 
setecentos contos, pedir-lhe a elaboração de um projecto para o futuro lyceu 
de Uberaba, que, ao menos, de longe, lembre o de S. Paulo. Ainda que pe
queno, contamos tambem com o auxilio da Camara Municipal, a começar da 
excellente área que nos cedeu, no melhor local da cidade. 

Desejamos que o projecto seja confeccionado de fôrma que, ainda não 
concluído na sua totalidade, possa, não obstante, servir ao funccionamento do 
estabelecimento, ao que, talvez, corresponda a construcção em pavilhões, 
para um maior desdobramento futuro. Tudo, porém, deixo ao seu lucido cri
teria. Para oriental-o, vae inclusa a planta do local, abrangendo a praça 
Frei Eugenio, que é a escolhida, num dos pontos mais aprazíveis de Ube
raba . 

Summamente agradecidc ao meu eminente amigo por tudo que a;:abo 
de pedir-lhe e que retribuiremos na medida dos nossos recursos, movidos que 
somos nessa obra, principalmente, pelo exemplo e a fecunda e patriotica 
lição de V. Ex., tenho a honra de subscrever-me seu att0

• am0
• e cr0

• -

Fidelis Reis. 

DUA.S CARTAS AO PRESIDENTE DE MINAS 

Rio, 15-8-27. - Prezado amigo Dr. Antonio Carlos - Si não me 
falhar, como espero, o seu apoio, no pé em que se encontra a construcção 
do Lyceu de Uberaba, estou em que realizaremos uma obra digna do noss o 
esforço e do nosso tempo . .A!lém de mais, ficará como um incentivo a outros 
municjpos, para 1que promovam com o concurso do Esta,do, emprehendi
mentos iguaes. E só com o concurso particular, como · fazemos agora em 
Ubera,ba, conseguiremos resolver o ;problema da intrucção no Brasil, á 
semelhança do que tfez o povo americano . Numa tarefa como essa o que 
não posso é esmorecer. E não esmorecerei ante qualquer sacrifício, porque 
nessa cruzada me move um alto sentimento de patriotismo e amor ao 
Brasil. 

Ouça, pois, o meu a,ppello e nos te1"1â ajudado na obra talvez de maior 
altruísmo de todas em lque porventura já. nos tenhamos empenhado . O 
lyceu, conforme o delineado, será ·TIO futuro o Instituto Poly:technico que 
sonho para o Triangulo Mineiro, com a differença apenas que, seguindo 
qualquer dos cursos, o alumno fará nelle uma aprendizagem profissional de 
officina. 

Todo o pla n o de obra, já o meu amigo o tem em mãos, nas plantas 
do Ramos de Azevedo, que lhe mandei em tempo. Envio-lhe a photogra
phia do primeiro predio já construido, faltando agora a construcção, dos 
pavilhões, já iniciada. Aqui permanecerei até a sua resposta, relativa ao 
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pagamento dos 150:000$000 restantes, da subvenção a que se comprometteu 
o Presidente Mello Vianna, conforme documentos que opportunamente lhe 
enviei . Si para ta,nto julgar necessaria minha ida ahi, aguardarei apenas 
sua ordem. 

Com os meus affectuosos cumprimJentos, creia-me sempre muito affe
ctuosarnente. - Fidelis Reis. 

A Universidade ele Minas Geraes 

Rio, 15-8~27 Prezado Presidente e illustre amigo Dr. Antonio 
Carlos - Trago-lhe as mais vivas felicitações pela iniciativa da fundação 
da Universidade de Minas Geraes. Quereria, porém, -si ainda em tempo, 
suggerir-lhe a conveniencia de abranger ella as escolas de agricultura, com
mercio e industria existentes ou, creando-as, si ne.cessario. Assim, o futuro 
estabelecimento se enquadrará nos moldes a mericanos e o povo passará a 
comprehender que não se estuda aopenas para a fi.nalida de das carreiras liberaes, 
que são as unicas de que cogitam as nossas escolas com a sua actual orga
nização. 

Devendo ser as universidades, como oonceitua Leo Rowe, "os grandes 
centros em que se discutam, <:om liberdade e sem prejuízos, todos os pro
blemas que se relacionam com a vida das respectivas l!lações - ~vidente

mente não poderá, a que vae ser fundada no seu grande governo, ficar 
adstri·cta. ao !Circulo fechado das t res escolas a que allude na sua brilhante 
mensagem. Segundo observa Firmin Roz, "as universidades americanas 
formam, sem duvida alguns lettrados, a lguns eruditos, alguns sabias, ma.9 
elles são a minoria, pois que a missão geral dessas instituições é formar 
homens e os preparar para a acção. " 

A ontro fim, com o que promove em nossa terra, não visará, por certo, 
um estadista do seu descortino e com a visão que tem das necessidades brasi
leiras. Nos moldes latinos, e lla não ]Jreenoheria jámais a missão a que 
está destinada. R econhecendo o merito da sua iniciativa, não quiz deixar 
de felicitai-o, permittindo-rne estas ligeiras retflexões, que saberá ']Jerdoar-me 
pelo desinteresse do intuito que me move de collaborar l!la solução do rele
vante problema, tanto mais, d ada a circumstancia de lhe haver em tempo 
fallado a respeito, a proposito da fundação de urn:a Universidade do Tra
balho, a que fiz, me3mO, allusão, em uma entrevista á A Noite, que sub
metti á sua prévia leitura. 

Com o meu intenso desejo de aju.dal-o, collaborando patrioticamente no 
progresso da 'llossa amada terra de Minas, creia-me seu muito cordialmnete. 

Fidelis Reis. 

MOÇÃO E DISCURSO DO DEPUTADO CARLOS PENAFIEL, NA 2" CONFERENCIA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, EM BELLO HORIZONTE 

Em urna das sessões planarias da 2• Conferencia Nacional de Educação, 
o Deputado Federal Sr. Carlos P enaiiel, membro da Commissão de Instru
cção da Carnara e representante do Governo do Rio Grande do Sul junto 
ao ro esmo Congresso, ora reunido em Bello Horizonte, rupresentou a mocão 
abalx:o, em favor do ensino technico e profission.aJ . 

. Justificando-a, pronunciou o seguinte discurso, que terminou debaixo 
nA .uma salva de palmas da asslstencia.· 

"Br. Presidente, desejando apresentar uma moção, que vou ler e enviar 
á Mesa, em favor do ensino techni<:o e profissional, proposta oue cont~m 
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um3. idéa nova entre n6s, embora não original, :pela fonte em que fui 
bu~car a sua inspiração e criterio pratico - necessito roubar tempo e at
tcncão dos •Srs. cong-ressistas para justificai-a plenamente . 

Depois da brilhante e completa exposição !feita pelo meu collega e amig-o 
Deputado Sr. João ·Simplicio, sobre a E!<cola de Engenharia de Porto Alegre, 
de que ê director, e os seus institutos technicos e profissionaes, .iustificadas 
e dobradas razões tem esta moção. que nã<> visa o :problema <;oh o nonto 
de vista riogra,ndense, mas nacional. 

Aproveito á minha presença na tribuna para 'congl·atular-me, pela voz 
do governo do Rio Grande do Sul, que represento nesta casa, com a Asso
ciação ·Brasileira de Educação, •que promove esta conferel}cia, sob ·o alto 
patrocínio do benemerito estooi:;;ta Presidente Antonio Carlos, e com o 
-yovo mineiro, bem como, com o seu governo liberal, culto. sabio e pro
gressista, pelo gra,nde successo e enorme significação deste Congresso . 

Cada um de n6s sente-se, em Minas, penetrado por um ambiente tão 
carregado, de· tradições de liberdade que. immediataznente comnrehende, aqui 
mais do que em ·qualquer outra região do territorio nacional, que (> chegado 
0 tempo de fecundar o sacrifício dos mortos, symbolizooo no martyQ·io de 
Tir!tdentes. de com:pletar a nossa ema.ncipa~ão nolitica com o sacrifio dos 
yivos em pr61 da nossa independencia economica. 

A tradição é o progresso no passado; o progresso, no futuro, serà a 
trBdiç[LO. Ou. melhor, o progresso e a tradiGão sã.o os dous asnectos de 
uma mesma idêH .. 

Correndo atrás dessa idêa, dir-se-hia que um grande dever, resumindo 
todos o<> outros no~sos deveres e sentimentos sociaes, reune, neste mo
mento, no cimo das mont..otnhas mineiras, em Bello Horizonte. uma ver
dadeira aristocracia do espírito em materia de ensino, para uma longa con
sulta dos forças intelligentes do ~Jaiz sobre um solido e penfeito systema 
de educação popular. 

De facto não ha funcção mais eminente e brado de chamamento por
ventura mais necesario do que o cumprimento daquelle dever quando ao 
lado uo desenvolvimento parallelo da vida política, m>Oral e ~ocial de' um 
povo, as transformaçõe.<J da agricultura, da industria da ex:ploração das 
minas. da actividade commercial, etc., estão a •pedir ao ensino publico to
das as esperanças, e levaram um estadista americano a proclamar que "si 
a diffusão do saber ê um bem em qualquer organização social, passa a ser 
uma nAcessidade im:oeriosa, uma questão de v-ida ou. de morte. nas nacões 
votadas ás instituições democraticas". 

:No pensamento claro do discurso inaugural do Presidente AntoniO Car
los. aqui pronunciado na noite de domingo, na mensagem, em Juiz de Fóra, 
ao povo mineiro, na recente reforma da instrucção, no grande augmento 
das escolas primarias, profissionaes e normaes, na remodelação do ensino 
moral rle conferir completa autonomia didactica e economica secundaria e 
superior e, sobretudo, na necessidade logica e administrativa ás nossas casas 
de ensino superior, autonomia que será a unica ;força capaz de arrancar, 
como consequencia feliz, o ensino secundario da dolorosa e desmoralizadora 
decadencia em que vive - nesse conjunto de iniciativas bemfazejas, tem 
a Nação Bra,sileira motivos sufficientes para acom-panhar, com o maiol' in
l~resse e a,pplausos calorosos, a obra do actual Presidente de Minas Geraes 
e do seu mustre auxiliar o Secretario do Interior, Dr. Francisco de Campos, 
que neste insta,nte dirige os nossos trabalhos e cuja competencia, talento, 
erudição e devotamento á acusa publica, já aprendera a admirar, quando 
fomos collegas na Camara dos •Deputados. 
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A democrrucia, no conceito dominante, não exclue fôrma nenhuma de 
actividade, desde que essa actividade se exerça em provelto <la Nação, 
Sente-se, por um lado, que Minas Geraes, nesta hora, incarna em homens 
capazes de interpretar e guiar os movimentos de uma dessas actividades 
primarciaes, que vale por um imperativo categorico, aspirações de um fu
turo que não se pôde por mais tempo exprimir em formulas, mas em factos 
e numa obra renovadora realmente digna de ser imitada por outros governos 
estaduaes . 

E, por outro lado, vê-se que, sob o domínio de um passado interpre
tado como uma religião, as tradições arrastam os grandes homens com 
responsabilidades maximas sobre o problema do ensino em M~nas, - An
tonio Carlos, Francisco Campos, Mendes :Pimentel, que é bem a e>..'l:Jressão 
dos nossos meios a,cademkos ou universitarios, a reatar as verdfl.düiras tra
dições patrias que, desde os tempos coloniaes e logo depois dos primeiros 
6'ffeitos da Independencia, ao serem decretadas pela primeira regencla trina, 
em 1932. as duas primeiras leis de instrucção superior, uma crea,ndo a Es
cola da Faculdade de Medicina, na Bahia, reorganização dos seus antigos 
collegios medico-cirurg!cos. e outra creando, na província de Minas GeraPs, 
um curso de estudos mineralogicos. que só veiu a effectivar-se 40 annos 
depois com a fundação da Escola de Ouro Preto, até as reformas de 1854, 
e os ultimas planos, anteriores á Republica, apresentados ao Pfl.rlamento 
monarchico, revelam todas ellaJS um mesmo espírito tradiconal; todas ton
dem para a libertação do ensino superior de qualquer tutela governamen
tal. Brotam em suas aguas originaes, através de Portugal, de passagem 
pelos centros universitarios de Lisboa e Coimbra, do regimen de ensino 
!francez, desviadas do seu leito natural, que eram as idéas e o programma 
de Condorcet, pela reacçã.o napoleonica, que é uma doutrina do Estado, 
uma escola de Estado. um idéal de Estado, uma monopo!io official, com 
toda a sua série de disci~Jlinas, com methodo e rijeza militar e a estreiteza. 
peculiar aos mandarinatos chinezes. A malefica influencia que teve tal 
'3Y\Stema de Estado sobre o ensino no Brasil, em contradi.cção flagrante com 
o programma c1vaco, esboça,do pela Revolução e pela R;epublica, ainda 
perdura até hoje, apezar de aqui, como na Europa, as idéas representadas 
netas 00rrentes catholicas <le Le Play, que fundou escolas sociaes livres em 
<liver!">os pai~. pela corrente sympathica ao regimen inglez, fructo da obra 
de Herbert Sa:>enoor, e tarntos outros, engrossarem a caudal dos defensores 
da escola Jivre no Estado livre . 

"Mas, ISrs. Congressistas, não quero divagar sinão com o fim de re· 
conh'!cer que todo o esforço da politica mineira actual sobre o ensino, 
pa:-a. .ser efficaz, o que suppõe uma subordinação aos nossos antecedentes, 
terâ 'lUe seguir aquelle rio corrente, cujo surgidouro, cujas if'ontes verdadei
ramente liberaes acabo de relembrar, e do que parece syrrnptoma eloquente 
a tendencia <le desligar as suas escolas superiores, a sua Univers!dade, re
<:entemente creada, <le qualquer placenta official. 

Deixando, agora, de parte as reformas m!neiraJS e o influxo a que ellas 
obedecem, direi que, sob o aspec1:o nacional o problema é muito mais com
plexo e na vastidão territorial do nosso paiz •Um programma de ensino com
pleto excede, hoje, á obra <le um hom.e m. 

O Brasil é um paiz naturalmente rico, mas economicamente pauperrimo. 
Com riquezas naturaes que não se podem comparar ás de nenhum outro 
paiz do mundo, com uma posição geographica vantajosa e tantas outras 
circumstancias favoraveis - é, por exemplo, incomparavelmente mais abun
-dante de recursos do que as pobres ilhas estareis do Imper!o do Japão, e. 
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no emta.nto, continúa comparado ,com esse povo asiatico, economicamente 
fraco e pobre. A questão principal está., talvez, mais do que em qualquer 
outro grão de ensino, no interesse que ao ensino technico e proftssional to 
maram, no Japão, a iniciativa p aT ticular e o concur,so do governo . 

Não pertenço ao numero daquelles que condemnam a arlequinada de 
instrucções disparata-das que vai pelo paiz. Nem piso com desconfiança so
bre o mosaico de erros e a-certos que compõem, com tão variegadas eôres, 
os fundamentos onde assenta toda a historia do ensino geral no Brasil. 

Conviria, de certo, á nossa immensa Patria, afim de coUoear-se em 
caminho seguro, capaz de tornal-a economicamente livre, rica, forte, con
tente e sa;tisfeita de vida, - um plano, simples fellz e completo de educa
ção, pelo seu e,spirito scientifico. Por ·isso, para emprehender com vigor 
a obra de transformação e rejuvenescimento que a toda hora está a exigir 
o ensino, pois ás gerações novas competem novas disciJplinas - ha rumos 
e certas direcções a tomar . 

A hora no Bra.sil ·é do ensino technico e profisional. 
E' mais ou menos facil reformar alguns regulamentos jUlidicos e de 

outras manifestações de autoridade publica. ;Mas a economia n acional de 
um povo, que é a verdadeira m!ateria intima da sua existencia social e 
política - é muito mais rebelde a qualquer manumissão. As reformas de 
ensino, como quaesquer outras políticas experimentaes que v.isam trans
formações no corpo social de uma nação, valem pelos seus resultados eco
nomicos. Si um systema de educação popular deixa trilhas profundas so
bre a vida de um povo, lhe abre um curso m elhor, pôde-se-lhe reconhe\ler 
um grande pa;pel fundamental. Si apenas lhe aflora a superfície, reduz-se 
a incidentes sem importancia pratica nenhuma. 

A ensino technico e profissional operario, da economia do paiz, uma 
revolução profunda e rapida. 

A questão do concurso governamental e da sabedoria sconoimca é 
fundamental . Tem a sua repercursão em todas as phases da vida na
cional. 

Justif.icando uma moçã o em pró! elo ensino especial, isto é, sobre o tra
balho technico e a eclu cação profissional essencialmente pratica, n ão ve
nho occupar-me de programmas . E ainda menos de um progoramma pre
cisamente substantivo. Os criterios e providencias dos governos federal, 
dos Estados e municiaes, bem como a iniciativa particular,-que possam ser 
patrocinados por uma moção de applauso desta assembl•éa - já. são r.onhe
c!dos do oaiz nelas mensagens presidenciaes, discursos nos corpos políticos 
e legislativos. pelos congressos de aJSsociaGões •Darticulares. revistas. livros 
e jornaes, e foram muito bem synthetizados em trabalhos notavels e no 
pro,iecto, consubstanciado em lei da Republica, da autoria de um illustre 
parlamentar mineiro, um dos mais competentes, enthuslastas e 1porosos 
oaladinos ilessa id.éa no Brasil, o Sr. Deputado Fidelis Reis. O aue desPio. 
porque esse genero de cultura é uma das grandes missões da Republica, é 
que a Nação se occupe quanto antes de um programma acl.iectiv.o, pro
gramma de processos prruticos adequados. no amlbiente so:cial da nossa 
grande Patria, ás .condições de meio e a relatividade de tempo. 

O nosso ensino technico e profissional ainda não -teve o seu Justin Mor
ri!, cognominado o pai da agricultura e arte mecanicas nos Estados Unidos. 
No emtanto, guarda;das as distancias de época e a formação ele seus povos 
o Brasil de agora, de 1928, com seus 36 ,.870. 972 habitantes, e a Ame rica do 
Norte, em 1862, com uma população que a;penas attingia 31.440.000 almas, 
assemelham-se a muitos respeitos. Falando da formação da sua gente, pre-
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ciso dizer que não sou partidario da iheoria das raças que tenta explicar 
os diversos phenomenos da nossa. vida por forças atavlcas, por uma htlrc
ditariedade longinqua, e restabelecer entre as diversas familias humanas 
uma barreira mals ou menos intransponlvel. 

Pois bem, quando lá nos Estados livres do norte do centro da Umao 
Americana, abolida a escravatura, uma sociedade, tão aristoci'atica e auto
ritar.ia quanto o .podia ter sido a dos· 1Ja1·inas na antiga Russia feudal, man
tinha ainda como párias os plantadores escravizados dos Estados do sul, -
deu-se, em 1862, em plena guerra de Seccessão, um acontecimento notavel 
que foi a chave de ouro que abriu todas as portas da grande Republlca au 
ensino agricola e dás artes e officios m>ecanwos. 

Por esse tem<po, como acontece hoje no Brasil, os collegios de eauca
ção classica. de méra e formalissima cultura intellect·ual e moral, gosavam, 
em confronto com o ensino <profissional, de ass!gnalada prelferenc!a publica. 
Foi at~ do conflicto provocado por essa concurrencla que surgio em 18~2. 

isto é, em plena luta, quando os po!iticos dos Estados livres e os esC'ravo
cratas ainda decidiam os seus compromissos partidarios. nos cambalachos 
entre a Camara dos Representantes e o Senado, por meio de julgamentos 
a Salomão, foi do seio de toda essa nebulosa de vontades que surgiu o voto 
pelo Congresso Americano do Morrail Act. 

Nos term10s dessa benefica lül foram concedidas a cada um dos Es
tados, ou territorio da União, .tantas vezes 30.000 acres de terra;s livres 
quantos representantes e senadores tinham os Estados. As unidades fe
derativas mais povoadas, as de léste, receberam a;ssim terras consideraveis. 
S6 no Estado de Nova Yvrk, tocaram 400 .000 'hectares. Essas terras po
diam ser alienados. Os recursos obtidos pela sua exploração deviam ser 
app!icados ao ensino, mesmo aq ensino classic.o, mas, de preferencia, á 
agricultura e á m ecanica . 

Foi uma lnnovu.çaú d.ú um alcn.nee consi<leravel. Caüa llistado fundava 
logo de<pois, um Ag1'icntlt1u·al and llfechanical Gollege. Hoje, ao lado desses, 
existe um grande numero de escolas independentes de technologia. 

O Brasil approxima-se tambem a passos de gigante dessas '!lecessidades 
im,postas pela agricultura e pelas industrias. 

Ainda ha dias, o ex-Ministro Calogeras, em um valios1ssimo trabalho, 
publicado no mez passado no "O Jornal", do Rio de Janeiro, sob o titulo 
Valores, e onde se encontra um substancioso ensaio sobre a nossa politica 
economica e os factores principaes do nosso dynamismo produetivo, chegou, 
entre outras, a esta ev.idente conclusão: "Equilibram-se nos valores :pro
duzidos as quotas das industrias e as do aproveitamento d!recto do solo. 
O Brasil já foi essencialmente agricola. Hoje é, por igu.al, atrricola e inà1tS
trial. E, assim, convém conti-nue a ser para a perfeita harmonia do seu 
crescimento economico." 

Ante essa s!tua!)íio, de facto e considerando que a civilização se trans· 
forma por accumulo crescente e uma complecidade maior dos phenomenos 
da vida, força é reconhecer que o nosso senso político não tem o di
reito de se manter !mmovel ao mais effi:caz agenrte daquella tran&forma~ão, 
que ~ a educação. Se assim tem occorrido nas velhas cidades européas, a 
solução do problema torna-se mais apremiante e urgente nos paizes novos 
da America, onde, sobre os sedimentos seculares da civilização occidental 
européa, que aqui vão ficando Pnterrados, temos que estar levantando edi
ficações novas de rapida assimilação, onde o resultado da educação popular 
deve ser no sentido do homem joven adquirir logo o que de mais possivel 
o espírito humano descobriu sobre a realidade do universo. 
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Um instincto político, selll1Pre sensível ao instincto social, deve, pois, 
conduzir os nossos dirigentes até ás fôrmas mais exigentes, mais rigorosas, 
mais imperativas ele organização da agricultura scientifica, da industria, do 
commercio, da ordem social, emfim, no que e:lla possue de mais organico e 
necessario, que são as innumeraveis conquistas que a sciencia faz todos os 
dias, e particularmente hoje, pelo aper<feiçoamento da condição humana pelo 
trabalho e pelo a,proveitamento racional de todas as fontes de substancias 
proprias á vida conectiva. 

Se da:hi resulta um movimento nas idéas educativas para uma conve
niente e rapida modificação dos methodos, no sentido de uma maior effi
ciencia conectiva, não sei, no Brasil, que mais alta gloria possam ter os 
seus dirigentes, homens de governo ou f6ra delle, do que tirar o povo da 
sua inefficiencia technica e profissional, que vale por um desperdício de ener
gias, obstaculos ao rprogresso, uma perda sobre a riqueza nacional. 

O valor de um systema educacional depende de sua capacidade de pre
parar os cidadãos para aproveitar as opportunidades do seu ambiente . E' 
inevitavel, dada a diversidade das nossas regiões economicas, que cada am
biente regional reclame uma ãifferente organização educacional. Aqui no 
Brasil, onde a população é por demais escassa e despersa, os meios de 
transporte ainda muito insufficientes e a organização social relativamente 
simples - a funcção da escola primaria, do ensino secundaria e superior 
e a da i.nstrucção technica especial, deve ser um tanto diversa de seus 
typos europeus. A densidade da população no Velho Mundo, a estratifica
ção das suas camadas de organização social e a ampla extensão das funcções 
governamentaes parece que devem ao ensino europeu o vicio original de 
corresponder á. necessidade de preparar para esse vasto e denso campo so
cial uma grande massa de candidatos a postos publicos, que cada anno 
emergem das portas da Universtdade. 

No Brasil, como no continente americano, em geral, onde ainda ha 
dias o espírito arguto de Gilberto Amado, oppunha á. densidade da atmos
phera social européa a tenacidade, o ar livre e desembaraçado do nosso am
biente aberto a todas as possibilidades de uma acção lfacil, - os dictames 
da sociedade são differentes, · não em gráo s6mente, sinão tambem em es
pecie. A agricultura, por exemplo, é ainda e o será por dilatados tempos 
antes extensiva do que intensiva. As nossas minas, que aqui teem, neste 
grande Estado, a sua maior concentração e riqueza, esão pra1icamente in
tactas. Os nossos rios e bahias, as nossas distancias incommensuraveis 
teem uma i•ndustria illuminada a explorar, a industria do transporte, onue 
a rn3.teria prima-kilometro e a materia-prima-milha esperam o seu agente 
transformador - o homem. As nossas fabricas teem um mundo de utilidade 
a E' laborar. 

E' nessa grande tarefa de aproveitar as peculiaridades da producção 
brasileira que o ensino especial pôde JYres1ar-nos grandes serviços . E' tam
bem nesse domínio que a solidariedade de interesses economicos dos Es
tados da Republica está tão patente que, sem esse laço, sem essa commu
nhão na divisão do trabalho agrícola, industrial e commercial, não haverá 
nidade de cultura intellectual, moral e cívica capaz de manter a cohesão de 
todo o bloco nacional. 

E', portanto, da maior illl1Portancia política e social que, a rpar das 
grandes escolas de direito, de medicina, ele engenharia elas faculdades de 
letras e sciencias, se levantem, não só as escolas technicas bem tambem que 
essa cultura desenvolva nos novos homens que o Brasil está a pedir um 
sexto sentido, uma faculdade economica. 
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Nenhum valor possuirá um systema fera! de educação que tenda a 
desenvolver as creanças, ainda que levada a um extremo limite, até o ma
ximo apuro, faculdades intellectuaes, moraes e physicas, se esse systema 
não fôr capaz de armar o homem para uma destinação social de rendimento 
economico, para uma producção geral maxima conveniente ás necessidades 
e peculiaridades do nosso ambiente, tão vasio e tão tenue com todas as suas 
envolventes riquezas naturaes . 

El' essa "cu ltura diversa da cultu ra classica que poderá fornecer-nos os 
lf!aàrs, os nossos futuros homens balizadores de acção, capazes de soerguer 
um povo armado para a luta economica, um exercito de trabalhadores, de 
engenheiros praticas, de mecanicos, de banqueiros, de contabilistas exactos, 
de chefes de oftficinas, de operarias, de agricultores com methodos culturaes 
scienttficos de cidrudãos Q'Perosos de todas as ordens, instruidos nos seus 
officios e artes . 

Ora, como o ensino technico é, sem contradicção, o meio universalmente 
empregado para alcançar vantagens sobre os concurrentes naquella luta 
economica, - venho formular e submetter á approvação deste Congresso 
uma moção que conclue por um appello e uma suggestão. 

O appello pede a execução de uma lei federal já sanccionada, embora 
reconhe\;a as dificiencias dessa lei. Primeiro porque o problema que ella 
visa difficilimo no Brasil .não só de resolver mas até para bem collocar as 
questões principaes que elle envolve. Segu ndo, porque não -concordo, e nem 
vejo necessidade, em um póvo da índole cnostitucional brasileira, com a 
clausula da obrigatoriedade nella incluída. Mas é le i da Repubilca. Mesmo 
sophismada na pratica, com a exequibilidade de seus propositos, de uma 
maneira fa-cultativa, ainda assim já é tempo do poder publico dar os pri
meiros passos na sua obra de concurso e animação em pról de um ensino 
de tal categoria, impulso que, pouco a pouco, com o tempo, poderá con
ferir á instituição o grão de perfeição a que ella deve ser razoavelmente 
elevada. Não careço de sobrestinar, com outras palavras, o espírito de tal 
instituição, o seu ponto de vista educativo e o seu ponto de visto economico. 
Estamo!': em uma .época em que já se reclama, encarados sob o ponto de 
vista rraulitativo, o serviço obrigatorio do trabalho em substituição ao ser
viço militar obrigatorio. Entre as ~)erturbações resultantes da guerra, sem 
fallar no bolchevismo, sabe-se que em um paiz como a Bulgaria, onde pas
sou a imperar na políti-ca o Partido Agrario, uma lei alli entrou em execução, 
desde 23 de Maio de 1920, instituindo o serviço obrigatorio do trabalho. 

Esta lei acaba de merecer de Max L azard, em missão do Departamento 
Internacional do Trabalho, na Liga das Nações, um brilhante relatorio que 
dispõe favoravelmen,te sobre os primeiros resultados praticas da nossa 
instituic;ão. Em paizes, tendo uma organização economica monetaria pouco 
desenvolvida, tendo uma grande necessidade de obras de interesse publico e 
não contando, senão em fraca .proporção, com mão de obra facil, a idéa co
meça a ter "écos favoraveis . 

Sem querer entrar na discussão theorica das vantagens e perigos que 
possa apresentar tal doutrina, limito-me á conveniencia de vêr na contri
buição de cada c idadão, não uma imposição ao trabalho com caracter de 
obrigação, m as de um .dever, de uma funcção social . O desígnio da lei Fi
<lelis Reis parece justificado, não sómente pelo merito intriseco da idéa 
que clla. inspira, m as ainda, e talvez, sobretudo, pelas circumstancias eco
nomicas proprias ao Brasil. E' in aturavel para um paiz in dependente con
servar um a dependen cia de que só o libertarão o laboratorio, a charrúa e as 
machinas ind ustriaes, entregues â.s nossas propr ias mãos. 
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Com o trigo, que é o pão da mesa, com a educação, que é a luz no 
lar e na escola, com a instrucção profissional, que é a technica adequada 
aos campos, e as artes e o engenho nas officinas, creio que o brasileiro 
sentirá assás na alma para a marcha ascencional que esta Conferencia de 
Educação pretende. 

Mas enganam-se aquelles que acreditam que as raizes da nossa exis
tencia. nacional, em materia de ensino, como de qualquer outro assumpto 
magno como este, se encerram todas dentro das fronteiras estreitas ele um 
unitarismo concebia o com ferrE'nho centralismo. 

Embora haja ainda certamentt_, Estados que, mesmo no ensino primaria, 
precisam cada anno redimir cinco dos 40 ou mais que trazem de atrazo em 
materia de educação publica, creio que é dos Estados, e não da União, que 
devem vir as instituições destinadas a dotar a Nação dos qua;dros de que 
e lia lem r.ecesr;idade para estender e intensificar a sua .producção . 

A suggestão, ou o segundo appello da moção, obedece á necessidade de 
~onseguir recursvs materiaes para instituir e manter um ensino oneroso 
~orno é o technico-proifissional . Parece chegado o momento em que o Go
verno da Republica e os Governos dos Estados devem combinar a sua acção 
i\ iniciativa particular para um programma n acional do ensino technico, 
;~ão como teem pretendido alguns, para diminuir a somma de cultura in
dispensavel a um paiz como o nosso, mas, muito ao contrario, para chamar 
i\ viela do espirito, .para iniciarnas leis scientificas do trabalho o conjunto 
rle trabalhadores. A importancia primordial do problema ele mão de obra 
agrícola, sob o ponto ele vista do equilíbrio social e das subsistencias, os 
cuidados, que não temos tido, para reter nos campos os trabalhadores agrí
colas, aperfeiçoando o seu preparo profissional, por falta de escolas, e o 
operariado nacional das fabricas, que vive abandonado ao empirismo, por 
vezes á rotina, e, portanto, á exploração patronal, - tudo isso são problemas 
correlatos ao do ensinamento technico e aprendizagem profissional . Mas, para 
essa instrucção, para essa formação essencial a qualquer democracia, para 
esse recrutamento da massa de trabalhadores, effectuada á sahicla da escola 
primaria e esclarecido por officios de caracter profissional, - creio que a 
melhor tenclencia seria até aquella. que conferisse a esse processo de edu
cação um caracter municipal. 

Para que os Estados e os m!lnicipios possam por em pratica tal ensino, 
sem sacrifícios dos outros serviços publicas, sem comprometter o credito das 
gerações futuras e sem recorrer a •todos os conceitos possíveis e imaginaveis 
de tributação que ultrapassar;run a caparidade elos nossos orçamentos pu
blicos, - venho alvitrar, em•quanto não pudermos contar com dotações par
ticulares, exPontaneas, por parte dos ricos e philantropos, só alcançaveis 
com a riqueza accumulada, com recurso financeiro, como apoio para insti
tuir e manter no futuro c- desdobramento natural que taes instituições pos
sam ter entre nós, a reserva, convenientemente demarcada de uma parte 
das terras devolutas, immenso patrimonio que a Republíca distribuiu aos 
Estados. Nesse sentido já é tempo de um appello aos governadores e presi
dentes dos Estados, suggestão mais ou menos equivalente aos moldes e ao 
espírito que inspirou, na grande Republica, a lei Morril. 

E' muito possível que a suggestão principal desta moção fique a dor
mir nos annaes desta Conferencia, sem éco, por agora, na consciencia dos 
nossos dirigentes. O talento e o saber são naturalmente necessarios em 
política, mas o grande alcance da política é a vida economica do paiz e a 
melhor política, no problema do ensino como em tudo, está em prever para 
prover. Dia virá, porém, estou certo disso, em que os recursos para o en-
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sino serão pedidos e tirados da valorização das terras, dada a im<portancia 
nova dos problemas relativos á producção e organização. A educação ·é mais 
necessaria do que a aviação, os couraçados, as baionetas e os fusis. Substi
túa a escola os tempJos ou os complete, a necessidade de transformação do 
ensino é universal. E como o problema do ensino se confunde com o pro
blema da organização da democracia, assim vae formulada a moção. 

A MOÇÃO 

"A 2• Conferencia Nacional de Educação: 

Considerando que em todos os tempos as leis de educação tiveram a pri
mazia, porque num perfeito systema de educação popular está a chave do 
grande problema posto pelas sociedades democraticas modernas: - aue é 
a orga nização da liberdade: 

Considerando que por liberdade nio se entende a suwressão mais ou 
menos arbitraria dos entraves legaes ou costumeiros, mas a possibilidade de 
tornar inuteis esses entraves; 

Con'sit'lerando que a possibilidade de tornar inute!s taes entraves não 
reside sómente na elevação intellectual, moral e pbysica do povo, graças 
á somma de cultura geral indispensavel, chamada classica, obtida tradicio
nalmente pelo estudo das letras e sciencias, e pelos exercicios gYIIUnasticos 
e desportivos, mas tambem na faculdade economica, acquisição só possivel 
com o ensino pratico technico-profissional: 

Considerando que os povos mais civilizados são aquelles em que os or
gãos da instrucção publica são mais per!ei·tos e que as classes profissionaes 
do ensina-mento technico são instituições destinadas a dotar a Patria de qua
dros de cidadãos de que ella tem necessidade para estender e i-ntensificar a 
sua proJucção; 

Emltto o voto: 
1°) Que a lei de 22 de Agosto de 1927, já decretHJda e sanccionada, insti

tuindo o ensino technico e profissional nas escolas primarias subvencionadas 
ou manti:las pela União, bem como no Collegio Pedro II e estabelecimentos 
a este ·equiparados, seja posta em execução pelo Gover•no da Republica, e, 
nesse sentido, faça a Associação Brasileira de Educação um appello ao 
Chefo da Nação; 

2°) Que, para completar todo um programma de ensino e haja de servir 
tambem para o aprendizado e exercicios de qualquer profissão, artistica, 
technicu, agricola, industria l, commercial, etc . se dirija ainda aos governos 
de todas as unidades federativas, fazendo um appello, para que estes re
servem uma parte, convenientemente demarcada, das suas terras devolutas, 
-como :otpoio financeiro em qualquer tempo, de um pla.no simples, feliz e 
compelto, de educação popular que os Estados do Brasil venham a instituir 

-e manter, com uma finalidade mais ou menos equivalente aos moldes e ao 
e.spirito scientid'ico que inspirou o ~Morri! Act, a chave de ouro que abriu 
todas as portas da grande Republica Norte Americana, á sua prodigiosa 
formação technica. 

Bello Horizonte, 8 de Novembro de 1928. - Carlos Penatiel." 

Fali aram sobre a moção os S-rs. Renato Jardim, Tobias Moscoso e Veiga 
l\fir::mda, sendo a mesma approvada com esta emenda do Sr. Moscoso: 

"Onde se lê Chefe ela Nação, accrescente-se: para que abra os necessarios 
creditas." 
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Na segunda parte da moção, o Sr. Tobias Moscoso, Director da Escola 
Polytechnica do Rio, propoz tambem a seguinte emenda, que foi approvada 
com a qual concordou o autor da moção. · 

"Proponho a suppressão do adjectivo pop1tlar, de maneira a abranger 
tambem o ensino tech.nico e profissional .superior. " 

ENSINO PROFISSIONAL 

:Moção do Sr. P1·esidente da Rep1tblica, apresentada pelo Deputado Fidelis 
Reis, no Congresso aas Classes Conse1·vado1·es de Minas Ge1·aes, reunido 
nesta Capital. 

Senhores Congressistas: 

Não accudi ao vosso appello para vir neste momento desenvolver aqui 
detalhadamente, sob os seus multiplos e variados aspectos, ~ these referente 
ao ensino .profissional, que me foi distribuída neste Congresso. 

Teria para isso de elaborar uma ampla manographia com minucias de 
ordem technica e educacional, •que por certo exorbitaria dos objectivos desta 
assembléa. Trabalho assim de caracter especializado não seria este o mo
mento opportuno para fazel-o. Bem estaria numa reunião de especialistas e 
de technko!J. 

Nem sob o meu, nem sob o vosso ponto de vista, nos encontramos, por-
ventura, enste caso. Iríamos interferir em orbita que nos está por sua na
tureza vedada . 

O problema, a todas as luzes relevantissimo, nós o temos aqui de en
carar nos seus aspectos geraes de ordem economica e social e ir até onde 
permittido seja ao observador e ao sociologo, estudai-o e minudencial-o, 
numa opportunidade como esta . 

Aliás, nem outro é o espírito <ia lei <ie nossa iniciativa, que instituiu, 
em caracter obrigrutorio, o ensino profissional no tJ3rasil. Ella concretiza an
tes uma affirmação de princípios, um rumo, uma orientação. Fóra disso, 
são os programmas, os reg>ulamentos, tarefa de pedagogos e especialistas, 
que não somos. Nem tivemos esse intuito. 

Dotar o paiz de uma lei em correspondencia com as suas necessida<ies 
economicas e dentro <ias correntes sociaes renovrudoras do novo cyclo histo
rico que se abre aos <iestinos humanos, o movel, o objectivo da campanha 
em que estou empenhado, desde a apresentação, em 1922, do meu projecto 
â Camara sobre o assumpto, até a sua transformação, o anno passado, em 
lei <ia Republica. 

No fundo, o que viso e está no amago da lei, é a obrigatoriedade do tra
balho para todos. Todos precisam trabalhar. Lettrados ou · não. Pebres ou 
abastados. Seja qual fôr a profissão. O homem que trabalha representa 
uma verdadeira força social. 

O trabalho, não imvorta que trabalho, é uma base excellente de edu
cação. E' graças a elle que o homem se torna disciplinado e organizado. 
Educa-lhe o sentimento e o ennobrece. 'Con stitue, por sem duvida, o mais 
precioso meio de educação . 

Hoje, mais do qüe . nunca, na civilização destes dias, o homem precisa 
ser um elemento de producção, um tfactor economico. Em nenhuma esphera 
se o admittirá como méro parasita. Nem h averá, daqui a ·pouco, lagar para 
os ociosos. Por si mesmos, povo ou individuo, assim se anniquilariam irre
mediavelmente . 
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No trabalho, principalmente no trabalho manual, já dizia Adam Smith, 
está a primeira fonte da riqueza das nações. Formula lapidar, resumindo 
todos os deveres ,que se impõem ao patriotismo e contendo em germen todas 
as reformas futuras, co.mmenta Meline, com ,percuciente descortino, em re
lação á França. E a moral de uma democracia, di!-o Alberdi, deve ser 
uma moral de trabalho. 

E' a que el!e põe como base da civilização dos povos. !Tudo que signi
fique riqueza, exito ou lucro sem trabalho, afigura -se a Alberdi como uma 
immoralidade. E o desprezo .pelo trabalho, o peior dos sym.ptomas de de
cadencia. 

Que lei melhor do que essa, poderia, senhores, interpretar para um paiz 
nas condições do nosso e para o momento que vivemos, o postulado, ha 
mais de um seculo, enunciado pelo grande economista escassez, abrangido 
tambem o aspecto moral, a que allude o pensador argentino? 

A nossa lei corresponde evidentemente a uma palpitante necessidade. 
Não ha negar. Como negar não será IIJOSsivel, ante a eviden cia dos re

sultados, as vantagens e beneficios de toda ordem, que ha de o paiz auferir 
de sua execução . El!a, quiçá, envolve, nos seus desígnios m ais reconditos, a 
or.gani>Zação de uma humanidade melhor. De sobrelevante relevancia ,é, pelo 
menos, o seu aspecto moral. Bem merecia ter sido encarada sob este 
prisma. 

Desde o momento em que nas o:fificinas, nos laboratorios e nos ateliers, 
todos se hombrearem e se nivelarem no trabalho com a<S proprias mãos, dias 
melhores despontarão para o homem. Elle será mais !feliz. O trabalho não 
humilhará . Reduzidos assim, sinão elimlnados os preconce'itos que elle gera, 
estancaua estará a fonte e a origem dos maiores males. A vida sorrirá para 
todos. 

O trabalho é o sy:mbolo majestoso da grandeza da nossa especie, escrevia 
o grande e malogrado Alberto Torres. Todo o cidadão tean o dever de tra
balhar, não se devendo permittir a pratica de actos da vida .política e civil 
a quem não exercer umo pro:f<hssão, assim affirm·ava o inolvidavel p ensador . 
·sador . 

Iremos com a lei do ensino rprofissional obrigatorio inaugurar para o 
Brasil a éra que ha tanto se ambiciona. Mais, a certos respeitos, para nós 
do que mesmo para outros povos, que não <tiveram .pela escravidão, o tra
ba lho aviltado e degradado. 

Ti11hamos que começar pelas élites o nosso plano reformador. Era o meio 
mais seguro de exito numa campanha dessa natureza. Dahi a exigencia, 
que na lei estabelecemos, da indispensavel aprendizagem profissional aos 
candidatos á maJtricula nos nossos chamados cursos superiores e essa mesma 
condição exigida ,para a admissão ao funccionalismo da Republica. 

Que mal, senhores, nessa medida? Que allegar-se contra ella, quando, 
ao revez do que devera ser, m ·uitos são os que, entre nós, no estudo ou 
meuhor, na obtenção de ·um titulo, o que ptX>curam é antes um preterto para 
fugirem ao trabalho. Ainda bem que assim não o entenda a maioria, para 
honra nossa. Serwpre vamos eYoluindo. A nossa mocidade já não acceita ria 
hoje, por exemplo, o exame {la grip.pe. 

Tornar, pois, o trabalho obrigatorio a providencia a impor-se prelimi
narmente . Até mesmo, para melhor se definirem as vocações. Equivaleria 
aos texts para nós. Medida de emergencia nas condições estabelecidas, dir
se-ha . Foi a unica, entretanto, dado o espiri1o liberal da nossa Constituição, 
que nos pareceu ·capaz de remediar indirectamente, {!e maneira efficaz, os 
deteitos da. nossa formação. 
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De alguma fórrna, corri.giria a tendencia generalizada do brasileiro para 
as carreiras liberaes, antes para a conqusta de um titulo de recommendação 
e de prestigio social, do que para outra causa. 

Uma reforma da nossa propria mentalidade, o que em summa visamo:.. 
E' bem de ver que nem a todos poderemos impor a disciplina do trabalho . 
Mas, bastará de coaneço essa exigencia aos QUe se_ destinarem a essa..'< car
reiras. Como na sua quasi totalidade a outras nao se consagram o:; que 
estudam no Brasil, consideravel se'ria o n'llmero dos que a lei 'desde logo 
alcançaria. 

E quantos, não se desviariam dessas profissões, para que não nasceram 
e em que iriam mais tarde fracassar, para permanecerem naquellas, que 
lhes abriria o ensino profissional, isso com sensível vantagem para si pro
prios e para a prutria 'I 

o mesmo em relação ao funccionalismo, á. burocracia. Muitos, a maioria, 
talvez, desisti-ssem dessa mediocre aspiração, para ficarem nos officios E' pro
fissões technicas que se lhes reclamaria e a o.tlferecer-lhes outras possibi!li
dades e muito melhor futuro. 

Ainda que de começo não fossem rigorosas as exigencias, .quanto ás pro
vas de aptidão, essas, aos poucos, se iriam accentuando com o ensino do 
desenho, da technologia, nos lyceus e escolas technicas, em que seria mi
nistrada com mais apuro, a aprendizagem exigida pela lei . Estaria, pelo 
menos, alcançada a victoria no terreno moral. Ella acabaria valendo pela 
maior das nossas conquistas de ordem economlca e social. 

Geral a queixa contra a orien tação da nossa cultura, que não apparelha 
o homem para a luta e para a vida. Em regra, o que formamos é o lettrado 
e o semi-lettrado com uma instrucção geral ~em base e .sem utilidade im
mediata. Nunca o homem para o trabalho· util e productivo. 

Mas nem só poderá. um palz como o Brasil, viver dos que se habilitam 
ao exerci cio das profissões liberaes. Outra co usa infelizmente não temos 
feito. Para outro fim, não se a~prestam os nossos filhos com a instrucção que 
lhes damos. As carreiras que .preparam o homem ·para o commercio, para a 
industria, para a lavoura, em que se ha de fundar a grandeza da Nação, 
dessas não cuidamos, ou, quando o fazemos, é em plano de visivel inferiori
dade. I &so está positivamente errado, sen_hores. 

Um systerna que, no dizer de Le Bon, classifica os homens aos vinte 
annos, segundo os d}plomas que obtiveram, priva o estado do direito de es
colher os que se fazem por si mesmos e que as profissões livres puzeram fõra 
de concurso . Quando o fru cto de uma boa educação deve ser, accrescenta, 
formar homens com aptidão ·para que possam obter por seu proprio esforço 
a independencia economica, que nos tempos presentes representa uma con
quista necessaria, para que realize cada qual seus designios na sociedade. 

Agrava-se entre nó, o mal, ponJ\In d!l.l! é!i't<;~. us~int formuda8, oscilla
rnos para a massa immensa dos analphabetos, a constituirem a maioria da 
Nação . Vivemos em um circulo fechado, em que dos gymnasios, onde dis
farcadamente se faz uma educação de castas, se caminha automaticamente 
para as academias ao encalço ékl diploma. Não se abre á mocidade brasileira 
a perspetiva de o•utros horizontes . Nem se diga, por,tanto, ser ella culpada, 
senão os governos que até hoje não resolveram para o Brasil o seu maior 
problema . 

Applaudi•ndo a feliz formula dos fundadores da Universidade de Dant
zig, visando o desenvolvimento da industria, já Astier, em obra notavel sobre 
a organiz&ção do ensino profissional na Franca, assegurava que no dia em 
que o proprio ensino superior for penetrado desse novo espírito, no sentido 
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de adaptar o homem ao meio agrícola, industrial e commercial no qual tem 
de desenvolver sua actividade e sua iniciativa, nesse dia uma semelhante 
transformação se verificará em todos os ramos de ensino da Faculdade á 
Escola Primaria. A propria. orientação do paiz so:ffreria, ao seu ver, uma 
mudança profunda. Esse incontestavelmente o facto que vae a observacão 
constatando na evolução actual de todos os povos. 

Queremos, diz HenrYI ·Ford, que todo homem seja capaz de ganhar a 
vida. Por conseguinte, todo o systema de educação •que não o ajude n. isso, 
falha ao seu fi.m. Em segundo Jogar - falla ainda o grande americano 
uma verdadeira e-aucação deve ter como resultado attrahir o espírito do 
individuo para o trabalho em Jogar de o afastar delle. 

Assim é que os trabalhos manuaes constituem para os americanos disci
plinas ao mesmo titulo que o calculo e as sciencias naturaes. Para elles 
a intelligencia que concebe, nada é sem a vontade que executa. O pensa
mento não é nada sem a acção . Onde melhor inspirar-nos do que nes~t' 
exemplo? ·Senhores. Ninguem de boa fé poderá contestar a conveniencia e 
opr>ortwnidade para •nós da providencia de que cogita a lei de nossa autotia. 
Allegar-se-ha não ter sido isto o que fizeram os outros pa:zes. Não importa. 
Em nenhum outro, como aqui, tamanho vulto terão tomado os males que 
ella vae corrigir. A cada um, a sua medicação . Aqui foi a que se nos anto
lhou et.ficaz na medida do mal. •Sel'lá, por emquanto, uma medicação falha, 
de emergencia, si quizerem . Mas aos pounos, com a execução da lei, as 
escolas e institutos de aprendizagem profissional irão sendo <fundados o, 
amanhã, poderá ser essa instrucção tambem aJqui ministrada, nos moldes 
dos paizes, crnais a,deantados, como a America do Norte, qu~> deve constituir 
o paradigma e modelo a ser imitado. 

Não creio que ao vosso espírito a medida repugne, homens d0 trabalho 
que sois. Nem au vosso, nem ao espírito de ninguem, a quem não falte o 
necessarlo bom senso. Foi, aliás, da Associação Comme\·cial de Minas que 
me chegou, num telegramma que tanto me enalteceu, a primeira palavra de 
felicitações .pela apresentação do projecto, que tamanha discussão havia de 
provocar, instituindo a obrigatoriedade do ensino profissional. 

Vamos atravez delle socializar, si não intellectualizar o esforço. E' o 
novo deRtino da civilização . Ao desapparecimentn, a um completo anniqui!a
mento estarão condemnados de hoje .para o futuro o povo ou inrlivicluo que 
não souber !Jrabalhar, que não souber produzir. 'Dravada a competição no 
terreno do trabalho e da technica, proscripta está, de vez, a velha cultura 
verbalistica, sem efficiencia e sem finalidade economica. O momPnto é de 
acção e d}onami~mo . 

Por que, pois, protelar-se por mais tempo, a execução de uma lei, que 
representa o primeiro esforço e a primeira iniciativa sincera, no sentido de 
mudar o rumo da nossa formação, ou pelo menos de attenuar-lhe os enormes 
inconvenientes? Não logrou ella porventura o aJPoio da opinião, que no curso 
dos debates, nos chegava de todos os pontos ao paiz, caloroso e enthusiasticó? 
Não seríamos desta fórma leaes para com a Nação. 

Nem a excusa de grandes dispendios, allegada pelo Sr. Presidente da 
-Republica, já hoje teria Jogar. Além da não ser, de i·nicio, tão vultosos, po
deremos contar, outrosim, com o valioso concurso ela iniciativa part'cular que 
por certo não se negará a vir ao e.ncontro do Governo para realização de re
forma tão m eritoria. 

Moveríamos essa iniciativa atravéz dos associações de classes, mover
se-hiam os poderes municipaes e estaduaes, e, dentro de breve tempo, em 
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cada recanto da Patria Brasileira, haveria ifunccionando uma escola-officina, 
destinada a ministrar essa instrucção . 

Autor da lei, quiz, como é natural, tivesse ella no territorio minelru tt. 

demonstração de sua exequibilidade no domínio do facto, no terreno da pra
tica. Não me foi a tarefa difficil. 

Appellando para o concurso particular, est~ não me faltou. Nem f<iltará 
jámais na generosa terra de Minas, !Para tu'do o que vise nobr~s e alevantados 
objectivos. O .que apenas exige o povo m i·neiro é a. sinceridade de propositos, 
a pertinacia na acção, a i1'lé no idéal. Assim devia nossa iniciativa frutificar. 

Da propaganda dsenvol vida nas terras fecundas do Triangulo Mineiro 
resultaria em breve a victoriosa á'undação do Lyceu de Artes e Officios de 
Uberaba, estabelecimento que em todos os tempos honrará a geração que o 
creou. Elle ficará assignalando, luminosamente, na .terra de Affonso Penna e 
João Pinheiro o inicio auspicioso da cooperação publica na solução do grande 
problem::t nacional . Aliás sem esta, infrutlferos serão todos os esforços feitos 
nesse sentido . 

Foi , edificado com o concurso do povo e o auxilio do Estado. Nasceu 
da iniciativa particular o Lyceu de Uberaba. Nunca será por isso assás lou
vado. Além do estimulo que exercerá. no suPto de iniciativas congeneres. 

Nem de outra fórma, para o .progresso a que \Qgraram attingir, agiram 
os povos diamteir os na civilização. como o~ E stados Unidos. 

Collegios, seminarios. universidades. tudo ·6 alh fructo da iniciativa par
ticular. São ·no geral estabelecimentos fundados ou mantidos por contribuição 
e a expensas particulares, não se fallando da acçãu poderosa de incentivo 
fl de controle, exercida pela adimnistração yankee. E' o facto que mais 
abona a cuHura e a civilização do povo americano. 

Nessa materia, como de resto, em tudo mais , ~(J se appella aqui para o 
Estado. Ao menos até agora . .Sobre, elle, vean pesando inteiro o onus que 
acarreta a solu ção do mesmo problema. 

Terá, por conseguinte, a nossa iniciativa, além de outros, esse merito, 
que para honra .de Uberaba e do Triangulo Mi"neiro, nunca .perderei a oppor
tunidade de assignalar para exaltar. Ao exemplo de Uberaba, outras inicia
tivas succederão . A boa semente •nUJJ1ca deixou de germinar, para frondejar 
em grandes arvores ·de opttmos á'ructos, na amada terra de Minas Geraes. 

Dado, sob os melhores auspícios, o primeiro passo para a dissemmação 
d!l. culturt.. technka o rprofisslonal no Estado, proset,;U!J não será. difficil. 
Aberto fica tambem o caminho para a execução da lei federal, que terá., estou 
convencido, de ora em deante, no ·concurso particular, o seu maior e mais 
decisivo apolo. Aos governos, com o fez Mello Vianna, e agora Antonio Carlos, 
o dever de amparar e acoroçoar o movimento que em Uberaba teve o seu 
vlctorioso ponto de partida. Minas está., evidentemente, em marcha para a 
realização dos seus grandes destinos. Tudo a isso nos induz. 

O problema do ensino, que é incontestavelmente o problema maior da 
nacionalidade, constitue a preoccupação dominante da administração. Maximé 
a instrucção primar ia. Não só esse como todos os demais problemas da eco
nomia mineira, vão sendo encarados com o descortino largo e abrangente 
do estadista illustre que hoje lhe dirige os destinos . 

De louvores irrestrictos, irá, por sem duvida, ser agora objecto a sua 
actuação em pró! do ensino profissional . Auspicioso signal é já o convite 
a Omer Buyse, para aqui vir organizai-o. Obra consideravel a que por certo 
nos dará o eminente creador da Universidade do Trabalho de Cha.rlerol. 
Todas as nossas congratulações ao governo pelo seu primeiro gesto . Não 
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poderia começar melhor. Bem se pôde por elle avaliar os pro•positos que 
animam a administração mineira no pertinente ao m omentoso assumpto. 

Mas tudo, senhores, resultam de efi:eitos somen os. todos os nossos es
forços serão r elativament e ·baldados, emquanto não se dispuzer o Governo 
Federal a executar, em toda a sua plenitude, a lei que insti<tuiu a obrigato
r iedade do ensino profissional em nósso paiz . 

Tudo della advirá. Nessa estam a victoria i·n tegral. Alcançai-a, por
tanto, .prestando o maior dos serviços ao Brasil, o n osso objecti:vo, reunidos 
em um Congresso como este . 

Assim, em nome da c.ommi•ssão, termina.rM submettend o ao vosso julga
mento uma moção ao Sr. !Presidente da Republica, pedindo a execuçã o do 
decreto n. 5. 421, de 22 de Agosto de 1927, já por S. Ex. sancciona do, e que 
torna obriga.toria a ilistrucção profissional no territorio da Republica. Além 
de outros, que o sagrarão na benemerencia da posteridade, quer a terra de 
Minas Geraes, pelo orgão deste Congresso, alcançar Q.e S. Ex. mais esse 
1nolv1davel serviço ao Brasil. 

Está assilm r edigida: "O Congresso das Classes Conservadoras de Minas 
Geraes, reunido em Bello Horizonte, prestando um grande serviço ao Brasil, 
pede ao Sr. Presidente da :Republica a execução da lei, já por S. Ex. sane
cio nada, que instituiu a obrigatoriedade do ensino profissional no paiz." 

(Do Minas Gemes, de 31 de Maio de 1928) . 
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Ensino technico-profissional 

Em 16 de Agosto de 1927 o sr. Graccho Owrcloso otfe-
1'Cceu ao est1tdo da 0111mara o projecto de lei que o1·ganiza o 
ensino technico industrial, crêa o 1·espectivo Conselho Supe
,·ior e dá m~tras providencias. 

O Congresso Nacional decreta : 

TITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.0 O ensino technico industrial será gratuito e qualquer particular 
poderá Jlundar escolas de ensino technico industrial, respeitados os principio:> 
organicos da presente lei. 

Art. 2.• O ensino technico industrial habilitará artífices, contra-mestreo., 
mestres e technicos nos varias ramos industriaes e terá por ·base o ensino 
primaria, o ensino médio e o ensino normal. 

Art. 3.0 Incumbe ás escolas inclustriaes primarias: 
tL) ministrar o ensino profissional e geral aos aprendizes de artes c offi

cios, de modo a seleccionar o pessoal operaria das varias industrias; 
b) formar os operatios especializados de cada arte ou industria e respc

dlvos contra-mestres, mediante instrucção technica adequada; 
c) promover ou completar a instrucção dos aprendizes e operarias ern· 

pregados nas diversas industria.s. 
Art. 4.• Aos institu tos médios !ndustriaes cabe o preparo dos mestreu 

<lU chefes de industrias e dos technicos especializados em cada uma das 
profissões . 

Art. 5.• A's escolas normaes industriaes cabe o in tuito fundamental de 
darem ãs demais escolas os docentes do en sin o industrial rprofisslonal e ol! 
dlrectores e inspectores do quadro administrativo. 

Art. 6.• O Governo da União entrará em accôrdo com os governos, Hv» 
Estados, para o fim de que conste nos programmas das respectivas escolas 
normaes ou grupos escolares o ensino manual educativo, obrigando-se a pro· 
-.<l&ão e cu steio dos professores dotados das aptidões pedagogicas requeridau 
por esse ensino. 

Art. 7.• As escolas do ensino technico industrial serão lnspeccionada.o 
permanentemente. A inspecção comprehenderá todos os aspectos do ensino: 
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theorico e officinal. Cada ordem de ensino terá os seus inspectores com "' 
idoneidade peculiar. Os inspectores são de nomeação do Ministro da Agri
cultura, tirados de preferencia dentre os directores e professores do ensino 
techni<:o industrial e os seus ·deveres 'fixado~ pelo Governo em instrucçõe~ 
ou regulamento. 

Art. 8.° Crêa-se o Conselho S u perior do Ensino Technico I n dustrial C\1!1!. 

composição e attri.buições esta lei determinará. 
Art. 9.0 Immediatamente depois do Ministro da AgriDultura, Industria 

e Commercio, o ensino technico industrial será superen tendido por um de
partamento especial, a cujo encargo privativo ficarão todas as at tribuiçõe8 
e assumptos relativos ao mesmo . 

·TITULO II 

DAS l!lSCQf,AS INDUSTRIAES PRIMARIAS 

art. J O. O ensino indu.strial nas escolas primarias é repartido em ao~s 
ramos: de technica indus trial e de arte applicada, comprehendendo os rezpe
ctivos cursos. O ensino theorico das aulas correrá concomitan ~em ente coOJ 
" ensino pratico das <>fficinas . 

Art. 11. As escolas industriaes primarias poderão tEr o typo de i~>leL

naios • ou externatos e deverão corresponder ás n ecessidades do ensino r>ro· 
I:lssion:>J, tant<J em referencia a U!n quanto a outro sexo. 

Ar t . 12 . O ensino nas escolas industriaes primarias abrangera a~ .,.,_ 
g uintes secções: 

n) pre-profissional ; 
u ) industrial; 
.;) especial . 
§ 1. 0 As duas primeiras secções !armarão artifices ou operarias; a •er

<-eira os contramestres industriaes. 

§ 2. 0 Na primeira secção, o ensino comprehenderá primeiras •lettras, !içõee 
intuitivas, desenho, geometria vratica, cultura physica, trabalhos manuae~. 

§ 3. 0 O programrha das outras duas secções incluirá: por tu guez, ma· 
t hematicas applicadas, noções de physica e chimiDa, geographia indus trial, 
clemottos de resistencia dos materiaes e de historia natural, desenho orr.a· 
mental e industrial, contabilidade industrial, educação cívica e mora l, hy· 
giene das officinas e do <>l:>eri!Jl·io, a technologia correspon{[ente a cada uma 

das artes ou officios. 

§ 4. 0 Os cm\Sos n a primeira e segunda secção, durarão, n o mínimo dous 
annos c:otda um e o curso especial um a nno . Este versará exclusivamente 
sobre a technol<>gia do ramo in:lUEtrial •proferido. 

Art. 13. Nas escolas industriaes primariaR será dado o ensino das .!e
guintes profissões: 

I - Artes decorativas. 
TI - Trabalhos de madeira . 

. :.:ri - Construcções m etallicas. 
IV - Construcções mecanicas. 
V - Electro-chimica e electro-technica. 

VI - Conducção de machinismos . 



VII - Artes graphicas. 
VIII - Artes textis . 
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IX - '.rrabalhos em couro e fabrico de calcados. 
X - Oórte e feitura de vestuarios. 

,{1 - Lavores femininos. 
XII - Contahilidade industrial, organização e administração de ,ul· 

! fcinas. 

Paragrapho unico. O governo creará n ovos cursos sempre que as con
dições industriaes locaes ou as necessidades do ensino os exigirem, sendo 
l!Ue o ensino industrial primario, nas respectivas escolas, deverá estructu 
rar-se de conformidade com as in dustrias regionaes. 

Art. 14. A cada escola industrial primaria cot-responderá: 
a) officinas proprias dotadas de installações completas de typo o rr.lJ.L ~ 

perfeito, tanto no que disser respeito aos machinismos, como as officinas de 
trabalho; 

b) pequenos laboratorios de chimica e gabinetes de physica para os exer
clcios prati:::os e experimentaes. 

Art. 15. O Governo proverá a que as officinas das escolas !ndustriael! 
primarias, embora com o objecto exclusivo de en.sino, produzem systemati· 
ca~nente artigos de qualidade c;.ommercial. 

rpa ragrapho unico. Os ar tigos 12roduzidos nessas condições e desnecetl· 
sarios ao uso da escola serão expostos á venda, revertendo o producto erH 
beneficio do en sino . Uma parte do producto será attribuida aos alumno!> 
como retribuição proporcional do seu trabalho e estimulo á apre11dizagem. 
As quotas de remuneração , não terão a fórma de diarias e serão fixadas pelo 
Ccnselho Superior do Ensino Industrial. 

Art. 16. O governo commetterá de preferencia as esc-olas do et.!!ino iH·· 
·dus tr ial, de accôrdo com a capacidade das respectivas officinas, a execução 
de seus objectos de consumo. 

Art. 17. O governo organizará os programmas dos diverso.s cu r .,os db 
ensino industrial e respectivos methodos. Os programmas serão revis tos de 
accõrdo com a evolução das industrias e o aperfeiçoamento grada tivo dos 
methodo.s de ensino. 

Art. 18. Haverá na sêde do Departamento do Ensino Technico I11rlus• 
trial um museu destinado á systematização dos padrões educativos e dO!! 
artefactos mais interessantes executados pelos alumno.s das diversas escolas 
industriaes primarias. Cada uma da s escolas industriaes prima rias orga ni
zará, igualmente, um museu e uma bibliotheca. 

§ 1.• Os mus eus das escolas industriaes primarias compre henderão: 
a ) o materia l pedagogico concernente ao ensino da s disciplinas pl\J ·· 

fessadas; 

l1) o material technico e t echnologico escolar, isto ê, desenhos, modelo3, 
fErramentas, materias primas e suas transformações em amostras e produ
ctt ~ . especialmente regionaes. 

§ 2.• As bibliotheca s constarão de obras de instrucção ger al, artes e of· 
fidos industriaes, teclmica officinal e technologia. 

Art . 19. Os u :ulos de habilitação final em qualque r dos casos das esco
las primarias industriaes serãC' conferidos por decre to do ministro da Ag,·i
cultura , Int'!ustria e Commercio. 
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TITULO III 

DOS CURSOS PROFISSIONAES 

Art. 20. Os cursos profissionaes ou de aperfeiçoamento são suLuroma
dos ao fim de suppri:- as faltas de educação profissional dos menores e 
!l.dultc•s empregados nas f~bricas e ·officinas sem haverem antes passado PúJ 

uma escola industrial ou deixado de completar os respectivos cursos, e, !JJl 

Isso me&.mo, sujeitos a programmas differenciaes. 
Art. 21. O governo regulamentará os cursos pro.fissionaes e provera 

t!Uanto á fôrma de funccionamento dos mesmos, dando-lhes o caracter rte 
cursos nocturnos annexos ás escolas induEtriaes primarias. 

Ar~. 22. Os directores de fabricas, explorações ou ernpreg~s industria~s 
ficam obrigados a encaminhar aos cursos profissionaes ou de aperfeiçoa .. 

Art. 24. Os cursos profissionaes são subordinados ao regimen de !u
bpecrs:io que ror estabelecido para as escolas indusüiaes primarias. 

TITULO IV 

.UA::; EJSCDLAS MÉDIAS INDUSTRIAElS 

Art. i5. O ensino nas escolas médias industriaes será duelo em iloUo 
armos no maximo. 

Art. 26. As materias do programma do ensino médio serão communs a 
todos os cursos e comprehenderão: portuguez, uma lingua estrangeira, desenho 
Industrial, mathematicas applicadas, physica e chimica applicada, historla 
áa. arte referente ás industrias, mecanica applicada, hygiene industrial e 
do operaria. O çurso de especiaP.ização constará simplesmente do ensino de 
tt>clm·ologia e contabilidade, em concordancia com as varias industrias. 

Art. 27. O ensino médio habilitará nas seguintes profissões: 
1 - Construções CIVl~. 

JI - Metallurgia e mineração. 
HI - Construcção e conducção de machinas. 
IV - Physica e chimica industriaes e applicada:o. 

V -- Ajustadores, montadores e condu.ctores electricistas. 
VI - Manufa.cturas texteis e montadores de fabricas de fiação e te

cidos e de papel. 
VII - "Cortume, manufactura de couro e fabrico de calcados. 

VIII - Fabricação de assucar e montagem de usinas. 
lX - Fabrica de artefactos de borracha. 

Mt. ~~. O ensino médio industrial será dado ao mesmo tempo nas aUJa:i 
e na~ ufficinas. 

TITULO V 

DO ENSINO NORMAL PROFISSIOI'{AL 

. ...A.rt. 29. u cur::;o das escolas normaes profissionaes durara. ues aono~. 
no mmrmo, e abrangem: 

<'.) a r evisão e o desenvolvimento das materias constantes do programma 
ao elJ&!no médio, accrescido de mais uma lingua estrangeira; 

b) as sciencias applicaétas ao ramo industrial do ensino cuja d·ocencJa se 
tenrm em vista; 
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c) a technica official àe laboratorio e de construcção; 
d.J a theoria e pratica pedagogica, os methodos do ensino teclmlco e os 

11evetcs do professor. 

TITULO VI 

DO CONSELHO SUPERIOR 

Art . 3U. U Conselho Superior do Ensino Technico Industrial será com
JJl'Slo pelo superintendente do Departamento, inspectores do ensino, indus 
rr!ae~. engenheiros, medicos, a juizo do governo. 

Art . 31. Compete ao Consel ho : 
1." Organizar e revêr os programmas dos cur~os das escolas e dos cursos 

profissi{)naes. 
2.• Formular e s ubmetter á approvação do governo suggestões sobre a 

regulamentação do serviço escolar, sua fiscalização inclusive. 
a.• Propõr as medidas que se lhe afigurem ca-pazes de melhorar a orga

nizaçfLo do ensino e das escolas . 
4.• Opinar sobre os actos acêrca dos quae., fõr consultado. 

TITULO VII 

DO FUNDO ESCOLAR INDUSTRIAL 

Art. 32. Institue-se o fundo escolar industrial para occorrer ao cus ~elo 
e manutenção do ensino technico industrial. 

Art. 33. O fundo escolar industrial constituir-se-ha dos seguintes meios: 
1.• Um quinto por cento (0,20 %) sobre a producção global industria l 

de todos os es~belecimentos do paiz. 
2. 0 Dez por cento de augmento sobre as licenças ou patentes industriae.s, 
3.0 Dez por cento de augmento sobre o registro de propriedade in

dustrial . 
§ 1.• o governo regulamentará a d'órma da arrecadn,ção d'as contribuições, 

destinadas á formação do fundo escolar industrial. 
§ z• Pelo fu'lldo escolar ~ndustrial sómente poderão ser mantidos e 

custeados os institutos administrados pelo governo federal . 

TITULO Vll'I 

Disposições ge1·aes 

Art. 34. O governo fundará tantas escolas industriaes qu anta·1 julgar 
necessario e o fundo escolar permittir, e estas serão organizadas sempre sob 
o ponto de vista estri-ctamente educaüvo. 

Art. 3·5. .As escolas inc1Justriaes femininas compr~benderão cursos de 
dous e tres a n'llos no maximo e além dos cursos de có~tes e feitura de 
vestuarios e lavores femininos, outros poderão ser instituídos no desígnio da 
formação profissional da muLher, taes como os de artes decoratilvas e >ar.tes 
domesticas, relodoaria e joalheria, escripturação industri'al, etc. 

Art. :36. Emquanto não existirem professores formados tpelas escolas nor
maes industriae.s, o governo estipulará em decreto espet.:ial quaes o~ requi
sitos de aptidão e cap'lcidade exigidos para o exercício dilR funcçõe.> de di -
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rectores, inspectOJ:es e do.centes do ensino technico industrial, relativ~mente 

a cada um dos grãos desse ensino, sendo-l•he fa:cultado nontractar os J.,ffe
rentss profiss<ionaes para esse fim, onds existirem . 

Art. 37 . \Sómente poderão ser officialmente reconhecidas .as escolas e 
estabelecimentos esta:doaes e •particulares de ensino technico industrial, quan
do organizados nas condições previst-as nesta lei e dos disposit·tvos que a 
regulamentarem. 

Art. 38. E' livre ao governo entrar em entendimento eom os governos dos 
Estados e com os particulares e com estes firmar qualquer ac~ôrdo sobre a 
adaptação das respectivas escolas â. organização do ensino techni·:o industrial 
federal. 

Art. 39. O governo ,poderá premdar annu almente os professores das es
escolas industriaes que melhores provas de aptidão e zelo demon strarem e 
bem assim auxiliar a impressão de obras didacticas de arte ou de sciencia 
applicada e teclmi·ca official de recon hecido valor e ut<ilidade. 

Art. 40. O governo regulamentar!\. dentro de ;um anno a presente lei. 
Art. 411. Revogam-se as disposições em contrario . ' 
Sala das se-ssões, 15 de Agosto de •19127. - Gracho Owrdoso . 
- A's Commissões ds Instrucção e de F'inanças. 

RAZÕES DO PROJ!ilCTO 

O ensino profissional primario data do governo Nilo Peçanha, em 1909. 
Não temos certeza, mas varece que só duas tentativas constam, anterior
mente, com o declarado intento de instituir essa especie de ensino no Brasil. 
A primeira vem de 18'82 e está co·nsignada no erudito e e:xlhaustivo parecer 
d a Commi.ssã0 de Instrucção Publica de que foi iRelator aquelle que entre 
nós se alou â. mai-s alta expressão do pensamento jurídico e das lettras con
temporaneas. A segunda, sem rvituperio o assignalamos, prende-se â. refo rma 
do ensino debatida na Camara, .em 1907. Representavamos então, o Cearã, e 
fomos do'S que mais latrgamente discutiram o prOijecto 247-B, desse ultimo 
anno. [Entre as emendas que em tal conjuntura fomnulamos, propunbamos 
que ao reformar a instrucção primaria, secundaria e superior, o Governo 
instituísse o preparo prati·co para todas as profissões. 

Não ha quem ignore as vicissitudes vor que tem passado a instrucção 
profissional confiada ás nossas escolas de aprendizes artífices. !Resultados 
irrelevantes, quasi nullos, em um decurso que orça jâ por cerca de 26 annos. 
Por mais desconfortadora que se nos afigure a realidade, ins igndficante tem 
sido, até agora, o numero de profissionaes ba:bilitados por essas escolas. Não 
commumente os alumnos chegam ao fim dos cursos. !Emquanto isso, o 
Governo Federal para mantel -as, ha dispendido, nesse lapso, sommas consi
deraveis . T omada só a frequencda, escolas ha que, para um só alumno, dis
pende, por suas verbas, cerca de dous contos de réis annuaes. 

Gomo quer que seja, do systema de ensino existente póde dizer-se haver 
caminhado frustemente ao seu destino. Logo de começo apresentam-se tres 
causas, além de outras accessorias e secundarias: carencia de edifícios apro
priados, lfalt:Ja de machinismos, apparellhos e ferramentag modernas, deficiencia 
de mestres com a idoneidade technica requerida, a um tempo pratica e scien
tifica. De outro a ngulo, raro é o instituto actual cuja finalidade vrimacial não 
se encontre desvirtuada pelas tendencias exaggeradamente commerciaes que 
accusam, substituída nelles a actividade pedagogi.ca pela fla.ibril. Dahi não se 
ensinr nas escolas de artes e officios rudimentos se quer de humanidades, e, 
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cousa peior ainda, não estarem induidos entre as disciplinas propostas á inte
g.ra!ização do artífice, nem o desenho industrial, nem a technologia amol
dada a cada profissão. -Em outros desses estabelecimentos os programmas 
enveredam tiJela falsa via do ensino palavreiro, mais proprio a diplomar ba
chareis em artes e officios que seleccionar valores industriaes. 

Ao grupo de esco!a.s com objectivo puramente mercantil, vislumbrando 
antes 0 rendimento que a instrucção technica, filiam-se quasi todos os insti
tutos subvencion ados pelo Governo F ederal e, ainda, os creados e mantidos 
por associações paor:ticulares de catech€Se ou 1beneficiencia . .Ao que antepõem 
os methodos academ1cos aos prati•cos e eXJperimentaes. pertencem, precisa
mente, as esc011a:s normaes e as escolas de aprenldizes artífices . Nestas pre
domina a. aridez e o vasio das concepções inflexivelmente burocraticas, pro
porcionando ao alumno um ambiente por completo inadequado ao adestra
mento pratico das profissões. 

Folgamos em registrar que, de certo temp 0 a esta parte, traz o Governo 
Federal voltadas as vistas no sentido de corrigir os defeitos accumulados 
em torno da erronea orientação dada ás escolas de aprendizes, já construindo 
alguns predios novos condicionados ás exigencias da educação industrial, ~á 
provendo á melhoria das officinas, já investindo professores contractados nas 
vagas oDCorrentes. ,Mas são esfo.rços esparsos e descoordenados, ·heterogeneas 
e, por conseguinte, inorganicos. Falta-lhes cohesão •2 vinculação sxystematica 
com as avançadas aspirações da pedagogia industrial moderna. 

Sofre o nosso ensino prima ria industrial, principalmente pela ausencia, 
nas suas escolas, de directores tec'hnicos e professores especia!Lsados nos dif
ferentes ramos da sciencia fabril. 

Até hoje, se tem procurado remediar esse mal enviando o Governo Fe
deral ao estrangeiro alumnos d;Lplomados nos diversos estabelecimentos de 
ensino profisisonal para aperfeiçoarem as profissões technicas em que se 
capacitaram . Essa modalidade de formação das elites do nosso operariado 
não deu, entretanto, os resultados esperados. Entregues a si •proprios, sem 
a asslstencia assidua de conselheiros circumspectos e guias esclarecidos, nem 
todos os que nesse caracter são mandados ao estrangeiro conseguem orien
tar-se a si mesmos do ponto. de 'Vista morao!, e dJa.r um cunho racional aos 
respectivos estudos. Além de que h a de se levar em conta tambem a morosi
dade do processo mediante o q·ual só em futuro remotíssimo se logr.:J.ria 
constitui.r o ·corpo de technicos requerido pelos quadros d0 ensino profissional 
brasileiro . Que, é que tem acontecido? O que succede em toda a pal'\te, 
quando a ;procura de technico.s é constam te e não os ha no Jogar. Maximé, 
no que nos diz respeito, visto a falta de professores para o ensino empa
relhar com a de mestres para as ind ustrias. 

Mas, 1perrnitta-se pondera,r, que a admi.ssão de mestres estrangeiros, 
afóra tornar insta'Vel o ensino i-ndustrial nos estabelecimentos et·eados para 
esse d'im, pois ex.pirac1os os ,prazos dos contJractos, os que a elles se obrigaram 
pódem ou não refo•rmal-os, de outro aspecto concorre para ret!a·rdar a aoquisi
ção de 'llma consciencia industrial autonoma . Todos os povos possuem um 
criteri0 artístico e esthetico que lhes ê peculiar. Por um criterio nosso, es
sencialmente brasileiro, é que havemos mais dias menos dias de plasmar a 
nossa mentalidade artistica, mediante esforços ordenados e adequados. A 
nacionalidade possue os seus recursos proprios e efficien tes de actuação; 
são esses recursos que os governos devem seleccionar e aperfeiçoar. Em
quanto não repudiarmos o vicio da imitação, que constitue prova flagrante 
de inferioridade, em materia ele arte. industrial nada lograremos de util e 
perduravel. 



-238-

Não t em a União, tão pouco, negado amparo ás iniciativru:; regionaes e 
Iocaes e, m esmo, de caracter particular. Sommas n ão pequenas são annual
m ente distribuídas ,pelos Estados para m anutenção de cursos de mecanica 
e cursos de ohimica . Mórme:nte em relação ~ chimica, taes despezas redun
dam improfícuas. Installados em optimos edificin dotados de apparelhagem 
aconselJhada opela pratica experin1e11.tal, rvivem, todavia, esses cursos ao aban
dono, sem lentes e sem a lUIIIlnOs. 

A propaganda do a lcance dos conhecimentos chirnicos, com r elação aos 
rpovos productores, a inda não es1Já feita entre nós . Desta sorte explica-se o 
mallogro da patrio.tica tentativa de incrementar-se o prepa ro de technicos 
especialisados em chimica. Quando muito, geralmente se reconhece a necessi
dade de engen•heiros industriaes, mecanicos e eletricistas para a administra
ção e const-rucção das frubrkas. Qua nto á comprehen~ão do papel da chi
mica applicada aos diversos processos de fabr icação, ha muito que fazer para 
lá chegarmos. 

Quanto á propagação do eiiRino technico, instituído de seis a nnos a esta 
parte com a fundação dos cursos de mecanica pratica, accrescen taremos que 
tão pouco essa expansão de a,ctividade educativa corre.spondem á es·pecta
tiva dos que a imaginaram, com a amplitude prevista. Em varios estabe
lecimentos insta<llararn-se ·esses cursos, m !IJS o fracto não foi além da compra 
d e machinas. Assim é que presentemente n ão mais existem n em mais fun
ccionam. E' que foram creados, pensamos, em logares em que o progresso 
industria l não os reclamava ainda. 

São pontos transcendentes no plano de organização do ensino technico 
industria l que temos a honra de s ubme.tter ao exame da Camar a : accommo
da r o l!lrogramma das escolas ás necessidades industriaes .regionaes e locdes ; 
-provêr os institutos do e nsino ind•ustrial de ·preóios capazes e officinas aper
feiçoadas; encaminha r o ensino de preferencia para o aproveitamento das 
materias primas nacionaes; -correr a instrucção pratica e ex-perimen tal paral
•lelamente á insúrucção theorica; sobretudo, preparar mestres nacion·aes e um 
a mbiente susceptível de •guiar e contrastear as m a nifestações mais expressi
vas da activida de productora . Ao lado do mestre com a plena consciencia de 
sua funcção educacional , a f iscalização technica -capaz, assiduamente exercida 
e largamente prestigiada p ela a-cção adm-inistrativa. 

O appare1ho do ensino industrial, t a l como existe, co-mposto de escolas 
normaes, escolas de aprendizes artífices, institutos profissionaes, lyceus e 
cursos de diversos typos, quer federaes ou estaduaes, mUniCipaes ou parti
culares, não instrue nem educa, pratica e scientificamente; é •positivamente 
illusorio e a narchico, dada a sua exígua percentagem de f inalidade industrial. 
A sua pedra d e toque está em que f ez taboa raz~ da inspecção e da fisc;;.
lização escola r es, insubstitutivP '.s no delineam ento de qualquer systema edu
cativo. 

Ensino technico e ensino profission<Lt 

Na distribuição organlca dos serviços federaes -coube ao Ministerio d1 
AgricuLtura, Indust tia e Gommercio a superintendencia do ensino relacionado 
com esses tres r amos f·undamentaes de economia nacional. A's tres ordens de 
ensino, agrícola, industrial e commer-cial, deu-se, por esse modo, a denom •. 
nação gen erica de ensino profi<;sional. 

A idéa dominante é, p or con sequencia, que o •msino •profissionai dirigP. 
a aptidão do indirviduo para mr.a tieterminada carreim ou meio de vida 
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(!ifferençando-se do 1"1l3ino technico por exprimir a especialização experi
mental e pratica de uma s,ciencia ou arte dada. 

Tanto são 1ncontundiveis, no conceito que lhes é proprio, que o ensino 
profissional é indistinctamente theorico ou technico; o theorico, p odendo dar 
margem a praticas insuffidentes ou superniciaes; o tec>hnico", creando-a.s 
!Pela systemattzação dos trabaLhas e uti.Jidades pertinentes a. cada especia
lização. 

Releva a:ccentuar q•ue tOldos quantos realizam um mistér ou officio exercem 
uma profissão. O empregado publico, o militar, o advogado, o notaria, o 
medico, o enfermeko, o marítimo, o musico, 0 pedagogo, o jornalista, o ma
gistrado, o actor, etc., apezar de não estarem comprehendidos dentro dos 
l!mdtes traçados aos negocias daque!le aLto departamento da administração 
nacional, não deixam de ter a sua o-ocupação h>aib1tual, de estarem subo-rdina
dos a uma funcção profissional dentro da efficiencia social relativa a todn 
individuo . 

Tão m•ultiplos e variados são, pois, os elementos, que inculcam o sentido 
do ensino profissiona:l, de tal maneira generalisa-se e adapta-se elle aos varios 
meios e 'ás varias producções, a todas as modalidades do cultivo da intelligen
cia humana, que seria illog1co e im:>ustentavel pretender-se, com essa de
signação, uma classificação unica do trabalho <eollectivo. 

A <earacterjstica primordial do ensino •a cuja., estructura nos abalançava· 
mos, é a formação das capacidades technicas das profissões industriaes. Como 
organizai-o, esqu ecendo a sua feição precisa e individual, a s ua relatividade, 
as discriminações claras, inconfundive[s, do seu o•bjecto? 

Não Dlbstante, a legislação vigente intitular ensino profissional o minis
trsdo nas escolas de aprendizes artiftces, o projecto afasta-se dessa designa
ção abstracta, contrariada •pelos systemas actuaes de cultura tecbnica da 
massa industrial entre os povos mais adeantdos no progresso da invenção 
e do trabaJ.ho manufactural. 

Adaptar ,o nome de industrial para a instrucção que se prospecta, será., 
digamos por cDincluir, .antecipar uma dessas reivind'Ícações da boa razão 
que cedo, ou tarde, aca.bam finalrpente vor triumphar. 

Ensino inàust1-ial - S1w, aàapta.çã0 ao meio - Obrigato1·ieclade 

Uma organização menos incongrua e mais judiciosa do en sino technico 
industrial compOl'ta, indubitavelmente, no seu dese'Ilvol<vimento, questões que 
o representam materialmente, e cumpre sobre ellas com vagar se raciocine. 

Uma dellas é, quiçá, importantíssima, embora se .afigure elementar. E' 
a de s,ua 'Perfeita correspondencta com o meio, de sua intima, analogia com 
os problema.s suscitados pela exvansão industria.l em ·harmonia com as exi
gencias de uma gradação mais elevac1.,_ no aperfeiçoamento da instruc<'ã '.• 
'Profissional das massas trabalhad.Jr.<t~ 

/São •os reclamos do progresso industria;] e prof1ssional que devem presi
dir á organização de um ensino assente em graníticas bases sociaes o'J 
economicas, pelo motivo de que â medida que a industria se transforma, o 
ensino ·é chamado a fo.rnecer-lhe tanto os rnachinismos modernos que eJ!a 
prom1ptamente requer, como os nD<vos processos de trabalho norteados da ~:~ua 
economia. 
. iNenlhum paiz o.nganisou ainda o seu e nsino industrial, sem procurar 

fn·mal-o nos solidos alicerces da experiencia. Quando desse terreno diver
gem os principias philosophicos. os ideologismos, os anhelo.s mesmo do mais 
lidimo 'Patriotismo, dão em nada. 
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Ao tentar trasladarmos para as nossas leis modelos _e:otic~s, devemos 
olhar primeiramente para a diversidade das nossas co~d1çoes mt:llectuaes 
e sociaes, em confJ"onto com os padrões de onde os cop1arnws ·. N ao menos 
a.lea to rio· será aforgu.rar-se por ·crear uma atmostJhera ~ympathwa_ em torno 
de idéas originaes, e:x~pendidas de boa fé, quanto á sua mt_en?wnalldadc, mas 
insubsistentes por tumultuarias e mamifestamente bolchev1st1Cas. _ 

A primeira cousa q•ue deve preoccupar o legislaldor rua elaboraçao da lei 
é, de uma parte, si ella é propria a adaptar-se ao :m.e~o nacwnal. e, de _outra, 
si está revestida dos requisitos externos de exeqmb1lld~de. A Ieal1s1b1hdade 
de uma lei, .mõrmente quando entende com a instrucçao do >povo, ma1s do 
que outra qualquer cousa, depende da circumstancia de ser coherente com· 
sigo mesma e razoaJVel no rimar dos fins 1qu~ propug~a. . . . . 

Emlbora con>v~·tida em lei, a; proposição de iniciabVIa do• Sr. •Fidehs_ Re1s, 
em a ndamento na camara, está de ante mão condemnada. Da sua ev1dente 
inadaptação, resulta a sua flagrante innocuidade. Nella balburd1am-se os 
dous princípios, 0 do humanismo liberal e o do que já hoje voderem~s ~~a
mar 0 "humanisn"JO profissional" . Indiscutivelmente, ambos estes prmc1p10s 
são solicitados a se a uxiliarem reciprocamente, mas sem se desprestigiarem 
um ao outro, cada qu::Ll dentro de sua funcção preópua. 

Não basta, estabelecer como condição á matricula nos institutos superio
res da União, quer civis, quea· militares, e o·s a elles equiparados, -nos Estados 
a •haJbilitação profissional; porque estabelece-r e não poder executar, o mes· 
mo é que não legislar sobre cousa alguma . Si a União não dispõe de escolas 
profissionaes em numero sufficiente •para que por ella.s passe a legião de 
dous a tres mil alumnos que annualmente se destina aos cursos mais ele
vados, como coagil-os á obtenção de um certificado que os meios actuaes e 
um futuro ainda distante lhes não p oderão facultar? Depois, quanto tempo 
não seria preciso e de que sommas vultuosas não haveria mister, o Governo, 
para apparelhar escolas •profissionaes em numero bastante para conter toda 
a juventude encaminhada a outras ambições e a outros pendores, que não os 
puramente industriaes ? Onde encontrar officinas, ferramentas, professores, 
mestres, para esse sem numero de estabelecimentos? Ademais, por que in
cluir na obrigatoriedade as escolas militares, verdadeiros institutos profissio· 
naes pelos fins que realizam? 

Que mandato de patriotismo é esse que leva a consciencia do legislador 
a desconceituar o 'Valor da alta scien.cia e da a lta cultura, elemento que em 
todos os tempos e e<m toda parte ·concorre u ·para dar ao Estado os seus homens 
de governo, ás prfissões de qualquer grão os mais capazes e progressistas, 
e ás diversas d asses sociaes os conductores mais oéstros dos seus destinos? 

Não é sõ o valor do r>rofissional que importa á Republica, mas todos 0S 

valores, e em não menor importancia, o daquelles que contribuem para cons
tituir, nas democracias, o poder da opinião publica, ou sejam os homens 
instruidos e educados, que fazem officio de ensinar e sustentar o amor á jus
tiça e á verdade. 

Emquanto, pois, não se multiplicarem escolas profissionaes aqui na Ca
opitaJ e em todo o territorio nacional, de modo a que por ellas transitem 
quantos concluírem o curso primaria e secundaria, h a de ficar forçosamente 
paralyzada por i.ndeterrninado numero de a nnos •a matricula: nos institutos su· 
p<~riores da União. E' a guerra jurada a ferro e a fogo ás carreiras libeeraes. 

•Somos mesmo uma terra de portentos. Então, um paJiz que não ·chegou 
-'!.inda a comprehender a importancia da compulsoriedade escolar primaria, 
em que o Governo decreta preparatorios e os paes se iuimizam com ol'< exami
;nadores que lhes não approcvam os filhos ;nap.plicados, pensar-se-á, porven· 
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tura., a sê-rio, em uma obrigatoriedade para a instrucção profissional, com tão 

2bstrusa latitude? 
Nem mesmo entr e aquelles povos de crescido desenvolvimento industrial, 

nos quaes .a cada novo sol o ensino profissional é forçado a saudar as es
peranças renascentes da productividade, em que a crise de aprendizagem 
attinge a symptomas alarmantes, ::onseguilia legitimar-se o rigorismo da 
~oncepção em marcha para a sancção executiva. 

E attende-se mais que a obriga<toriedade, com a extensão universitaria 
que se lhe empresta, compreh ende não só os jovens que passaram da aula 
vrimaria ao gymnasio, do gymnasio á matricula nos cursos superiores, mas 
veda tambem que qualquer individu o com preparatorios feitos e entrados 
em annos mais avançados que os da mocidade, possa proseguir nesses estu
dos i~.iclaes e aspirar a 1\lma profissão outra que não a commerci~l. a agri
cola e a industrial . 

Por ma1s a;eur.ada e po1• mais longe que lograsse ir uma investi~,:acão nos 
paizes de ensino indus ~rial systematizado, a,cêrca do modo porque nelles se 
pratica o principio da obrigatoriedade escolar, teria de esbarrar essa pes
quiza deante deste facto; na quasi totalidade delles esse principio é mais ou 
menos regulado de modo analogo ao que existe a proposito do vrimeiro en
sino. MC>smo assim, essa obrigação mi.ra de preferencia o ensino post-escolrur . 
Em algumas legislações a declaração da obrigatoriedade attinge os adoles
centes ~ómente .até os 18 annos completos . 

Creado o principio da compulsoriedade relativa á instruoção elementar, 
é cla ro que o ensino industrial seria igualmente abrangido por eh\e porque 
é ao saJhir da escola primaria que os jovP.ns procuram na aprendizR-gem de 
uma profissão o preparo methodico para a vida activa e fecunda, 

Na A!lemanha, por exem·plo, " a frequencia á escola" é obrigatoria. O 
ensino é dado, a principio, pela escola primaria durante oito annos, no mi
nimo, e da•hi em seguida pel3JS escolas complementares annexas, até aos 
l R a nnos. E não só o ensino é ministrado gratuitamente, como forner.ldo o 
m11.t eria l escolar respectivo. 

Já antes ·da guerra os a l!emães com•prehendiam por essa fôrma a sua 
t heoria do ensino. Obrigavam a ' frequencia ás escolas primarias para que 
mais <tarde os meninos, de posse dos conhecimentos geraes elementares, pu
dessem colher conscienciosamente os fructos do ensino technico, a cargo das 
escolas elo 4° grão. Nessas escolas alargavam ·um ·pouco o campo dos co
nhecim'entos geraes sob a crença de que todo ser humano necessita de cul
tura . E é por taes raciocinios CJ.Ue nesse paiz a obrigatoriedade escolar vae 
até o momento em que separa a adolescencia da mocidade . 

P erlustre-se, entretanto, além dessa legislação, a franceza, a belga, a 
austriaca, a suissa, a dinamarqueza, a sueca, a noruegueza, a ingleza, a 
norte-americana, a arg-entina, a chilena, a urug-uaya, sendo que esta ul
tima ~ uma elas mais adiantadas, e não se encontra,rá em nenhuma dellas 
consagra do o precei<to que d'az depender a matricula nos cursos do ensino 
superior elo certificado de approvação em qual'CJ.uer dos cursos profissionaes, 
mesmc aquelles destinados a •formar dactylographos. 

A doutrina que nesses paizes preside á necessidade da obrigação ,;,scolar 
industrial acha-se mais ou menos compendiada nestas palavras de Guillaume 
Janneau: 

"As naçl)es estra ngeiras creando á cu sta. e.;, J)esados encargos 
cursos de aprendizagem, entenderam bem que elles deveriam satisfazer 
aos fins para que foram instituiclos. Deviam ser sobretudo frequen
tados. Dahi o vir a ser obrigator!.a a matr:icu'la n esses nucleos de 
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educação industrial . Essa obrigação legal comprehende systematica. 
mente os paes de familia e os vatrões, e os que a infligirem são su
jeitos a penalidades, a prisão inclusive. Só a Belgica constitue ex
cepção unica á regra geral, devido ao elevado g1·áo in tellectual dos 
patrões . Elles proprios idearam uma organização que lhes per
mitte substituir verfeitamente a acção do Estado nesse i}articular. 
E <não só o patronato belga torna obrigatorJa a frequencia dos me
<nOires BW<rendiZies aos tCUrs~s de aprendi2iagem, senão que forçam 
ta.Jn,bem os adultos a adquirirem a aptidão indispensa.vel ao tra
balho, não admittindo operarias que não tenham regularmente obti
do essa capacidade ou passado veios cu rsos de aperfeiçoamento." 

Não é, porém, exclUsivamente a (Belgica que se aparta do systema com· 
mum. Tambem a F'rança relutou por muito temPo em adoptar o principio da 
obrigação post-escolar, preferindo a este o regimen da liberdaüe. Para con• 
ciliar as divergencias existentes no mundo da iudustria, foi que a proposi
ção IM . M. Astier, Aiguillon, Albert IP~yronnet e outros apresentada P.O 

Senado em 1918, promulgada como lei a ·~5 de Julho de 19'19, estabelec-::u duas 
categorias de cur sos profissionaes, cursos f!I,Cultativos e curse-; ohrigatorios, 
sendo estes ultimos inteiramente livres, até mesmo quant0 á comp<.>tenci::t dos 
professores, aos quaes se impunha apenas a condição de moraHdade. Os 
cursos Dbrigatorios publicas ou pfarticulares. qua.ndq, estes ultimas, n'lco· 
nhecidas ofrficialrnente, seriam •creados em determi·na.das co.mmunas e l'E!lati
vamente a um certo numero de •profissões. Em virtude da organiza<;ãn iiessa 
lffi mais de duzentos mil jovens recebem presentemente. em França, lnstru
cção industrial e commercia! nos diversos cursos profissionaes publ!coo e 
pa:rticn1ares obrigatorios e facultativos. 

:M:as, no munlio inteiro, a su'bstancia do prin.c'i;pio consiste em procurar 
tornar rtuanto possível fecundas as aptidões l))rDfissionaes, obrigando a que 
todos que exe!'Cem uma profissão possuam a instrucção tec>hnica a ella aae
quada, por maneira a valorizal-a, generalizando 0 s conhecimentos sclentl
ficos, tornando mais dostros os da pratica, extinguinclo, em ·SUmma, o em
pyrismo e a rotina . 

. :Aqui vamos proceder velo avêsso: a habilitação protiss!onui ê exigida 
exactamente para aquelles que não vão carecer della, cl1amaaos por suas 
tendencias ou vocação a funcções differentes. O ensino superior não ~ pedra 
de toque po•r onde ~>e afira o quilate dos conhecimentos profissionae~ <1.os 
qrue a elle as·pirem. Não temos aiUtoridade, m1:1s o que se fi2Jer nessa vi•a, é 
absurdo e errado. 

Quando o ,preceito compulsivo escolar prlmarlo abrir caminho entre nM 
e ohegar a ser uma verdade indeclinav<.>l na estructura do problema educa
cional brasileiro, o meio ambiente fará. ma\to mais n esse sentido do que as 
prescripções legaes. • 

Resta ainda a ponderar que si muitos paes de:Lxam de mandrur os filhos 
â.s primeiras lettras ou ao aprendizado officinal, não ê poxxrae a Isso não se 
sintam impellidos, .mas simplesmente ]}DI!" qu,e lhes esca.sseiam os recu[·sos e os 
fUhos menores cDllaboram, muit.a vez, n o arrimo da faml1ia. O phenoeno 
é ·lar,gamente o.bserV<Ldo nas escolas primarias rm;aes; nas épocas do plantio 
ou da colheita a frequencla quasl que desapparece . 

.Os relatorios que os directores das Escolas de Aprendizes Artífices diri
gem annu'almente •ao rnindstro da Agricultura, quasi sempre frizam a 
circumstancia dos alumnos abandonarem os cursos antes de com•oletal··os. 
Quando adquirem um pouco de instrucção pratica vão ganlhar a vida em 
alguma officina particular, 'lâ. fóra. Donde concluir-se q.ue nos p~izes não 
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de todo a inda socialmente cultivados, ao lado da obrigatoriedade ha de existir 
a previdencia, official 0 u particularmente organizada por maneiras que passe 
a 'Peza.r exclusivamen te eobr?> os paes a incurla e o descM0 ::rim lnoso peJa 
educação da pr óle. 

A ignorancia e a pobreza permanecem, portanto, r.omo os do\:': p r1ncl
paes faJCtores, de resi~en cla â. aC'CllmaçáQ da olbrlgator iiõàia.dfl e:;>r.o}~lt: no 
Brasil . 

Inconstituciono7iàade ào pro.1ect-:> n. 274, ele 1927 

A inconstitu cionalidade do projecto n . 274, de 1927 (1Fldel1s Rels ) , cu js. 
redacção final a ICamara /Vae votar , a justa-se inso•phlsmavelmente a nst~ com 
roentaiio de 1]3arbrulho ao numero 3() do art. 34 d'.L Constituição ·Feder'al: 

"Os serviços e interesses da instrucção publica ficaram, em nossa urdi
dura constitucional, assim determinados: 

O ensino em todos os seus gr{ws, prlmario, secnndarlo, technlco e su p-3-
rior, é ozyjecto de legislação dos IEstrudos nos lirm;ites de cada um des.tes, e 
dos municiplos conforme essa legislação. Cabem excltt.SlhJamente na compe
tencía teàe1·az o ensino s1~pe1'ior e o ens1wo secundar!o no Dlstri.cto Feàera.z. 
EJ, sem prejuízo da acção dos .Estados, póde tambem a Unlão crear :J.elloo 
estabelecimwntos àe wmba'S essas naturezas. E' o que resulta da combinaç.<io 
do art . 34, n . ·30; art. 35, n.s. a ·<! 4; ar t . 65, n . 2 . ~ 

Ora, o ljlrQijecto em apreç0 dá á União competencia para prover sobrl! 
instrucção primaria, attribuição pnva tlva dos E stados, uma vez que a o .Con
gresso Nacional faculta apenas, conc;:-mltantemente, com os Estado~<, pro1.·er 
á instnwção secundaria no D•Lst?·icto Feàem,z (art. ,35, n. 4) . 

E nem se J:msque dar intelligencia outra ao.s textos constltucionaes acima 
referidos em favor da legitimidade do projecto. Toda e qualquer Interpreta
ção será absurda e inad.mlsslvel em race àa pruprla J.ntençào do Jegislatior 
constituinte. Eis aqui o historico que se encontra alnda em Barbalho: 

Ao ser discmtida a Constituição, o tert0 do projecto consoante os de
crets ns . '510, de 22 de Junho, e· .:1 . ·914-A, de 2·3 de Outubro d~o 1890, íoi 
assim redigido: n. 3, prove1· á instruc~~5:o pr'Íin"vCL?'ia c secunãa1·ia no Districto 
Federal . A Commissão do Congresso emendou essa redaJCção ma:ndando su p
primir as IJlalavms "primaria. e". Esta eme nda foi rej eitada enn 30 de De
zembro de 1890 . Restabelecida, posterio!"l:nente, pelo hoje Senador Felippe 
Schmi<1t e outros Deputados, tornou-se victoriosa em 3 e 18 de F <3vereiro de 
1891 . 

Como se vê, a tradição r epublicana dos deba tes da Constituinte ainda 
affirma de modo mais categorico e absoluto 0 pt>nsamento constituctonal, 
quanto ao ldiscrime da competencda federal enn materia de instrucção pu
•bllca. 

Na Constituição a rgentina o p<rinci·Pio é ainda mais peremptorio. R eco
nhecendo á.s :Províncias o dire.lto d e fundarem estabelecimentos de qualquer 
grão, toldavia em r &la.çã,o ao primrurio estatue a olbrigatoried·ade . De modo 
que nenhuma Província poderã. alli cot:.a;;dera r-se constitucionalmente ,,rga
nizarla, sem que tenha assegurado a educaçã,o primaria. 

No nosso direito constitucional, por co1vseguin.te, a competencia da Un:!!.o 
para legislar sobre o ensino pUJbli·co sdffre incontestavel imitação . 

Mas, quando essa a llegação não i1astasse, <J. in cc ns-tituclon a li-dade venti 
lada acha.ri'a ta.inda do :mesmo modo, inillu'dive l a p aio n o art. 72, n. 24, da Carta 
fundamental da Republica. 
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Ainda sob este aspecto, commenta Bar.baLho (]J!I'eferimos cingir-nos a 
essa venerawel autoridade, que aprofundou o 11osso direito bas!~o e cuja ido
neidade não ·padece controversia): 

"O livre exercício de qualquer profissão é garantido como manifestação 
do direito inherente, a cada individuo de, segundo sua propria determinação, 
aJpplicar e desenvolver <mas faculdades naturaes e adq,uiridas, na pratica ::e 
algwm 'n'IJistér, afticio, t1·abalho mn- qualquer gene1·o, A SUA ESCOLHA e inde
pendentemente de licença da auto1'idade, sendo, apenas, permittida a acçâQ 
desta quanto ao que acaso prejudique ao bem geral e tLO dlreito d.:> ter· 
cei~ros., 

!Em :verdade, nãio é o livre exercício de qualquer profissão o que 0 
proje.cto de lei veda, m.as o franco acoesso a ellas, pela livre escolha dos 
candida-tos aos officios da sua vocação ou da sua preferencia, visto não per 
mittir a ninguem ser medico, ba,charel ou engenheiro, etc., sem haver ~on
cluido antes o curso de uma especialização artística 0 u me.canica. 

Até as escolas militares, de caracter virtualmente technico -profission~!. 
estão comprehendidas no art . 3' . 

Os defensores desta estão recorrendo á evasiva de que a obrigatoriedade 
neHa •preceituada cessou com •a emenda do .Senado, que substituiu o art. 1' 
pelo a.ctual . 

IErn primeiro Jogar, não 'é a pal-avra - ob'l"iga-co1·io - eliminada dessa 
artigo, que dava ao 11Jrojecto, o caracter da sua compulsividade . Esta decorre 
natural e implicitamente da redacção dos arts. 3', paragrapho unico, e 4'. 
E, a1'nda, no art. 2•, •COmo a sorrir da ingenuidade dos argumentistas. lá 
está o adverbio "ob1·igatori<vmente" . 

Nenhum valor jurídico resta, pois, a essa evasiva . 'Basta declarar, como 
se declara, que "o ensino profissional será m inistrado de accôrdo com as 
disposições desta lei", não tendo o corrido outra qualquer alteração no corpo 
dos seus dispositivos, para que a fórmula coercitiva subsista flagrante e in· 
tegralmen te. A questão não é de palaJVras, é de essencia; nã0 está na f:Ub· 
tileza; está no facto. 

O luminoso voto em sep'rurado do Sr. José Maria. Bello, deixou cabal
mente esclarecídos os erros e defeitos da lei do ponto de vista educacional, 
da orientação por que ha de adscrever -se a ensino publico no Brasil. Nesse 
voto está posto o problema 1nteko da nossa sociologia. democratica. 

Ed!ztcação p1·e-vooaoional 

Não resta duvida que é á escola primaria que o Brasil ha de confiar a 
funcção eminente de despertar na creanç.a as qualidades vocacionaes em re
lação ao extenso numero de profissões que se offerecem á actlvidade humana. 

Ao deixar a escola primaria, a creança sáe certamente sem haver ad
quirido as aptidões producti'vas requeridas para viver em sociedade. E' for
çada, entretanto, a ir em ·procura de uma occupação qualquer, sem poder 
escolher essa qu al seja . Sem norte apontada, passa de um a outro ramo de 
trabal•ho, e, não raro, acontece que consome uma grande parte da exi~tenc ia 
sempre a recomeçar, por lhe faltarem os conhecimentos, o centro de gra· 
vidade. 

A educação pre-vocacional, moderna expressão no desenvolvlmen~r> dos 
systemas cultu raes do mundo, veiu supprir essa enorme lacuna, poupando, 
ao mesmo tempo, perda de tempo e desperdicio de energüt.s vitaes. no au
xilio que presta. aos futuros operarias á escolha definitiva dos officios a que 
natura lmente são predispostos . 
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os trabalhos manuaes despertando o interesse e 0 gosto das creança..s em 
favor destas ou daquellas profissões, é o mecanismo que mais directamente 
se casa com o desenvolvimento do ensino industrial, e coruJtitue, hoje em 
dia, o estalão por onde se affeiçoam as escolas primarias creadas para at
tender á preparação do conhecimento dos •preceitos praticas. 

E' nos Estados Unidos que os "trabalhos manuaes" ou "trabalhos cons
tructivos", ganharam maior prestigio como ponto de partida para o ensin<' 
industrial. Alli esses trabalhos conseguiram penetrar os programmas de to· 
das as escolas vrimarias e aca,ba.ram por se imporem como entidade indis
pensavel a todos os ramos de ensino, desde os institutos secundarias ás uni-
versidades technicas. · 

Edwin iP. SeaJVer, superintendente das escolas de Boston, define, por 
estas palarvras o objectivo collim.ado pelos tra,ba:Lho•s manuaes: 

"O espirito ·humano ,crêa, e adquire conhecimentos e esssa fa.cul· 
dades creadora,s devem ser cultivadas do mesmo modo que as fa
culdades acquisitivas. 1Importa desenvolver annbos os meios de for
mação de conhecamentos desde a tenra infanoia á iàade adulta, 
através de todos os estudos. Com esse intento faz-se necessario in
cluir no programma de todas as escolas esse ramo de exercícios sy;s
tematicos que educa a creança a transformar o vensamento em acçã;, 
e passar das idéas e dos sentimentos íntimos á representação ma
tertrul, tanto de umas, como de outras". 

Quando em França Charles Dupuy, Ministro da InstrucÇ}à.o Publica, 
inaugurou na,s escolas primarias o ensino edu<;!ativo ou pre-vocacional, dis
cerniu-lhe •quatl a sua inc1Dlfl e:ta,cta, na .circular de 15 de Fevereiro de 1893: 

"!Reconhece-se do primeiro lance que o ensino primaria superior 
,possue um caracter francamente pratico e utilitario; nesse sentido 
;;;era! elle é profissional. A sua efficiencia educativa não é menos 
real pelo facto de se não confundir com a aprendizagem. E' uma 
escola., não um atelier,· o ~eu quadro é de discípulos e não de apren
dizes. Mesmo para o operaria releva dizel-o, não •se afigurará des
tituído de interesse o cultivo do espírito que fórma o criterio de 
bem verceber e julgar, o coração, a vontade, o caracter, todas as 
forças, de que elle mais do que ninguem precisa para vencer no com
bate da existencia. " 

E foi essa medida que deu as melhores armas á França para pelejar 
com vantagem na luta da concurrencia economica com a dversarios até então 
muito melhor &.pparelhados do que ella. 

E' um ,gener0 de cultiva esse ,que pouco está diffundido no Brasil e re
quer mestres expressamente •preparados para professai-o. Até os grandes· 
Estados, como Minas, tardaram muito a introduzil-o como discipli'lla nas ma
terias de sua instrucção publica. !Elm 1924, aquelle que traça estas razões, 
dava-!lhe a ·honra de cadeira isolalda na EsP-ola Norm•a.J. "Ruy Barbosa", em 
Sergipe. 

Serão os trabalhos manua,es que hão de torn:1r triumphante a idéa de 
dlffusão do ensino industrial, embora poJ· processos consecutivos, nacionaes 
e methodicos . 

O projecto que estamos fundamentando elege o cultivo dos trabalhos 
manuaes e do desenho como introducçã0 ao ensino technico industrial e jus· 
tamente 'Para facilitar esse advento é que suggere a providencia do entendi
mento entre a União e cs diversos membros feder 9es, no sentido de permittir 
a estes adoptarem-n'a systema.ticamente n '31S suas esco·las normaes ou gru
pos escolares . 
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Bases elo ensino 

·segundo os princípios basicos do projecto as escolas industriaes prLnarias 
terão 0 mesmo oaraJCter , quaont0 aos fins a que convergem, das escolas pri
m:arais geraes, e organizarão os res.pectiv<Js cursos em ·harmonia com as 
necessidades ·economica,s e industriaes locaes e regionaes, de modo que a 
existencia dellas seja inteiramente concordante com a prosperidade e o re
f·loreseimento util do 1.rSJbalho artistico e mecan'ico nos dilversos Estados da. 
Federação. 

Os traballbos manuaes constituirão o ligame entre a i•r .strucção geral 
elementar e o ensino nas escolas insdustriaes primarias . 

A !feição caracterist1ca. do ensiono nas dlllfer<mtes diSJCi1plinas da ins.trucção 
i·ndustrial attenderá, sobretudo, ao desenvolvdrrn'ento :pratico o!f'ficLnal e á in
separabilidade do ensino .theori'co e do ensino technico, os quaes deverão cor
rer sempre em pa,rallelo. 

Releva salientar a parte p.repo!nderante attribuida ao desenho, "idioma 
graphico universal da JeOCPioração 1'ab~·n". 

Vi€m, logo após, as matlhematicas SJ:ppl,icad'as, a :prhysica e ohimica, ensi
nadas de maneira a simplilfi'Car os problemas anais .complexos e a explicar os 
pheno·menos fundamentaes ~elaciona.dos 'COm as operações Lndustriaes. 

O <êmsino, de antes e officios como está sendo feito aotualmeonte, si em 
umas escolas é insud'ficiente para \formar operarias ou artífices, em ootras 
onão é 'bastante para ·habilitar mestres ou conductores de indtLStrias, pois qua 
os seus .cursos, são, s1IDJplesmente, de categoria de contra-m,emres. 

E ne.m a 1:arefa de preparar mestres e 'CO!nducto1·es de industrias cabe ao 
ensino iondustrial 'P'rimario. JDssa é a m.is.são do ensino !IDédio, ao .passo qull a 
ensino superior industrial é fo=ar os engeniheiros da,S escolas polytechnicas. 

De accôroo co,m estas idléas c.rêa o ·projecto os institutos de ensino rrné
dio, destinados a m ijnis1:rar uma imsbrrucção crnais solida e mais extem·sa que a 

dos contra-·m êstres, demarcada, assim, as duas ordens de ·preparação. 
A esr>ecificação de 'Oursos in'dustriaes foi orientada .pela classificação dos 

di'fferentes ramos industriaes e utilização, das .nossas materias primas. 
Qualque1· que seja a ca.tegor:ia de ensino, a difficuldade insul)EJravel estâ 

no reorutamemto ou seleccionarrnento do seu co·rpo ensi.nante. E' esse effect~
va.rrtênte o ponto de mais culmtnante alcance na ocganilllação de qualquer 
curso . 

ES'Cusado é, encarecer, porta.nto, o de:stino a que ao projecto se propõe o 
ensino onornnal. Desse ensino sahi.rá o magisterio dos cursos médios e das es
colas industriaes primarias. 

No tex<to do projecto deixamos /bem accentuado o objectivo 1que tnoumbe 
aos cursos profissio,naes. .São cursos de apedeiçoamento, va.ra os me nores e 
adultos que desejam coon.pletar o cul1so ltiheorico e piratico que já possuíam ou 
que despro.vldos de quaesq·uer noções a'Cêrca. do orffido em que tra;lJal'hem, 
queiram obtel -o nas ·horas Uvres ·que disponham. 

No attender par1:icularanente a essas órcu:mstancias o 'P'rinneiro obstacu!o 
a obviar na instituição desses OUTsos era não só relativo ao pro1'esso:rado como 
ao custo das respectivas imstallaçaes mui:to mais on,Eiroso que as das escolas 
industri'aes primarias, propriamente ditas. 

Não sendo. possível em IDJ3.teria de ensino ~ndustrial e presumimos que 
a respeito de qualquer outro 'E'<nsino, construir-se tudo de ;ma só vez, o' lbom 
senso estava aconselhando a apr·ovei1:ar o mais con'Cemtradamente possível 
aquillq que já existia e tirar daJhi todo o proveito immediato. 
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Nestas condições o :proj1€<cto aproveita os cursos das escolas de ensino in
;Justrial COliDO cursus ;nocturnos de aper'teiçoamentos. 

Na programmatização uesses <c'Ursos ha a cOIIlsiderar •que .para elles irão 
eoncorrer, de uma parte allllilJl1os de preparo basi<co diversíssimo, e de outra, 
alumnos s\efm :preparo eleJIDJentar theorico algum, completamente analphabe
tos. Não podem os •CIUJrsos :prod'issionaes mentiovem á sua fUJncção ess·en<cial
ment e coordenadora, OUIDJPii'indo-lhes estabelecer a relação entre o cuLtivo 
theorico que falifu ao alu!Iruno e o praticq •que e1m;pyri<caiDJem>te porventura 
possue . Uns terão mais necessidade de ensino theorico que de prati-ca pro
fissiomal; outiros, mais de p.rrutica proofissional .que de e n:sirno. theorico. 

Não é nova a idéa de confiar á in·dustria o encargo da instrucção •profis·· 
siona.J dos arti·fi'oos e mestres de que •elle necessita . 

P edindo ás industrias do :paiz uma 'co.ntribuição ·quasi limLtada ao mi
mirrno, o proje'Cto entende prestar 'menos UIIIl 'beneficio á collectividade que a 
ellas proprias, mais do que a sociedade e o governo interessados no augme;nto 
da capacidade produ ctora {las varias unidades do trabalho profissional. 

O exemplo de patr:io.tismo .que nesse sentido. mos vem de todos os .paizes 
adearntados ê digno de assimilação. 

S ala das sessões, 1'5 de Agosto de 1>927 . - Graccho Cardoso. 



Estados 

Amazonas . . . ... .. .. .. . ... . 
Pará ... .... .. ... , . ..... · 
Maranhão .. . .... . ...... · 
Piauhy . . .... . ... . ~ .. . ... . 
Ceará .. ...... . . . . . .. . 
Rio Grande do Norte . . ...... . 
Parahyba ..... . .. .. . . .. . 
Pernambuco .. . .. . ..... . 
Alagoas . ...•........... 
Sergipe . ...... .. .... .. . 
Bahia . . ..........•..... 
Espírito Santo ....... . .... . 
Rio de Janeiro ..... .. . . . . . 
São Paulo ....... .. .... . 
Paraná .. . ... . ... . .. . ..... . 
Santa Catharina . . .. .. ... . . 
Minas Geraes ... . . . . . . . ... . 
Goyaz ................. . 
i\Iatto Grosso 

ANNEXOS 

QUADRO DE MATRICULAS E FREQUEJNCIA, PRODUCÇÃO E RENDA 

Des1Jeza e custo 1JOr alum.no n as escolas de aprendizes artífices em 1926 

Cursos 

iDurno Noctumo 

-------.------r-----~--

Matricula 

i 83 
340 
:!.95 

4.8 
257 
305 
329 
203 
i93' 
183 
350 
117 
234. 
150 
i5i 
158 
i 911 

110 
195 

I I 
1 Frequencia 1 

I l 

I 95 l 
50 11 

1

1 :~~ 
160 
183 

51 
78 
79 

200 
2i 

120 
76 

:li i 
i Oi 
100 

60 
97 

Matricula I Frequencia 
I 

36 1 
i 57 

~~ 111 i 22 
95 
32 
so 1 

i 03 
31 
85 
75 

2'73 
168 

75 
450 
:!.30 

40 
11 

'10 
40 
10 
30 
30 
75 
14. 
i3 
21 
i O 
20 
56 
70 
26 
52 
30 
75 
i8 

6 

P essoal 

58:661 $0001 
63 : 6s 6;;ooo 1 

70:336$000 
55 :936$000 
63 :436$000 
81:786$000 
85:936$0001 
74:586$000 
66:536$000 1 
63:136$000 
87:786$000 
65:936$000 
92:586ii.'000 
60:736$000 
76:736$000 
90:186$000 
81:786$000 
63:536$000 
61 :136$000 

I 

Despe?.as 

Material 

21 :661 $0001 
28:108$000 
26:940$0001 
18:650$000 
25: 1 zs$ooo 1 
52:28•1$0001 
41 :806$000 
22:74 1$0001 
47:447$000 
29:248$000 

308:129$000 
22:056$000 
67:396$000 
33:336$000 
33:056$0001 
69:887$000 

106:711$000 
23 = 387$000 I 
34:917$000 

I 

Total 

79:897$000 
81:644$000 
97:276$000 
74:586$000 
83:334$000 

134 :067$000 
127:702$000 

97:327$000 
112:983$000 

92:384$000 
405:916$000 

77:991$000 
159 :9 82$000 

94:072$000 
1 09: 792$000 
150:073$000 
188:497$000 

76:923$000 
86:053$000 

I 
I 

Arrecadação 

Renda 

i :585$000 
2:899$000 

i :923$000 
730$000 

4:598$000 
i :078$000 
3:671$000 
3:402$000 

I 

554sooo I 
2 :.'J 00$000 ', 

3:043$000 

6 :6i2$000 11 

3:770$000 l 
3:892$000 

Produccão 

2:502$000 
2:1 65$000 

i:269$00 

2:427$000 
4:51 8$000 
3 :057$000 

888$000 
i :9i3S000 

14 :04 7$000 
7 :4 78$00 0 

4 :i 79$000 
6 :290$000 

Quota annual de despaza 

por alumno 

Sem obras 

745$000 ,
1 

874$000 I 
884$000 

1:321 !;?ooo 1 
608$ooo 1 

524$000 
625$000 

1:503$000 
1:040$000 

999$000 
1:026$000 I 
1 :oo5s ooo I 

750$000 
940$000 
664$000 
866$000 
'191$000 
925$000 
797$000 

Com obras 

696$000 

1:104$000 

1:846$000 

829$000 

1:095$000 
1:077$000 

I I 

Totaes ..... .. ... . 3.885 1 . 810 1: 1. 430 1
1 

I 
695 I ~2:684$000 1 1 . 012:934$0001 2 . 335:588$000 40:215$000 ... 1: 50:733$000 I ,I 

-~~~~~~~~~~~~~~~ 
,I 

NoTAS: 

1) os algarismos em normando não são exactos, foram calcualdos. 
2) as obras referidas consistem em conclusão e reparo de edifícios. 
3 as quotas de despeza foram calc-uladSJS pelas distribuições de cr ed it o feitas. 

Na Commissão de I nstrucção Publica em estudo. 
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Err~ 17 de Agosto de 1927 diz: 

O Sr. Graccho Cardoso: - Sr. Presidente, agradeço á Camara a li
berdade q•u e me faJculta de pronunciar, deste Jogar, 'a)s breves paJlaV'I"as que 
hontem deveria profenir, si não ;fõra a circwnstancia, a que a.Lnda ago.ra, in
timS~men<te ane ~aSSocio, c1a.s excepcionaes homenagens á mernoria de Caipdstra
no lôe Abreu, espilri.to que, como 'Ilen'hum outro, derh'CYU !Pelas correntes dJa 
nossa his·t01rla a enthesourar anineniO'S percio.sos, inwrados, ao longo de quatro 
seouJos de ofortmação da ·no'ssa Patria. 

De omeço, quero congratularme com a toleranda. que permitte ltrrurusigir 
com a sdtemne obrigta.to1"1iedade da tribuna, forrando aos mais temerosos o 
vex'llliile de uana exblibição pretenciosa. 

Dis)se, S1· , :Presidente, exhibição '}J;retenciosa, tão s6mente quanto á in
sufficiencla q ue me •reconheço (não apoados geraes) pois que não seria capaz, 
não está nos meus moldes ill.em no meu temperamento faltar com a justiça, 
ã admd·ração e ao an>reço a que fazem jús os au.the'llticos eX!IJoentes da orato
ria I}Jarlarrnerutar, <lS vi?"t1~o.ses .da dirulectioa e da eloquencia politic:a, que tão 
laJLto elevam as trad!ições <lfa f luencia, do brilho e do enca~nto verbal neste 
solar da pailavPa. 

Nãio ·é, eDJbratamto, sem constrangimento que venho trazer ao estudo da 
caJmara, um esboço de OTganização do ensi'!lo technico-indu.strial . •a i.~Jnga 

explamação que o aoomi}Jamha, penso haver deixado, convenientemente ex
presso, o motiVIo por que preferi essa ~ignaçãio á de "ensLno p.ro:liissional", 
mais ·corrente . NãJo nutro, entretanto, nenh'll<ma confiança sobre os destinos 
que o agururu:aan. 

Até o mom€ttllto o Congresso N'acãol!lal, em •mruteria de reformas de ensino, 
ha se limitado a delegar attribu.ições ao Executivo. 

Dahi, não IPOSSuinmos sobre a mais I}Jrem.ente de todas as necessldad·es na
<:ionaes - qu e é a nossa edu cação publica (muito be?n) - uma orientação 
determinai()Ja, uma oriantlação que seja e}Cpre\Ssão de ~déa.s e op.iniões =ad'ura
mente .refleotidlas e .ponderadas. 

Póde-se dizer que, :na Repu.blica a esta parte, o Congresso Naci01!1al, na 
organrtzaçã.o do ensino superior e seounéLa.rio, não ha tido inf',ruencda nem res
po,nsabiJidade directa, porquanto do seu seio não partiu, durante esse largo 
decUI1SO de tenupo, •nenhuma •C<ltndensaçã,o de inte~Ligencia e de e forços em tal 
sentido, 31}Jenas simples atliÍIOrizla.ções . 

Desta sorte vimos aJnda.ndo de 11IIiil para outro lado, sem fL'{.armos rumo 
certo. Ora oo<JIPil;amos um system.a, ora adaptamos outro. Da a.utonomia a 
mais lata, <le accÔrdo com o principio constitucional da plena JiJberdade de en
s ino, preconi:>Jaillo pelo cOOllceito moderno como o mais prOi[Jrio ao aJIDrplo desen
volvimento d.as tntciaffiivas in\eividuaes e da d!i.M:usão .dJo's conhecimentos, retro
gradaanos á mais estreita e severa ·monopoltsação po rpa1•te do Estado. Prova 
cabal dessa ins.tabillildade, dessa c01nfusãJO, eu diria - se m'o permittissem -
deSse ca.hos p:!rusmico é a recente refurma do ensino, actualmente e;m vigor 
e em evidente co!Lisação c= a coherencia ped'agogica e o bom senso do es
pírito democratio do regtimen. 

0 SR. A.ooLPHO BERGAMINI: -Com O bom senso COIDn11Uffi . 

0 SR., GRACCH.O CARDOSO: - Agradeço a V . Ex . O aparte. 
A toda refomna co ensino. nos paizes mais adeantlados, •Sr. Presidente, 

I>recedem sem!Pre vastos inquerito , nos quaes se façam represem.tar os in
teresses I}Jentllnen<tes á trama d'a vida na.cional, de modo a serem recebidas 
suggestões de qualquer o1·igem e ouvidas vozes quaàificadas e autoriz:a.Cas. 



- 256 -

0 .SR . AGAMEJMNON lVIAGAUI.ÃES: - 0 Sr. João Liuiz Alves ifez esse in que
rito, s i me não engano . 

0 SR. AlloLPHO BERGAMI NIS - iEm segredo de justiça. 
0 SR . GRACCHO CAJVOOSO : - En.tre n6-s, ba3t:a q_u e O Corugresso• Nacliomll 

delegue poderes que lhe são privativos e, por consegutnte, i•ntt·asmissiveis, 
rpa:ra que ras reifo~ millliisteriaes se considerem virtJualmenrt consU'l'Ilma,da:s. 
Nem Siquer se dão ao tra'ballho, m uita vez, Ide VlOitarem á rtttificação poste
rior d:o ~egtisliaJtivo. 

0 SR. T AVARES CAVALCANTI: -Mas V. Ex. sabe que essa de.1egação, h oje, 
já não é :po'ssivel, em face da refoll"'l1a constitucio'Ilal. kssim, a iniciatvra de 
V. Ex. vem muLto a proposito va·ra a or.gamJização do en!siruo tecnndco e in
dustr:i'aJ . 

O .SR . AooLPHO BERGAl\PNI: - Em face da refoa:un.a, o Executivo tam.bem 
l!lão podia crear Jogares e o Sr. Rocha Viaz dese!ob<Pou <:aKlieÍil·as da Escola de 
Medi.IJWna, arediU {Ja;I'gos e illlvestdu flunccdona.mos. 

0 SR. 'I'AVARElS CAVALCANTI: - E eu, CO rm.muito ;pr.azer, dei parecer 0011-

trario a uma emenda do ·Sr. Ma u ri·cio de Medeiros !l'el<aJtliva a verbas [lall'a pa
garrn.enrto de <nOIVos caoh~dlrlaticos . 

O SR. AzElvEoo Lil\U: - De nwk:.o que es'sejs cargos vão ser s uprpri
.. midos? .. . 

0 SR. T AVAREJS CAVALCANTI:- Não sei . Serão talvez cwsrteajd•os CO'l!l OS re
O'UJI'SOS dia Fa,cul<Lade ; pel·o or~mento do I.nterior, 8'D menos, n ão o ser ão. 

O SR. GRACCHO CARDOso: - Disso, ,s~- . Piresidente, tem resultaldo ser o 
IPTOp!l'Íio Congrelsso quem se .imcwmbe de invalidar essas refor~~a.s, c.orn muti
lações feqruerutes, tumultnmmldo-a:s cada vez mais. 

Sou do mmmero daquei1les q•u e entendem que não deve1rn.os fugir ás irrnpo
sições inhererutes ao m randato vopular, abdicar da fu.ncção originaria, que nos 
é conferida, -dle fatz;eranos a.s leis. 

Desde que .imgre$ei •nesta Ca,ma113: - e 11ft. vão druas decad.a&- que assim 
o tenho contprehencljiJdo, .CO'l!lo poderão a,ttestrur os ".A!runaes" . 

E pelo ifaJcto de mem todas as •J,eis serem I!JO•r m6s elaoborrudas, c oncebidas•, 
redigidas e !discutidas . .. 

O .SR. AlloLPHO ·BERGAMINI: Livremente . 
O SR. GRACCHO >CARDOSO: - . . . é que, em grande nurrnero de caf.los, ellas 

são descon:nexas, O<bsc.uras, inquinadas de incongrruenci-as g.ro·sseli~""a.S. qfllando 
não pessim>aJm.enrt.e vertid'as das fontes exo.tiela!s ide omd e as copiam. 

Não estou fazendo uma asserçã:o leviana, uma 'cbffirmaçã,o gra.tuita. 
O SR. AooLPHO BElRGAMINI: -V. E x . affirma = a 'Vendade q.ue está na 

conscdencia d e to·d'os. 

O .SR . GRACCHO CARDOso: - Mraldeço o aprurte do 'Il'ohre Depflltado, em 
co!l'luboração do que venho a;ssevera,ndo·. 

0 SR. , AooLPH.O BERGAMINI : - E' a verdade. 
O .SR. GRACOHO CARDOso : - Um. dos maioTes ,porten tos co·dificados que 

poSS'UJimos rr:ra a,dlm.inistração ifederal é o chl!l!mado R-eg,ulameontQ de Contabili
dalde . Pois bem, enfto:e as muitas out.rla.s cousas exdruXJU[as que nel1e existem, 
se encontra o segu,n.ite, no rurt. 14!5: 

"A receita la.nçad'a e !l'l.ão '!l!l"!l'ecaJc1iaJdra d!en tro do exerctcio, em
·qmammo não vig1o•·ru· para a Co.ntabiilldade do iE)stado o "regLmen da. 
CO<miPetencia ", deve ser anmullada no ex:emicio em que se teruha feito 
o Jrunçamento e /transferida alo exer·cciio seguinte como divtda activa, 
que deverá .ser ergistrra'd.a ;pa!l'a se proceder á sua cobrança imme
ldiatra." 
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Fica-se a •illlwgin.ar, Sr. Pr sidélllte, que regirrnoo de IOOIDJPetencia será 
eose, regimen .que nã0 está di1'inido, qu~ não existe no co·rpo. da nossa admi
nistração. E, depois de unuri.to ma.tllltJar, chega-se á co.nclusão de ser esse te:rt'o 
a oon sequencia de U!llll8. versão i!roiPropria. 'l'reil:U2liu-se, á l ebtoo., "K:Ounpetenza" 
por "oormpeteDJcia", creamdo-se um neologilsa:rro co.mpletaa:nente inillltelligivel 
na espeai.e . 

o .SR . GEJNTIL TAVAREJS: - Tralta.ndo-se de c'ontaJbilidiade, parece que o tex
to •qu eria ddzer "~·egimoo ide compensação i1egaJ" . 

O •SR. GRACCHO OARDOs.o : -O legislador itaJiatno, ·como operfeLtamente lem
brtt. o n1.eu nobre :am:ügo ·e distincto cormpaJnheLro de ban)cada, &r . Deputado 
Ge'Illtil Tavrures, talvez oquizesse a lludd·r ao regimen .da compensaçãio legal - o 
qrue, em todo o caso, oof!ferece melhor •sentido. 

E , 00mo esrte, ha muiltos outros ca;so.s que po'deriaJm ser trazido'S á CaJmara, 
porq<U'aJnto existem a granel. 

O .SR. AooLPHO BEmGAMINI: - O Regula;mento do Ooddgo de Co:nt8Jbilid8Jde 
nãu causa m.eDJ<hmn dla!mno, po·rqu·e <foi !feito sórnente J]lar:a. ser desreSIPelLtado ... 
A)pena;s palra isso . 

0 .SR. IGRACOOH !CARDOSO: . - 00iffio O errSinio Slll]YBI'!Í!CJr e O seculllda.J.·io, Sr. 
Presidente, o "ensino t ech!nico profissio;naJl" sof:llre k!.o mesmo vu-cio. Desde o 
seu iniJCi-o tem sido •sin11])lesmenrte .•dbjecto de regu1aJmentações su0Cessívas; de 
mlllne'LDa que 111em 'f1~quer p()IUde conseg.uir Jlormar ainda aquil!o que tão favoc 
ravel lhe :seria - o seu an1lbiente . O ensino technioo proof.issiOillal, no Bra;sil, 
nfu:> .te1m ainda aJffibiente pr()Jla·io. 

•No relatorio de 1926, .endereç.aJdo ao ,M;i.ntimerio ida A,gric:ultura, o SIU/PBrin
tendente do ensino ~·afíssio.naJ! tech:nico, SII'. Jo0ãio Luderitz - nome, a li:uil 
de iiJ'ldi•scutivel .autoridade 'llJO assumpto ... 

0 SR. tSiMÕElS L OPEJ : - Apoiaido; trraJta-se, aJ!êm d~9so, de U!ffi fu!lJCCiOÍla
rio .:ULstinctissio:no . 

O •SR. GRACCHO CARDOSO: - .. . aJtilribue o exito incomrrJi~eto das diHgencias 
rea.l:izadas dm'3.1Thte o anmo, :pM·a a •ef.i!iciencia da I'e'fo.rn.Ia em andamento, á 
tEalta de uma ca.rt aJorgaJnica desse eiJJStno. 

v O'U lêlr á camaJra. as rpala vras desse illustre ~p.ro:f'i)ssiO!Thal : 

" ·SatisJJaJotCJrios, embóra., possam ser .consi!derados os resultados 
obtidos no exercroi-o rtran)saoto, orun o0 :flunccLonamooto d-o•s estaibeleci
a:nentos para 6i!lsi11Jo das a;rtes e das irrd•ustrias, que o Govei"TTII Fe
•deral 1mamtem •o.u subvenmo•na através deste mmisterio, rni.ster se 
fuz, n-o ~arrticUJlar oem apii'eço (col11JO ·se .poderá veriificar 1110 tm~ante ás 
E scolas cxf1li'Ciaes ,peLo res=o •de estaJilisticas aJbaixo dli.scri,mitnadas), 
sa1ientar aJS devida.s ·restrícções referm'lltes ao desen;volvimento gt·ada
tivo oqU!e era de •se esperar, com a inte1'4sa actuação da iniciativa re-
1l<n1ln&lJor:a., l eva!da ·a effeito pelo Servtiço de RffiUodelação do Ensino 
Pticxfi ssion.Jal Teoh 11)1co . 

Vau·ias tSã:o as •ca~usas que •P.Oderiam ser procull'adas pa!I'a eXI])licar 
semoe1baJnte ver'i.ficação, avu~taJndlo, po.réim, e'l1ltre outii'as, a de :não te
r em caracter C.e re:flo,rma definitiva <as mod'id'.icaGões do progii'ama:na do 
en,ls<im1o e ~los methodos d•e ·aprentdlizagem pratica que pior esse serviço 
são sug1geridos •âis dire;c.tot·ias d3JS escoiJas . 

Nem :mesmo a consoilild!ação dos diiSIJ.Jüslttli:vos concernentes ás EIS
colas ide .AJp<re.ndizes ÁDtifices, qrue fõra oeX'pedida o:Jim· poTtaria de 13 
de Novembro <de 1926, teve a. acceitaçã.o generalizada, que merecia, 
•como aato P·rom:a.naJdo d:e a u toridade basl:ainte 1)ara tal :iJn:icdalt'iva, pro
vendo osCJbii'e lfalhiaJs e laJC!UJ11as verificadas no regu1aJmentJo, rupóis de
calda e meia de experiencia." 
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Depois Ido successo tri<tmn,phal aJ,cançado .peLo proaeCito do illustre reQJre
sentante de 1\finas Gerrues, .Sr. :Füldelis Reis, - em quem so.u dos primeiros 
a reconhecer gramid!es .e 1proficuos estudos e um espirito empolgado pela nobre 
oausa da dessin::Unaçã.o ido emsino QJro;f;ijssi001a.l na. RepTUblica, - il!ldaguei, de 
mdllll rpara mim, si <valeria aimda a pena sahr a {!8Jllllpo com trbaJho semel.han
te, que trazia em rrtãos. 

O SR. F'IDELIS REis: - Pior que nã.o? Ha de ser sempre op<portuna a con
<brd.buiçã.o de V. Ex . sobre oassumpto . 

o !SR. GRACOHO CARDoso: - Dessa duvida vêm tirar-me, nfuo s'6 o gene
IXJ\So apar.te do nobre Deputrudo, como a ultima e brilhante oração, na qual 
S. Ex., com. sinceridade lou<vavel, reputa nã.o estar defimit1v3.Jmente resolvido 
o problema do ensi'lllo techrrüco-jpro1\issiolllaà com a méra raJpJYrovação do seu 
projecto. 

Eis rpor que, .Sr. Presidente, ouso a rtemeridrude rde reabrir a questão, por
venrtw·a eiliCen·ada, e nesse •r es'ig1nio, peço a Y. . ·Ex. permissã.o para, ao fina
lizar, remetter ã Mesa rrneu ']Jrojecto. 

(Muito bem; ??Mdto bem. O orador é vivamente cun~p1·imentado . ) 

Instituto de Orientação Profissional 

O Co.ngresso Nacional decrerta, 
Art. 1.0 E' o governo autorizado a orrear o Lnstituto Brasileiro de OriEm

tação Profissional destinado ã rformação tec:hnica de '·conselheiros de orien
t ação" e a proo:nover, em todos os Estados da Republi-ca, jurnto das respecti
vas admirnistrações ou associa.ções particulares, a organimçã.o de sei"ViÇos de 
orientação, profi'ssional, tendo em vista o futuro da mocidade. 

Art. 2. 0 O Instituto Brasileiro de Orientação Profissional ficará a cargo 
de um Conselho Administrativo presidido pelo Ministro do Interior e será 
cormrpo$1o dos s eguintes meunbros: directO'r do Departamento N a,ciona l de 
Ensino, director do Departamento de Saude !Publica, dil•ector da E scola de 
Medicina, direoctor da Faculdade Livre de Sciencias Juridicas e ISociaes, dire
ctor do Gymmasio IPed~·o II, directo·r da Escola Normal do, Districto Fedl2<ral, 
director do Conselho Nacional do 'I\r8Jbalho, director da Escola No.rmail W en
ceslau Braz. 

Paragrapho uni co. Ao Ministro do Inte.rior será licito a~grega.r á refe
rida Commissão, a titulo consultivo, prolfessores, dire'Ctores de labora.torios ou 
cheJiÉ's de industrias, cuja. competencia fôr notori3.Jmente reconhecida. 

Art. 3.0 O Instituto Brasileiro de Orientação Profissional constituirá um 
centro de docurmentação profissional, de fomento d e rtodas as questões con
cernentes á orie.ntaçã;o e selecção ~IS'Colares, e, ao mesmo rtempo, de pesq•uizas 
indispen saveis a o progresso do.s methodos ap:plicados e contrastação dos r es
;pecrtivos resultados. 

Art. 4.° Com esse o'bjectivo o instituto ·comprel116nderá as seguintes se-
cções: 

1!. Secção de Trabalhos iplraticos. 
II. Secção de P esquizas e •InvestigaçõeS' Scientificas. 
III. Secçã.o de Docume ntaçã.o e difusão d e dados relativos a ori'elntação 

profissionrul. 
IV. Museu IPedagogico. 
§ 1. 0 Da secção de pesquizas e in<vestigações scientificas :farão parrte la

boratorios de psychologia e physiologia. 
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§ 2.• A secção rde traJbalhos prart:ico.s wbrang€1rá a techrrüca dos "tests" 
escolaTes e respectiva -critica. 

Art. 5.• O 'CUrso do instituto confere o dipl()(Ula de "conselheiro de on
en<tação" e divide-se em dous annos coan o. ensino di€\stas disciplinas: 1", 'PhY
siologia; 2", patholo,gia A, B psychiatria; 3", psychologia. 4°, podologia; 5°, 
economia politiea; .s•, technica das proJissões; s•, organização da Orienta
ção Profissional ; 9", Pratica da Orientação Prdfissional. 

!Paragrapho unico. Cada uma dessas materias ficará a CUJr•go de um pro
fessor, que poderá ser contractado, f6ra do paiz. 

Art. 6.• Para inscre'VI€'1·-se á matricula no cwrso do instituto o -canclidato 
juntará. além de certidão de idade •UJIIla exposição dos estudos que porven
tura te1~ha feito sobre o aJSsumpto e, bem assim, certidão dos diplomas que 
possuir . O nu'Illilro de tnscri.pções se~·á limitado. 

Art . 7.• No regulaanen<to que baixar para a execução desta lei o Governo 
esta;belecerá as taxas de inscripção e de exaan~s. não podendo a primeira se·r 
fixada além de (200$000) duzentos mil rêls, e a segunda. de (150$000) centc• 
e cincoenta mil :r·éis por exame . 

Paragra.pho uni·co. Considerrum-se dispensados do pagamt61!lto das taxas 
de lnscripção e de exames : 

1.• os membros do magisterio publico; 
2. • os fUn•ccionarios dos serviços de orientação proifissional dos Estados; 
:3.• os que provarem ter anteriormente se dedicado ao ~studo ·da orienta-

ção profissional . 1 

Art. 8. • Os exames construrão •de composição escripta e provas praticas 
e oraes, s61!ldo de duas horas as duas primeiras. A arguiç1to oral versará 
sobre toda a materia do curso, no m.inimo de duas perguntas sobre cada uma 
dellas . 

Art . 9.• l\fediante ent61!ldJ:mento •com o Governo dos Estados ou com 
associações pa.rticulares, a Commissão .A!dministrati'va promove~·á nos Esta
dos, a fundação de serviços ·de orientação profissional sdb a direcção, de com· 
missões locaes, das •quaes farão parte ,, entre outros membros, os directores 
de saude e de i..nstrucção publica, e direc<to.res de escolas technicas pro!issio
naes. 

Art. 10. Os servtços de orientação prdfissional nos Estados terão por 
!im ministrar ás creanças e , aos seus paes ou responsaveis, conselhos sobre 
a profissão que melhor possa convi~r aos alUIIIl1llOS sahidos fuus ·escolas, f'<m 
razão ae .suas ruptidões physicas, intellectuaes e physiologicas. bem assim 
acerca das condições do trabalho e da apre.ndizagem profissional. 

Art . 11. As aptidões acima r :1'eridas serão reveladas velo exame das 
ficha:; indlviduaes contendo respostas a um questionaria simultaneannente di~ 
rlgido ao.s alumnos e á sua :faanilia, ao preceptor e ao medico incumbido de. 
exanninal-o. 

Art . 1.2. Os serviços de orientação profissiona-l adoptarão os systemas d.~ 

fichas em relação a cada um dos almnnos matriculados no ultimo a.nno, es· 
colar. 

Art . 13. Independentemente do que acima fica esta.belecido, os serviços 
estadurues de orientação attenderã.o a todas as creanças q·ue os pro.curarean, 
qualqruer que seja o a nno escolar que estejam cursando e o ensino a que 
pertenc:ann . 

Paragrapho urüco . O serviço d e orien•ta.ç1io< pro,fissional nos Estado!>, 
'Constará do seguinte quadro: um m€dico i€<Xamdnador; um ·preceptor inoum
bido do exame .psychologiiCo; um "comselheiro de ort61!ltação". 
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Art . 14. As cOtnJJilrlssões administrativas Iocaes organizarão o serviço de 
oontrasta.ção da orientação. 

Art. 15. Com a creaçãQ do Instituto 'BrasileLro de Ot"ientação Profissio
nal o Governo pod€<rá despender até a importanc ia de (2. 000:000 000) dous 
mil contos de réis, ficando autorizado a abrlr os nel:essarios creditoe. 

Art. 16 . Revogam-se as dispo,sições em coiJltrario. 
Sal;;. .das sessões, em 24 de Dezem~ro de 11928. - Graccho OMdoso. 

RAZÕES FUNDA"MEJNTAES DO PRO.JEJCI'O 

Int?'Dàt~cção 

O amplo logaJr que os prop1.11gnadores da lnstrucção geral, sci ?•ntifica e te 
chn!ca. co,nquistara:m para a orientação profissi001a1 nos paizes do IDlJUildt, 
mais ã vanguarda da civilização, jã não admitte que se duvide da necessl· 
dade e da efficacia desse modenno processo educa'Cional na solução õos pro 
blEm!as om.oraes, soclaes e economicol<. 

Não adiantamos novi'<la'<'le a!lguma. a.fili.rmamdo que ha q'Uenn, tomando a 
orientação pl'Vfi.ssional de um ;pcmto de vista exb•emamentc lato, iiJlt nte !n
duil-a, desde agora, na caJtegoria de lilma verdadeh·a sciencia. Mas, s1 em 
um sentido geral, a orientação ;profissional ainda não póde, C()jlll justiça, 
grubar-se dessa pretensa realeza, todavia os factos 'V&ifiocados assignalam 
não se tratar õe uma presumpção dronasiado ambiciosa . 

P elo roemos immemso é campo das suas Lnvestiuações, multlplos e precio
sos os elementos que se vão coOird<emando e classificando na diversidade dos 
~eus methodos, accor'des na {)()tllsecução desta finalidade: - o.r lentar o ensino 
para a formação e qualificação das <fOrn:nas uteis da nacionaJlidade, impri
mindo-lhe a psyc-hologia experimental, aquella constancia com qu& a a gulha 
magnetlca aponta sEI!npre para urma <1irecção hnmutavel. 

Tende, asslm, praticamente, a Ool'ientação profissional â. organização de 
trabalho em suas differe.ntes tórmas, na. quasi indefinida modalid<Lcte da~ 

sua5 dlvislles. 
Mais do que nunca a illilmdtada complexidade dos phenomenos indus

triaes, na hm·a preosente, pede que cada individuo ou cada um dos valores 
sociaes de per si se aProprie de uma arte ou de um mister e nelles se adés. 
tre e especialize, d e sorte que o. nível dos conhecimentos e da competench 
profissional da massa <cada vez l!l1a.is se ele<ve e se generalize. A. vocação, os 
conhecimentos, em summa, todas as aptidões do ·homi€m se devem possuir 
lia necessidade e do desejo de se encontrarem intimamente Identificadas com 
as õ.ifficuldades naturaes ou artísticas do trabalho a . ecutar. 

A orientação profissional delx<t., fPOr conseq,uencia, de ser uma eq'l.laçãt. 
posta ex clusivamente a uma classe ou a um grupo, grupos de, ou classes dG 
indivíduos, para afbiranger a cellectividade in ira é a propria humaJnidade no 
total 'Clas ·~ ·'IJIT1adas ou das hierarchias que a constituem. 

N ações ha, como a F1·ança, que pouco rulém do ensino technlco profissio
nal empreh enderam a applicação raci()nal da orientação. Mas, do seio mesma 
desses paiZJEos protestos se levantaan pelo livro, pela imprensa e pela tribun~;. 

parlamentar, conceituando-a sobre os multlplos aspectos da instrucção, des
de a escola p()pular á universidaJde. 

O depoimento dos q11e com autoridade indubitavel se occupatn da mate· 
rJa é formal: 

"A orientação profissional não rubran g só un:n.a determinaa.a qualidad-, 
do ensino: o ensino mara~al, mas qualquer categoria ou ramo d e instrucção 
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q ue concorra para a c.reação de uma cap!l!Cidade, ,quer litteraria ou scienti
fica, quer simplesmente m81Cani·ca. A:tlaTca todas as man~estaçÕies da vida • 
a todas ellas provê, indistinctame.nte, com~ um 'Principio de oroerrn, de ha.r
monla e do justiça social. ~ 

iPouco depois do começo deste secuao varios pai3€'S entraram a pem·sat 
na orientação profissio,nal. Póde-se dizer mesmo, que as p!I'imeiras bases 
scientificas da questão forlllm Jançada,s a partir de 190•6. O surto da idé& 
culrrünou, 'POiérrn, a o :findar-se a grande 1guema, ·Em virtude das .perdas im· 
mensas, causadas pela. sanha dos contendores e pelos damnosos instrumen· 
tos de destruição de que se servkam. A deso11gamiz.ação do trabalho trouxe o 
desejo instin'Ctivo de remediar a espantosa deS•graça corrumum, não só pelO 
reade.,.tram·ento dos mutilae.os, si:não por UJma utilização m.emos vaga e abstra
cta de todas as energüts capazes e uteis da coiJectividaao. 

Em tamto. o "tay;lorimno" ha.via já de alguma sorte desimpedido o cami· 
nho a .E'tSse desiam·at~~m, demonstrando i.nilludive1mente q uanto a mão de ob:rn. 
tin'ha a lucrar com a integra;]lzação das fli!CUlda;des technicas de cada opera
rio á sua tarefa habitual. E sse systema, 'POr mais de um titulo· admiravel, 
qualificando e enalte.cendo o trruba lho e dando á. 'CO'llcun-encia. uma organi:õ'<· 
ção racio.nal, foi o fulcro de alavanca a que se .d Pveu o maravilhoso exito da~ 
grandes ind,Jstria.s li! O mome!Ilto m,esmo de trruvar-se o giga.ntC:>cil' preiio. 

Ora, o chãos eoo.nom.ico ainda 111ão cumulado e a situação financeira e~ 
que a maior pa.rte dos p aiws se debatem., resultado de uma {)roducoão me· 
no;B intensa e de uma mão de obra assás precaria, IContribuiram para q·U<l 
todas as esperanças se voltassem para a orientação pro.fissi:onal, co·nvictos 
de que a su·perioridad€' dos seus methodo.s acalbará por operar a maravilha 
de, "•com forças muito, menores e mais debeis, virem a produzir melhor e 
mais energica.mente do que damtes". 

A orientação prOfissional nos diver.sos paizes 

Foram os Estados Unidos os que primeiro tomaram a serio o problema 
da orientação profissional. •Chegados .Por ultimo, .não só se adiantar= ma.J.s 
rapidamente que os que lhe levara m a dianteira, sinão, que os ultrapassa·· 
rli!ID, segundo observa Fo~tégne. O fóco de onde• irradiou todo o movi!Il1ent\. 
a ind<t h oje ~uarcla 0 .seu .n{)(JTI,e de origem, a "Vocatio·In Guidance Associa
tion " . Escola da liberdade e, ao mesmo tempo, de educação do povo. 

Sabe-s e que na AII11erica do Norte, quer se .trate de eleger o presiuent~ 

da nação,, quer de qualquer outra medida de 'COnvenlencia geral, coon.o po_.. 
exem•plo, a adopção da lei secca, nem·hum ideal alli se reaH:õ!l., nem novidade 
alguma s e implanta, sem o rum.oroso entrechoque da opinião publica, sellJ 
langas discussões e =mpanhas m emoravels. 

Foi isso exactamentb o que aco111tecteu com a orientação profi!'<siona.l, fructo 
de intensa e system.atica propaganda. A "União IChristã dos Moços", areada 
por Mrs. Clare nl()e .Robinscm, instituiu, por .toda a .parte, com. a or!ginalidad~ 

característica do, yankee, centro-s de vu!.gaJtização e de cooferencias em prol 
da orientação profissiomal. Mais ou m enos simultaneamente, ou seja €!lT. 

1918, a ".Junior IPlaooment Dlv~sion" chaJmava a escola a cooperar no seu 
deS8111;volvimento ·pelo desdoibrame.nto de sua missão educacion a l vis-a-vis ilo 
famlia. 

Antes disso, tprém, :PaTsons ll!pparece'U, e é alli tido como o !principal a!Ili
m'!l.llor dos centros de ·Orientação prO'fissional em varias Estados da R epu
blica, ~otadamente New-York, Chicago, Boston e Phil~del·pohia.. Desse mo~!CJ 
Influenciados os aneio.s ped:agogi'cos, 'Passo u nas universidades a -germinar s. 
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seml!<nte do i•mpulso vi-goroso. Não tardou •que a de :Harward, con forme Max 
L azard creasse no departaJrnento de pedagogia u m serviço especia l de ensino 
nonna!Ístico paTa preceptores de a;mlbos os sexos, com o intuito de lhes per
mittir o desempen'ho conS'ciencioso do mister de "conselheiros prof lss ion a.es". 
Este novo serviço ochamou -oo "Vocatio·nal Conselleurs", um Uch nico. emi
nentíssimo, o professo!' &c,..;sen, o s u.pcrlnt.ende u . 

Chambon11aud refere que Pat·sons e seu s proselytos são de pareoe'I' q~e 
a esr.olha de uma pro-fissão h avia de depender d estas a p tidões : 

"1.0 Uma comprehe.nsão bastante clara de si proprio, da su a .p'hilosoph!a, 
dos seus predicados, da sua capacidade, das suas ambições e dos seus recursos. 

2." No~;ãt. .perfeita. <las condições exigidas para o bo·m succedimen to no> 
differcntes ramos de =t!vldade, pesadas as vantagens e desvantagens que de 
ordinario se apresentam q uando meditamos uma resolu ção definitiva a tomar . 

3. o Um raciocínio logico. ma tido desse aggrega.do de factos. 
Parsons instituiu tll!mlbe m a ficha individual e as monographias. h 

impugnações que contrariam o ~ systfma ·ba.seam-se de pre<ferencia. na 
indefinida complexidade do questionario individual, •no qu al entram, nad~ 

menos de cento e dezeseis quesitos . Embo-ra de a lguma fôrma sim plificada. 
a fonmula pri<mitiva predoffilÍona ainda ~:5ora no maior n umero das univ.:ll'si· 
dades nPrte americanas mais importantes, com o C h icago, Columbia, Nova 
York. Em nenhuma. dellas, porém, se transige c om a superioridade scientJ. 
fica do elemento ps:y'C!hologico. E ' esse o elemento que assegura aos mel h o
dos a sua seriedade. 

Destarte, todos -os .programmas vi-sando, nos Estados Unidos, a forma 
ção de "co.nselhüiros" são moldados •nas leis da psychologia experimenta] e 
r c<quE'.rem: 

"a) o conhecimento dos princípios essenciaes e metb odos da psY'cho·loglú 
moderna; 

'h) um a !déa sufficientemente nítida da natureza O:l'llmana, por manelr~ 
a tornar fa.cilmente •nitid·a da n a.tuneza ·humana, 1JOr maneira. a tornar fa\!il 
mente comprehensiveis os .motivo-s determinantes, os in teresses e as a.mibições, 
tradt.zidas na capacidade de pe!'d"iber e differ'.ndne os symptom~ts, contras
tando a. p'l'esenç9. ou ausencia do,; elementos mais ~'l.lit=7ltes co-nstitutivos do 
~ara.· 'tet·: 

e) uma certa "faculdade lS'ympathloca .grave e a um s6 tempo doce ' 
attrac.tiva." para o co.rnfiilercio com a juventude. 

d) o ~o nhe.; im<"•!lto corre-ntE <la·S condições .•.(. exit > na \'i.ln, dn~ pr.>b:thi · 
lldades do futuro e dcs inconvenientes de cada uma das profissões em par· 
ticula r". 

O Instituto de Oarnegle prosegue nos estudos recentem ente e.ncet..'l.do' 
sobre as caracteristkas psycho-physiologkas, (llljos resultados serão, no ajn:· 
zar dos entendidos, de tra,nscendentes vantagen.s para a affirmação, decisiva 
das regras S'Cientifica.s da orientação profissional . 

A attestação, porém, anais inelutavel da feição gener alizada q u e a or ien 
tação pro-fissional e.stá. t endo em Norte• America., é a Jigaçiio perfeita, a col
Ja,boraqão intima E> estavel alli predominante en tre a escola e as d ifferente:· 
industrias. por intermedio da " J unior P lacement Division", d<::opartamento 
subordinado ao Ministerio do Trabalho, em Wa.S'h.ington. 

Iniciando a sua actividade em 1~ 1 9 , são actua.lme.n te f 6ra de algarismo 
os serviços de orientação !fundados sab seus a u s1Jiocios, n os varios Estados. 
De 1919 a 1924 o numero desses s"Tviços se repar tia por 22 capitaes dentr< 
ns 48 que compõem a União da America d o Nor.te. 
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Os ",bureaux" de co.JJo.cação estão e.m cont!llcto directo e permanente con,' 
as escolas e as 'univ;Eu-sidades, •Submil1listrando~l;hes informe sobre as profis· 
sões mais carecidas de operarias e, ao. mesmo prazo, envia ndo indicações re 
!ativas â <falta de mestres e contra-mestres nas diversas isdustrias e offici· 
nas te.c.hnicas . Destarte, os organizadores norte-americanos da orientação 
profissional, si ·bem -que os "bu.reaux" d e collocação, sejam 'Centros primQr
diaes de activi-dade attribfllem á escola um papel essenc-ial n a escolha da~ 

profissões. 
Em um esforço analogG os " conselheiros vocacio:na.e·s " !buscam estabele 

cer a mesma ligaçã o entre os alumnos das escolas e univer.sidades e os p rú· 
fessores , promo,vem ao.nf:3re•n>ciaJS, or(Sanisa.m c ursos de orientação, €'l'Illfim, 
acompanh am de !Perto o desenvolver escolar da anoe<ida.die, exercendo dili· 
gente e rigorosa vigilanda no seio das proprias f a milias . 

Ainda mais : O departamento de i!nstrucção ajudado, por espontaneidade!> 
generosas está dominado em New Yorlc da pro<funda e intiana convicção de 
Introduzir nas escolas publi-cas o serviço de orientação profissional. Tantn 
as .,,scolas pro.fissionaes •corno as es>eolas superiores já admittem a coopera· 
ção, Ide "conselheiros vocacionaes". 

O lado· scie.ntifi.co, porém, da orientação '!)rofissional Norte Americana 
está confiado a "Personal Research Federation ", c uja pertinacia pesquiza
dora se O'b,iectiva, por 'CO•rnpleto,, no <>:s tud·o do fructor humano em as sua> 
ma.nifestações in na tas . 

O que c ulmima, sobretudo, .nos Estai~ Unidos, em materia de orientél 
ção profissional, in st rue Odette Simon, é o principio de q'lle se deve co;nfia1 
tm absoluto nos moços, n a sua capaddade de comprehender, de julgar e de· 
cidir . Dahi o ensino as·semeLhar~se, eada vez mais, nesse formidolo,so pai1 
a "uma. força viva". 

A INGLATERRA lanço·u os primeiros alicerces do problema em 1909-1910 
Ahi os seus teTmos s.ummos a lvoraram desde logo e ntrelaça.dos: a questão 
<1a ·Escola e a ques.tão da cQllO'Ca.ÇãJO, fi.ndo o perliodo escolar. Os processos 
inglezes são, porém , m ais d e caracter !Irl{)ral que scientilficos . No .rninisteriG 
do, Comm er cio e reou-se o "IS.pecia l Adi'visin.g C=ettees" e no da Instru.:!
ção Publica o " Juvenil Emplo-yeanent C'ommett<>es". 

Uni regulan1ento administrativo de 7 de F evereiro 1de 1910 encarr egou 
os " comités con sultivos especiaes" regidos pelo "Board of Tra.de " , do. ser
viço de co.Uocação de me nores. O "EducatiQin act", de 28 de Novembro do 
mesmo anno prescreveu o que cumpria, a;ntes de tudo, .em materia de orien· 
tação profissional, fo.sse requerido á creança ou a seu s paes: 1•, a m aio·r di· 
lat.1.ção possivel do periodo escolar; 2•, a escol:Jl.a de -uma occupação em bar· 
monla com a·s aptidõeos .pessoaes d a 'Creança, capazes de assegurar-lhe, pelo 
me.nos, 'Uil'Il ganho immediato e, em seguida um emprego .permanente. 

Os "comités c onsultivos" .são investidos desse encargo, e o serviço de 'CO 
locação é executado .em harmonia de v;istas en t re elles e os departamen•Ob 
da administração '!)U'blica congenere. 

Na estructura da orie·ntação pro·fissional ingle'l'..a. sobresahe a acção d r
"visitad,Jr" , que; segundo refere Kritche·wsky, começa tres m ev.>s an e 
creanQn, t erminar QS estudos e 'Dão cessa sinão depois de ta ter com]l!e do 
seu ar- r~ndizado. 

Criticamdo o ·syste.rr.'l. rla orientação profissional n a Gran-Bretan a. e" ' 
Simon é de parec-er que os methodos por ella empregados "são en e-uh' ~ -
te empyricos e aos pre ceptores fa!lece, não r a ro, o preparo im1lre eri ~c 

pleno e:xerciclo intelli(5'8n te da oi1ientaçã.o". 
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Mão. grado a .fun-dação, e.rn 1922, do J:nstituto Na;cio·nal de 'Ps;nchologJll 
Industrial de Birmingham, Fo.nrtégne, frisando as imperfeições attribuidas. por 
Christaens ao systema in.guez, formula o pensam.ento de que sem ajuda da 
psychologia experimental não ha co.mo cogitar •na ~onstru'CÇão solida de u:m 
plano, de orientação profissional. 

O movime nto da orientação prO'filssional teve tambem inicio, NA BELGIC,\ 

antes da guerra, com a instf.tuição do 1Serviço de Ori.entayão Profissional e~ 
1911-12. Essa repartição cedo ampliava o, circulõ de acção primitivwrnent~ 
traçado, devido, s<Ybretudo, aos energ!(X)s estd·mulos da sociedade •belga r.le. 

Podotechlllia . 
O se•rviço de orientação profissio,nal é maJntido por quotas das ~orrumu

nas entre ISI, por subvenções do Estado e das pr<YVin•cias, e por auxilios ou· 
tros de corporaçÕ('S e de pessoas particula r es. 

Sua d[recção d eco,rre de 'l.lm conselho adm1nistrativ;o, comprohend·enrtu 
do us delegados das comrnunas, dous deJ.egado.s os poderes s·uperiores· (gover· 
no geral e provincial), sob a presidzncia do sabio pedagogista Ohristaens. 
alma do. movimemto da orientação .profissional neste tão sympathico quã~ 

r.mevidente padz de sabias reformações . 
O Departamento de Orientação ProfissiO'I'lal Be1ga divide-se em uma ru

pa,rtição de investigação tec'hnica, em um departamento de pesquizas sc!en
tificas e em um dispensario destinado aos apr.e!Ildize.s. 

O seu objecto tira ao a lvo d e preparar o pesso<~.l dos serviços com~~nu1nes 
da otientação superintendel-os e fiscaliza.l-os . 

A cooperação medica concor·re d e muito na .organização, desse systcma. 
Considera-se elemento ibasico a ftcha rneddca, quanto .pre>cisa e minuciosa, cnn. 
tendo c'1,l qualidades e os defeitos p'hysi~D!S de cada illldividuo. A ficha me<\ica 
tanto for.nece o noticiario acerca dos antecedentes do individuo, CO·IDO s?bre 
os orgãos mai\S essenciaes do apparelho humano, estado da pel!e, sua transpf. 
ração . Parte-se do principio "que as aptidões physicas são susceptivei3 d~ 

ser facllmente :reconheciveis ou dia.gm·osticaveis, ao passo· que as aptidões 
physiologicas devem ser investi-gadas IPelo medi~o. mediante exam e obri· 
gatorio." 

O caracter reservado q.ue se attribue a essa !ficha perm·itte a emissão rte 
uma <Segunda, constatando o ~·esultado daquelle primeiro exame. E sta ~egun
da fi~a fornece, então, dese.nvolvidamente, e;s indicações sobre o t ypo in,li· 
vidual, sua capacidade 'IJatural em resguaooo a certos tra;balhos, seu pn<l·~r 

de resistencia, e á vista de OO!es el<rnent os chega-se a saiber qual a natu
reza das P•rofissões q u e o fichado deve ev;i.tar . 

No que concerne á investiogação da;s aptidões intell~letuaes , adoptou-se 
o methodo da ficha escolar. Esta dá a cOinhecer qual o genero de ensine em 
que o alumno poderá ser melhor su~Dfdido. Esta fioha contém amda Infor
mes acerca das faculdades de observação, attenção, comt)rehe.nsibiliclact~. me 
.moria, sobre a vontade, o cara;cttr, as disp'Osições 'l'raturaes para. o trabalho 
de cada individuo. 

O contraste da il~ha escola r é feito ,por um exame psych:.>loh'iC''l. Este 
exa me dá ensejo á redacção de uma terceira fldha, na qual são m'~nciosa
mente deta.lhados estes ·POntos: 1°, a attençãQ (i-nterna ou externa)· 2•. r.s 
sensações e as percepções consideracta;s quanto á objeotiviclade da uculda,h 
visual, ela acu~tica, do o.Jfacto, do .gosto e do tacto; 3°, a m emoria visual e 
'l.uditiva; 4•, a a;ctividade i.ntenectual comd'J.eta asso~iação de idéas, discerni
mento, espírito de observação rapido poder de coanprehen são e expressão 
verba l). 
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O Depa1:1tam€m.to de Orientação !Profissio·nal rf6nna ".e:>..j)erLrrue·ntadores" 
na Belgica, synoni.mo,s de "visoitadores•", ·"or:ientadores" "consultor'Js". em 
outros paizes . 

O progressivo d esenvolvime nto da orientação profissional, na SüiSSA, ê 
um dos pbel!lomenos rnrus interessantes pe los r esult:ulos extraG,rdina.rios quê 
offerece, em um espaço de .tempo r elativamente breve, e mais pe las !::ases 
praticas e scienrtificas em •que s e ru!ice1·ça.. 

Não é, como :na B elgioca, iUJina organização interc ommum mas exclusJva
mente cantonal. Quasi rto!doJS os cantões :possuem .a seu serviço .pro]:}rio e a u
tonomo de orientação pro·fissional, assente -em prGgrammas, principio,. e me. 
tbodos áJS vezes divergentes• UIJS dos outros . 

Os patro,natos de aprendizagem, as innumeras sociedades de amigos a:i 
orientação, os varias centros de previdencia infantil realizam re uniões e con
feren-cias a que os paes são COI!lVidados a assistir em companhia do: filho:;. 
Nellas, representantes das differentes ·industrias !fazem, em 1\ngua,gt>·m. chã 
e convincel!lte, uma exposição das vanül!gen!:!, i.nco,nven·ie ntes a. po.J~ ihi!idadel!l 

do futuro de cada um do·s II'"annos de trSJbalh o 'que cGID as me5m a;o; se rela
cionam . 

Os .programmas escolares-JPrimarios rese·J:1Vam de A,lguns annos a esta 
parte largo espaço á pre-o~·ientação profissional e á pre-apr.~l!ldizagem. 

I sto .q.uan<to á questão .prattca; quanto á tbeorica, cantões como Gene
bra e outros dispõem de cursos de orientação profissional. Lucerna mantém, 
mesmo, um curso exclusivamente d estinado ao sex<> fetmini.no. 

Auto.ridades oc.elebres di•rigem os estudos scientificos no Instituto Jean 
Jacques Rousseau de Genebra, no <Piestalozzium de iBerna, e no Ins tituto de 
PsychoJ.ogia de Zurich . Do Instituto Jeam Jacques Rousseau irradiaram o.s 
magníficos trabalhos de Claparéde, gr3Jndemente Q'eputadoo, mesmo nos Es
tados Unidos . 

·D esde Outubro de 1912.2, ·que o [nstituto .Jean J acques Rousseau rt~Çula
rlzGu o ensino de psych~lo·gia applicada ás questões Lndu stiiMs e economi
cas . Esse novo ramo da psyohologia tomou o 'll.Ome de technopsyoehologia, 
comprehendendo de uma parte, todos. OJS assumptos que dizazn r espeito á 
psychophysiologia e á t erc)bnica do trabalho (organizaçã-o do trabalho, fadiga, 
trenamento, monoto,nia, educação vrofissional); de outro aspecto, bdo que 
monta á .selecção dos trabalhad-ores ou á orientação dos jovens em cata de 
uma profissão ou carreira (determimação das aptidões p·ro,fissionaes). 

A 'CO'TlVE·niencia. desta nov·a secção do Instituto corresponde a uma neces
sidade da rpropria ind·ustria, "'' t em 'POr intuito evitar disperdicio imutil de for
~s. de tempo. e, por conse·quencia, de dinheiro . 

.São "conseJoheiros psychologos" os es,pecialistas q,ut< :1. applicaç:iío da te 
chnopsychologia se pro•põe prepar3Jl'. 

Passando-se á Hollanda, vê~se que d esde 1908 fundaram-se em H aya, 
Dordrechet, L eyde, Maestricih1t R'llremond, ~rnhem e Amsterdam, "bureaux 
informativos" para a escolha das pr.ofissões, errn entendilmento com as Bol 
sas do 'l'nabalho. 

Em Sertembro dle 1918, oreou-se em Utredht o "<E scriptorio CE/ntral !Psy
chologi•co das Profissões", considerado como um "'bureaux" -especial da or
ganização. syndical cath olica . 

Esse movimento foi .quasi que immediatamente seguido po.r .Arrnsterdam. 
t.~ue i.nstituiu o "laboratorio municipal de P sychotechnica", a car·go do Dr. 
Waayenburg, e, logo após, •pOJ' Gro'!linguc, com a inauguração de um outro 
laboratorio semelhante. 

Reportando-se ao zelo consagrado pela ALLEMANHA e ao culto de que al~! 

é objecto a orientação profissional. escreve emi<nente u·atadista: "Si pudes-
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semos resumir tudo q uamto a AHemanha tem .feito em materia de orientação 
profissiomul, o nmis <:Ol'Jlul·en.to in-folia seria insufficiente, tão vastas são. as 
suas inicia tivas e tão excepdonaJ a i:mport.aJncia rolevada pelas m esm as". 

D a Allemamha '1J6de dizer-se slar o pa iz mão só da scientcia, mas do senso 
das realizações p raticas . O ,problema da orientação profissional, ·como alll 
sóe acontecer 'COOU tudo quanto interessa á civilização, e ao progresso, tom(\u 
d esde o inicio um >eumho marcadamenrte e conomico, exteriorizado po·r um es
forço convergente dos p oder es publicos n a adaptação da juventude ao sabor 
industria l e commer-cial, movimento esse intensificado €m todas as direr>tivn..~ 
na ameia de serem preen'Chidas, 0 m ais <:elerement e possível, as imme nsas la
cunas occasionadas 1 ela •gueru-a. 

A questão da O'I'ientação profissio,nal está presa ma Alleman·ha, repe
tindo Fontégne, á da evolução ecomomica e á da fôrma da producçio futura .. 

Seja qual fôr, entretamto, o espírito do systema t edesco, aqui P.- al!i, em 
Berlim como em Munich ou Leipzig, as mesmas te:nde ncias o cara;terizam 
e ·r ematam . 

:M:as, "a principio ruccentuadamente .e'OOnomico e escolar" , pata .·,oopera
ção mutua dos se1-viços =umlcipaes de collocação com a escola primaria. A 

orientação profissional allemã, "apl'esenta-se, n es te instante. genuinamente 
psychologica" . O ane>thodo a ll.tmão reconhecido, j á ago•ra, pe1as mai~· nota
veis c=petencias estramgeiras que se oocupam do, assumpto, r epousa sobre 
esta quadruplice pedra a ngular : 1°) E stado das caracte.ristit·as ·;>Hycho-p11y
siologicas das differentes p·rofissões; <2°) Comtraste €~erime nt.a1 cless~s m es
m as características; 3°) Instituição do ficheiro im'!hr.i.dual e e<;'Coln r: 4°) Cur
sos e confer.en.cias instructivas, destimados aos futuro.s conselh eir os de vo
cações. 

São J.nterva!lados po·r uma decada apen as os principae~ flrto<> offi ciaes 
sobre organização da e>rientação profissio,nal da .mo'Cida de : Je 1:117 1927 . 

O quadro a seguir, que t rasplantaanos do livro de Odette Simon, d emons
t ra como seis a'!lnos atraz, Q'll seja em 1922, se achavam distribuído pelas 
cidades m ais import:l.!l/tes da R!l!Pu·blica-Imperio os serviços da o;rientação 
profissional: 
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Entre os alludidos actos od'ficiaes avultam: o decreto prussiano de 18 
de Março de 1919 referente á creação do Departamento de Profissões, o de 
28 de Março de .1918, esclarecendo o pa pel da escola na orientação profis
sional e o deoreto. bavaro de 13 de Dezembro de 1917, que traçou os grandes 
lineam entos da formação dos futuros "conselheiros profissionaes". 

Accr esce que os psychologos allemães n ão cessam de contribuir com pre
ciosos e pacientes subsidies para a solução racional do problema dos bem 
dotados . Actualmente esse m ateria l já permitte as classificações indispen
saveis, á determinação das aptidões superiores . 

Na Hespanha é ao Institut d'Orientacio P rofissiona l de Barcelona, que 
a orientação deve o seu maior influxo, não sô devido á excellencia dos me
thodos, ma s por ser o unico, na especie, que n esse paiz existe . Em Madrid 
ha um serviço que se lhe avizinha em im.portancia, mas que, todavia, fun
cciona como secção complementar do Instituto de Reeducação de Invalides 
para o Trabalho. 

O Instituto de B3!rcelona consta de quatro secções: informativa, medica, 
psycho-physiologica e estatística. Dirige-o um Comité Adm.i'nistrativo, e delle 
fazem parte os diversos representantes das autoridades e corporações que o 
subvencionam. 

Em quanto á A ustria, verifica-se que ali o m a ior propulso'!' da orien ta
ção profissional é o proprio governo. Nada menos de sete ministerios am
))aram e protegem a mocidade operaria. O Conselho Escolar Vienn ense, os 
cursos ele aperfeiçoamen tos e innumeras associações incentivadoras da apren
dizagem , a-uxiliam a tarefa dos ministerios do Commercio, do Trabalho. da 
Instrucção, dos Cultos, da J'u stiça, da Hygien e, da Policia e da Protecção 
Social. 

Algumas capitaes de prim&ira ordem, n as províncias, estão j á bastante 
adeantadas no madurecer desse rleside·rat1~m. Entre outras conquistas nota
veis citam-se os estudos e pesquizas do L abo.r atorio de Psycholog ia da Uni
versidade de Vienna. 

Datam de 192·0 os I]Jrirmeifros connmettimen tos da Tdheco-Slovaquia pró
orientação profissional. R esalta n esse paiz a f undaçã:o r ecente da Academia 
de Trabalho com o fim de Ol'ganiza.r o trabalho t eclmico pelo aproveitamento 
raciona l da intelligencia e aptidõe::< po'pulares . O caracter dessa academia é 
rigorosam ente scientifico, sendo que as questões de p.sychologia são parti
cularm ente versa das pelo Institu to Psychotechnico, o qual preferentemente 
se occupa dessa ordem de investigações. 

Como todos os demais systemas, no da Tcheco-Slovaquia o alvo a attin
gir é o ela determinação das aptidões individuaes, de referencia a os diversos 
officios, artes e mistéres. 

O m ethodo dos tests, a leit ura de monographias, os me ios pra ticas de pôr 
a creança em contacto com a profissão de amanhã, mercê de v isitas e ex
cursões a ateliers e f abricas, occupam lagar assás preeminente nos m ethodos 
da orientação profissiona l dessa moderna nacionalidade. 

Maior n em mais viva po!ie ser a solicitude com que a Fran ça se está 
devotando ás questões da orientação profissional. P artindo, como quasi to
das as nações que tomaram parte na guerra mundial, da necessidade da r e
educação dos mutilados ou da r eaptação profissional dos amputados e es-
1ropiados, e applieando os mesmos m ethodos em relação ás cr eanças de 14 
annos, os seus esforços n esse sentido são incontestavelmente admiraveis. 

A idéa predominante na França é que a orientação profissional deve 
ser reservada á escola, considerado subsidiaria o zelo das associações e agru
pamentos de classes posto ao serviço da pa tria . 

A organização em França desse systema foi r egulamentada por decreto 
de 22 de Setembro de 1922, e o que a escola ora e3tá procurando r ealizar, a 
beneficio da mocidade, pode ser assim esboçado em linhas geraes: 
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"1.• O preceptor devota-se, por inteiro, a conhecer a natureza e caoaci
uade do menino, estuda-lhe a evolução e determina-lhe os caracteres . Man
tém-se em contacto permanente com os paes, de m an eira a estar em con· 
dições de, em sendo preciso, imprimir ás suas observações as minucias que 
~;stas exigir-3m ou compor tarem. 

2.• As aptidões da creança são determinadas por exerciCIOS praticoa, taes 
1:omo excursões a fabricas e ateliers, e conferencia. incumbindo-se o pre
ceptor das explicações imprescindíveis, g isadas de modo a poder o alumno 
formar um11. idéa exacta a r espeito da carreira ou emprego por que se sentir 
instinctivamente inclinado. 

Que nos projectos, observações, pareceres, indicações, suggestões, dis
-cursos e moções da presente reunião, encontrará o Govei'no interessant-es 
publicos a julgar das necessidades do ensino e da experiencia que os seus 
iniciadores, no Brasil, já podem apresentar e que servirão n aturalmente de 
base para projectar a futura remodelação." 

Tendo a leitura dessa indicação termi•nado sob uma salva de palmas o 
Dr. Candido Mendes requereu fosse encerrada a discussão de todos os pareres 
e emendas apresentadas. 

o n 1•. Figueira de Mello propoz que a assembléa approvasse a indicação 
por acclamação. 

Ambas as propostas foram acceitas por unanimidade e sob rupplausos 
geraes. 

O Sr. Dr. Miguel Calmon manifestou en tão, em breve improviso, o re
conhecimento do Governo .pela valiosa cooperação que os congressistas aca
bam de trazer ao assumpto. 

Enaltecer o grande exemplo dado pelos presentes, alguns dos quaes vieram 
de longe, deixando seus In teresses materiaes para collaborarem na relevante 
'l indispensavel obra de regulamentação do ensino -commercial . E todos, 
sustentando seus pontos de vista, mostraram, com effeito, o seu preparo 
technico e a competencia com que se vêm dedicando á materia. Os estabeleci
mentos traz;dos ao debate da importante questão serão tom ados, por certo, 
em muita consideração 'Pelos poderes publicas, sendo, assim, de esperar que, 
muito em breve, haja, a respeito, dispositivos claros, de modo que o ensino 
rommercial entre em phase normal, sob o carinho e o a'Pplau so de toda a 
Nação. O en s!no commercial é princi.palmente um ensino vivo, que tem de 
acompanhar a evolução da nossa vida economica e, d a mesma fôrma, ha de 
reflectir as correntes, não s6 pedagogicas como commerciaes, industriaes 
e productoras do mundo. Portanto, convocava, naquelle momento, todos os 
congressistas para uma reunião a nnu al, que pocleria no proximo anno ser em 
Junho e na qual se tratasse do ensino, trazendo l"!a da um o resultado de suas 
experiencias. de seus ensaios pedagogicos e dos progressos real;za dos. 

Essas observacões seriam de immenso proveito para todos e a reumao 
pr omoveria approxirnações e troca de idéas cu jas consequencias muito bene
ficiaram o a.perfeiçoamento · do ensino. 

As discussões a que assistira provaram quantas com petenc!as tem esse 
ensino no Brasil e, ao mesmo tempo, quanto falta ain da fazer. Afaste-se a 
nossa n ovidade das desillusões da vida burocratica . Abra o en sino technico 
novas directrizes ao nosso mundo m ercantil. Acompanhem os n ossos comrner
ciantes pelo mundo os n ossos productos, velando, assim, o brasileiro pela sorte 
da m ercadoria brasileira, como os norte-americanos praticam com o seu 
petroleo, os inglezes com as suas machinas, os francezes com os artigos 
-de moda, os a llemães com a multidão de seus artefactos. 
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Precisamos, nós tambem , participar dos grandes processos modernos de 
produzir e co !locar os productos. Não .podemos quedar-nos apathicos deante 
do novo rhy•thmo economico do mundo e inadequados para acompanhal-o. 

Devemos ir, por outro la;do, ao encontro das n ecessidades e exigencias 
dos mercados, em vez de querer impor-lhes m eramente os nossos productos. 
E para preparar essa m enta lida de, só ba um meio: a divulgação do ensino 
commercial, v erdadeiro e efficiente . 

E terminou o Sr . Ministro: "Meus senhores, em nome do Governo, ainda 
uma vez, eu vos agradeço os sacrifícios que ;fizestes vara vir a esta reunião 
e as profícuas lições que nos t rouxestes !" 

As pala v r as de oS. Ex. fo ram delirantemente appla udidas pela assem
bléa. 

- Convidado pelo Sr. Ministro da Agricultura, Industria e Commercio 
para t omar parte na reunião que se estâ realizando com o fim de organizar 
as bases para regulamentação official do en sino commercial, a Associação dos 
Empregados do Commercio do Rio de .Ja neiro, IJelo seu ·Conselho Adminis
trativo, apresentou as segui•n tes su ggestões: 

"Em nome da Associação dos Empregados no Commercio do Rio de 
Janeiro, que temos a honra de representar nesta douta reunião, a,gradecemos 
summamente desvanecidos o con vite qu e nos foi outorgado ;para tomarmos 
parte n os trabalhos de r emodelação do ensino commercial no Brasil, reunião 
a que a u guramos os mais b en eficos e duradouros resultados. 

Quando t iverdes, assim, determinado vossa pr ofissã o, qua ndo tiverdes 
feH,1 :;;. vossa aprendizagem commercial, agrícola ou industrial, ponde-vos 
cora.iosamente á obra. Si é verdade que é " en forgeant qu 'on devient for
geron", apr essai-vos em a dquirir a habilidade m a nual e as. t echnicas ne 
vosPo officio; em seguida completae essas utilidades pelos conhecimentos 
profissionaes e geraes faculiados pelo curso pro<fissional de vossa communa. 
Assim armados. fortemente apparelha.dos .por uma solida conscien cia pr<:>fis
sional, sentirei~ melhor que todos os demais a nobre b elleza do trabalho e 
frul reis o doce prazer que uma vida J:egular independente e util prodigaliza 
a qu~ntos des ta ou daquella fórma sincer~mente concorrem para a ugmentar 
as fo rças economicas da n ação. " 

A I talia. pertenc-3 a o numero dos povoH que só n os ultimas annos volve
ram-:oe curiosos para a orientação profissional. Os seus progressos teem 
sido, p<Jrém, tão celeres, que seria injustiça não alinhal-a entre as primei
ras, tanto pela intensa disseminação quanto pdn aperfeiçoamento dos me
!lt<Jdnf'. 

\..om a in·~··usã.o da pre-aprendizagem r. as ultimas classes do ensino pri· 
m<l<in, e:n R oma, deu-se principio r..a Italia á organização da orientação pro
fission a l . 

Nn In~titu~o R eal de fnstruc<:iio P:·ofissi<'nal e1J1:stam officinas de toda 
as artes e laboratorios para o estudo scientifi::::o dos varias profiss- s. Es
lnstituto pra tica, igualmente. a orientação profissional. 

Além dos bztrea·ztx de observação assegurados pelo referido e labeleci
'JH?nto, o goverYJo forceja por crear outros de modo que todas as <:re..'Ul!: .s 
da Cidade Eterna !POssam ser assistidas rpela orientação profis ional . 

Alguns dr•s ;:>rucessos usadus na !tal ia são lidimamente itali01ws. E á 
nesse r ól o gabir,ete de psychotechnia, o qu a l se occupa especialment.:> e 
observar a crean r.a nos seus rnovimentos livres, nos seus exercicios e 'v&'
sões. "O Ritrovo de! Fanciullo" , club de m e n inos, fa la eloquenteme " i! 

favor da originalicl:Jde deEsa iniciativa . 
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~l m·ientação profissionaL e a selecção escola1· 

De quantos tratados se entreteem com a orientaÇão profissional, de 
quantas rev1sta~ se incumbem de apostolizar a universalização desse syste
ma, nem un. só criterio destoa da missão considera vel que a orientação 
confere á escola em todos os seus g,rãm>: primaria, secundaria, SUlpenior. 

A Allnnanha começou a pratica da selecção escolar pelo estudo do pro
blem?. dos "bens dotados" . Ha cerca de vinte e cinco annos que os psycho
logos aJJemães lembraram a oreação de escolas especiaes para os aJumnos 
t'Xceprionrtlm ente dotados. No seu esplendido livro Oontment àiagnostiquer 
les aptitudes chez les écoliers, um dos especialistas mais competentes e 
acatados nesses assumptos, Claparéde, illumina bem esse ponto. 

Em 1917 a cidade de B erlim attendia ás suggestões dos psychologos, roli
teradas na decada anter ior, creando sob os auspicios dessa corrente um 
gymnasio superior, no qual se ·prescrevia que os estudos deviam ser con
clusos em um periodo muito mais reduzido que o do cyclo normal. 

Seguiu-se-lhe H amburgo. Aqui a sele<:çfto começava desde os dez annos 
de idade. F eito o descrime en t r e os alumnos, uns proseguiam o curso regular, 
outros eram enviados ás secções especiaes. 

A selecção era o encargo dos technicos do laboratorio de psychologia, 
e as observações desses proficientes eram completadas pelo systema dos tests. 

Rectificando ou corrigindo o methodo do test. de accôrdo com os ele
mentos psychologicos, o processo do discr ime das élites pela selecção, foi 
logo após adaptado em outros paizes, taes como a Austria, a Ingla t erra e os 
Estados Unidos. 

Como quer que seja, o que levamos em mente aponta;r é que a orientação 
profissional tem como primeira condição a selecção das aptidões. O que a 
sciencia sustenta é que o individuo não será bem orientado senão tiver sido 
préviamente seleccionado; "orie'lltar" e "seleccionar":. constituem, assúm, 
faces distinctas de uma mesma questão. O fim principal da selecção é, pois, 
prepar a r o caminho á orientação. 

Considerando-se bem, a selecção deve 2omeçar na familia pela observa
ção dos .paes, directa e cons tante, e proseguir na escola . O preceptor acom
panhará e examinará attentamente a intelligencia da creança e guiai-a no 
seu n a tural e progressivo desenvolvimento . Ninguem de certo m ais Rpto 
que o educador para prever qu e cyclo de conhecimentos essa intelligencia 
attingirá no seu ~rcurso , qual o seu poder futuro, uma v ez a daptada a 
determinadas condições de vida. 

N esse pal'ücular a tarefe oo precept or cresce cada d'a ma:s em diffi· 
culdades e se torna mais a mais complexa. Na sua "Psychologie d e l 'enfant 
et pe dagogie experimentale" isto mesmo profundamente consigna o sabia 
eximia da UniversidadP de Genebra. Baseado n as a:ffirmações de Osthwald, 
põe elle acima do preparo do mestre as a pt idões que inspiram o r espeito 
e a sym pathia ás creanças, e dão, ao mestro um prestigio muito m ais en
volvente que o do chefe de familia. 

Para que o professor a lcance r eal influe ncia sobre os a lumnos que en
sina, a dduz aquelle em iiil.ente sabia, é preciso antes de mais nada saber 
comprehendel-as, e t a l não se consegue senão qua,ndo uma penetração dis
creta deixa ver bem clara a m entalida de , a alma ela creança. Mas para 
tanto, quer a psychologia, quer a pedagogia, impõe o preooptor o preparo 
in rlispensavel a um perfeito conhecimento ela na tureza humana. Força é 
conhec.er a natureza da creamça para melhor comprehendel-a, e m elhor 
comprehendel-a para melhor amai-a . 

Uma vez que o m estre adquire noção ex!l.cta .da psychologia do me
n ino, lhe tenha observado pacientemente a attenção, os movimentos da von-
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tade, etc . , certo não haverá a lguem de posse de elementos mais decisivos 
para indicar quaes as suas ap·tidões ou predisposições naturaes em corres
pondencia com este com aquelle gemer a de emprego ou occu pação. 

"Ampliando e mobiliando o espirito da creança o preceptor attingirá 
ao fim precípuo, que é collocal-o em condições geraes susceptív-eis de bene
ficiar a technica do trabalho. 

!Suscitando uma série indefinida de raciocínios, Claparéde concita o pre
ceptor contemporaneo a reflectir na solução das seguintes questões, cir
cumscriptas todas ao campo da experimentaçã.o psychologica : 1. o Como des
pertar no inlfante o interesse pela verdade, pelo bem e pela pratica das 
acções moraes? 2. o Como excitar no seu coração o amor do proximo? 3. o 

Como fazer brotar em o seu espirito um idéal de vida? 4. o Como fazel-o 
odeiar o mal? 

E con clue: procurando resolver as questões acima, o precep·tor chegarA, 
etapa por etapa, a inteirar-se da psychologia dos a lumnos de sua classe, a 
"situal-os" em relaçii.o a taes ou quae,; qualidades ou tendencias. 

Vem então, depois da determinação das "qualidades individuaes", a 
"determinação das aptLdões", obdecto de estudos psychicos tão diversos quão 
Intrincados . 

A selecção p1·otissional e os "tests» 

Circumvallado o assumpto nas lindes da psychologia experimental, cer
tos processos faculta m hoje ao preceptor apreciar e , até, .qualificar, as 
aptidões ou predisposições individuaes dos alumnos. No livro de Pierre Mael 
e Boris NoY•er, "L'Orientation Professionelle", en contra-se esta illucidaçã.o : 
'·Le n1ot "test " est anglais; i! signifie épreu ve; les "mental tests" sont 
ães épreuves d 'ordre psychologique; ils ont pour but de so·umettre le suget 
à certaines experiences dont !e resultat, positif ou negatif, conduit à di r e 
nue t elle aptitude existe ou n'existe pas e n !ui. Au lieu d'être jugé par in
tuition ou ps.r lente observation, le sujet cen sé l'éveler ses apti tudes - ou 
~e.s inaptitudes - par la façon don't n réagit sou l' épreu ve à laquelle il 
es t soumis" . 

Precisamente com o emprego dos "tests" podem-se obter e lementos tanto 
qualif icativos como quantitativos acerca da intelligencia ou das aptidões in
div~duaes. Dividem - se, ass im, em "tests" de conhecimentos geraes e "tests" 
de aptidões . Os "tests" de conhecimentos geraes dirigem-se de preferencia 
âs predisposições intelectuaos ; .os de aptidões, ás ·Predisposições profissJo
naes . Os "tests" de conhecimentos geraes são, entretanto, applicados !ts 
varias idades e, segundo do Binet e Simon, convém que sejam utilizados a 
começar dos tres a nnos, e partindo dahi , gradativame nte, até aos 19 annos. 

No methodo dos "te.sts" rhaure a p:,;ychologia os seus i·nformes mais 
precisos e mais ute!·s, chegando em certos casos, a uma exactidão rigorosa
mente mathematica . Os "tesb;" de u,ptidões co11stituem objecto de estudos 
por parte dos technicos e se r amificam as "tests" de a ptidões intellectuaes 
e "tests " de aptidões pro'fissiona<ls. 

Os "tests" de aptidõe-s h1tellectuaes são os 1que se dirigem á attenção, 
á memoria, á imaginação, ao dicernimento e, ainda, ás faculdades superk•res 
de in telligencia e de r aciocínio . Tem-se alcan çado, me&roo, estabelec.er "es
calas metricas" da intelligencia. 

"Inclue-se tambem. inexactam-ente, com o nome de "tests ". provas 
slm·ples, tendo em vista constatar aptidões sen síveis, acuidade visual, audi
tiva, olfactiva, gustativa . 
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Taes provas simpleG nada teem corn a psychologia propriamer1Le dita, 
e bem assim, os "tests" psycho-motores . SOmente cabe o titu lo legitimo de 
" tests" psychologicos, áquelles que se destmam á revelação das qualidades 
mentaes, dos traços do caracter, das disposições affectivas, do typo e do 

grão da intelligencia." 
Vemos .em Luella Cole que os assumptos dos "tests" variam ao infinito: 

ha "tests" de arithmetica, de grammatica, de leitura, etc. ("L'initiation à la 
methode des tests" . ) 

Como é de suppôr, si o methodo dos "tests" encontra partidarios, arrola 
tambem oppositores mais ou menos vehement~s e perpicazes. 

Postas de lado, por€m, as subtilezas escolasticas do problema; as com
plexidades menos extricaveis e lucidas; os que raciocinam em contrario á 
sua utilidade e efficiencia, trazem os olhos voluntariamente fechados á luz 
serena dos factos. Porquanto, é inobscu recivel que no domínio da realidade 
veem os "tests" prestando aos differentes paizes solidos e inequívocos ser
viços, "sobretudo quando applicados ás aptidões elementares e aos primeiros 
conhecimentos, se os põem em correlação com as aptidões que se deseja desen
volver e com as profissões para as quaes se pretende rumar os exames." 

:rodavia, qualquer que seja o systema ou o modelo a seguir, o preceptor 
não deve preliminarmente olvidar que os "tests" são instrumentos de se
lecção. 

Orientaçcío profissional 

Prepa.ratori!lJmP.nte selccclonar e, posteriormente, orientar, els a mane!r11 
logica de solução integral do problema . Não logrará ser bem "orientado" 
quem não fôr inicialmente "seleccionado". Alqueivado o terreno nessa pri
meira phase, só então é que passal'lá á execução da segunda. 

Pe>lo que, determinadas as aptidões e tendencias da creanca, restara. nu 
"orientador" encaminhai-o para a profissão que, de conformidade com os 
resultados obtidos, mais pareça lhe convi::- ou quadrar. 

Ainda mesmo naquelles pa'zes em que a orientação está sendo methodic~ 
mente praticada o acertar-se, em definitiva, com a escolha de uma carreira, 
não deixa de acarretar resistencias e-spinhosas . 

"Nii.o veern fOra. de opport.unidade estas perguntas: 
"Quem poderá assegurar que as inclinações, os gostos, as aptidões <1c 

um rapaz de 15 ou 18 anno" manifestados durante o per;odo escolar conti
nuem as mesmas depois da escola? A psychologia do individuo não ê Rll

je1ta tambem a. evoluir? O alumno que em bancos escolares pouco ou mediocre
mente se assignalou, cá :!'óra, na vida publica, permanecerá sem•pre o mesmo ? 
De quantos milagres não ê capaz a verdade? 

Não ê para despreza.t·, tampouco, os casos excepcionaes; inte!ligenc!as 
ha que só mui tarde accordam de todo com a continuação -da pratica ou do 
exercício a que são applicadas. Emfim, quantas actividades presumidamente 
equnibradas perdem, ao contacto com os duros embates da vida, a energia 
indispensavel á prosecução dos rl.esignios que antes as norteavam e con
fessaram-se, afinal, irremediavelmente fallirl.as? 

Nes;;e particular ê que se torna imprescind~vel a. interpretação e utili
zação jucir.iosa dos "tests" no e mprego corrente da orientação profissional. 

Suhmettida. a idêa da discreção e da. prudencia no uso dos "tests". ao 
Congresso I nternacional de Orientação, realizadD em Toulouse, em Setemhro 
de 1924, depois de ponderado debate do assumpto, o Congresso crystalizou 
nesta form ula a sua Qpinião . : 
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"Le Congres, apres avoir étudié !'importante question des tests, émet 
!e voeu qu'i! est ha utement désirable de voir l 'étude et l'expér~mentation 
eles tests poursuivie dans les laboratoires de psychologie expérimentale, sons 
Ia direction e t !e contrôle des savants qui dirigent ces laboratoires. 

"Mais, i! est convaincu que dams l 'état actuel, et les possibilités indé~ 
flnias du progres scienüfique étant réservées, !e tra nsfert des tests dans 
la pratique de l'orientation professionelle ne saurait être recommandé comme 
pouvant offrir eles mHhodes d'invesgations psycho!ogiques usuelles et exige,. 
en tout •hypothése, ?nême Zorsqu'on ne fait usage des tests qu'à tit?·e auxiliaire 
et contr6le, un maniement tres compétent et três circonspect, qui ne peut 
appartenir qu'à eles spécialistes partiulierements avertis. 

"Le Congres estime que ces observations s'appliqent à un degré pa.rtl
cu!ier, aux tests d'aptitu{!es et aux tests psychologiques destinés à. deceler 
la valem· des fonctions mentales et !e caractere, une distinction pouvant être 
admies entre les tests de cet ordre ét les tests, plus faciles à interpréter, 
s'appliquant aux organes sensoriels et aux fonction motrices." 

O Congresso internacional de aprendizagem e de orientaÇão profissional, 
reun!do dous annos mais tarde em Charleroi, hypothecou sua adhesão á.s 
conclusões do Ccmgres.s.o de Toulouse, admittindo-as tambem, sob certas re
s~rvas, nesse mesmo anno, o Congresso da Associação Franceza {!e Propul
são das Sciencias, instaurado em Grenoble. 

Ha a accrescentar ainda qu~ a applicação dos "tests" oepende tanto de 
competen cia especial como de uma technica perfeitamente minuciosa. Vista 
deste angulo, a tarefa do preceptor separa-se da do "orientador", agente 
director da orientação profissional. 

A missão do preceptor escolar já é de si propria tão ardua e tão con
gesta, que o encargo de orientar ultra-passaria toda a medida e exigiria es
forços sobrehumanos. O material escolar, m esmo, não cor responderia á ta
manha !'Obrecarga". "Le instituteur, escr eve Odette Simon, ne será pas un 
orientem· dans !e sens ou ce mot est entendu aujourd'hui; i! préparera 
l'orientation professionelle de ses éleves, i! fera de que, par un lllei!ogisme
asscx h~ureux, on apelle de la pl"é-orientation professionelle." A sua acção 
não deixa de ser ·Primordial, mas simplesmente desbravadora. O mestre es
col~ informt.t. apena~ fJ orientaclol', fornecenuo-lhes os dados primarias, ele que 
este- porventura careça para positivar a 'C'erteza elas suas apreciações. 

E isto, porque, para guiar a creança na escolha ele um officio o conheci
mento das aptidões da mesma requer d a pane do orientador uma extensa 
bagagem scientifica: :'noções mais ou m enos especiaFzadas ele psychologia, 
physiologia e medicina, de economia e a dmini-stração publica, devendo ser 
elln quasi um technico em assumptos de agricultura, i-ndustria e com
mercio." 

Que é preciso fazer então? Fundar instituto de orientação profissional 
para a formação dos especiaiista!< necessarios aos cursos autonomos ou cur
Eos de orientação nas escolas publicas de ensíno. 

Em mater;a de orientação .profissional este é o ponto actualmente mal 
em fóeo no estrangeiro. 

Desde 1917 por exemplo, a Allemanha vem ·Procurando estabelecer, nos 
centros u niversitarios, os mais notaveis cursos de orientação profissional. 

Como esse presupposto foram organizados os cursos de Hamburgo e Char
lottenbu rgo, em 1919 . .li.. Co'llferencia elo I mperio tendente a estudar a organi
zar.i'í o rlo trabalho e as questões psycho-techn!cas, convocada naquelle anno 
pelo M;nisterio do T rabalho, é mais um titul o clocumentario desse tenta men. 

Ainda este anno a França vem ele crear o seu Instituto de Orientação -
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Ambiencia e mentalidade profissional 

A efficiencia pratica da orientação solicita Ulh ambiente profissional de 
ante-m§.o preparado, Isto é, um ensino prlmario cujas noções mais rudi
mentares ponha a -creança em contacto com as realidades da vida. Para 
tanto cumpre que a escola esteja em tudo de accôrdo com a natureza. 

"E' precioso nutrir o cerebro do m enino antt:s oe idéas concretas que de 
abstracções impalpaveis, já apregoava, .no Brasil, Ruy, Barbosa, em 1882, 
no seu famoso parecer da Commissão oe Instrucção Publica da Camara ao. 
Deputados. 

E' necessario que a creança apprehenda a organização e o fu ncciona
mento da profissão a que aspira, tenha a intuição {las difficuldades e da, 
vantagens que r esultam para os que a exercitam. 

Na orientayão .profissional o systema de mo11ographias permitte aos mt
ninos conhecer uma intuição ma is ou menos nltida, sobre cada uma das pro
fissões. Uma monogra,phia diz commumente respeito: a) ao object o da pro
fissão; Z;) ás condições do seu exercício; c) ás aptidões physicas, intellectuaes, 
moraes ou sociaes; d) a os conhecimentos escola res exigidos para que a pr.,
fissão poss~:~. ser aprendi.da com fructo; e) ás condições de ordem economlca 
relativa~ á aprendizagem, e ao futuro provavel da profissão; f) ás condi
ções que permittem o individuo apenfeiçoar-se . 

De par com o u so das monographias os preceptores se entreterão, Selll

p r e que possível, com os seus alumnos sobre as differentes formas de actlvi
d::uie humana, demonstr-ando a influencia dos trabalhos manuaes ou meca
nicos no alargamento da >prosperidade conectiva . 

A prl'-prendizagem tem aqui, pois, o seu logar de honra, ella sozinha 
resolveria o problema ·complexo da collaboração escolar com a orientaça.o. 

Algun;; autores fazem tambem appello ao concurso do " cinema". O ci
nema pôde n:.. verdade, diz um delles, pôr sobre os olhos da creança a ima
gem das diversas artes, o exemplo das varias actividades qu e com ellas ~e 

r elacionam; detalhará tanto os mini mos gestos e movimentos do operaria, 
quanto ás peças mais ínfimas de uma machina qualquer. Creando a imagem, 
a fita cinematographica provoca o sentimento, fixa a attenção sobre as mi
nucias m ais imJperceptiveis e a juda a eclosão das idéas . 

De poy·co v·alerá, no em tanto, a "ambiencia profissional" sem a actua
ção directa do "idéal profissional", quer dizer, sem o influxo de uma men
talidade systematicamente cultivada nessa esphera de concepções concretas. 

A mentalidade profissional é "de alguma maneira o substr31Ctum da arte 
e da profissão". E' ella que faculta ao operaria adaptar-se ao seu mistér 
e por um labor reflectido e constante nelle o leva >a adquirir as qualidades 
que o especializar ão e o di•ntinguirão na pratica. 

Além de que o trabalho é actualmente baseado sobre conhecimentos que 
dia para dia mais se ·ampliam e ruperfeiçoam em todas as arte!:' e empregos. 
Na m ais infima das proftssões ha um quid que se obtmn ·com o t empo, r 
assirrl S" crea a "especialização", a qual não só confere ao operar i o uma 
superioridade mais apreciavel que a dos outros, como lhe permittirá produzir 
um maximo de rendimento. 

A producção economica e a boa marcha dos serviços pedem cerebros 
pujantes e privilegiados para crear, dirigir, conceber e executar. Faz-se pre
ciso que o operario, qualquer que sejf-1. a sua categoria, se ·convença que o 
trabalho é a primeira necessidade e a primeira virtude elo homem, e que 
todo esforço conectivo e individu a l deve ter por mira a longada intensificai-o 
tamto em quantidade como melhorai-o em qt:alidade. 



-277-

E' por esse aspecto que a orientação profission al frisa bem a conscienci~ 
pro1'issional, !fo:nmando-a ou despertando-a, integrando-a no justo limite das 
possibilidades e realidades concretas. D esde q ue cada qual .saiba como ap
plicar as suas forças e as suas energias, e que exten são essas forças e e ner
gias comportarão, esse adquiriu com um maximo de aptidão a verdadeira 
orientação profissional. 

Organização pratica da orientação profissional 

Uma orga nização da orientação profissional tem Que buscar fundamentos 
racionaes e consultar todos. os grãos de ensino desde o primario ao s u
perior. 

Essa organizaçã o se compete aos Governos, compete ainda mais á pro
pria sociedade. 

A escola primaria tem nella incumbencia das mais palpitantes: "l 'orien
tatio n professionelle interviendr:l comme une regulatrice des j eunes activités 
en voie de formation, en leur donnant !e sens des <lirectives a suivre." 

O escopo a attingir será o de aconselhar ao infante, ao deixar a escola, 
dE um modo desinteressado e gratuito, quaes as profissões que e lle poderá 
exercer e que mais affinidades tenham com as suas tendencias, os seus in
teresses, os seus conhecimentos. 

T ivemos e nsejo j á de a lludir â maneira porque tocará á escola o amanho 
do campo da orientação profissional, habituando os alumnos desde os pri
meiros passos â funcção parallela da educação do espírito e da educação 
ma.nual. 

As informações pessoaes referentes a cada creança levadas pelo prece
ptor á orientação .profiss ional, bem como os elementos da inspecção medica, 
constituem preciosos elementos de apreciação, "os quaes conduzem a contra
indicações peremptorias e muitas vezes felizes." 

Talvez que no futuro se venha a crear uniões, realmente, em cada es
cola ou grupo escolar uma commissão encarregada de tudo quanto se re
portar â orientação profissional dos alumnos e, especialmente, de acareal-os 
aos diversos orfficios ac tivos, por excursões, em dias e horas que não per
turbem o horario lec tivo, ás f abricas, officinas e explorações ruraes da loca
lidade . 

E ssa commissão pode ria constituir-se do director da escola ou do grupo 
escolar, do professor da ultima classe do curso, do medico escolar e do 
orientador. 

No que entende com a instrucção secundaria, a acção da orientação pro
fissiona l, não é menos .pa ra notar. 

Votada ao preparo dos quadros intellectuaes do paiz, a lnstrucção se
cundaria exer.ce sobre os cerebros que semeia uma influencia ig ual senão 
maior que a do ensino primario, por isso que neste particular a sua. funcção 
torna-se mais especifica : adaptar á vida iniciativas e actividades que consti
tuirão amanhã as molas essenciaes da engrenagem social. 

A' economia nacional importa o aproveitamento de todas as classes ou 
categorias d e indivíduos e profissões, convertendo-os em rendimento econo
mico e util. Dahi a necessidade de edificar-se com material de optima qua· 
!idade de pôr nas mãos da mocidade instrume n tos efficazes. 

Esta adverten cia feita no presente r esoar á no futuro: 
" TI serait coupable cet Etat qui laisserait se disperser a u gré des ha

t>ards cette jeunesse des lYlcées et des écoles qui répresente sa garantie, ce 
leJ:"i·slateur qui abandonneirait a 1'1nconnu !e rêve des generation futures." 
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Não são menos memoraveis estas palavras de R uY! Barbosa tom adas a 
Pestalozzi e applicadas á irracionalidade dos nossos processos educativos : "A 
enfermidade de nossa geração consiste em uma sabedoria q ue n os leva á 
sciencia pro formula, como quem conduzisse um paralytico a uma arena de 
corridas; quando a condição para que elle algum dia podesse correr era, 
antes de tudo, necesario radquirir o uso das pernas . " 

E' este "uso das pernas" que devemos almejar para as gerações de nossa 
patria, !pela assim ilação de methodos fecundos. 

Leiamos esta pagina repassada de judiciosas observações : 
"Concluído o curso seriado ou concluído o de preparatorios, é natural a 

hesitação que se apodér·a do 1·apaz ante o sem numero de carreiras que se 
enfileiram no seu horizonte, mesmo quando já anteriormente pensara em 
eleger uma dellas. E' a essa indecisão que a orientação profissional deverá 
provêr, concorrendo para crear no animo assim vacillante do moço o discerni
mento da profissão que mais realmente lhe ccnvenha, conjugados do mesmo 
passo os seus mteresses pessoas com os da collectividade. 

"Agindo como norteadora das intelligentias e aptidões, a orientação pro
lfissional no ensino secundario, contribuirá •Para dar ás principaes carreiras 
de profissões Jiberaes e administrativas, energias e competencias convictas da 
proficuidade da sua collaboração do desdobramento da expansão nacional, 
conseguintemente convictas da sua responsabilidade na solução dos proble
mas consideraveis do futuro." 

"Não menos positivo affirmar-se-ha esse concurso na formação dos 
elementos e dos quadros do ensino superior, que, como sabemos, "fornece 
á Nação as iforças vivas capazes de runimar as intelligencias e actividades, 
instrumentos de sua existencia de cada dia." 

Nessa esphera acuminosa a orientação terá que actuar sobre espíritos 
que os seus proprios gostos ou pendores terão encaminhado a essa ou aquella 
profissão . 

"Não é raro, porém, acontecer nos primeiros dias de lide com a pro
fissão que vemos exercer, chocar-se com ella o nosso temperamento, como 
si não a tiveramos livremente escolhido, auscultado as nossas predisposições 
n a turaes e as vantagens que della nos adveriam . E' certo que toda a ada
ptação produz em começo uma certa ordem de embaraços que vão sendo, 
pouco a pouco, eliminados pela perseverança na pratica . Ao iniciarmos muita 
vez Thma carreira, de ordinario esta se nos apparece sob uma luz differente 
da que prevíramos . • Dahi engenheiros formarem-se em medicina, medicos se 
diplomarem em direito, padres derivarem para a advocacia, advogados se 
tornarem poetas ou litteratos." 

E' nesses casos exC€l]Jcionaes que a orientação interfere com um prestimo 
incomparavel, remediando aquillo que o proprlo individuo suppõe talvez irre
media v e!. De feito, assim synthetiza neste a.mbito o seu poder um dos classi
cos da orientação: "Elle est susceptible ele prQduire J'adaptation intégrale 
de l'individu et exaltant en !ui les forces e t les énergies latentes dont ce 
dernier ne supconnait pas l 'importance" . 

Como conceber então, uma organização pratica da orientação profissio
nal'! 

A resposta a essa .pergunta está em um magnífico trabalho do Relator 
de Finanças, na Camara dos Deputados da França, o anno passado, M. 
Ducos. Eis a lição por elle expendida ao examinar perante aquella Com
missão o orl)amento geral do Ministerio da Instrucção Publica de Bellas Ar
tes para 1928: 

'"l'elle qu on peut concevoir, cette organisation doit recueillir oa do
cumentation utile pour mettre à jour les monographies qui sont une des 
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bases essentielles .du systeme. Car les professions et les metiers varient non 
seu).ement d'apres les découvertes de Ia science, mais encore d'apres Ies 
variations de I'économie nationale du pays et Ies fluctuations du marché. 
Une mise au point continu e est, de ce chef, indispensable. 

D'autre part, cette organisation groupera Ies observations e:f.fectuées par 
Jes maitres sur les cas individueis, et elle les completera par celles des mé
decins et des parents. 

I! convient, en effet, :pous arriver à un résultat précis et aussi repproché 
que possible de Ia réalité, d'établir une collaboration étroite entre !es mai
tres,- les parents e! les médecins, dont les observations doivent s'enchainer, 
se compléter, et arriver à étaablir une ·'physionomie" intêgrale du sujetj 

Enfin, cette organisation aura aussi pour but de donner les renseigne
ments indispen.sables sur I'état écolllom:ique du marché et sur les nécessités 
des carrieres aW1linistratives et Hbérales. 

EI!e pourra compléter sa mission en attirant vers I'apprendissage d'un 
métier les enfants ou Ies jeunes ge.ns qui ont q_uitté l'école sans faire !eur 
choix - en ouvrant la porte des concurs et I'acces des carrieres à ceux 
d'entre eux porvus d'un diplome - en créant un mouvement d'opinion en 
faveur d'une vie •professionnelle saine et active, et en donnant la solution 
qui convient au '·:probleme des bien dou és", sur leque! repose le choix des 
élites:. 

En un mot, il s'agit de guider Ia jeunesse dans Ia voie réconfurtante du 
travait et de l'ef:fort et de trouver dams Ies nouvelles génerations Ies intelli
gences et les aotivités exceptionales capables d'assm·er la grandeur du pays. 

Les cooperation extéricures susceptibles de col!aborer à cette ceuvre 
devront être utilement coordonnées. 

A cõtê des groupements ,professionnels, on peut admettre des représen
tants des municipalités ou des autorités départementales, des délégués du 
personnel enseignant, ainsi que des groupements sociaux. 

Les commissions d'orientation doivent être formées sur lés bases les 
plus larges et comprendre le plus grand nombre possible de représentants 
autorisés . ' 

Ce sont elles qui nomment les "rienteurs" leur tracent leur mission. 
I! est facile à ces derniers de s'assurer du caractere pratique des dire

ctives données, en les expérimentant sur un certain nombre de sujets . 
Les renseignements recueillis devront être communiqués à l 'office d'orien

tation professionnelle, constitué sur les bases suivants; 
I! aura à sa .tête un directeur dont la compétence s'exercera non seu

lement sur Ies questions pédagogiques, mais encore sur Ies questions éco
nomiques et sociales. 

Ce directeur se tiendra en relations constantes, d'une part, avec le.~ 
grou.pements professionnels 

I! s'entendra avec Ies premiers sur les modalités dune action commune: 
application des méthodes nouvelles, examen eles cas particuliers, étude des 
observations recueillies sur l'activité physique et intellectuelle des sujets, 
enquêtes annuelles sur les enfants et Ies jeunes gens prêts à Quitter lécole. 
surveillance et développement des élites. II consultera des Iors, Ies groupe-
ments professionnels sur !e nombre approximatif de places ou d'emplois Qui 
pourraient être disponibles. 

Dans Ie monde éeonomique, il demandera aux industriels et au."" commer
çants d'accepte"r un contigent raisonnable de candidats, de maniere à per
mettre un juste équilibre dans le domaine ãe la production. I! surveillera 
l'évolution des adolescents en quête d'apprentissage. 
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Dans le carr iêres administratives et libêrales, i1 tera un choix d'aores 
les aptitudes remarquêes chez les candidats. n communiquera Ies fiches et 
les dossiers, de maniêre à permettre d'établir la monographie du candidat 
et de donner, comme correctif de l'examen ou du concurs, des appréciationa 
nettes et précises, fruit de jugements de plusiers annês. 

Dans les carriêres intellectuelles, il guidera et enconragera Ies efforts 
individueis et il cherchera à seconder les intelligences et les talents dont le 
développement et la maturité a]:}porteront, un jour, au !Pays, cette poussêe 
cette flamme qui raniment et vivifient une race:. 

Le directeur disposera des f iches d'orientation profession~elle établles 
pour chaque sujet et qui aurant pour objet de retracer les aotitudes intelle
ctuelles, physiqu es, êconomi'ques et sociales de se dernier. 

Le directeur doit êtt·e en contact avec la jewnesse, conaitre ses as
pirations, ses gouts, ses désirs. Et cela. dans tous les degrés de I'enseigne
ment, aussi bien secondaire rq ue primaire, oü i l peut exercer son action lbien
faisante et efficace. " 

Como organtza1· a or·ientação 11rojissiona~ no Brasi~ 

Mui de proposito relatamos, em grande margem, como se pratica a orien
tação profissional n.os diversos paizes da Europa e nos E stados Unidos, afim 
de termos uma noção ·quamto possível approxin:ada das clrcumRtancias em QU8 

ainda permanecemos no <:ocante ao assumpto. 
Si não estamos equivocados, d e algum modo Ja se ensaia entre nos o 

methodo utilitario dos "tests". 
Sem duv·ida alguma, pelo em!Prego racion al tdesse systema commma-se a 

conclusões interessantes. Advertem, porém, os espertos que se devGO ter a 
maior circumscripção na maneira de pratical-.os, pois que em se tratando rle 
um dominio extremamente delicado, como é o da orientação .profissional, o 
menor erro de i'llter.pretação pôde dar causa a consequencia perniciosa. 

Antes do mais importa distinguir o "test" executado no laboratono do 
que se pratica nos serviços de orientaÇão ;profissional . 

M. Touzaa, director do .Serviço de Collocação do Sena, aconselha ae 
preferencia os "tests" de manejo facil, e mat€rial simples, como os que são 
geralmente confeiçoados · no Instituto J eam J acq ues Ro usseau. 

A nosso ver assevera elle, o uso dos "tests '1, ,pelo menos neste momento, 
cumpre ser restricto é. med!da da actividade motora e á det€rminação de um 
pequeno numero de qualidades psychologicas; memoria, attencão, paciencla. 
i ntelligencia g€ral. 

Por seu turno. o Congresso de Toulouse emittiu tambem a respeito o 
voto de que seria muito para estimar ter o estudo da experimentação dos 
" tcsts" seguim6'llto nos Iaboratorios de .psychologia experimental sob a dl
l'er.cão e contraste de sabias e especialistas exímios. 

Dahi a necessidade de ser o meneio empurico dos "tests" da orietac!l.o 
profi<>sional contrastado por investigações >de naturêza scientifica. 

Não ê possivel portanto pensar-se seriamente em coordenar um serviço 
s:vstematico de o~·ientação .profissional sem a creação de institutos scientifi
cos in vestidos dessa f·i'llalidade immediata. 

Por emquanto está mui longe das nossas forças e aos elementos que por
ventura lograssemos dispôr a creação de um serviço de orientação p rofissional 
não já dizemos em relação a cada escola ou districto escola r , mas, tendo em 
vista cada um dos municiJpios da !federação nacional. Primeiro que tudo an
t epõe-se um trabalho que reputamos imprescriptivel ; o da a daptação <ia 
orientação profissional ao melo escolar brasileiro. 
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Essa adaptação ha de ter por f acto r primordial o ensino prlmarlo. Uma 
reforma dos programma.s desse er.slno se impõe, por tanto, no D!stricto J!'e
deral nesse e nos Estados pa'l·allelamente, já que .não é facil un1ficaJ-os, de 
sorte que a creança venha a ser a um só tempo seleccionada e pré-orientada. 

Em segundo Jogar devemos attender para esta condição de max.Ima re
Jevamcia : a com<petencia. especial do medico e o seu devotamento a obra do 
orientação profissional, afim de que os exames sejam scientirfkamente feitos 
e possam abranger todas as individuações de ordem psychologica e physica. 

Quanto aos "conselheiros de orientação" o !Congresso Internacional de 
T.oulouse", charrnado a opinar sobre a formação dos mesmos, assrm rgspondeu 
as queRlões que lhe foram postas; 

"ilill est lndispensable, déclara-t-il, que dams Jes principaux cen
tres d'activité économique, les techniciens de l'orientation professlo
nelle, offrent Jes plus sérieuses garanties de conscience, de caractere 
et de competence et que, sans être, nécessairement, des médecins, des 
psYfCholoques ou des pro!ession.nels, ils possêdent, aans une mesura 
suffisamment étendue, des connaissances en psychologie et en phy
~iologle, alnsi que l'experience des choses de l'industrie, de l 'agri . 
culture et du commerce, conna-issances et exp.êriences qu'ils doivent, 
t'J.'allleurs , s'efforcer de développer, constanment eu s'inspirant de 
tous les progrês réalisés dans !e domaine de l'orientation professio
nelle e.t en concourant à toutes les sources utiles de documentatlon. 

Le 'Congrês estime, au surplus, qu'il est hautement désirable quQ 
la :rormation des conseillers d'orientation professionnelle soit faciiltée 
.parl'existence de centres nationaux d'informations et de r echerches, 
crées sous l'impulsion des pouvois .publics ou de collectivités et auprês 
dequels les conseillers d'orientation viendraoient - librement d'ailleurs 
- puiser tous renseignements th·éoriques et pratiques, le champ res
tant ouvert aux initiatives et méthodes les plus diversas de formation 
~t de documentation. " 

O presente projecto de lei attende a todas estas .preoccupações. 
Não ignoramos os obstaculos que a · idéa terá de ven cer até enquadrar-se 

em a nossa legislação . 
tMas mão seremos nós, e sim o Brasil inteiro, que clamará pelo seu 

advento. 
Sala das sessões. em 24 de Dezembro de 1928 . - G'raccho Cardoso. 
A's Commissões de Instrucção de Agricultura, Industria e Commercio e 

de Finanças. 
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Projecto V. Piragibe 

Edncaçã,o profissional para os filhos de :famílias pobres e numerosas. 

E-nt 18 de Junho de 1920 o S1· . Vicente Piragibe 
apresentou á Oamara o seguinte projecto de lei que da 
d·i1·eito ao pae ou mãe de quat1·o f i lhos menores, brasi
leiros, á educação p7·otissional, sem~nd.a''ia e su1Je1·ior de 
~tm desses filhos. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 O pae ou mãe de quatro ou mais filhos m enores, brasileiros, le
;itimos ou naturaes, e que viva em estado de comprovada pobreza, tem di
reito á educação profissional, secundaria e superior de um desses filhos, 
custeada pela União, inoependente de vaga, em estabelecimento de ensino -
externato ou internato - mantido ou subvencionado pelo Thesouro Federal, 
desde que, nas escolas primarias, o candidato tenha revelado apt'dão para o 
estudo, attestada pelas aJP,provações plenas ou d tstinctas alli obtidas. 

Art. 2. o Presume-se comprovada a pobreza, pM·a os efd'eitos da presente 
lei, aos operarios, aos empregados do commercio, aos pensionistas do The
souro e aos funccionarios da União, Estado e municípios, cujos vencimentos 
não excedam de seis contos annuaes . 

Art . 3. o Nos concursos que se eiifectuarem para preenchimento de cargos 
publicos ou para conquista de premios, em igualdade de circumstancia, terão 
preferencia os que estiverem e-studando ou si houverem diplomado de accõrdo 
com a presente lei. 

Art. 4. 0 Ao a! um nos matriculados na conformidade do art. 1 •, será 
facultada a passagem gratuita .nas estradas de <ferro e conwanhias de nave
gação da União. 

Art. 5. o Uma vez concedidaJs as garantias da presente lei, só poderão 
ser suspensas em virtu'de de reprovação do estudante em dous annos con
secutivos, 

Art. 6. • Fica o Governo autorizado a abrir annualmente os creditos ne
cessarios. 

Art. 7. o Revogam-se as d;sposições em contrario. 
Sala das Commissões, 17 de Junho de 1929 . - Vicente Pi1·agibe. 
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Em 7 de Novembro a Commissão de Instrucção Pu
blica assi-rn se 11ron~~nciou: 

O projecto n. 59, de 1920, obe<lece evidentemente a uma excellente inspi
ração, qual a de permittir que moços nascidos de familias pobres, nos quaes 
se tenham revelado excepcionaes dotes de intelligencia e grande aproveita
mento nos estudos elementares, possan1 ultimar a sua instrucção nos oursoa 
secundarios, superiores e profissi-onaes, n1antidos ou subvencionados pela 
União, dispensandcrse-lhes os pagamentos de taxas, pensões, etc., a que 
de outra sorte deveriam estar sujeitos. 

Da.-se desta maneira ao poder publico federal a missão de amparar aos 
que, desajudado·s da fortuna no ·que toca aos recursos pecuniarios, mostra
rem dispor de aptidões capazes de, convenientemente aprimorada pela educa
ção, guindal-os ás mais altas situações sociaes, nas quaes ;poderão servir, 
com o maior proveito, ao interesse conectivo . 

A ldéa capital do projecto merece a rnats franca sympathia do Relator. 
Succede, porém, que, no conjunto das disposições que o formam, se de

param minucias que o tormam por demais amplo, .trans ormando-se uma 
medida que por sua natureza e pelos onus que acarreta para o Thesouro 
Publico, deve ser, nem póde deixar de ser de excepção, quasi que, em regra 
geral. 

!Basta attender a que, no a rtigo segundo, se considera como podendo ap
pellar para .os beneficios da lei em lfavor dos seus lfilhos os funccionarios 
publicos, federaes, estaduaes ou municipaes, cujos vencimentos annuaes to
rem inferiores a seis contos de r'éis, isto é, mais da metade do corpo do func
cionalismo publico brasileiro ficará, si convertido em lei o projecto n. 59, 
em situaç:ão de educar um füho á custa do erario publico federal. 

Por outro lado, no artigo primeiro, vem estabelecido que a approvação 
plena no curso primario é uma demonstrac-i'in da capacidade mental do 
alumno sufficiente para admittil-o a gosar das vantagens da tnstrucçao 
gratuita. 

E' dar larguezas desmesuradas ao conceito da aptidão excepcional que 
pa,rece dever ser o criterio dominante no espirito geral da medida suggerida 
pelo projecto do honrado Deputado pelo Districto Federal, .Sr. Vicente Plra
gibe. 

Ainda no artigo quinto firma-se o principio de que as vantagens previS
tas .no projecto só ;pod·erão ser suspensas si o estudante tiver soiffrido repro
vação em dous annos oonsecutivos, o que annulla inteiramente a finalidade 
visada pelo seu autor - o amparo aos estudantes pobrei! de grandes possi
bilidades intellectuaes e de evidente aproveitamento nos estudos - abrindo
se as .portas aos máos alumnos. 

Pensa o relator tque taes ampliaçõ·es são prejudiciaes 'á idéa 'mater do 
projecto, idéa que, como lficou eXIPresso linhas acima, lhe inspira as me
lhores sympathias. 

Por isso, e para que ella seja convenientemente aproveitada, sem as 
larguezas que a deturpam, prOIPõe o R elator que se dê ao projecto de lei 
n. 49, do corrente anno, o seguinte 

l i 
" Substitutivo . ' .. ,.,.-.... i 

Art. 1. • O estudante brasileiro, filho de paes notoria e comprovadamente 
pobres, que tenham mais de tres filhos menores, si ma escola primaria tiver 
r evelado notavel aptidão para o estudo, attestada por constantes approva-
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ções plen as e disttnctas e maioria destas, terá direito ao pagamento ,pelo 
Governo Federal das taxas de matricula, frequencia e exames em quaesquer 
institutos secundarias, ,superior ou profissional da Capital Federal ou dos 
Estados, com caracter de externato, custeada pela União, por ella subven
cionada ou que goze dB equiparação aos respectivos estabelecimentos de 
ensino officiaes. 

Art. 2. 0 Para que se torne effectivo o favor constante do art. 1°, ê 
necessari-o que o responsavel pela educação do estudante a ser beneficiado o 
requeira ao Ministro da Justiça e dos Negocios Interiores, juntando do
cumentos comprobatorios de seu estado de pobreza e das approvações plenas 
e distinctas obtidas no ensino primario ,pelo candidato. 

Art. 3. o Cessarão os beneficios decorrentes desta lei uma vez que o 
estudante v~mha a soffrer qualquer reprovação no curso que estiver se
guindo. 

Art. 4. o Fica o Governo autorizado a abrir os creditos necesarios para a 
execuçã,o do disposto no art. 1 o. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario. - Antero Botelho, 
Presidente. -José Augnsto, Relator. -Heitor ele Sotbza. -Paulo de Fron
tin. -Barros Penteado. -Raul Alves. - Azeverlo Sodré. 

Considero excellente o intuito visado pelo autor do projecto n. 59 de 
1920, promovendo a educação secundaria, profissional e superior de meninos 
pobres, oriundos de paes proliferas, e que tenham revelado aptidão especial 
na escola primaria . 

Não vejo, porém, ;porque deva caber ao Governo F'ederal esta benemerita 
tarefa, mui<tissimo mais da alçada e competencia dos Estados e municípios, 
onde nasceram taes meninos e em cujas escolas revela ram brilhantes apti
dões para o estudo. Em todos os paizes cultos, as bolsas de estudos des
d n :>.das a um fim semelhante são mantidas po1· associações partic ulares ou 
pelos municip~os e prefeituras . Os governos nacionaes, propriamen~e ditos, 
que têm cogitado do assumpto, como os da França e Allemanha, obedeceram 
ao propooi,to de fomentar a natalidade,- promovendo a constituição de proles 
numerosas. Não creio fosse esse um dos intutos do autor do projecto, mesmo 
porque ainda não carecemos, neste particular, de estiro ulos especiaes. Os 
paes de quatro, sets, oito e mais filhos, legítimos ou naturaes. constituem 
ainda, entre nós, a regra geral. 

Com o cri,terio adoptado no art. 2° <par·a a aomrr:>ro.vação da pobreza, teria 
o Governo de encarregar-se da educação completa de milhares de adolescen
tes, di·sseminados pelo Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, 
educação que, na maioria dos casos, exigiria a retirada do menino do locai 
em que vive e sua remoção para os centros onde se acham installados os 
estabelecimentos de ensino. Não me !}arece sobejem, no momento, á União 
recursos financeiros indispensavels á. execução desta vasta obra, benemerita 
ninguem o contesta, mas grandemente onerosa. 

Si oútros motivos não a<."tuassem em meu espírito, este ultimo, por 
si só, bastaria para justificar o meu voto contrario ao projecto n. 59, de 
1920. 

O substitutivo, elaborado pelo nosso eminente companheiro de Commissã.o, 
Sr. J osé Augusto , reduziu de modo notavel as proporções do projecto, em 
ordem a tornal-o mais viavel. O favor, convertido em dh:-eito, com \}SSado onu,os 
para os cofres da União, pa,ssou a ser simples concessão de matricula e 
frequencla gratuitas em qualquer escola secu;;.daria, profissional e superior, 
mantida pela União ou por ella subvencionada. 
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Apezar de nimiamente reduzido pelo substitutivo, o numero dos que 
terão direito áquella concessão será ainãa avultado . Esta circumstancia, por 
si só, impossibilita, de modo !formal, a execução da lei projectada no que 
diz r-espeito á e<lucação secundaria. A União não subvenciona estabelecimento 
algum de ensino secundario e dispõe apenas do Collegio Pedro II, com capa
cidade limitada e cujas aulas foram sempre frequentadas por numerosos 
alumnos gratuitos. 

Acredito que, tratando de educação profissional, tanto o projecto como o 
substitutivo se referem ao ensino teclmico do 1° grão . Ora, nos estabeleci
mentos consagrados a este ensi.no e mantidos 'Pela União, pelos E stados e pela 
Prefeitura do Districto Federal, a matricula e frequencia já são gratuitas, 
tornando-se, pois, nullo e insubsistente o favor que se pretende conce<ler . 

Resta a e<lucação superior. Nos institutos mantidos pela União e subor
dinados ao Ministerio da J ustiça, as t a...'i:as de matricula e frequencia não 
podem se.r dispensadas, visto como já não pertencem, como acontecia outr'ra, 
ao erm-io publico; fazem h oje parte integrante do patrimonio de cada insti
tuto e têm destino especial prescripto n a lei , que assegura ao mesmo J-:-~stl

tuto, com a 1 ·.r~onalidad0 ;iaridica, uutnnomia bastante 1 fira constituir , 
gerir o seu patrimonlc; . 

.Sobre a materia, dispõe taxativamente o art . 7° do regulamento vigente. 
- "As ta...'!:as de matricula e de fre quencia e a metade das de exames, de-
duzidas as despezas pagas pelo cofre escolar por deificiencia da verba votada 
pelo Congresso Nacional, constituem o patrimonio do instituto, a!fim de lhe 
garantir a autonomia financeira, fundamento da administrativa." 

Pôde. no entr etanto, e deve o Governo Federal exigir dos institutos de en
sino superior, subvencionados pela Un:ão, matl'icula e frequencia gartuitas 
para alumnos notoriamente pobres, em numero correlativo do valor da sub
venção. Estou informado de que todos os estabeleciments auxiliados con
cedem já este favor a que se julgam moralmente obrigados. Todavia, isto não 
obsta a que fique a obrigação precisamente consignada em uma lei geral 
r egulando as subvenções. 

Em todo o caso, o numero de matriculas gratuitas de que poderia vir 
a dispõr o Governo Fe<leral ficaria muito aquem do necessa1:io para attender 
ao direito estatuído no al"t. 1D do substitutivo . 

Pelos motivos expostos, ~)enso que, da mesma man-eira que o projecto, 
tambem o substitutivo não deve ser approvado. 

Sala das Commissões, em 17 de Novembro de 1920. -A. A . de Azevedo 
soare . 

Em 16 de Dezembro a Com.missão de Constituição 
de1t o seguinte parecer: 

Err. Junho do corrent€> anno, o Deputado Vlscente iPiraglbe, offereceu 
á consideração da 1Ca.mara dos Deputados o seguinte IP'l'Ojecto de lei : 

O Cong1·esso Nacional resolve: 

Art. 1. o O pae ou mãe de quatro ou mais filhos menores, brasileiros, 
legil'imos .ou nat·uraes, e que viva em Estado de comprovada pobreza, tem 
direito á educação profissional. secundaria e superior de um desses filho!!, 
custeada pela União, inclel))endente de vaga, em estabelecimento de ensino -
externato ou internato - mantido ou subvenciona,do pelo Theso uro Federall 
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desde que, nas escolas primarias, o candidato tenha revelado aptidão para 
o estudo, attestada pelas approvações plena3 ou distinctas alli obtidas. 

Art. 2. o Presume-se corruprovada a pobreza, para os effeitos da presente 
lei, ao~ operaTlo~. ao~ empregadO>! do commercio, aos pensionistas do The-
souro e aos funccionarios da União, Estado e municípios, cujos vencimentoo 
não excedam de seis contos annuaes. 

Art. 3. o Nos concursos que se effectuarem para preenchimento de cargos 
publicas ou para conquista de premias, em igualdade de circumstancia, te, 
rão preferencia os que estiverem estudando ou si houverem diplomado de 
accGrd<' com a presente lei. 

Art. 4. 0 Aos alumnos matriculados na conform1dade do art. 1°, sera. 
facu lt <>.cla a passagem gratuita nas estr ada,s de ferro e companhias de nar 
vegação da União 

Art. 5 . • Uma vez cor. c-edidas as garantias da presente lei, só poderão ser 
suspensas em virtude de reproYação <'io estudante em aous annos con
secutivos. 

Art . 6 . ° Fica o Governo autorizado a abrir annnalmente os creditas ne
cessarios . 

Art. 7 . o Revogam-se as disposições em contrario. 

Julgado obJecto cte deliberaçà.o ., r emettido 1i. Commissão de Finança~. 

opinou esta douta Comm\P~ão peJa audiencia das Commlssões de Instrucç'i<J 
Publica e de Constituição e Justiça . 

A primeira, em parecer de que foi R elator o DetJutado Jose Augusto, 
applaudin do a orientação do projecto, offereceu substitutivo. Assim expoz 
suas razões: o projecto n. 59, de 1920, obedece evidentem.ente a uma ex
cellente inspiração, qual a de permittir que os moços nascidos de famílias 
pobres, 11os quaes se tenham revelado excepcionaes dotes de intelligencia e 
parte aJProveitamento nos estudos elementares, possam ultimar a sua instru
cção nos cursos secundarias, superiores· ou profissionaes, mantidos ou sub
vencion ados pela União, di51Pensando-se-lhes os pagamentos de taxa.s, pen
sões, etc ., a que de outra so•rte deveriam estar sujeitos. 

Dâ-se desta maneira ao poder publlco federal a missão de amparo aos 
que, àesajudados <la fortuna no que toca aos recursos pecuniarios, mos
trarem dispor <le aptidão capazes de convenientemente aprimorados pela edu
cação, guindal-os ::i.s mals altas posições sociaes, nas quaes !poderão servir, 
co1n o maior proveito, ao interesse conectivo. 

A idêa capital do projecto merece a mais franca sympathia do Re
lator . 

Succede, porém, que no conjuncto das disposições que o formam, se 
deparam minucias que o tornam por demais amplo, transformando-se uma 
medida que por sua natureza e pelos onns que acarreta para o 'l.lhesouro 
Publico, <leve ser, nem .póde deixar de ser de excepção, quasi que em ~·eg:ra 

geral. 
Basta abtender o que no artigo segundo, se considera como podendo ap

pellar para os beneficios da lei em favor dos seus J'ilhos todos os funccionarios 
publicas, federaes e estaduaes o u municipaes cujos vencimentos annuaes fo
rem inferiores .a .seis contos de réis, isto é, mais de metade do corpo do 
funccionalismo publico brasileiro ficará, ,;i convertido na lei o projecto n. 59, 
em situaçã o da educação um il'ilho 1i. custa do erario publlco federal . 

Por outro lado no artigo primeiro vem estabelecido que a approvação 
plena no curso primaria é uma demon~tracção d.a capacida<le mental do 
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a!ommo SIU:fficiente para adm1ttil- O; a gozar das vantagens da instrucção gra
tuita. 

E dão larguezas desmuradas ao conceito da ap.tidão excepcional que 
parece dever ser o criterio dominante no espirHo geral da medida suggerida 
pelo projecto do honrado I><>_putado pelo Districto Federal, Sr. Vicente Pl
ragibe. 

Ainda no artigo quinto firma-s~ o prinClPic> de qUP. as vantagen s pre• 
vistas no projecto só poderão ser suspensas si o estudante tiver soffrido re
provação em dou.s annos consecutivos, o que anulla inteiramente a finalidade 
visada pelo .seu autor - o amparo aos estudantes pobres de grandes possi
bilidades lntellectuaes e de evidente aproveitamento n os estudos - abrindo
se as portas aos máos alumnos. 

Pensa o Relator que taes am:pliações são prejudiciaes á idéa ?natter do 
projecto, idéa que como ficou eX'pressa, lhe inspira as melhores sympathias. 

Por isso e para que ella seja convenientemente ap.roveitada. sem as lar
guezas que a deturpam, propõe o R elator que se dê ao p'l:ojecto n. ·59 o se
guinte substitutivo: 

Art. 1 . 0 O estudam te brasileiro, filho de paes notaria e comprovadamente 
pobres, que tenham mais de tres filhos menores, sJ na escola primaria tiver 
revelado notavel aptidão para o estudo, at.testada por constantes approvações 
plenas e distinctas e maioria destas, te rá dh·eito a o pagamento pelo Governo 
Federal das ta.:'l:as de matricula, frequencia, e exames em qualquer instituto 
secundaria, superior ou profissional da Capital Federar ou dos Estados, com 
caracter de externato, custeada pela União, por e lla ubvencionada, ou que 
goze de equiparação aos respectivos estabelecimentos de ensino officiaes. 

Art . 2. 0 Para que se torne effPctlvo o favor constante do art. 1°, ~ 

necesario que o responsavel pela educação do estudante a ser beneficiado o 
requeira ao Ministro da Justiça e dos Negocias Interiores, juntando do
cumentos comprobatorios de seu estado de pobreza e das approvações plenas e 
distinctas obtidas no ensino primaria pelo candiõato . 

Art. 3. o Cessa,rão os beneficios decorrentes desta lei uma vez que o es
tudante venha a soffrer qualquer reprovação no curso oue estiver se
guindo. 

Art. 4. o Fica o Govel'U.(' autorizado a abrir os creditas necessarios para 
a execução do disposto no art. 1•. 

Art. 5 . o Revogam-se as disposições em contran·io." 
Está o substitutivo assig.nado pelos Deputados Antero Botelho, Pres!

dnte; José Augusto, Relator; Heitor de Souza, Paulo de Frontin, Azevedo 
Sodré, Barros Penteaõo e Rul Alves . 

.A Commissão de Constituição e Justiça opina pela approvação do substi
tutivo . Applaude sincera e francamente a idéa elo projecto que facilita 
os estudos secundarias e superiores aos estudantes pobres de comprovada 
capacidade pelas notas plenas e distinctas obtidas na escola primaJria . 

E' um estimulo aos que sem recur.sos par~ as lides intellectuaes têm 
entretanto as qualidades precisas para vencer nas justas da intelligencia, e 
obter na vida os legitjnlOs recursos que assegurem o talento e o estudo. 

Lamentavel é sem duvida ver muitas vezes um alumno pobre, mas in
telligente e applicado, abandonar os estu{los pela necessidade de ganhar para 
auxiliar a fam1lia em sua subsistencia, não dispondo tambem {!e meios para 
occorrer ás despezas do curso secundaria ou superior . 

Ahi se vê o merito intellectual cerceado em suas expansões pela preca
riedade da .situação ;pecuniaria, o talento aprisionado pela carencia de re
cursos materlaes, desviado frequentes vezes da carreira em que podia ser util 
ao paiz e á humanidade por não lhe serem facultados os meios necessarios. 
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A medida aventada no projecto e melhorada no substitutivo é digna de 
todos os e n comios . 

As disposições propostas pela Commissão de Instrucção Publica corrigem 
os defeitos do projecto, dão-lhe exequibilidade, asseguram o seu exito feliz. 

Sendo uma cÕn cessão justificavel ao estudante do me recimento que ini
ciou sob os melhores e mais brilhantes auspícios, na escola primaria, os seus 
estudos, é igualmente a medida ahi consignada um auxilio perfeitamente 
razoavel aos paes que tiverem m'ais de tres filhos menores. 

,somos rpela approvação do ~ubstitutivo. 

Sala uas Commissões, 16 de Dezembro de 1920. - Ounha JJiachado, Pre
sidente. - José Bonifacio, Relator. - Gumercindo Ribas. - A.rnolfo A.zevedo. 
- P1·udente de Moraes. - Verissimo de Mello. 

Pende de 1• discussão, assim diz a Synopse de 1920 . 

ESCOLA PROFISSIONAL PARA CEGOS 

Em 15 de Setembro de 1922 o S1·. A.zevedo Lima e 
mbtros apresenta~n á OamaHb o seguinte projecto de lei 

Em'bora a triste condição do homem cégo se houvesse tornado menos 
afflictiva, entre os fra:ncezes, a partir de 1771, graças ã descoberta do al
phabeto em relevo por Valentim Hany, d'oi porém desde 1825, data em que 
se "tornou accessivel aos cégos a pratica da escripta regular, que começaram 
a se adelgação as trevas em que jaziam os desherda:dos da visão, até então 
votados irremissivelmente ao doloroso isolamento de ilõtas mendicantes. 
Nesse anno, os engenhosos inventos do alphabeto em pontos e da machina de 
escrever de Braille facu ltaram aos cégos o completo ingresso a vida intelle
ctual, tornando-lhes possível o em]Jrego do apparelho de calcular e abrindo
lhes o caminho ao aproveitamento de suas faculdades. 

Collocados assim ao abrigo das privações que os for(;avam a uma vida 
esteril e improductiva, puderam os cégos, com auxilio da apparelhagem 
educativa de que hoje dispõem os institutos e escolas profissionaes da Eu
ropa e America do Norte, ser uteis e proveitosos á sociedade em que dantes 
apenas vegetavam. 

A tal grão de perfeição subiram hoje os processos educativos dos cégos, 
tão numerosos são já os estabelecimentos de ensino especial que se foram 
multiplicando nos paizes de elevada cultu ra, tão notaveis chegaram a. ser 
os resultados praticas obtidos em todo o mundo com a adopção de methodos 
de pedagogia a\Prc:Wriada , tendentes a pro!Porcionar facil collocação aos 
cbreiros, aos professores e aos musicas cégQs, em officinas, em e-scolas, em 
casas de diversões, 'que logo se transformaram os antigos parias que eram 
os cégos deseducados em cidadãos loborio os e independentes, capazes de pro
verem por actividade propria ás necessidades de sua subsistencia. 

O legislador do Imperio, ao elaborar a lei do ensino official para os cégos, 
que fundou em 1854 o Instituto Lmperial dos M·eninos Cégos, hoje Benjamln 
Constant; o unico no genero existente em todo o paiz, teve a clara visão 
dos altos resultados economicos que promettia a creação de um instituto 
modelar de ensino, destinado a incorporar os cégos á categoria de homens 
validos e ·uteis, e rpork"l.nto, a enriquecer, o patrimonio da Nação. 

E' de la-stimar, porém, que a cap<tJCidade actual do Instituto Benjamin 
Constant, habilitado a comportar a admissão de cerca de 100 cégos, não 
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baste á educação dos brasi!€iros infelizes, que em numero rSU1J'6rior a 30.000, 
segundo informam as ultimas estatisticas, pesam sobre a economia nacional, 
á mingua de i.nstrucgão, como um bando de parasitas e indigentes que des
lustram, por incuria das autoridades, a civilizaç:ão brasileira. 

Urge remediar a co.nsternadora s ituação de quasi completo desaproveita
m ento economico dos cégos, realizando não apenas obra de ![Jura piedade, 
de transitaria protecção aos patricio.s definitivamente privados da visão, m!l:j 
completando, com um programma de esclarecida assitencla escolar, :primarla 
e profissional, a iniciativa benemerita õo legislador do Imperlo, a quem -"19 

deve o primeiro e, desgraçada.n1ente, o unico instituto nacional para educação 
dos oégos. 

O desenvolvimento economlco e social da nação, o progresso material que 
a.ssignala, desde 1854, as vivas energias da mossa n ecionalidade, estão exi
gindo hoje dos poderes publicas que a<ttentem mais detidamente na flagrant~ 

insufficiencia do Instituto Benjamin Oonstant, incapaz presentemente de pro
ver á educação de milhares de cégos desamparados, alnda que continúe a 
ser, por sua organização e seu progt·amma modelar, urn legltiwo padrão de 
gloria para o extinc1:o regimen. 

Si não ~ :possivel, no momento, levar a effeito a o!Jra integral que as 
conveniencias reclamam, tudo .nos induz a crer que a União, auxiliada pela 
cooperação de alguns Estados, principalme nte, Ceará, Bahia e Minas Ge
raes, onde existe ainda sobrevivencia histarica de tentativas de assistencia 
aos cégos, deverá, com proveito indubitavel Para sua propria economia, ani
mar a iniciativa desses Estados, si se propuzerem fundar escolas primarias e 
profi~slonaes, em condições de submini.straJrem educação, em seus territorio:,, 
onde avulta em proporções mais consideraveis a porcentagem dos cégos. 

Entendemo·s que, sem onerar de modo muito sensivel as finanças naclo
n ae!l, possivel será ao paiz contribuir com seu auxilio '[:}ara a iniciativa do~ 
Estados, fornecendo-lhes, approximadamente, de conformidade com informa, 
ções muito exactas sobre o orçamento das despezas ne cessarias â installação t 

custeio dos institutos para. cégos, a metade da importancia para esse firr, 
necesaria. 

Para esse effeito submettemos á con~ideração da camara o seguinte [Jto · 

jecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • O Governo da União a uxiliará, pecuniariamente, para a mstall li.·· 
ção e o custeio de uma escola profissional para cégo.s, com capacidade para 
50 alumnos de ambos os sexo·s, cada um dos Eslados, 00 Ceara, Minas Gerae:i 
e Bahia que deliberarem observar o programma de ensino e o <!Uadro d~ 
<tisciplinas constantes do a.nnexo desta ilei. 

Parag-rapho unico. Os a lumnos cégos que forem admittidos nessas es
colas deverão contar de oito a 18 amws de idade. 

Art. 2. o Para a installação de cada escola a União contribuirá ..:om t1 

importancia de 40:000$, e para o custeio a nnual de cada uma com o dú 
60:000$006 . 

Art. 3. o Fica o Governu autorl~ado, para execuç;ao desta lei, a abr1r o• 
necesarios creditas. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 15 de Setembro de 1922. - Azevedo Lima. - 1-Ga!tl 
Alves. - Vicente Piragibe. - José Accioly. - Bethencou1·t d.a Silva Filhú , 
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- HttUO Garnei?·o. - Godofreclo Maciel . - Marinho de Andrade. - Herrne
negildo Finneza. - Daniel Garnei1·o. - Pamphilo de Carvalho. -Raul Sa. 
- Floro Ba1·tholomet~. - Raul de Fa1·ia. - Zoroastro Alvarenga. - F. 
Magalhães. - Francisco P eixoto. - Nelson Senna. - Alaor P1·atrL . 

Progra?n?na do ensbno e quadtro oos diseipUtnas dos institt~tos estaduaes 
pa1·a cégos 

O ensino será. dividido em tres pa.rtes a saber: ensino prlmario, mu~icat 
e profissional. 

O ensino primaria, que será d ado em quatro anno:~, constará de lbitura e 
escripta no SY\Stema "Braille"; elementos de grammatica portugueza; urith 
metica elementar; noções de geographia geral, chorographia e histotia du 
Brasil, lições de causas; dacty!ographia; tudo assim distribuido: 

P1·imei1·o annu 

Conhecimento do alpha.beto "Braille", leitura escripta, <.>onhecJmento do~ 

algarismos em relevo, exercido ;pratico sobrEo as taboadas de Pythagora~ . 

Segtmdo anna 

Exercicio de leitura e escripta, lições de causas, noções de gramwatica 
portugueza; exercicio pratico sobre as quatro operaçõe"'. 

Te1·ceiro anno 

Leitura de autores contempuraneos, exercicios de d.ictados, de analyses 
lexica e synthetica; lições de cuusas (continuação); grammatica portugueza; 
arithmetica elementar; geographia geral; chorographia e historia do Brasil. 

Q·t~arto anno 

Leitura de classicos, grammatica 1itteraria; arithmetica, geographia, cho 
rographia e historia do Brasil (continuação); dactylographia. , 

ENSINO MUSICAL 

Comprehendere: so!Jfejo theorico e pratico; estudo de instrumentos d<. 
sopro e corda, <le piano e de harmoniurn; notação musical completa no syrs
tema "Braille" e no .systema comm.um assim distribuid.ú 

Primeiro anno 

Notação musical simples; conhecimenk de notas b dos vaiare:. ; soHejo 
pratico. 

Segundo anno 

Conhecimento dos .signaes mais usados na notação musical "Braille": 
solfejo pratico (continuação), estudo de Instrumento de cordas ou de sopro ; 
theoria do solfejo. 
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Estudo dos instrumentos e do solfejo (continuação), r u diment os de artl
nha e de harmonia; estudo inicial do pian o. 

Quarto amtG 

Conhecimento da notação musica l para uso dos vide111tes; estudo do~ 
instrumentos, piano (continuação) e do harmonium; harmonia (c.:untinuaçãoJ, 

ENSINO PROFISSIUNAL 

Comprehenderá os o:fficios seguintes accessiveis aot: cégos: 

Fabricação de escovas, vassouras e espanadores; em palhação e lustra
ção de moveis; colchões e almOtfadas; trabalho de vime ou cipó; gaiolas e 
peneiras; afinação e concertos de pianos. 

No caso de se crear a secção feminina, haver&. : trabalho5 ele oricot, mis
sanga:s, cartonagem, flores artiflciaes e pratica. domestica, ett-., etc. 

Em 15 de Junho de 1923 as Oom;md,ssões de Inst7'U• 
cção P1~blica e Finanças assim se 1Jronunc-iara1n: 

A Oommissão de Instrucção é de parecer que seja approvado o projecto 
em virtude do qual o Governo rda União auxiliará, pecuniariamente, a instal
lação 1e o custeio de uma escola para o<!gos, com capacidade p·ara 50 alumnos 
!d;e · •ambos os sexos, em cada um dos •Estados do !Ceará, Minas Geraes e 
Bahia, sob a condição dessas escolas observarem o programma de ensino 
e o quadro das disciplinas constantes do annexo do projecto. 

Em verdade, não ha <COmo imp'llgnar essa !feliz e humanitaria ;proposi
ção. Qualquer razão que se queira levantar contra ela,1 por si mesmo para 
logo se revela improceden<te, ~q.uanto que todos os motivos humanos, so
ciaes e econo~cos se conjugam e entrelaçam em sua cabal defesa. 

Dir-se-ha que o argumento da inopportunidade é de todo ponto cabível, 
porquanto em um paiz onde, á mingua de escolas, sómente recebe instru
cção uma insignificante percentagem das oreanças em ida:de escolar, au
g=entando de dia para dia a pO']Julação analphabeta, não é razoavel, ou pelo 
menos curial, que se cuide da educação dos cégos, .emquanto jáz ainda em 
tão triste abandono a de centenas de milhares de videntes. Mas, nem mesmo 
colhe esta 1:ão especiosa objecção, por varios motivos : Pelo lado propria
mente humano da questão, ,pela d'ace piedosa do caso, porque t udo quanto 
se possa fazer em favor da triste contingencia dos c:égos não se pôde nem 
se deve jámais pôr em cotêjo com quaesquer in teresses. 

·Sob o po.nto de vista social, porquanto não é para desprezar o numero 
de oégos existentes no Brasil, que são computados pelas ultimas estatísticas 
em mais de trinta mil, o ,que representa uma população não despecienda, 
que, ensinada e educa:da, como é J10je perfeitamente realizavel, pelos mo
dernos processos de facil aJcamce, ile nulla e improductivel se pôde converter 
em aproveitavel e productora, accrescendo, ademais, que em um paiz como 
o nosso, onde devido ás molestias que g>rrussam no interior é impressionante 
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0 numero dos ·que ficam privados ida vista, é dever da sociedade soccorrel-os 
e valorisal-o.s . 

Finalmente, pela face ecQnomica, po-rque si 0 vidente sem im.strucção, 
si o analphabet o quasi nada .representa como unidade collectiva, em todo o 
caso sempre lê um valor, ,po-r minimo que seja, !POis da sua ctividade physica 
aproveita a sociectade, dirigindo-a e empregando-a em trabalhos de varias 
naturezas; em quanto que o cégo desprovido de qua!1quer ensino .é alJsoluta
mente um .não-valor, é .uma i:nutili>dade, que augmentando ;pelo numero pôde 
pesar na economia nacional . 

Não tem if'undamento, pois, a argumentação que nos occorre contra o 
projecto vertente . 

E si mais esmiuçarmos razões em seu favor , faceis si nos antolharão, 
corr.ooorando t udo 1quanto já dissemos e v indo á uma em defesa da justis
sima medida que nelle se contem. 

De feito, basta attentar para o facto pr1ncipal da nossa legislação con
siderar os cégos com capacidade para todos os actos da vida civil, para que 
Jogo todos os argumentos se precipitem err. abono da proposição em de
bate. Se elles não são reputados incapazes, nem mesmo relativamente in 
capazes, é porque lhes é !reconhecida a inteireza das faculdades mentaes; 
e se e lles estão no gozo da plenitu de da intelligencia, tanto assim que a 
sociedax'le, nos actos da vida civil, os equ ipara aos que :veem; a ella tanto 
corre o dever de ministrar-lhes ·ensino, como a estes. 

Em face do nosso Codigo Civil , o cégo não soffre restricção alguma 
na sua capacidade civil, salvo nos casos de cegueira congenita, determinada 
por lesão •cerebral, quaru:1o •se d'.a.z mister a interdicção, porque então se trata 
de uma enfermidade cerebral. CLoVIs BEviLACQUA, Theoría Geral do Direito, 
pag . 115 ). 

Assim, o era no nosso direito anterior ao Codigo, estando apenas im
pedido dE> realizar os actos que dependem da visão, como: servir de teste
munha Pm testeme-nto (F . DE FREITAS, Cons. das Leis Civis, art. 1.063) , 
fazer testamento cerrado, (ibidem, nota 1 ao art. 993), o que era e é dis
cutivel, desde que o cégo saiba ler e escrever; ser tutor ou curador, (ibidem, 
nota 30 ao art . 262), o que tambem ·é su jeito á discussão, etc., etc. (CoELHO 
DA RocHA, Institt~ições ele Di1·eito Civil, n.s. 675 e 686.) 

De conseguinte, o cêgo é encarado como ca(paz de dirigir a sua pessoa 
e os seus bens, através da Juta da vi'<la colleotiva, porque se julga que elle 
tem todas as !POssibilidades de <existencia por si mesmo, vencendo as diffi
culdades da existencia social. Entará o cégo sem instrucção nessas con
dições? Pôde-se e:rigi.r da sua d'UIPla c egueira a responsabilidade que se ar
roga a um capaz? •Sinceramente \SÓ podemos responder pela ;negativa. 

Na vida de relação, o cégo a nalphabeto é, positivamente, um anormal, 
a meu parecer. 

Sômente pela instl,ucção, vencendo, em grande parte, o impedimento da 
falta de visão, é que e lle (poderá elevar-se il condição moral e intellectual 
em que o colloca a lei, attribuiru:1o-lhe toda a capacidade. 

Eis, pois, as razões por que a socisdade não se póde eximh· ao dever 
de educa.l-o sômente com o dizer .que maior obrigação lhe impede de dar 
ensino aos videntes. 

Surgiu na França a primeira idéa de um ensino systematico para os 
cégos, que em pouco tempo se espalhava po.r todo o mundo culto, sendo 
abraçado com o maior enthu siasmo. 

I' 
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E foi Valentim Hany quem em 1784, impression ado com uma senhora 
allemã que, não obstante ser céga, era uma admiravel artista musical, e, 
considerando q·ue os cégos dlstingu~m com facilidade pelo tacto, o valor 
d as moeclas, concebeu a idéa do ensino para os cégos. O seu plano consistiu 
numa he.bilissima disposição de caracteres em relevo, que foram com prom
ptidão a.prendrdas pelos alumnos, a quem eHe minist<rou as suas prinleiras 
lições, sempre ~oroadas de completo exito. Animado, entii.o, opela Academia 
de Sciencias, de Paris, que lhe deu protecção e encorajamento, o benem erLto 
homem f u ndou ;uma escola, que mais tarde foi adaptada pelo !Governo. 

Durn.nte as guerras da Revolução e do Imperio, a instituição muito de
cahiu na França, até que, em 1829, com a invenção do importante systema 
de escrever por pontos salientes reacliquiriu grande intensidade, despertando, 
por toda a cr;~arte, a f ·uncção de muitas escolas . Pelo d'im do seculo passado, 
havia 30 escolas para cégos na Allemanh a, 38 na França, 7 na Austria, 4 
na .Suissa, 43 na I nglaterra e muitas nos Estad.as da America do Norte. 

Hoje esses numeras estão muitissimo augmentados, e não ha paiz civi
l isado que não cuide ocom a maior att enção ãa educação dos destitu ídos da 
visão. 

Nessas escolas, o enstno inteUectual comprehende, geralmente: leitura , 
esc.ripta, impressão em pontos, orthographia, abran~ndo o conhecimento 
da significação das palav11as, gra:mmattca, geographia com o globo e 
cartas em relevo, arithemetica mental e na pedra, geometria, phy>
slologia, historia natural, conhE!cimentos usuaes e exercícios gymnasticos. 
Em cursos mais televados, estuda-se ialgebra, philos ophia, astronomia e 
sciencias sociaes. Esses estabelecimentos em geral são c ommuns aos dous 
sexos . Merecem muita attenção os trabalhos manuaes, c ujo aprendizado é 
feito com muita adaptação ás possibilidades do cégo, e ás mulheres ensina-se 
o uso da machina de costura. 

Para a leitura, albandona.do o systema da impressão dos caracteres 
usuaes em relevo, o systema victorioso, hoje, é o da invenção de Braille, 
porque está verificado que os cégos leem com muita !facilidade as impressões 
em pontos salientes. 

Para a escripta, o systema seguido ainda é hoje o conhecido como de 
iBraille, comquanto o seu verdadeiro creador fosse Borbi·er, sendo aque! le 
o seu aperfeiçoador. 

O projecto determina que o Governo tda União auxiliará a installação 
~ o custeio de uma escola com capacidade opara 50 alumnos, para ambos os 
.sexos, nos IDstados do Ceará, Minas Geraes e Bahia. 

O criterio da Jo•calização dos estabelecime11tos /Prova que obedeceu á ne
cessidade de inst..'lllal-os nos lagares onode maior fôr o numero de cégos, pois, 
de facto , as estatísticas registram nesses Estados a;s maiores percentagens 
dos privados da vista. Em S. Paulo e no Districto ]1ederal,os estabelecimentos 
exis1·entes se não são sud'ficientes, pelo menos já são realizações utilissimas 
em favor .. ~esses infelizes. 

No que concenne ao progra:mma de ensino constante do a n nexo ao pro
jectl), que é dividido em tres partes - ensino prima.rio, musical e pro
fissional - nada se nos offerece dizer contra a sua organização, que, em 
verdade obedeceu ao systema seguido lllas e-scolas congeneres e foi feito 
com excellente methodo. O estudo ahi é !feito com muito cuidado para o 
desenvolvimento gradual das faculc'l.ades no cégo, e ministra um completo 
curso pr imaria . 
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Na elaboração do ensino dos cêgos, os p edagogos manda:m observar, 
rigorosamente, as seguin.tes condições: 

"1 . • as <C!a;sses devem ser ·peq·uenas, porque o 'Professor tem de fazer 
apalpa r a:quillo de que falia succesivrumente por to.dos .os a lumnos; 

2. n o ensino deve se·r mais oral do que Jlas outra,s escolas, porque o 
cégo escreve m ais vagarosamente; 

3 . a como a bibliotheca para os cégos é limitada, convém fazer tonos os 
dias leituras geraes ao.s alumnos distr ibuidos por categoria,s." 

O curso I]Jrofissional de'."erá ser f eito de modo a habilitar o alumno 
nas pequenas indu.strias m a nuaes comi]Jativeis com a s u a condição physica, 
como fabricação de vassouras, escovas e espanadores; empalhação e Jus
tração de moveis; colchões ~ almofadas; trabalhos de vime, etc . , etc. A's 
mulheres trabalhos de cartonagem, flores artificiaes, pratica domestica, etc ., 
etc. 

Da leitura do programma ai]Jpet:ISO ao :projecto verifica-se que elle obe
dece a os requisitos acima quanto á elaboração pedagogica., e ê de esperar 
que no ·seu lfunccionamento a,s es·colas si!l'am as demaio; condições respeitan
tes a,o curso do ensino. 

E' de parecer, esta Commissão •q.ue o I]Jrojeoto seja a,ppro.vado em 
plenario. - Antero Botelho, Presidente. - Eurico V alle, Relator. - Fer
reira Braga. Tavar es Cavalcanti . - Ban·os Penteado. - Azeveclo Lim.a. 
- A u.st?·egesilo . - Can,alho Netto. 

PAHECEJR DA COMMISSÃO DEl FINANÇAS 

Chamada a se pronunciar sobre o :projecto n. 191, de 1932, que cria 
escolas profissionaes para cégos nos Estados do Ceará, Minas Geraes e 
Bahia, á 'Commissão de FinanÇ;as resolveu ouvir o Governo para conhecer 
da o·pportunidade uestas criações quanto á s ua conveniencia no momento, 
visto como a idéa ·é por demais meritoria ,para ser discuUda e a ass.umpto foi 
brilhantemente tratado •no parecer da i.Jlustre Com·missão de Instrucção Pu
blica que, una,n1memente, acceitou o r eferido projeoto. 

O Governo, pelo orgão do eminente •Sr. Mini-stro do Interior, reconhece 
oomo uma n ecessidade a criação das escola;s profissionaes para cégus cons
tantes do projecto, mas informa que as condições das finanças federaes 
aco.nselham que se aguarde melhor oppo.rtunidooe . 

De modo identico pens.a á Commissão de Finanças, que applaude c.:om 
enthusi-a;smo a idéa contida no p.r ojecto, mas n ão recommenda a s·ua ap
provação presentemente attendendo aos comprom issos financeiros que acar
reta para 0 Thesouro Publico, cujas condições exigem severa economia . 

Sala das Commissões, em 14 de Junho de 1923. - Bt~eno B•·a•telâo, 
Presidente. - A•·mando Bu?"la1naqui, Relator. - Vicente Pi1·agibe. - Octavio 
Mangabeira. - Bento Miranda. - A1·thur GoZZar es ]1'oreira. - Celso Baymr;.. 

Carlos ele Campos . - Altino Arantes. 

PROJECTO N. 191, DEJ 1922, AO QUAL SE REFEREM OS PARECERES 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1 . o O Governo da U nião a ux iliará, pecuniarirumente, para a installa
ção e o custeio de uma escola profissio·nal para cégos, com capacidade para 
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50 alumnos de ambos os sexos, cada um dos Estados do Ceará., Minas Geraes 
e Bahia que deliberMem ouservar o programma de ensino e o quadro das 
disciplinas constantes do a nnexo desta lei. 

Paragrapho uni co . Os alumnos cégos que ·fo rem admittidos nessas es
colas deverão contar de oito a 18 a nnos de idade. 

Axt. 2. o Pa.ra a 1nsta<llação de oada escola a U.n.ião c ontribuirá. com a 
im.portancia de 40:000 , e para o \Custeio annual de cada uma com á de 
60:000$000. 

Art. 3. o Fica o Governo autorizado, para -execução d esta lei, a abrir 
os necessarios crooitos. 

Art. 4. o Revogam-se as di& posições em contrario . 

.Sal-a das Sessões, 15 de Setembro de 1922. - Azevedo Lima. - Raul 
Alves- . - Vicente P.rragibe . - JOSé AccioZy. - B ittenc0.1brt àa Silva Fvlho. 
- Hugo Oa1·neiro. - Godofredo MalYieZ. - Marinho eLe Andrcule . - H erme
negildo Firmeza. -Daniel Oarnei1·o. - Pam1Jhilo de Carvalho . -Raul Sá. 
- Floro BartholornetL. - T~tbl de Faria. - Zoroas-tro Alva1·en.ga. - V. 
Magalhães. - F1·ancisco Peixoto . - N elson de Senna . - Alaor Prata. 

Pende de 1" discussão. E' o que assignala a Synopse. 



VI 

Ensino agricola 

(Varios projectos) 

1916 ... 1927 





Escola de Agronomia de Pernambuco e outras 

Em 21 de Setembro de 1916 o S1·. Costa Ribeiro e 
outros otterecen~ á Camw-ra o p•rojecto de lei: 

O Congresso NaciOiDal ~resolve: 

Art. 1. o São eoquip~rados aos officiaes, para todos os effeitos, os diplo
mas expedddos pela E scola de Agronomia de Pernambuco, mantida pelo res
pectivo aoverno, e bem assi•m os concedidos pelas ÉBcolas Agricola e Vete
rinaria do Mosteiro de S. J3ento, em Olinda. 

Art. 2. o R evogam-se as disposições em contrario. 

Sala das .sessões, 13 de Julho de ÍSI-6. - Costa Ribei1·o. - Emsmo de 
Mace.d.o. - Gonçalves Maia. - João E•lysio. - Jttlio Mello . .. Estacio Coi?n
bra. - Gervasio Fid:-aoonte. - Netto Campello. - Oalàas Filho. 

En~ 21 ele Setembro de 1917 é pttblicaào o parecer 
da Comntissão àe I nstrucção Pttblica: 

Por isto offerooe ao projecto n. 83 o seguinte su.stitutivo: 

O Congresso Nacional tresolve: 

Art. 1. o São CQDSiderados validos para o effeito dos artigos ns. 63 e 
64 do decreto n. 11.998, de 22 de Março ele 1916, os diplomas expedidos pela 
Escola ele Agronomia de Pernambuco, mantida pelo Governo do Estado, e 
os exPedidos pela Escola Superior ele Agricultura e Medicina Veterinaria do 
Mosteiro de S. Bento, em Olinda. 

Art. 2. o Os agronomos di.plomados pela Escola de Agronomia ele Per
nambuco e os diplomados •pela Escola Agrícola e Veterinaria do Mosteiro 
de S. Bento, em Olinda, do mesmo Es·tado, ficam com o dir eito , aquelles, ã. 
maJtricula no 3° anno de agronomia e os ultimos com o direito ã. matricula no 
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a• anno de ago:-o:nomLa ou no a• de veterina.ria da Escola Super;.or de Agri
cultura e ll1edicin a Veterinaria, d is pen sa.dos, uns e outros diplomados, dos 
exames já !feitos nos cursos daquellas escolas. 

Art. ·a. • Revogam-se as disposições e m contraio. 
•Sa la das •Comrnissões, 20 de Setembro de 1917 . - Antero Botelho, P resi

dente . - Oalda,s Filho, R elwtor. -José A ug1Lsto e Florianno de Britto, com 
r estricções . Votamos contra o privilegio de que cogita o projecto, bem como 
contra quaesquer outros, mas votaríamos por um auxilio ás E scolas Agrícolas 
de Pernambuco ou quaesquer outras que se f unda r em e estabeleceria mos a 
preferencia da nomeação para os seu s diplomados que fossem classificados em 
concurso, em igualdade de condições com outros que não tiver em curso. -
RatLl Alves. - Ramiro Braga. - E phigenio de Sal!es, vencido por ser pela 
equiparação. 

Em 24 é approvaào em 1• diilsa'ILSsá;o. Em 29 é en
cer~·ada ta 2• aom emlenda,s: 

Ao a rt . 1•, acCI!'escente-se, "in-fine": "pela E scola de Agronomia e Vete
rinaria annexa á Escola de Engenharia de P ·orto Alegre e pela E scola de 
Agronomia e Veterinaria de Pelotas, mantida pelo Governo do municipio." 

Sala das sessões, 29 de Setembro de 1917. - Joaquim Qsori o. - D omin.oos 
Mascarenhas. - A lvaro Baptista. - Simões Lopes. 

Ao art . 1° : 

Accrescente-se "in-fine", depois da palavra "Olinda": " e p ela Escola 
Agricola de L avras, no Estado de Minas tGeraes ." 

·Sala das sessões, 29 de Setembro de 1917. - Juvenal Lamartine. - Alvaro 
Botelho. 

Em 1 de Outubro é approvado o S1Lbstitutivo e as 
e?nendas . E•m 5 é lida a reda.cção pa?·a a• diS01Lssão: 

O Congresso Nacional resolve : 

A rt . 1. 0 tSão considerados válidos para o effeito dos arts. n s . 63 e 64 
do decr eto n. 11.998, de 22 de Março de 1916 , os diplomas expedidos pela 
Escola ne Agronomia de 1?ernambuco, m a ntida pelo Governo do E stado, e os 
expedi dos pela Escola Superior de Agricultura e Medicina V eterina'!'ia do 
Most eiro d e S . Ben to, em Olind·a, pela Escola de Agronomia e Ve terinarla 
annexa á E scola de Engenharia de Porto Alegre e pela Escola de Agronomia 
e Veterinaria de Pelotas, mantida pelo Governo do municf.pio, e .pela Escola 
Agrícola de L avras, no Estado de Minas Gocaes. 

Art. 2. • Os diplomados pela Escola de Ag.ronomia de Pernambuco, pela 
E scola Agrícola de L avras, E stado de Mi•nas, e os diplomas pelas demais 
escolas, ficam com o direito aquelles á m atricula no a• anno de agronomia 
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e os ultimos com o direito á matricula no terceiro anno de agronomia ou no 3• 
de veterinru·ia da E scola Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria .. 
dispensados, uns e outros diplomados, dos exames já feitos nos cursos da· 
quellas escolas. 

Art. 3. o ReV>ogam-se as disposições em contrario. 

Eala das Commissões, 4 de Outubro de 1917. Ante1·o Botelho, Presi-
dente . -Caldas Filho, R elator. -José A1tg~tsto. - FloTianno de B1"itto . -
Ra1tl Alves. - E1Jhigenio de Ea!les. 

Em 9 é cncen·ada a 3" disc1tssão. 

Ell\1ENDAS 

N. 1 

Ao art . 1 o "i·n-fine ", accrescente-se: "e pela Escola 1\l[ineira de Agro
nomia " Veterinaria de 'Bello Horizonte". 

Essa escola funcciona com toda regularidade na Capital do E stado, onde 
mantem tambem um campo .pratico de demonstracção para o ensino de agri
cultura; é s ubvencionada pelo Gove rno e tem já os seus diplomas reconhe
cidos dentro do Estado por lei recente &o Congresso Mi·n eiro . 

.Sala das sessões, 9 de Outubro de 1917 . ·- A~tgusto de L ima . 

N. 2 

Accrescente..se: "ficando o Governo auto-rizado a nomear um fiscal, com 
os vencimentos de 6:000$, que dê seu parecer sobre as condições dos estabeleci
cimentos." 

Sala das sessões, 9 de Outubro de 1917. - A1tgusto de Lima . 

A Commissão de Instrucção, ainda., em 30, cl:i~: 

A Gommissão acceita a emeruJ.a do Sr. D eputado Augusto de Lima, tal 
qual se !llcha; e ·quanto á emenda do ISr. Deputado José Bonifacio, propõe 
seja ella assim desdobrada: 

Para a obtenção &o direito de que trata o art . 2° devem as escolas 
nelle mencionadas, requerer ao Ministro da Agricullura a nomeação de um 
fiscal que proceda nellas a inspecção, devendo informar: 

Si Q instituto ou escola funcciona r egularmente ha mais de dous a nnos; 
·Si possue labora torios, campos de observações e experiencia agrícola e 

veterinaria, indispensaveis ao ensino dos cursos ; 
Si possue meios sud'ficientes para o ·custeio do ensino e para pagamentos 

dos professores; 
Si h a mora lidade no ensino; 
O fiscal nomeado deverá dar ·seu paa·ecer dentro de dous mezes e o Go

verno tendo em vis ta o pat·ecer concedePá ou não a vantagem do artl . 2• . 
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Si a solução do Ministro fôr desfavoravel, só depois de dous annos poderá 
se encerrar o periodo de •inspecção . 

Tenninaua a inspecção, continuará o fiscal nomeado a exercer as fun
cções, cabendo-Lhe, além das attribuições uo artigo a ntecedente, o seguinte: 

Rubricar e encerrar o livro de matricula, verificar os documentos apresen
tados pelos candid8Jtos para matricula e para exames; 

Assistir aos exames, rubricar o papel para as provas e assigna,r as respe
ctivas actas afim de ind'ormar ao Ministro si ha moralidade na distribuição 
das notas de exam es ; 

Si tres quartas partes do progra:mma de cada m a teria são explicadas pelo 
respectivo professor; 

Lançar o visto nos certificados de exames. 
O fiscal deve, quinze dias depois de terminados os exames, remetter ao 

Ministro um relatorio circumstanciado, minu cioso, sobre o funccionamento e 
a-diantamento do instituto no ultimo anno lectivo; 

Communicar ao Ministro qualquer il'regularidacle havida no instituto nos 
casos de sua COinJPetencia, bem assim fornecer quaesquer informações pedidas 
pelo Ministro. 

O -instituto deverá forJlecer ao fiscal .todas as informações de que possa 
precisar para o bom desempenho do seu cargo . 

O Ministro poderá, em face da informação do fiscal, e ouvido o instituto, 
sujeitar o mesmo instituto á pena de suspensão até dous annos, ela vantagem 
elo art. z• ou, mesmo em casos graves, cassar-l!he o direito, communicando o 
seu acto ao d trector da Escola Naciona l de Agricultura, para os · devidos 
fins. 

§ O instituto a quem lfor cassado o direito do art. 2• só poderá readqui-
ril-o passados tres annos, obseJ·vadas as disposições da p resente lei. 

Antes ele requerer a inspecção deverá o instituto deposita r na Delegacia 
Fiscal do Estado onde fôr situado, ou no The.souro Nacional, a importancia 
de 600$, como quota de inspecção, devendo meta-de desta importancia ser 
paga ao fisca l, .quando a ssumir o cargo, e a outra quando o Ministro tomar 
conhecim ento do relatorio de inspecção . 

O fiscal percebelrá a gratificação a nnual de 3:600 , paga pelo instituto, 
que a recolherá á Delegacia F is<'al ou ao Thesou ro , em prestações semestraes, 
a,té o dia 30 de J a-neiro e 30 de Junho de cada anno. 

O fiscal é nomeado pelo Ministro e poderá ser remov'do ou exonerado, 
desde que o reclame o interesse do ensino. - Antero Botelho, Presidente. -
Carlos P eixoto, Relator. - Florianno ele Britto. - José A ugusto. - Valois 
de Castro. - Carlos Garcia. - R a1niro Braga. 

E a Com-n~issã.o ele Finanças assi?n se pronnnciot! : 

A Commissão de Finanças, na parte que lhe diz res-peito, naãa tem a 
oppor ao projecto da Commissão ode Instrucção Publica, ·n. 238 A , de 1917 
e as •suas emendas, ·coniderando validos, debaixo de certas ex·igencias, os di
plomas da Escola de Agronomia de PeJ·nambuco e d·a Escola Superior de 
Agricultura e Medicina Veterinaria do Moste iro de '8. Bento, em O linda, 
no m esmo Estado, na E scola de Agronomia e Veterina ria, annexa á Escola 
de Engenharia de Porto Alegre, da Escola de Agronomia e Veterinaria de P e
lotas e da Escola Agrícola de ·Lavras, em Minas Geraes e da E scola Mineira 
de Agronomia e Veterinaria de Bello Horizonte. 
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'Sala das Gomm~ssões, 18 de D ezembro de 1917. - Gctleão Carvalhal, Pre
sidente . - Balthaza1· P erei1·a, R elator. - J1tstiniano de Se1·pa, vencido. 
ndefonso Pinto. - F el i:c Pacheco. - Astolpho ])utra. -Barbosa Linta . -
Cincinato Braga . - A1tgusto Pestana. 

Pende de discussão unka sobre os pareceres acima . E' o que a.ssig na la 
a .Sy'Ilorpse. 

Em 7 d e Dezembro de 1918 o Sr. Arista1·cho Lopes 
apresento1t á Cam ara o projecto ele lei q1te 1·econhece como 
de caracter official os di1>1ontas conferidos pelas escolas 
de ag?·onontia e de medicina t"CJterinaria de 1::1. Be:tto, em 
O linda, e de ag?·omnnia de P e1·nantbttco: 

O Congresso Niaci.onal decreta: 

Artigo unico . Ficam reconhecidos como de caracter official os diplomas 
conferidos pelas escolas à e agronomia e de medicina veterinaria de S. Bento, 
em Olinda ,e de agronomia do Estado de Pernambuco, v isto observarem o pro
gramma da Escola Superior de Agr icultura mantida pelo Governo Federal. 

Sala das sessões, de Dezembro de 1918 . - A1·ista1·cho Lopes. 

Enviado o 11rojecto á Contntissão de Oonstitttição esta 
se 1JrOn1tnciou e?n 7 de Agosto: 

O projecto n. 450, de 1918, de au toria do Sr. Deputado Aristarcho L opes, 
manda r econhecer como de caracter official os diplomas cond'eridos pelas es
colas de agr-onomia e de medicina veterinaria de S. Ben to, em O linda, e de 
agronomia do Esta do de P e rnambuco. 

Parece que a hypobhese de que trata o projecto escapa á competencia da 
Commissão d e ·Constituição e Justiça, porquanto ha uma commissão technica 
- a de Instrucção Publica - em cu jas attr ibuições se inclue o conhecimento 
de todos os assumptos que lhe dizem respeito. . 

Nestas condições, S€'Ildo aquella Commissão e não esta que se deve pro
nunciar sobre a conveniencia e opportuni-é!ade da medida que o projecto con
signa, parece que o seu exame deve ser a.ffecto á referi'da Commissão de 
Instrucc;ão Publica. 

A' Commissão de Constituição e Justic;a cabe dizer da constitucionalida.de 
do projecto e a esse respeito e lla nada tem a oppôr. 

Sala das Commissões , 7 de Agosto de 1919. - Ctml1a Machado. PrE'si
dente.- T1triano Gampello, Relator.- José Bonifacio. - Verissimo de Jfello. 
-José Ba?Teto . - Arnolpho Azevedo. - Pntdente de Mo1·aes. 

Em 25 de Outubro a Commissão de Instnrcr;tio P 1-

blica opinott com 1m1 substitutivo: 

o projecto n. 151, deste 'l.nno, r econhece como de cat·acter ofl'icia os 
diplomas confe ridos pelas E scolas de Agronomia e Medicina Ye r:n, ria ' 
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S. Bento, em O linda, " de Agronomia de E stado de Pernambuco . 
A nossa legislação, no tocante aos institutos de en sino regidos pelo de 

ereto n. 11.530, de 18 de Março de 1915, exigé, para concedea·- lthes favor iden
tico, que elles se submettam á prévia fiscaHza<,.ão, de accõrdo com os arts. 11 
e seguintes do citado decreto . 

Para que os alumnos das Escolas de Agricultura e Medicina Veterinaria 
possam gozar dos favores concedidos pela alínea IX, do art. 7·5, da lei 
n. 5. 454, de 6 de Janeiro de 1~18, exige o decreto n. 12 . 927, de 20 de Março 
do mesmo anno, sejam as respectivas escolas fiscalizadas (deoceto citado, 
art. 98). 

O systema adoptado pela nossa legislação é o da concessão do ifavor de 
que cogita o projecto, me:diante a prévia fiscalização das escolas benefi
ciadas. 

O preferido pelo projecto é o da. concessão do favor independentemente de 
fiscalização. 

Entre os dous, parece-nos, não devemos hesitar. 
E' para o systema vigente, de prévia fiscalização, que nos inclinamos. 
Assim opinando e julgando mais justo estender o beneficio da lei a q,uaes-

quer Escolas de Agricultura e Medicina Veterinruria do paiz, a Commissão de 
Instrucção Publica, conclue rupresentando ao projecto n. 151, deste anno, o 
seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Art. 1. 0 As Escolas de Agricultura e Medicina Veterinaria que preten
derem que os diplomas por e!las conferidos sejam registra;dos nas r epartições 
federaes, afim de produzirem os eUeitos previstas nas leis vigentes, reque
rerão ao Ministerio da Agriculhn·a o deposito da quota de fiscalização na 
Delegacia Fiscal do Estado em que !funccionarem . 

Art. 2. o O funccionamento, programmas e condições dida.oticas das refe
ridas escolas deverão ser identicos aos da Escola Su.perior <le Agricultura e 
Medicina Veterinaria mantida pela União. 

Art . 3. o O Poder Executivo, no regulamento que expedir, determinará as 
condições da fiscalização de que trata o art. 1. o 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 25 de Outubro de 1919. - Antero Botelho, Presi-
dente. B1~arq1te de Nazareth, Relator. - Rm~l Alves. - Ephigenio de 
H alies. - José Attg1tsto. - Dionysio Bentes. - .d.. Lopes. 

Em 11 de Novembro é app1·ovado em 1" discussão, 
sem debate. E1n 13 e1n 2", o st~bstitutivo da Gorn??tissão 
de Inst1·1~cção. Em 12 de Dezembro entra e11t a• discussão. 
Scío ap1·esentadas eme•ndas. 

I 

Supprima-se o art. 1 o do substitutivo. 

J 1~stificativa 

A adopção deste dispositivo redundaria em crear um onus para as poucas 
escolas de agronomia e veterinaria existentes no paiz, mantidas pelos Estados 
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e municípios, o!l'ficiaes, por tanto, cujo zelo publico e idoneidade devem dis
pensar a pret~ndida fi scalização da União. 

II 

Supprima-.se o art. 2• do substitutivo . 

J ustificativa 

Ha, diversos typos de escolas. Como forç:al-as todas a um programma e 
reglmen? Demais, o programma da Es<::ola S·uperi•or de Agricultura e Medi
cina Veterinaria mantida pela União não pôde ser de modelo, pelos defeitor; 
que encerra, nem poderá ser observada pela sua complexidade, estando a 
exigir reforma. 

III 

Su pprima-se o art. a• do substiturtivo. 

J ustificativa 

Esta, está no onus desnecessario que traria a pretendida fiscalização, qu e 
só teria o merito de crear novos empregos. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO El AO SUBSTITUTIVO DA COMMISSÃO DEl 

INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Art . 1. • Nen1hum privilegio decorre dos diplomas expedidos pelas escolas 
de agronomia e veterinaria mantidas pela União, Estados, municípios ou 
particulares. 

Art. 2." E' con~edida isenção de direitos aduaneiros, inclusive de expe
dien te, !tiOs apparelhos e instrumentos import!lidos pelas escolas de agronomia 
e veterinaria, destinados a,os seus laboratorios e gabinetes . 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario, 

Sala das sessões, 17 de Dezembro de 1919. - Joaq~~i?n Luiz Osorio . 

Na Commissão de Instrucção Publica. 

Ao discuti1·-se o projecto relativo a diplomas da Escola 
L 1üz ele Lt~isor foi ojfe?·eciela e1'11-enela ea;tenelenelo os m.es
mos favores aos alwmnos de agronomia ela Escola ele En
genha?·ia ele Pernambuco. A Oommissão ele Instntcção 
acceitou a emen'd.a pm·a constit~~ir 1J1'0jecto em separaclo . 
Em 4 de Dezembro de 1922 é publicada a reclacção do 
novo projecto q!«l reconhece como otficiaes os cli]llornas 
de engenheiro a!}ronomo conferidos pela Escola ele En
genharia ele Pm·nam'tttco : 

O Congresso Nacio·nal resolve: 

Artigo unico . Ficam reconhecidos pelo Governo Federal os diplomas con
feridos aos que completarem os cursos de engenheiro agrónomo na Escola 
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de Engenharia de Pernambuco, e para o effeito de gosarem os diplomas em 
todo o territorio nacional, as vantagens inherentes ao Utulo, sendo a mesma 
escola obrigada a incluir no seu plano de estudos todas as disci.plinas ensi
nadas na Escola Superior de Agricultura, mantida pelo Governo Federal; 
ficando revogadas as dispos!ções em contrario. 

Approvado o projecto é enviado ao Senado que o 
em.enda : 

N. 1 

Ao artigo unico: Depois das palavras "os diplomas", accrescente: "de 
engenheiros agronomos e . . . " q resto como está. 

N. 2 

ParagraJ])ho unko . Ii'icam igualmente reoonhecidos os diplomas de enge
nheiros agronomos conferidos após a equiparação da Escola de Engenohar!a 
de Pernambuco ás escolas superiores officiaes . 

Senado Federal, 19 de Dezembro de 1923 . - Estacio Coimbra, Presi
dente. - Olegario He?·cnlano da. Silveira Pinto, 1° Secretario. - Bernarclino 
llfonteiro, como 2° Secretario. 

PRO J ECTO N . 386 A, DE 1922, AO QUAL FORAM APRES ENTADAS AS EMENDAS 

DO SENADO 

A Camara acceitou as emendas. 

Tomou o projecto a seguinte reda.cç;ão final: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. ° Ficam reconhecidos pelo Governo Federal os diplomas de enge
nheiros agronomos e conferidol;' aos que completarem os cursos de engenheiro 
agronomo na Escola de Engenharia de Pernambuco, e para o effeito de go
sarem os diplomas em todo o territorio nacional, as vantagens inherentes ao 
titulo, sen do a mesma Escola obrigada a inclui<!' no seu plano de estudos 
todas as disciplinas ensinadas na Escola Superior de Agricultura, mantida 
pelo Governo Federal; f icando revogadas ·as disposições em contrario . 

Paragrapho uni·co. Ficam igualmente reconhecidos os diplomas de enge
nheiros agronomos conferidos após a equtparação da Escola de Engenharia 
de Pernambuco ás Escolas SupeTiores Ofificiaes. 

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

Sala das Comissões. 22 de Dezembro de 1923. - Joviano de Castro. 
Euclides Malta. - Pinlzei?·o J1mior . 

..!JI'l.Vfado á sancção . O Presidente da Republica nao "' u ..... . 
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Escola Superior de Agricultura 

Em 16 de Agosto d e 1918 o Sr. José Maria apresentou 
á C amara o projecto de lei que desr1J.o.b1VI- a 6. • cadeira da 
Esco la Superior de .Agricultu1·a: 

Co nsid era ndo que ta.nto n os seres vegetaes como nos seres animaes o estudo 
da sy.stematica, wm por base o estudo da morphologia: 

Considerando que a precedencia do estuào da morphologia é indispen· 
.savel pa ra o entendimento do estudo da systematica; 

nonsiderando que a ordem dos estudos da botanlca, sc!encia que se 
occupa da monphologia e da systematica dos seres vegetaes, deve ser a 
mesma que a dos da zoologia, sciencia que trata da morphologia e da syste
matica dos seres animaes; 

Considerando ainda mais que o ensino da botanica, em vista do que 
ficou exposto, foi desll.obrado em botanica geral e morphologia vegetal e 
botan1ca systematica, sêriadas respectivamente no 1 o anno (•5• cadeira) e no 
2° anno (8" cadeira): 

o Congresso N3ic1onal resolve : 

Fica desdobrado, na E scola Superior de Agricultura, a s• cadeira (zoolo
gia geral e systematica), em zoologia geral e morphologia e zoologia sy•sf.to· 
mat!ca, sendo preenchida a nova cadeira. de accôrdo com o regulamento da 
mesma escola; revogadas M disposições em .contrario . 

.&ala das Redacções, 13 de Agosto de 1918. -· J osé MaNa. 

Não consta da Synopse o andamento do projecto. 

Em 4 de Outubro de 1918 o Sr. Eugenio Tourinho 
deu ao estudo da Ca?nara o projecto de lei seguinte que 
divide em duas a clecima cadeira da Escola Super ior de 
Agricultura a Medicina Veterinar·la: 

O Congresso N ac!onal resolve: 

Art. 1 o. E' dividida a decima cadeira da Escola Superior de Agricultura 
e Medicina Veterin.aria em duas, a s~rem leccionadas, a primeira abrangendo 
agricultura geral, geologia agricola, lithologia e agrologia, no terceiro anuo. 
e a segunda abrangendo agricultura especial, geotechnica, phytotechnica, s:rJ
vlcultura e contabilidade agrícola, no quarto anno. 

Art. 2. o E' igualmente dividida a decima prlme~ra cadeira <'la Escola 
Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria em duas, a serem leccionada.s, 
fi pnmelra abru.ngen<'l o zooteCihnia geral e exterior dos animaes domestko;s, 
no terceiro anno, e a segunda abrangendo zootechnla especial e alimnetação, 
no quarto a nno . 
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Ar t . 3. o São assegurados os dir e itos dos actuaes ,p rofessor.,,; e!lecttvo" 
o u lnterln os das respectivas cadeiras , deven do proceder-se a c oncurs o para 
q ualquer n omeação nova. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em cont rario, 

·Sala das sessões, 3 de Outubro de 1918 . - E1tgen io Tou r inho . - João 
ElYIIfO. 

J1tstif1caçclo 

As cadeiras declma e decima pr im eira da E scola <Su per ior de Agricu ltura 
e Medicina Veterlnarla, organizada de accõr do com o decreto n. 12.927. de 
20 de Março de 1918, o respectivo regulamento da m esma data , abrange 
t oda a mater ia indicada a ser leccionada nos terceiro e quarto a nnos d e cada 
curso por dous professore:o. 

'l'ratandc-se ele materia complexa e muito vasta, agglom eraàa em dua.~ 

cadeiras e regidas cada uma por um professor, q u e pelo r egulamento nâo 
tem substitutos, resulta do excesso e m agn itude dos assu mptos, e da impossi
bilidade ele attender o docente aos m -ult'l])los fleveres, q ue !lhe assistem, o sa
cJ•üicio do ensino, que assim se dütficulta de ser convenientemente min!stract!> 
aos alumnos. 

Accresce que o regulamento no seu a r t. 19 determina q u e serãu du.tla.:. 
para cada uma cadeira tres aulas theorlcas por semana em dias differente~. 
e um numero de aulas pra,ticas var~avel com :1. lm pprtancia e deS€nvolvimento 
<lo curso, e n o seu art . 20 prescreve: 11as cadeir as, qUe cornprehenclert'm 
dous annos do curso haverá para cada anno o n umero de aJUlas indicadas no 
artigo anterior. Importa ainda accentuar que os professores de agricultura e 
zootechnia especial são tambem obrigados a fazer excursões com <;eus àis
cipulos, e sendo dous, o ensino das partes leccionadas n os outros a nnos esta
ria prejudicado . 

Além da desigualdade resultante para os docentes, seria inev!tavel o 
tiam d u 11.s cadeiras de ag-ricultura e uma de zootechnia, leccionada esta, entre· 
tanto, opor dous professores, sendo a·inda ~ pasta de geologia e slttolugla 
ohjecto de outra cadeira . 

O mesmo se verif 'cava na organização das escolas médias . 
E', pois, mdubitavel, que para a efficiencia do en sino das cltaüu.s C'd. · 

delras urge seu desdobramento. como se propõe no projectt), e tambP.m o 
ancresr-!rno dtl professores para evi.tar-l·hes a sobrecarga, respeitados os di
reitos dos eff<Jctivos e interinos em actividade, o que restri·ngirá a despelAl. 
a fazer, que é urgente por bene;!'ic!ar o en sino techn ico-profissional. para 1.1 

evolução economica dn palz . 

Em 20 de Dezembro as Commissões de A.qr icull1t1"a e 
F inanças assim ovinar am. 

An estudo da .Comrnissão de Agrirultnra. Indu·str ia e Comm erdo fo i dls· 
tribuldo o pro.iecto de lei n. 332. de 1918 . de!'dnhra ndo em duas cada uma das 
rlec'ma e decima primPira cadeiras do curso de Escola 'SUJlerior de Agr icultura 
~ M:tlllchw Vet er!nn.r'a. 

() pro.iecto >prQpõe que a maioria presentem en te abra ng ida p p1a decima 
cadeira. uma vez feita a sua divisão em duas. se.1fl. ass·im distribu icla: a prl· 
me~ra, q ue ,erá lecclon a da n{) t er ceiro a nn o do cu rso, comprehenderá, no ~eu 
programmfl., noções de agric.ultura geral, geolog ia agricola, lithologla e agro~ 
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logla; e a segunda, que fará parte do quarto a nno, abrangerá agricultura t~:s· 
pecia l, geotechnia, .phy,totechnb., sylvicultuxa e contabilidad~ agrlcola. 
Quanto á deC!ma pr!me:ra cadeira, diz o proJecto que a m a te rla n. ser tece!.,.. 
nada, com a sua divisão em duas, ficará distribuida da seguinte maneira: 
na primeira, que fará parte do terceiro a nno, será minis trado aos alumnu:. 
o ensno de zootechnla geral e exterlor dos anlmaes domesticas, e na segunda, 
que cabera. ao quano anno, zootechnb. espec1a1 e allmentação. 

Na justlificaç.ão que acompanha o projecto, al!egam os seus autort :; " 
prejulzo que, para a efflcienda do en sino, deco•rre do grande accumulo de 
materias contioas em cada uma daquellas cadeiras, o que acarreta inevitavel 
damno para os a lumnos, q'lle ·ficam prival\os ora de aulas theoricas, ora a~o 

aulas 'P!'atlcas . 
Healmente, por se tratar de materla complexa e vasta, concentra/la ern 

duas unlcas caoeiras, ·r egidas- cada un1a por um sO professor, que pelo re· 
gulamento esta sujeito a dar a ulas theor:eas e .praticas, resulta da ampl1-
tude do assumpto e da consequente impossibilidaoe material oe attenJer 
o docente aos milltiplos deveres que lhe assistem, o sacr ificio do ensino. que 
é distribuldu imper feito e iusuftricien.tementc. 

Em ver-dade, pois, para os que se dedicam ao estudo daquelles conheci
mentos só poderão advir vantagens do oesdobrarnento proposto. 

•Cnnsldera nd CJ , PCJ11êtn, que o enslnCJ technlcu, theorico ou pratico, scH; 
qualquer aspecto por q ue se o encara deve ser ministrado por profissionac-s 
de cvmprovada competencia, a Commissão de Agricultura, lndu str!a. e C::om
mercio é de parecer que seja approvada pela Uanw.ra o seguint<:> 

SUHS'.rl'.rUTIVO AO PROJJl:C'.rO N , ~3Z, um 191)) 

O Congresso NactonaJ decreta: 

Art. 1." E' dlvlcllda a decim a cad<:oir<t dá. E scola Superior de' Agricultura 
e l\I€'.dicina Veterinaria em d'lla.s, a serem leccionadas, a !primeira abrangendo 
agricultura geral, geologia agricola, li thologla e agrologia, no t erce!ro annu, 
e a segunda abrangendo agricultu ra especial, geotecbnia, phytotechnia, syl
vicultura ~ contabilidade agricola , n o quarto annu. 

Al't. 2 . o E' ig ualme nte dlvld·ida a decima primeira cadeira. da Escola 
Superior e Meoiclna Veter!naria em duas, a serem leccionada.s, a .prime'!ru 
abrangeooo zootechnia geral e exteri·or do;; .an!maes domestico;;, r1u t er ceiro 
an nCJ, e a ~egunda abrangendo zootechnia especial e alimentaçi1CJ n o quarto 
a nno. 

Art. 3. o São assegurados os direitos dos actuaes professor es effectlvos " 
dos que na data desta lei já estiverem na Tegencia interina, ha m a,ts de um 
anno, das oe.c!ma e declma primeira cadeiras, os quae;; IJoderão optar por 
qualquer das quatro em que aquellas foram. desdobradas. 

Pa ragraphCJ un~co . CJ Governo maneJara proceder a concurso p a ra a 
cadeira. cujo prehench'mento deverá ser feito, ou para quaJquer outra vaga qu e 
se venha a verlif•icar no corpo docente da EscCJla Superior o e Agricultura c 
Medicina Veterinaria. 

Art. 4. • R evogam-se as disposições em contrario. 

·sala das Com missões, '5 de D ezembro de 1918. - F austCJ Ferraz, Pres\
dente . -Mendonça Marti ns, R elator. - E1~gen1o ~l'ourinho. - Joaqu1/r(l. IA~fz 
Osorio, vencido . - N. Oamboi'ln. 

P ende de 1• discu s!lão. Assim diz a Synope. 
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Em 17 ele Dezembro el e 1923 o Senado remetteu á 
Camara o seguinte p1·ojecto de lei que autoriza. o Governo 
a fazer o desdo bramento da cadei1·a nos àitferentes cur
sos àa Escola Superior àe Agr icult1tra e Medicina V ete-
1'inaria, p1·ovenào. livrenwnte, as novas e as cadeiras 
actualn~ente vagas : 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Fica s uppri.mida a exoepção constante da pa·rte final do ar
tigo 143 do regulamento da E scola Superior de Agricultura e Medicina 
VetP.rinaria approvado pelo decreto n . 14.120, de 29 de Março de 1920, de
Vt;lndo ser providas por concurso as quatro actualmente va;gas ; podendo, 
porém, o Governo n omear ·para qualquer d<!llas, independente de concurso, 
os professores interinDs respectivos das mesmas cadeiras, que tenham de
monstrado a s ua com~Btencia i!urante €Xer cicio não infBrior a quatro annos 
lectivos na cadeira . 

Atr. 2. o Revogam-se as disposições em contrariD. 

SBn[tdo Federal, 17 de Dezembro de 1926. - FPrnanào de Mello Vianna, 
Presidente. - José Joaquim P ereira Lobo, 1 • !Secretario. - Affonso Alves 
C'am~argo, 2• Secretario. interino. 

Legislação citada: 

Decreto n. 14.120, de 29 de Março de 1920: 

Art. 143. O pessoal docente e administrativo da E scola perceberã. os 
vencimentos da tabella annexa, excepto os lentes da 11• e 14• cade!ras, que 
sPrão prAencbidas por especialistas do Serviço de Industria P astoril, sem 
accumu lação de vencimento. 

Ent 18 a Commissão de Instrucção Publica clisso. 

O projectD do Senado, ora submettido ao exame da Commissão de. 
Instruccão, supprime a parte f'r.al do artigo 143, do R'O'gulamento approvano 
pelo decrP-to n. 14.220, de 29 de Marco õe 1920, que organizou a Escola Su
perior de Agricultura e Med'cina V eterinaria e determina sejam providas 
por meio de concurso as cadeiras actualmente vagas naquella E scola. fa
cmltanno ao Governo, para o .provimento das que são regidas interinamente, 
a nomNtGão, independente de concurso, dos r espectivos professores. desde 
qt:e, durante quatro annos, pelo menos, de exercício, tenham demonstra>:io 
c<.mpetencia . 

Os disposithros desse projecto consult~m os i n teresses do ensino na 
F.lsC'nla Superior de Agricutul,.a e Medicin<t Veter inaria, quer supprlmin<lo, no 
Ree:ulilmf'nto cltado. a restricção eotatuida para o preenchimento das ca
àeiras a ou e se r ef ere, quer perm 'ttin rlo a nomeação de professores inte
rinos que, duran te um exercício. não inferiDr a quatro a nnos, t enham de
monstrado sua competencia. 
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A lnterinida.de na regencia de cadeiras, si é um excellente m eio de evi
denciar o merecimento do •professor, pôde acarretar serios prejuízos ao en
sino, l!•lanuo prolongu.cla em um est:-tg!o maior q ue o n ecessarlo para apurar 
a -competencia e a capacidade pedagogica do docente . 

E' de toda conveniencia, pois, o P-ffectivo preenchimento das cadeiras 
vagal:l n aquella Escola, ou por mE'io de concurso ou de accôrdo com a facul
dade u.ll'rib~ida ao Governo, de tornar efiectivos professores interinos, com as 
restncções estabelecidos no projecto. 

De uma ou de outra fôrma, nehuma vantagem existe na restricção do 
citado artigo 143, que o projecto supprime. 

OR especialistas a que esse artigo se refere poderão concorrtr á nomeac:ão 
ou, si nof! termos do projecto, tiverem da.do provas de -competencia durante 
quatro a.!LnOl:l ode exerclclo a11 Governo ser{t faculta.do nomeal-os em caracter 
effectivo . 

E', portanto, a Commi•ssão de Instrucção que seja apJ)rovado o projecto 
do •Senado. 

Sa.Ja odas <Commissões, 18 de Dezembro de 1926. - Valois de Castro, Presi
dente. - R(m]. de .Tlarias, Relator. -Braz do Amaral, vencido. -Gonçalves 
Ft:rrd1·a. - • t gameno1. Magalhães . ·- Faria Sonto. 

Art 1tJ S. Os pessoal docente e Ràminlstrativo da Escola perceberá ol! 
vencimenlfls cl!'l tubella annexa, excepto os lentes da n• e 14• ca.deiras, que 
serão preenchidM por ~specialistas do Serviço de Industria Pstoril, sem 
accuruulação de ven<"imentos. 

Em 24 assim opinou ,:z. Commissão àe Finanças: 

O prr.jecto ào Senado, r eferente ao .provimento <das c8Jdeiras vagas na 
Escol 1. Superior de Agricultura, propõe a suppressão do art. 143 do Regu
lamento em vigor. "-PProvado P<"lo decreto n. 1<1 .220, de 29 de Ma'r ço de 1920, 
que assim dispõe · ''O pessoal clocente e administrativo da Escola perceberá 
os -z;cncimcutos da tabella anr.e:va, excetJto os lentes da 11• e 14" cacleiras, 
q1w sm·ão prcl·:·nc.htaas por especialistas do Ser'l.'iço de Indrtstr·ia Pastoril, sem 
acc·1tmulação à c r:l' ·•tdntentos." 

A explicação do fa;cto é a seg-uinte: Quardo da creação da Escola, não 
possuíamo>< a!nüa esp~cialistas com preparo techn ico sufficiente para pro
vel-as, pelo que o Governo, tendo con•ractado profi~sionaes estrangeiros para 
varios serviços do Ministerio, julgou mais acertado commiss!onar nas func<;ões 
de lentes os que fossE-•n habil itados a exercei-as, sem, entretanto, integra.J-os 
nas vantagens uos cargos vitalícios por serem estrnngeiros. 

A situação actual é dive-rsa, tanto assim que, h a poucos annos, aberto 
concurso para preench!mento de algumas, concorreram varios candidatos; o 
provimento definitivo -não teve lugar, porque o Governo annullon o con
cur~(: 

O :::=enado, apreciando a sitLlação da Escola, propoz a suppressão da ex
cepção <lo art. 143, que não mais se justifica, para facultar o provimento 
dessas cadeiras por concurso, autorizando tambem o Governo, si assim o en
tender, a nomear, incle]Jen.tiente do concurso, <JS professores interinos, que a~ 
tenham regidc, demonstnmdo com,petevcia, por período não inferior a qu&.trc. 
annos . 
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Ouvida a Cornmiss:i.o úe Instrucção Publica, da Camara, .opinou favoravel
m·~nte ao projecto do Senado, .parecer com o qual, dada a tónna facultativa, 
tarnbern concorda a Cornrnissão de Finanças, recommendando o projecto á ap
prova•:fto da Camara 

Sala da COI!Ilissão, em 24 de Dezembro td~ 1926. - Julio Prestes, presi
dente - Oz.iveiru. J:ou:lho. Rcelator -Manoel Duartf' . - Soliàoztio Leite. -
B ·i-:Lno·r de Medeiros . --l'?·aao Loz1es - Domi-ngos Mascarenhas. - Sa!Zes 
Junio-r. - Tava1·e3 Cu1·a lcanti - Jo~6 Bonifacio . - Camillo Prates. 

Em 16 de Junho de 1928 o S1·. Graccho Cardoso otte?·e
ceu á Camara o projecto rle lei abaixo que dispõe o ensino ao 
cm·so de engenheiros ag?·onomos da l!:scola Superior de Agri
cult1wa. 

O Congt·ef:so Nac:wnal resolve: 
Art. 1. 0 As m?.te>rias actualrnente leocionadas nas a ulas de "des~nho 

geometrico ··, comprehc·ndendo noções de geometria descrip.tiva e suas appll
caçõ·es, de.;enho topographico e de estradas de rodagem, do curso de enge
nheiros ag!·ononws ds Escola de Agricultura, passarão a constituir a 30• ca
deint. dos curso!' ela I!tEsma Escola. 

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

Sala das s<:.ssões 15 de junho de 1928. - (Joraccho Cardoso. 

Justificação 

O presenttl pro.iecto será de utiliaade para o ensino, visto que, de accOrdo 
com elle, o referido docen :e ficando como lente da 30• cadeira - "Noções 
de Geometria lJescriptiva e suas app!icações, desenho topographico e de es
tradas de roda.g-em ", m a terias que já lecciona, no 1 • e 3" annos do curso de 
engenheiros agrunornos, corno estabelece o regula,rnento em vigor, poderá óar 
o desejadn e indispensavel desenvolvimento ao ensino destas disciplinas, além 
de ser urna mediã.a de equidade pois n ada justifica a differença existente entre 
os vencimentos do referido docen:e e dos lentes da mesma escola. 

Sala das sessões, 15 de junho de 192 8 . - G1·accho Cardoso. 

Afigura-se-nos contraventor do n. 5 do art. 48 da Constituição o projecto 
n. 97, deste anno. 

Com effeito, depois de autorizar o Executivo a remodelar os arts . 28 e 144 
do regulamento n. 14.120, de 29 de março de 1920, reduzindo. de 15 para 13 
a:;; secções da Escola de Agricultura e Medicina Ve :.erinaria, determina, que 
sejam aproveitados nf'sse departamento os actuaes substitutos de cadeiras, 
lentes ou professores ad.didos e até os interinos. 

O projecto emprega o particípio presente do verbo dever, como caso con
tinuado do seu conjun ~o. systema ou principio dominante. 

Ora, a Legislatura não pôde ordenar ao Presidente, no es·boço de qualquer 
reforma, que aproveite paxa as funcções effectivas f unccion arios inter!no!S .. 
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lsso expressaria invasão de attribuições, o poder discricionario, que tem v 
Chefe da Nação, como orgão executivo de prove·r os cargos pnblicos ci'l.:1s r: 

rnilita.res, como lhe ê traçado n o alludido n. 5 do art. 48, offendendo-Be. 
assim, os preceitos dos arts. 15 e 79 da Constituição. 

Isto posto, não pôde a Commissão aconselhar a approvação do proJect<.l. 
Sala das Commissões, 24 de novem~ro de 1927. - Bueno Brandão. Pre

sidente. - Lopes Gonçalves, Relator. - Fen·ei1·a Chaves. 

PROJECTO DO SENADO N. 97, 'DEl 1927, A QUEl SEl H.EJJ;'EJREJ O PARECn:R SUPRA 

O Congres:so NaJCional resolve: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a remodelaT os art!g-os 28 e 144 áo 

regulamento que baixou com o decreto n. 14.120, de 29 de março de 1920, 
reduzindo de 15 para 13 o numero das secções da E scola .Superior de Agrieul
tut·a e Medicina Ve:erinaria, provendo-as, de accôrdo com' as necessidades do 
ensino, dos respectivos substitutos, devendo, entretanto, a proveitar os actuael!" 
.&ubstitutos de cadeiras, lentes ou professores addidos e interinos em e:x:ercl
clo, poúendo dencro do orçamento do Ministerio da Agricultura fazer as tr-ans
posições de verbas necessarias, sem augmento, todavia, da despeza global. 

Sala das sessões , 7 de novembro de 1927. - J. Lamartine. 

Justificação 

Visa o proJecto corrigir sem augmento de despeza uma. anomalla ao 
actuaJ regulamento da E scola Superior de Agricultura e Medicina Veterin!!.
ria . Ha neste estabelecimento diversas secções sem substitubos, e como Jul!
tamente nellas se teem verificado o impedimento permanente de cathedratico!!, 
varias cadeiras veem sendo ha longos annos regidas por professores intt?rl
nos, estTanhos ao quadro. Por outro lado. exis~em substitutos de cadeiras 
vindos de organizações anteriores e varios addidos em inactividade rennme
rada . Um agrupamento didactico mais conveniente permittiria reduzir o nu
mero das secções e fazer cessar a an{)rnalia com grande beneficio para o 
ensino . 

Primeka secção 

1. Chimlca geral inorg:mica. - Analyse chim!ca. 
2. Chimica organica e biologica . 

Chimica agrícola - Technologia agrlcola - Fermentos. 

Segunda secçao 

L. Phys!ca experimental e meteorotoglca 
~ Mecanica e machinas agrícolas. 

Terceira secção 

Climatologia do Brasil. 

1. Construcções ruraes e 'hydraullcas agricolaa. 
~. Geometria analytlca e calculo infiniteslmnl. 
3. Topographia e estradas de rodagem . 
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Qttarta secção 

1. z-oologia geral e systematlca. . 
~ Zoologia a grícola - Hydrobiologia a.ppJicaé!"- - Apicultura - 8y!u~ 

cultura. 
3. Entomolc.g1a agrícola . 

Quinta secçt:to 

1. Zootechnica geral - Exterlot· dos anlmaes Ciomestlcos, 
2. Zootechnica especial - Alimentação. 

Se[]J:a secção 

1. Botanica: morphologia e physiologin vegerae:. 
2. Botanica systemat ica e phytopathologl:..,, 

Setima secçao 

1. Anatomia dos animaes domesticos. 
2. Histologia e embryologia . 

Oitava secçao 

1. Direito e legislação rural . 
2 . Economia e estatística rural . 

Nona secção 

1. Anatomia pathologica. 
2. Pathologia geral e comparada. 
3. Inspecção de carne, leite e productos de orlgeuo anllnal. 

Decima secçdo 

1 . Fhysiologia dos animaes domesticos. 
Z. Therapeutica, pharmacodynamlca e toxlco!ogta. 

D ecima p?'i·metra secçl!o 

1. l'rnpedeutica e pathologia me_dicas ·- Clintca medica . 
2. Palhologl<t e clínica cirurgica e obstetrlca - Operações e apparelho&. 

De cima segun rla seccão 

1. Microbiologia e parasi :.ologia dos animacs domef?ticos . 
2. Hygiene e poliCia sanitr..rla animal. 

Decima terceira secção 

1. Agricultura geral - Agrologla - Mlcro'biolog1a do sólo. 
2. Agricultura especial - Sylvicultura - Cultura de plantas industr!ae.!l, 

alimentares e forrageiras. ~ A imprimir. 
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Ern 19 de Dezembro de 1919 a Oommz.issão àe I nstrucçtío 
Publica ottereceu á Oarnara o seguinte pmjecto de lei que 
reconhece como de caracter otticial os diplomas da Escola 
Agricola LA~iz de Queiroz; com emenda do Sr. Ephioe1'11io d:e 
Salles. 

O Congresso Nladonal deecreta: 
A r t. 1 • Fica:m reconhecidos como de caracter official os diplomas expe-

1!dos pela Escola Agrícola Luiz de Queiroz, em Piracicaba, Estado de S. 
Paulo. 

Alrt. 2• São revogadas as disposições em contrlllrio. 

·S:ala. das Commissõea, 18 de Dezembro de 1919. - Ante-ro Botelho. -
/. A. Barros P enteado. -José Aug1tsto. - Dionysio Bentes . -Raul Awes. 
- Ephigenio de Salles, com a seguinte emenda: Ao art. 1.•: accrescente-se: 
".o IJ'clas Escolas de Direito, Pharma-cia e Odontologia e Agronomia de Ma.
nâo.s". 

P ende àe 1" discussão. E nada mais acorescenta a sv
nopse. 

Escola Agricola Luiz de Queiroz 

Em 29 de Outubro de 1921 os Srs. Sampaio Vidal e Bar
ros P enteado otterecew á Oamara o seguinte projecto de lei 
que reconhece como otfioiaes os diplomas da Escola Ag1·icola 
"~iz àe Quei1·oz", de Pi1·acicaba, Estado de & Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Ficam re.conhxidos pelo Governo Federal os diplomas concedidos 
aos que completttl"('m os cursos da Escola Ag.ricola Luiz de Queiroz, de Pira
cicaba, Estado de São Paulo, para o effeito de gosrurem os diplomados, em 
todo o territorio nacional, ae vantagens inherentes ao titulo. 

Art. 2• Revogam-s:} as disposições em contrario. 
-Sala das eessões da Camara dos D eputados, 24 de Outubro de 1921. -

Sam1)ai·o Vidal. - Barros Penteado. 

J1tstifioação cDo projecto 

I 
E' tão justo o pedido dos diplomados e alumnos da Escola Agrícola Luiz 

de Queiroz, de Piracica·ba, uma das mais -bem organizadas do Brasil, e são 
àe tal modo claras e con''e.ni.~ntes as razões da mensagem que recebemos 
:ia escola a esse ll"espe ito, que nos limitamos a adaptai-a em sua integridade 
~orno fundamento e justificação do projecto. 

Sala das sssões da Camara doe Deputados, 2õ de Outubiro d-e 1921. -
!'lampaío Viclal. 

Exmo. Sr. Dr. RJaphael de Abreu Sampaio Vida!. IM. D. Depute.ão 
F'erle:-al por S. Paulo - Rio de Janeiro. 
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Os abaixo assignados, alumnos da Escola Agrícola Luiz de Queiroz, de 
Pir<tcice.ba, a·epre.sentados pelas II'espectivas com1111Ssões, "~em perante V . Ex. 
pec ·r ~e ::lU:nc. y;eileal', no C'i.':.g1· l'~a aciona~. o recon•h'~-mento- co ~i ,•:;

racter official- dos diplomas de agronomos conf•eTidos pela mesma escola. 
A Escola Agncola Luiz de {tueiroz, fundada e mantida pelo Governo 

do E.;tado de S . Paulo, foi organizada de accôrdo com o decreto n. 863 A. de 
29 de dezembro de 1900, tendo iniciado suas aulas a 3 de junho de 1901. Desde 
então tem funccionado com regularidade, havendo durante os 20 annos de sua 
.existcncia caminhado sempre em franca prosperidade, consti~uindo hoje um 
instituto profissional de verdadeiro ensino agrícola e que tem servido de 
norma para a organização de outros estabelecimentos congeneres . 

Depois da a.nt:ga. Escola Agrícola da Bahia, a unica então existente no 
Brasil, foi a pri;ne:ira que se fundou - com bons auspícios - neste paiz. 
Outros ins .itutos officiaes, posteriormente fundados, não tiveram a mesma 
sorte da EscolA Agrícola Luiz de Queiroz. Ninguem contesta que a agricultu
ra é a maior rir]ueza do Brasil, no. emtanto, só a Escola .Agrícola de Piraci
caba logron transformar-se em um instituto que faz honra a este paiz e jã 
se vae tornando um verdadeiro factor de sua riqueza, pelos serviços que 
presta â agricul ~ura. O seu progresso e justo renome provêm de sua bôa 
organização e excell€nte orientacão imprimida pelo Governo paulista, que a 
dotou con as mais modernas mstallações e bom corpo docente. 

A organizaçiio primitiva modificada gradualmente por diversos actos do 
Poder Legislativo do Estado, passo·u por uma transformação radical, após as 
reformas <•peradas pelas leis n. 1. 256, de 19 de dezembro de 1912, e n. 1. 534, 
de 2& de dezembro de :916, que vieram reorganizar a Escola, tornando-a um 
insti:.1to profi~sional dE- primeira ordem, cujo ensino se modela pelas normas 
do enl<ino technko ruperior. E, com o desenvolvimento do ensino, tornou-se 
precisv augmentar o lt;mpo do curso. Por esse motivo - da ultima reforma 
resultou, entre o .. Jtros melhoramentos, o curso fundamental ficando a,ssim a 
escola com 4 annofi df! C'Urso obriga to rio. 

O seu valor material, represen;ado por seus edi'ficios, laboratorios, machi
nism.os, terraf< ela faz0nda-modelo annexa, bens moevis e semoventes, é de 
cerca de 3 mil " duzentos contos, monta11do <> seu custeio annual a mais de 
'100 contos dE' rt'is. 

Dos ag:ronomos formados até hoje, calculados em 240, muitos occupam 
cargos federa€'.; a" 1 e.;;]Joo~abilidade, em à! versos Estados, sendo certo que, 
nos cargos pruYidoci por concursos, realizados no Ministerio da Agricultura, 
ellE:S teen. sido Jen' dassiflcados pela brilhante prova que dão do seu bom 
preparo technico. 

Er.tre outros nomes, convem lembrar que occupam cargos de nomeação 
do Gc.verno Federal os seguin tes agronomos, formados pela Escola Agrícola 
Luiz de QueirtJZ: Arthur Torres Filho, director do Fomento Agrícola; Fran
cisco lglesias e Carlos M. Duarte, respectivamente superintendente e chefe 
do Serviç de Semente:,; William W. Souza, superintenden:e do Serviço de 
Algodão; Paulo Souza, Raul Germano, Olegario Guimarães, Joaquim F . Ama
ral, FeliSberto Cardoso, Deodoro H. Fonseca e Alberto •Ravache, todos no 
Minlsterio da Agricultura. Além destes, occupam cargos federaes os a15ro
nomos: José C. Barr.osa, Alberto M. Aguiar, Alberto Pimenta, Irineu Pe
droso e LiJ:eraliniJ Ouedelha, respectivamente inspectores agr<colas nos Es
tados de S. Paulo, Paranã, Rio Grande do Sul, Amazonas e Acre. Occupam 
outros cargos os S1·s. : R oberto Rodrigues, chefe do Serviço de Algodão. em 
S. Paulo: Josê de Paula, director do Serviço de Indios; Octavio S. Mello e 
Paulo Ferreira da f.ilva, auxiliares da Estação Experimental de Campos. 
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outros nomes ainda pc<leriam ter sido citados, si os abaixo assignados tives
sem cl:>ti<h; uma lista completa dos cargos federaes providos por agronomos 
da Eseola Agrícola. Luiz de Queiroz. Mas bastam estes, para se iruferir o alto 
ccnceilo que: eües gozam do Governo da U nião. 

o 1econhecimento da Escola pelo Governo da União, portanto, é uma 
medida não só j usta, como tambem necessaria para que, em um futuro pro
xim•J - de concu rrencia profissional - o Governo Federal não seja tolhido 
de a proveitac os H!n>iços "tec!micos dos agronomos da' Escola de Piracica!Ja, 
por nã •l se!· ella 1econhecida pela União . 

Não se trata, na presente representação, de um pedido de eqwipa1·ação, 
poeqw; a Escola Agr.iecla Luiz de Queiroz ê um instituto de ensino agricola 
com orientação propri;.t e que tem servido de modelo a ou :ros institutos 
congeneres. Ella rege-se por uma lei especial que a subordina á Secretaria da 
Agric:ultura do Estado, dando-lhe especial orientação. E como tal é extranha 
á ac~ã'l do Con:selhu Süperior do Ensino e não se lhe applica o processo rte 
reconl.ecimento JH'eseripto pelo decreto federa] n. 4 . 195, de 29 de novembro 
{1e lf12ú. podendo por E-sse motivo ser reconhecida, sem embara,ço, pelo Governo 
Federal 

Pelos motivos expostos, os abaixo assignados esperam que V. Ex. acceite 
a incumbencia, éldvogando uma causa que represen ta, em geral, a justa aspi
ração dos alun;nos que cursam esta escola f! dos agronomos por ella for
mados. 

Piracicaba. H de outubro de 1921. 
Col.:tmissão do 3" anno: J oaq1tim Barros Alcant(ll1·a. - Carlos Alberto 

A h·es de .t1.1·aujo . --·Fernando Lacombe . - Oswaldo Corrêa. 
Commissãc do 2• anno : J osé L1tiz ele Faria. - Fausto Soa1·es de Lima 

P-ires . -· Rus:;-il eLe J?·uny. - Atal-iba CaTvalho de Brito. 
Commissão do 1• a.nno: José Ribeiro de Almeida Santos Net"to. - Anto

nio Conêa !J1oyc7. - Sylvio Mo1·eira. - Lu·iz Gomes do Amaral. 
Commissão do l'u rso Fundamenta l: Oassio S-ilveira. - Breno Con·êa de 

.Sampaio. ·- Huy Menàes Pimentel. - L1tiz Simões Lopes. 

Em 1 • de Setembro é approvaàa e?n 1 • àiscussãCF. Em 2• 
é e1~cm·rada com emenà<L. 

Onde convier': 
"Ficando a mesma escola obrigada a incluir no seu plano de estudos 

todas as disciplinas ·~nsinadas na Escola Superior de Agricultura mantida 
pelo Gove·rno Federal". 

Sala das Sessões, 2 de Setembro de 1922. - Tavares Cavalcanti. 

Em 4 é P1bblicaào o parecer da Co?MnissãCF de I nstrucção 
sobre a emenda : 

Ao pt·ojectcJ que reconhece como official'S os diplomas concedidos peHL 
"Escola Agricola Luiz de Queiroz, pwra o effeito de gozarem os diplomados, em 
todo o territo.rio naciona l, ~as vantage.ns inherent~s ao titulo, o Sr. Depu tado 
'.l'avares Cavalcanti offereceu a seguinte emenda: " ·ficando a. mesma Escola 
obrigada a i n cluir no seu plano de estudos todas ~as dieciplinas ensinadas na 
Er-cola Supericllr d~ Agricultura mantida pelo Governo F ederal". 
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Esta Commissão é de prurecer que a. dita emenda seja acceita .. A Escol<.t 
Agrícola Luiz de Queiroz, a mais antiga do Brasil, que tem •servido de mod-elo 
á organização das suas congener.:)s, m inistz,a um curso agrícola completo, em 
.::ujo plano de estudos de certo se ·contém tudo quanto consta dos programmas 
dE. Escola Superior de Agricultura mantida ·pelo Governo Federal. O ensino 
sdado aos alumnos desse excelle.nte estabele'cimento é completo e o mais adian
tfu'lo. Nessas condições é -bem de vêt que a acceitação da emenda não teria 
JUStificativa, se a proposição desta não obedeces&3 a ou tra razão qu e não a 
de obrigar a escola em questão a completar e integrar o .plano de seu curso . 

O mo·tivo terminante da emenda, dil -o o p.roprio D :)put:Jado Tavar'es Ca
valcanti, na justificação que addu z, é a conve.niencia de não se mudar da 
orl·entação até hoje seguida, em casos semelhantes, sujeitando-se todas as 
cscolas favorecidas com o reconhecimento de seus diplomas a uma o-rganiza
ção u niforme de accôrdo com o c u rso da 1Escola Su perio1• de Agricultura 
mantida pelo Go-verno Federal. 

Posto que seja muito di·scutivel, e m these, a necessidade dessa uniformi
zação do .en sino profissional, somos de parecer que, .no período da •primeita 
organização do nosso ensino ag.ricoia, •hn. .real vantagem em estabeleoer -&e um 
plano de estudos que s·irva de modelo para as diversas escolas que \93 consti
tuir'em no paiz, ·pois, sendo pouco ou quasi n1ada o que temos t·ealizado a este 
respeito, é indisp~nsavel que se estaooleçam normas pelas quaes devam 
uirigir com proveito as boas iniciativas. A orientação, a que se ["efere o 
proponente, não deve, pois, ser a lteracua, nem ml(lSmo n o caso vertente para 
não modificar os ·precedentes. 

Por esta l!'azão de ordem geral é que opinamos pl3la !I}roceden cia da emen
da em questão, afim de ser approvada p•ela Camara dos D epu tados. 

Sala das Commissões. - Ante1·o Botelho, Presidenb~ . - Eurico Valle, 
Relato.r . - Oarvalhu Britto. - Austregesao. - Ban·os Penteado, voencido. 
- Azevedo I A.nta. - Tava1·es Cavalcanti . 

Os Estados e o eRsino agrícola 

E1n 22 de Dezem bro de 1919 Q Sr. Albertina Drummonà 
apresenta á Oamara o seguiinte pTojecto de lei que autoriza 
O Governo a entrar enL acc&rdo com os Est!WkJs para o des
envolvimento immediato do ensino ag?·icol.a e das Vias de 
communicação . 

O Cong.resso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica o Governo da Repuhlica autorizado a entrar em accôrdo 

rom os Governos dos Estados ·para o do~senvolvimento immediato do ensino 
n.gricola e das vias de c ommunicação. 

Art. 2• O a,ccôrdo será feito, observ a das as seguintes bases: 
a) o ensino agrícoLa será ambulante, isto é, •praticado por m•estres de 

cultura, que so removam sempre ele umas para outras fazend!lls, sítios, etc. ; 
b) será ministrado por pessoa.s nacionaes ou estrangeiras, qwe p.rovarero 

_habilitação poro·fissional perante a escola superior· de agricultura; 
c) as nomeações serão k itas pelo Ministro da Agricultura; 
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d) a União concorrerá com 50 % das crespezas relativas a Ol'denado de 
professores, competindo aos Estados e seus munidpios pag<Urem as demais 
<kspezas ; 

e ) a União, sem ·prejuízo da intervenção estadual, fiscalizar'á o ensino, 
podendo o Ministro da Agricultura .remover de uns para. out.ros municipios, 
drcumscripçõe.s ou E stados, os mestres de c ultura; 

f) as machinas, semc.nl!es e tudo quanto for mLster ao e nsino agricola 
terão transpoi·te gratuito n as estradas de ferro e companhias n <Ueionaes de 
navegação e serão vendidas pelo c usto. 

Art.. :!.• o ensino terá sempre por objecto a capacidade productiva de 
ca da zona e especJa~:zado, de conformidade com a qualidade dos terrenos e 
condiçõ,es clima :ericas, tendo, porém, como obiecto espeial a cultura de ce
reaes algo t.lão e canna de assucar. 

Art . 4.• Além do ensino de cultura, os m estres devem cuidar essencial
mente do preparo do producto, para segurançGL de sua boa collocação nos mer
cadn~ consumidores , 

Art. 5.• Na regulamentação do serviço, o Governo da União poderá addi
tar exigenci:-~s e condições, tendentes s<'mpre a ga.rantir a ~fficacia . absoluta, 
desc·nvolvimento e diffusão do ensino pratico . 

Art. 6. 0 P ara fomentar e .facilitar o transporte, a União entrará em accôr
do coni. os Estados, dentro das bases seguintes : 

a.) construcção immediata de estradas de rodagem para todos os centros 
productores desprovidos de viação ferrea; 

/.) essas estradas serão preparadas para o transito de vehiculos de trac<_;ão 
animal e terão sempre a direc<.;ão necessaria, a começar de estação de es ~rada 

de ferro ou porto de mar; 
c) a direcção dessas estradas será sempre orientada de modo a se apro

veitar, q uanto possível, o trabalho feito, nas f u turas construcções de estr adas 
de 'Cer ro ; 

c!) a União pagar!1 30 % das despezas decorrentes dessas construcções, 
depois de verhficar rigorosamente a pro-cedencia e t·azão dos gas ~os; 

e) ficarâ. con stando do accôrdo a exigencia de que os mumc1p1os sejam 
responsaveis pela conserva<.;ão effectiva das estradas assim construídas, con
tanto que os E stados assumam c compr-omisso de zelar especialmente pe!o 
implemento desta condição; 

f) as estradas só serão construídas nos municípios que se compromette
rem a observar a clausula anJe-ceden te, dentro das suas divisas. 

Art. 7.• Igu a lmente, para a boa execugão desse accôrdo, o Governo poderá 
f:l zer mais exigencias. 

Art. s.• Organizado o accôrdo e regulamentada a lei, a União poderá, á 
medida que fôr necessario, abrir credito que seia sufficiente para o seu 
cumprimento. 

Art. 9.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões da Camara, 20 de dezembro de 1919. - Albertina F. 

n~ummond . 

Justificação 

.Justificarei no plena rio a.s vantagens deste projecto. En~retanto, poiler-
5e-ha ilPsde logo avaliar que são duas n ecessidades prementes para a viila 
do paiz e. uma v ez realizadas, fariam a completa transformação do Brasil. 

G' ensino em fazendas modelo e campos pra ticos. iã tentado, não logrou 
resultado. relativamente á nPcessir1ade da sua dj,ffusão e amplitude. 
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Registra-se com lou-vor a ~entativa já feita neste sentido, por alguns Es
. tado::;. Mas, não foram compensadas as respe{)tivas despezas. Cultivar e colher 

pelos processos novos, uteis, lucrativos, ê cousa que o nosso povo só apren
derá si <fôr ensinado in /oco. 

O espírito conservador de nossa gente não dá Jogar a que saiam fazen
deiros seus :filhos ou empregados para fazer aprendizagem em Jogar differen
te daquelle em que residem. 

O ensin-o, porém, não teria utilidade, nem incrementação possível, si o 
transporte rapido e commodo não vies::;e completar o úra.'balho, fazend o escoar 
pa.ra Qs mercados todos os seus :·esultados disponíveis . 

Sala elas sessões da Camara, 20 de dezembro de 19W. - Albe1·tino F. 
Dnmtmond. 

Enviado ás Oommissõea de AgriC'!t!tura e Finanças. 

Auxílios ao ensino agricola 

Em 8 de Agosto ele 1922 o Sr. Grru;,cho Cardoso offereca 
ao estudo da Oam.a1·a o seg•ttinte proje;cto de lei 1·egulando CJe 

auxilias aos instU1ttos de ensino auricola: 

& ha assumpto que esteja a ex1g1r que o Cong.resso Nacional se detenha 
por alguns mornento·s no seu exame, é, por sem duvida, o das subv>anções 
com que a União, coherente com as clausulas fundarnentaes do pacto federa
tivo, mercê dJ verbas orçarn•zntarias annua.s, auxilia nos Estados, varias se;o
viços ele appa.rente utilidade nacional. O rnajs •cornesinho principio de admi
n!stracção publica insta por que se dê a taes subsidias urna garantia de ver
dade, que s e estabt'leça um criterio pelo qual se possa regula.r a convenção 
em concedel-os, verificar-lhes a justiça, a efficacia incontestavel. E' o arbí
trio u sado na concessão desses favores q!l~· cumpre abolir por uma prévia 
justificação da n :>cessid:gd•c evidente das dotaçõeG averbadas, correspondentes 
a cada um dos innumeros 'e·stabelecimentos ou associaçê<'s soccorridos. E 
nenhum outro departa mento pede mais expressamente, ness•e particular, 118 

vistas do legis!ru:lor, que o da Ag.l'icultura, em cujo orçamento pullula um·._ 
s~ie de encargos clessa natureza, positivamente illuscrios, senão Iesivo.s. 

Não somos contrarias ás dotações que vimos assignalando, obra que con
sideramos benefica; apenas d!'>Sejla mos que em vez de resultarem estereis ou 
e:n detrimento de serviços que realmente se recommendam ao estimulo da 
:!-l'ação, não contribuim corno na a;ctualidade acontrce pa.ra augrnentar sem 
compensações ou vantagens de quaesquer cspecies, os encargos já avultados 
do Theoouro, em um paiz em que o deficit representa um mal víscera!, entre
tido no organi·smo o-rçamentario pela charlata;nir<:> e 1\raqueza dos financistas. 

Todavia, interessE's superiorE's da administração republicana incumbente~ 
ao poder central, quic:á a propria sorte elos estabelecimentos ou instLutos 
contemplados nas larguezas do orçamento ela Agrkultura levaram-nos a co
gitar em um reservativo capaz de acautelar tanto os i nt~itos liberaes dll le
gislador quan\o os pro)Jrios interesses dos estabelecimentos ou associações. 
cuja. selE'cção estiver realmente feita . 

Não se perca de vista que a medida preliminar seria indagar qu aes os ser
viços :t.graciado.~ ne1a m!mificenciR !lo Congresso, praticamente organizados e 
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apparelhados em h armonia com os inestimaveis misteres que bus-cam pro
mover. os programmas por que se r etratam, os planos a que obedecen1. a 
orien~ação profissional ou technica para que rumam, o merito do co·rpo ensi
na,nte, a estima:iva exacta dos rendimentos e a demonstração r igor osa das
deEpezas, quer no que concerne ao pessoal, quer n a parte relativa a o material, 
em !<umma, até cer to ponto, avaliar do direit o dos beneticiãrios aos f avores
recebidos e, por outro lado, a maneira honesta de applical-os. 

lsto em theoria. Experimentalmente seria empenho vão para o t'Elmerario 
que a semelhante em preza se abalançasse. Nenhum elemento ponderaV•3l , â. 
falta de estatutos imparcia,es e seguros, aqui e a lli dados falhos, contradicto
rios e insufficientes . E são cerca de tantos con :os de réis como se eviden<'ia 
ila lei de m eios para 1920, que dest 'arte se diEs ipam n a incerteza e no rr:ys
terio ! 

Parece até pilheria dizer-se que alguns dos serviços ou instituições sunor-~ 

dinados a essa r ubrica teem existencia meramente abstr ac:a; foram creados
mas não se organizaram; são s u-bvencionaàos m as nunca íunccionaram! 

Abramos acaso o Rela:orio do Sr . Simões Lopes o incomparavel M!nlslro, 
que desgraçadamente a>: miserias inconfessaveis da política a<fastaram da. 
pasta da Agricultura, de onde descortinou, no nosso paiz, innumeros horizon-
tes de progresso . · 

Os minguados informes, que a este r espeito, o r efer ido documento otrl
cial subministra, parecem constranger á descon rortante illação de que os au
::íilios consignados pelo Congresso Nacional a um sem conta de instituições 
pfficiaes e particulart!s, nos Estados, são sommas gastas em pura perda, ~om 
um impatriotismo que não queremos qualificar. 

Vamos transcrever a lguns topicos des.se r ela torio. os quaes fri zam bem
expressivamente o que com extremo desgosto temos expendido. A adminis tra
çfw, nns democracias, n ão pôde re8gnar-se á falsidade e á mentira, p orquan cG 
a lealdade é o ~eu oxygeneo mais sau<lavel. 

Do inquerito rudimentar a que com intuiç:ío perfeita das obrigações elo 
seu cargo espontaneamente procedeu o director geral de Agricultura, eujos 
excerptos açham-se insertos ás paginas ' 285 a 301, destacamos as seguintel! 
lll'formações: · 

Em relação ao Club dos .Seringueiros de Ma ná os, E >cola de Agricultm·a 
Pratica em Bôa Vis 'a, no Rio Branco, a E scola de São Gabriel, no Rio Negro, 
su nvencionados o primeiro çom 20 contos , a segunda com lO e a terceira 
com 2() : 

"Aos tres ultimos estabelecimentos auxiliados annua1mente com <J total
ne 50:000$000, foram pedidos esclarecimentos sobre o níodo por que se utili
zam dos favores percebidos, g uardando todos silencio ab.soluto " . 

A' F.>:r.ola de Agronomia e Veterinaria elo Pat·á, auxiliada por 20 cont,l,: 
"Não ha cultura. A esçola possue dous cursos de quatro annos . Por ora 

não rliRpõe ele terras de animaes para os cursos". 
Ao Campo de Cultura Exper imenul Paráense subvencionado com ~ez 

nontos de rêis: 
"Não t em sido possível saber-se a 1·eceita e élespeza das ç"ulturas, d iz o 

respectlv'.l directo r , devido á v ida difficil do estabelecimen to nes tes ul. lmos 
oito mezes. impedindo ~ acquisic;ão do pessoa l idoneo e zeloso". 

A ' ·E scola Agri-Pecuaria Colonia Christina, no Ceará, subvencionada com 
20 cont(l.- ~ 

"São estas as declara"ções do zela do f deste estab eleçtmento: "Deixo de dal' 
esclarecimt>ntos sobre a escola, por não funccionar ella n este proprio d·o Es
tado. Verdade é que em 1915 fo i inaugurada, mas não fun ccionou um só O la.-
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A' Escola. de Agricul:.u ra Pratica do Quixadá e á Escola Agronomica do 
Ceará, subvencion ada a primeira com lO e a segunda com 12 contos; 

'·Ambos estes estabelecimentos silenciaram sobre os quesitos que lhes fo
ran; feitos ." 

Ao Campo de Demonstração de Macahyba, n o Rio Grande do :Norte, sub
vencionado com dez contos: 

" Tam•bem este n ão respondeu a os quesitos." 
A' E scola Agricola Elementar Barão do Suassuna, em Pernambuco, s uo

ven ci·on ada com 20 contoS~: 

"Quanto á r eceita e despeza, que ao assumir a adminls:Xaçiio n ão da esco
la, ha dous annos e meio, tentou estabelecer o r egimen de escripturação agrl
cota, mas que não poude lograr esse intuito em ;vista de di fficu ldades dl
versas." 

Ao Aprendizado Agricola Samuel Ha1·tm ann, em Pernambuco, subvenc!o· 
nado com oito conto:.. 

"Este estabelecimento n ão respondeu a nenhum dos quesi :os. " 
A ' Escola Agrícola de Goyaua, a uxil!ada coru 10 conro:.. 
"Não ha a menor referenda á existen cia de uma con tabilidade agricola, 

e, portanto, á receita e despeza . " 
A' Colonia Agricola de São José e Centro de Catechese Pontal do Sul , no 

E stado da Bahia, subvencionados respectivamente com 10 con~os de rGt•. 
"As informações nada adiantam acerca da receita e despeza." 
A' Fazenda Modelo de Sapucaia, no Estado do Espírito Santo, subvencio

nada com ~o contos de réis: 

"Este estabelecimento pertence ao numero daquelles que 1ghoram as cirrlt~ 
de sua receita e des:>eza, porquanto nada informaram a respei :o á Directoria 
Geral de Agricultura : 

Ao Aprendizado Agrícola Borges Sampaio, em Minas Geraes, subvenctu• 
nado com 20 con tos de réis: 

"A receita e despeza des:e estabelecimento versam apenas so·bre o exerci
cio de 1908 ." 

Ao Aprendizado Agricola D elfim Moreira, em Minas, subvencionado com 
cinco contos de réis: 

"A escrlnturac:ão é feita englobadamen te à e modo a nã o se fazer um jul~o 
descriminativo sobr e o total da recei "a e o da despeza. " 

Ao Aprendizado Agrlcola ma n tido pela Granja 'Remanso, em Sobragy , 
Juiz ele Fóra, subvencionado com dez c'ontofl : 

"Não respondeu aos quesitos da Directoria Geral de Agricultura, apesar 
de reiterada insistencia . " 

A' Esco'a Agricola e Pecuaria de P assa Quatro, Minas, subvencionada 
com 10 contos de réis: 

"Tambem não respondeu aü>J quesitos da Directorla Geral de Agri
cultura. " 

A' Fazenda do Thesoureiro, em Ouro Preto, Minas, auxiliada com 15 
cont os de réis: 

~Por ilmal mo :!vu não attendeu fls perguntas d'eital! pela Dlrectorla Geral 
de Agricultura ." 

Ao Posto Zootehn!co de Juiz de F óra, Minas, dotado em vinte contaR 
d.e r~iR: 

"Segundo informações do P residente da Camara Municipa l de Juiz de "[j '(lra, 
Dr. J cmé Pro copio Teixeira, á Director!a Geral de Agricultura, o m esmo esta• 
belecimE>nto não poude ser ainda installado, á fa lta de terras convenientPs." 
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Ao Posto Zootechnico de S. Paulo, suovencionado com vinte contos 
de réis: 

"Sobre a receita e a despeza, não ha esclarecimento algum, nem no DOntu 
de vista global, nem especificado." 

A' Escola Agrícola Luiz de Queiroz, S. Paulo, auovenclonada com Lrlntb. 
contos de réis : 

"Náo respondeu aos quesitos enviados pela Dl.rectorla Geral de A.;;ri
cultura." 

A' Escola Paullsta de Pindamonhanga>ba, S. Paulo, subvencionaaa. com 
vinte contos de réis: 

"As notas de contabilidade comprehendem apenas as desp-eza.s referentes 
a 1908-1909 . " 

A' Escola Elementar de Agricultura Araucarla e ao Campo de Demonstra
çõe!! de S. Pedro de Alcantara, -S. Paulo, subvencionàda cada qual com dQZ 
contos de réis: 

"Não responderam aos quesitos . " 
A' Escola de Agricultura e Veterinarla de P elotas, subvencionada ,:um 

vinte contos de réis: 
"N!:Lo ha noticia alguma, quanto á. receita e á despeza desla Escola.'" 
A' Escola de Agricultura e Curso de Santa Rosa, subvencionada com cinco 

contos de réis cada qual: 
·• Iden1, idem . " 
D a estranha condição em que se encontra:m os estabelecimentos ç set

viços, alguns estadua;es, outros particulares, pecunlariamente assistidos belo 

Ministerio da Agricu!Lura, não ha duvidar. A ausencia de contrôle é abso
luta . Raz,ões de ordem moral, de ordem ~conoplica e tecbnica, imp~em a orga
nização de um systema permanente de :Oscalização por funccionarios capa.i:eo., 
do ponto de vista pedagogico e que, ao mesmo tempo, estejam ao corrent"' 
da situação da agricultura e da pecuarla, de seus progressos e das suas ne
cessidades . ReputaffiJOs isso um complemento indtspeni!.avel. 

Aliás, essa aspiração, do ponto de vista <financeiro, está perfeitamente 
assegurada com o dispositivo legal que a u toriza a applicação de 10 %. da im
portancia relativa ás subven ções, com a inspecção regular dos institu tos ar
tlngid·os por favores semelhantes. 

O remed.io não está, pOiis, em supprimir as subvenç es, mas velar por seu 
emprego a,certado e proveitoso. Esta é a nossa convicção. Urge, tão só, que 
encaremos deliberadamente o assumpto, esta>belecendo moldes dentro dos ouaes 
a liberalidade do Congresso possa ser erfficientemente exercida. 

'.remos a este respeito idéas tba muito communicada.s a varlos membr o9 
do poder legislativo e até a um dos deputados, que com ·mel-hot· comprehen-
5ão de seu papel, tem relatado, nos ultimos tempos, o orçamento da Agricul
tura, na outra casa do Parla:mento Nacional. São estas idéas que consumem 
o plano formulado no projecto, que ora proponho ao Senado por se ma afil1:u
rar digno de estudo. 

O Congresso Nacional res.olve: 
Art. 1.• Todos os auxilios concedidos pelo Mlnlster!o da Agricultura, 

conetantes de- disposições orçamentarias, serã.o regulados pela presente lei. 
Art. 2.• Para que possalll ser subvencionados os estabeiecimentos, o~ 

~yncllcatos ou as associações technicas, agrícolas, ou proflssionaes, devem obe
decer aos princípios estabelecidos pelos respect1vos serviços do Ministerio da 
Agricultura . 

Art. 3.• Não será concedida nenhuma subvenção Que n ão se destine. pelo 
m-enos em 2J3 de 1jua importancia, a custeio de material. 
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Paragrapho uni co. Incluem-se sómente como material a custear: obra!j 
uovas, olljectos de laboratorios, al•faia agrícola, instrumentos e macll!nas para 
officinas, productos biol{)gicos, drogas, adubos, livros, sementes, ovulos., mudas, 
1·eproauctores puro sangue. 

Art. 4. 0 Nenhuma subvençãJo será concedida sem previ{' reia torlo que 11. 

Justifique, elaborado por funccionarios i<loneos, para esse fim designados pelo 
Ministro da Agricultura. 

§ 1.• A elaboração do relataria deve ser feita dentro do prazo maxtmo 
de tres mezes. 

§ 2.• Apresentado o relator!{), será imme<11atamente submettldo ê. apre
ciação da directoria technica respectiva, que, sobre o mesmo em.ittirá parecer 
dentro do prazo maximo de 15 dias, subindo, então, ao julgamenw definitivo 
do ministro . 

Ar t . 5. 0 A inspecção ordenaàa pelo Ministro para verificar si a subvenc!l.() 
t>óde ser concedirta, syndlcara: 

I - N{)s estabelecimentos de ensino agrononi.lco: 
a) qual a capacidade technica do corpo docente, as escolas pela s quae~~ 

se diplomaram, ou onde estudaram os diversos professores, o numero destes, 
de accOrdo oom a natureza dos estabeleclmenfo, a seriação de suas matena:., 

b) si a matricula é superior a dez alumnos em cada curso, bem como as 
conillções <!e :l'requencia dos alumnos, dos professores, á vista dos mappas re5· .. 
pect!vos e do li vr{) de ponto roensa1; 

c) si existem, convenlenbemente apparelhados ou regularmente !Crequen· 
tados, laboratorios de bota nica, de physica e de chimica, •bibliotheca, cotlecções 
de plantas e sementes, galerias de machinas e instrumentos agrarios, museus 
geol{)gicos e mineralogicos; 

à) si os indisperuoavels campos de demonstração e experiencla. s~ ef!e· 
ctlvamente cultivados e si neHes são professadas !lções praticas aos alumr.os; 

e) si, nas escolas, de grão media ou superior, existem, convenientemente 
apparelhados e regularmente frequentados, gabinetes e laborator1os ae meca.· 
nlca, topographla, zoologia, physlologla e agricultura. · 

II - Nos estabelecimentos de ensino veterinario, a inspecção a que se 
refere o presente artigo, além do que estabelecem as alineas a, b, c, e c do 
numero precedente, exceptuadas as galerias de ma{)h!nas agrlcolas, averi
guará mais: 

a) si exist6'111, convenientemente apparelhados e regularmente frequenta
dos, gabinetes e laboratorlos de m1croblol{)g1a, .hlstologla., s&.Jas de dlssecçao 
para anatomia descriptiva, anatomia topographica anatomia pathologlca, cli
nicas medica e cirurgica, e. officina.s de ferrador. 

III - Nos institutos de ensino profissional, além do que prescrevem as 
allneas a, b e e do n. I, no que Jhes fõr peculiar, a inspecç~ verificará si 
as officinas estão montadas de maneira a produzir o maxlmo rendimento coD> 
o n -.lnimo dispendio, de accôrdo com o.s modelos mais apevfelçoadoS, ou melhor 
adaptados â.s respectivas condições locaes. 

IV - Nos postos zootechnlcos, horas, estações de monta, fazendas-'ll1oile· 
lo a inspecção syndlcará: 

a) si existem reproductores em numero s ufficlente, todos de raça pura 
de pedjgree, de accõrdo com os typos e raç;as que, para cada zona. do pa1z, 
tenham sido preconizadas pelo serviço doe Industria Pastoril; 

7?) si os pastos s~ abundantes e est~ divididos; 
c) si ha pastos artificiaes e apparelhos para a conservaç~ das for

ragens; 
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d) si os diver'sos sa.brigos dois anirn:ales estão ;feitos de accôrdo com os mo-
dielos estabelecidos pelo Serviço de Industria PaBtoril; 

e) si ha baruhoeiro ca.nrapatecida; 
f) si ha pessoal habilitado tanto em zootechnl:a. quanto em Veterinaria; 
g) si existem as neces.saJTias dependelllCias ,para o serviço, de mon!Ja, pe-

zagem dos animaJes, tratamento medico e cirurgico, isolamento; 
h) si ha habitações hygieni<:as para o pessoal. 
V - Nas escolas e academias de comm.ercio, a inspeccão. se cell'tifiCiaJrá 

da exi•stencia. de laboratorios e gaibinentes, !Conforme forem os curso·s e as 
especializações, observadas no que lhes disser respeito, as alíneas a, b e c do 
numero I. 

VI - Nos institutos de chimica, além das V'e'Tificações •presC!riptas, no 
que lhes fôr veculiar, nas alíneas a, b c c do n. I, ai in.spocção se fará com 
o maximo vigor, no sentido de ave.rigua,r si os diversos gabinetes pa,ra os 
estudos de chimica, de physica e d•e elect1'i!cidade, e•stão montados com todos 
os apparelhos necessarios e são assídua e proveitosamente frequentados. 

V:II - Nas associações e nos syndicatos ruraes, a inspecção ord~da 
pelo Ministro .partt verificar si a subvenção IJ)óde ser concedida, syndicaJrá si 
os 213 desse auxilio se destinam, de fa,cto, ao custeio de material oestrictamen
te ag.rario. 

Paragrapho untco. Em todos os estabelecimentos a QUe se referem os 
ns. I VI do pTesente artigo, deverão ser' verificados com especial cuidado, 
as !COndições de salubridade dos trabalhos e estudos que nelles &~ realizam, 
sem o que, mesmo satisfeitos os outros •requisitos, as S'Ubvenções não poderão 
ser concedidas. 

Art. s• Os teetabelecimentos ou so·ciedades subvencionadas pelo ll.V.[inisterio 
da Agricultura serão inspeccionados, nos term<JtS do art. 4°, pelo menos duas 
vezes opor anno. 

Paragrapho unico. Ve!'ificada qualque.r irregularidade na applicaçã.o 
da subvenção concedida, o estabelecimento ou sociedade que nessa falta tiver 
incoorrido, além das outras penas de dir'-eito, não poderá durante cinco annos 
receber nenhum auxilio pecunia~·io do Ministerio da Agricultura. 

Art. 7• Rlovogam-se as disposições em contrario. 
•Sala da,s sessões, 8 de Agosto de 1922. - Graccho Cardoso. 

Pende do Pa1·ecer. E' a nota da Bynopse. 

Instituto da cidade de Teffé 

Justificando na sessão de 8 de Outubro de 1922 1/llncL emen
aa ao projecto de orçamento da agricultw·a, de 50 contos ao 
instihbto de eduCação profiSsional ?n,a.nt'!do na ciclade tle Terte 
(Amazonas) pel.a Oong1·egaçéio do Espirito Santo, assim 
taZZo1~: 

D Sr. Aristides Rocha: - Slr. Presiderute, ean unna das nossas ultimas 
sessões, no desempenho de honrosa .missão a mim ·confiada, tive occasião d'e 
depositar sobre a. mesa um requerimento de monsenhor Miguel A. Bar.rat, 
prefeito apostolico do rio Solimões, Tequerimento ess=- que foi mandado â. 
Commissão de .Finanças desta Camana. 
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No alludido requerimento o illustre prelado solicita do Congresso Nacio
n a l a dadiva de uma subvenção annual, que faJCilite a manutenção e o desen
volvimento da casa de educação pr.of\lssional, mantida pelos missionar'ios do 
E sl}irito Santo, hoje sob a esclarecida e operosa direcçãQ de monsenho~r Barre.t. 

Faz 25 annos que os missionarios da congregação do EspLrito .Santo 
chegaram á c idade. de 'D:~fiê, á mar'gem do Solimões, no Estado que tenho e. 
honra de :rep:resentalr . O intuito essencial da missão e ra a ca;techese das in
numeras tribus ~ndigenas, que vagueiam pelas marg:ms do Alto Japllir'á . Mas, 
teve de ser modificado o prog\ramma dos missionar1os, porque sendo o J apurá 
·um dos :mJais doentios rios do Amazonas e sem nenhuma communicação com 
o exterior, necessrurio era fundar .nas proximidades do local uma base de 
cperações de onde a cateoh•ese devia irradiai'-se .por todo o J apurá . 

Foi a;ssim que em 1897 os missionarios da congregação, do Espírito .Santo 
estabeleceram-se de modo definitivo na longínqua cidade de Teffê, alli fun
dando uma escola ag1ricola e profissional, na qual pudessem. ser instruidos 
por esses .benemeritos apostolos da missão do Espírito Santo. 

Ao tempo desse estaJbelecimento, contava a missão com o auxilio d~ 
60:000$, que l-he havia destinado a Assem'bléa Legislativa do meu Estado, 
palt"a o ,effeito da mel·hor Tealização dos trabalhos affecws aos valorosos 
missionarios do Espírito Santo . Mas •e1sse auxilio teve de desapparecer, por
que o Amazonas está na dmpossibilidade material de o manter em seus orça
m<cnt.os. 

Factores economicos varios, cada qual o de natureza mais impocrtante, 
<.o ntribuia'am para a situ ação de de9fa;Jlecimento do Estado qwe aqui represen
to. Não foram simpLesmente as administrações mal o1-·ientadas, como sem co
nhecimento de causa proclamam os nossos censores, que reduziram o Amazo
nas aos tristes dias de hoje. Factores multiplos, repito, oontribuiram para a 
dolorosa crise oeconomica e financeira que o Estado vem atrav essamdo. Não ê 
difficil apon tal-os: 

A baixa do seu prim ei,ro producto de exportação - a bo~rracha - origi
nada, de um •lado, pelo excesso de producção oriundo elas graJndes plantações 
do Oriente, de outro, pelo descaJSo, pela indiff~rença criminosa com que o 
Governo !brasileioro ·tem encarado o p.roblema da valorização da gomma-elastic!l 
lJre.sileira, foi o elemento ·Primordial do assombroso desequilibrio dos nossos 
orçam•entos; a bor~r<l!oha, que outrora teve a elevada c otação de 8S a 1'7$ por 
kilogramma cahiu hoje ao preÇo de lS a 2$0 00! ! ! 

O encarecim,ento dos .generos de primeir'a necessidade; 
As endemias de modalidades vrurias; 
As obras do nordest!i:l, occasionando um V'eQ'dadeiro exodo da população 

da Amazonia, que teve passagens gr atuitas par a transportar-se :ao Cear'á -
tudo isso 1Jrovocou o abatimento economico e 'financeLro do Amazonas, tra
zendo, como consequencia, o an.niqullamento de grandes iniciativas publicas, 
e particulares•. 

No emtanto, Sr. Presidente, quando tudo se desmorona e cahe, quando 
os e.spirito-; mais optimistaJS deixain-se apoderar pelo desalento, os missio
narios do EspLrito Santo, em Tefi'ê, de;silludidos do auxilio dos homens mas 
certos do 1ampruro de Derus, cada vez ma:is tr'a'balhavam, desenvolvendo a 
missão, cujo •progr esso se aocentuavam , aJpezar de tudo, e, bem assim, o 
Asylo Orphanolog ico de EducandO<S Artific•es >e Lavradores, a seu can·go. Quem 
q~~r que ten~a _ perlust~r·a;do. a.qUJellas 'PaJragens, quem q u er qu e haja = dia 
VIsitado as IMISSoes, no Município de T effê, não negará certamente que a obra 
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civilisadora. <laquelles homens merece fõre. de duvida, a attenção e o auxilio 
dos poderes ·publi-cas . O a mciiio que devia ser proprr-iam·ente estadual, falhou, 
por'que as condições do Estado não comportam mais estipendiarr- essa obra de 
altTUismo e dedicação uma vez qwe o Amazonas com uma despeza forçada 
de mais de 13 . 000 co·ntos annua;es•, nem arre.cadan.·á este anno quantia supe
rior a tres mil contos de réis ! ! Esta a ~razão .por que o Estado viu-se na 
contingencia dolor'o.sa d•e ret!ra;r de todos esses estabelecimentos as subven
ções que, de certo modo, iDJCentivavam o tra;bal•ho de todas as missões, quer 
no Rio NegJro, no •Solimões, ou em outras .paragens do seu territOirio. 

O SR. DoRVJIL PoRTO: - Independentem·ente da c1ise financeira que abate 

0 Amazonas, e que V. Ex . descreve com verdade, a instituição do Espiritu 
santo, no município de Teffé merece apoio dos podoces p·ublicos, porque 
reaJiza uma obra eminentemente nacional, qual a 'de dar á juventude pob1·e a 
educação moral e profissional. Si, .poi.s, tal instituição existisse no interio~ 
de Goyaz e ele Matto-GI,"osso, 'OU ele qualquer outlro Estado da Federação, me
~receria, igualmente, o apoio do Governo. (Mttito btmt) . 

O SR. ARISTIDES R om$. : - O que é necessario sa;lientar é que sõmente 
agora a Missão pede '11m auxilio, depois ele muito haver feito oerrn .prõl da 
educação dos •selvico·las e do adiantamento de toda a zoitlla onde exercitam os 
pad!l'es que a compõem o seu sacerdocio e após a fundação dos melhores cur
~os profissionaes . 

Alem d-as officiruas ele marr-ceneiro, ferreiro, alfaiate, e sapateiro·, mantidas 
desde o principio, foram •succe.ssivamente creadas .mais as seguintes: em 19ü0, 
montavam os padroo do Espi.rito Santo a inclustria de ceramica, ra.bricando 
tijolos, telhas e ladrilhos; em 1902, installavam um descascador e uma. prensa 
mecanica, pan·a o fabrico da farinha d•e mrandioca; em 1905 colh•endo o cacão 
de toda aquella zona, elles o manufacturavam, installando uma fabrica de 
chocolate; em 1912 fundavam urna !fabrica de vinho de cajú; em .1916, um 
moinho de milho; em 1917 uma turbina a vapor para o fa:brlco do assucar; 
em 1920 creavan1 uma secção de cortumo, e em 1921 construía m ·um poderoso 
forno mecanioo para fen'o •c uma pequena sel'raria para aprendi;,:agem 11a 
escoia . 

o SR. EPHIGElNIO DEl S.ü>LES: - E é a rruelhor que •e::\.'iste naquella região. 
o SR. ARisTIDEs RocH\A: Todos esses a,P']JareLhos, movidos a vapor, 

teem proporeionado o maiorr- incremento ãquella 2lO•nra eclu<!ando perto de 400 
rreanço.s pobres, que 'estariam naturalmente votadas ao vicio e á inutilidade, 
si não fosse a acção patriotica desses be nemeritos que civilisam o interior
da Amazonia . (Mt~ito bem) . 

A :Escola Agri·cola e PII'ofissional, ê trulvez, a mais util que exist-e no 
Amazonas, e sobreleva á Esco.la de Aprendizes .AJrtifices m ·antida pelo Go
verno Federal, porque esse instituto de ~educaçã.o profissional não tem uma 
insta!lação adequada aos seus fins, ll'azão .porque ha po.ucos dias o illustl'tl 
deputado Dorval Porto e eu tro<!avamos idêas pa;ra, em commum a:ccôrdo 
com os nossos collegas de bancada, apresentarmos ao orçamento da despeza. 
do Ministerio da .Agricultura uma em en da, no sentido de autorizar 
o• Governo Federal a conffiruir um edifício onde vudesse ser' insta!Lada a Es
cola de Aprendizes krtifices <lo nosso •Estado, que occupa actualmente uma 
dependencia da Penitenciaria, co=eillda a titulo precario pelo Governo do 
Estado e já por este II'ecliamacla . 

Ha poucos dias, como prova authientica de tudo quanto >estou allegando 
a prõl daque!la instituição de ensino, recebi uma ca;rta do benemerito bispo 
tlo Amazonas, D. J oão Lrineu J offely, ele quem sou gna.nde adJmirador e &e-
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-::otado amigo, pooindo que eu e os m e us companheiros de r epr esentação nos 
solidarisassemos em torno de ca usa santa, patrocinada por monsenhor Barra t , 
cause. que elle esposava, que considerava tambem sua, porque, em visitas 
succes.sivas a Teffé e li. m issão do Espírito Santo, tJestemunh ara o alto valor 
da obra . .. 

0 SR . EPHIGENIO DEl SALLEJS: - Testemunho valiosíssimo. 
O SR. ARISTIDES RocHA: - ... qu-e~ julga digilial do maior aJpreço e de todo 

o auxilio por pan'te do Governo. E assim é realmente . 
A 'Escola Agricola e Profissional da Bocca do Teffé é, t~alvez, a obra de 

major uti>lidade no Amazonas. O v i•si tante que passou 1pelas "IMissões", depois 
doe constatai' de visu tudo o que os missionarios !Nreram em 25 annos, com o 
insignificante auxilio acima alludido, fica deveras, maravilhado, e pôde en tão 
mais facilmente fazer uma idéa de quanto haveriam feito, ou de quanto fariam 
ainda s i o Governo do Estado ou da União lhes propo!Tcionasse algum auxilio. 
Conv~m dizer de passagem que a idéa da catechese. do Japurli. não ficou es
quecida; não só o J apurli., desde as fronteir as com a Colombia até a foz , come 
o Solimões, de F1onte-Bôa â foz dos Purús, os rios Copeá, Badajós, Piuriny, 
Jutahy, Juruli. e afflue ntes são regulaJmnent~ visitados =d:a anno pelos mis
s ionarios do Espírito Santo. 

Mas a Escola Agrícola e Profissional da Bocca do 'I'eff€ não é a unica 
obr'a importante a assignalalr . Em 1•911, jli. os padres lançavam as bases de 
uma outra instituiçã<> de g>rande utilidade, mesmo em Teffé . Fallamos do 
Oollegio S. J osé, cujo programma de ensino comprehend~. além dos cursoq 
primaria e secundaria, um ·cu>rso commerc:ial, facilitando assim aos paes de 
família do interiOtr. a edlllcação dos seus filhos, poupando-lhes os grandes em
baraços da manutenção dos mesmos n as escolas da Capital. Este empn::!hendi
mento absorveu dez annos doe trabal•hos, interrompidos mais de uma vez pela 
imposSibilidade de wmcer obetaJculos occasionaes. Foi, pois, aos poucos que 
o mag>nifico edifício do Collegio SãlO José poude ser construido em condições 
a preencher os fins a que se destina, send,o inaugur'ado 1em 1920, sob a oom
petente d,h·ecção ão Rev. Padre Manoel d'Alencar, sacordotê da Congregação 
do Espírito Santo e ex-alumno, da Escola Agrícola da Bocca do Telffé, t endo 
cmno adjunto o professor Isidor'o G . de Souza, tam·bem r::!x-a lum no dtas Mis-
3Ões. Convém notaJr que na c onstrucção do predio os opera~·ios eram quasi 
rodos ex-a lumnos da -Escola Agricola e Profissional. O c urto período de exis
tencia do collegio S. José tem 'Sido assignaltado por uma série doe victorias 
que lhe teem valido ~reputação desvanecedora, salientando-se a publicação de 
·Lima r evista bi-mensal, editada .em typographia, propria. 

Fina lmente , obrM n ãG menos meritorias são o Collegió para creanças 
ão sexo femini.no e o Dispensario-Ho:spita;], uma e outra em v;~spe<nas de serem 
inaugwradas e da autoria dos m.nssionar:ios a que me v~mho a lludindo, e que, 
desinteressada e piedosamente, veem !J).restando li. civiUzação o .mais efficienttl 
<!oncurso, fazendo j1ís ao merecido conceito em que são tidos . 

Faria, !POrtanto, um appello li. Cam<'lil·a dOIS Srs. D eputados, no sentido da 
apoiar a enrendia que a ibancada amazonens-e~ apresentará, consignando no 
orçamento da Agricultura uma verba de 60:000$000, como subvenção ao 
esta:belecimento a que alludi. 

A petição do Monsenhor Bai'Irat fo i enviada li. Commissão de F1inanç-as; 
mas como em ·pr'ojooto autonom o transitaria de modo lento nos differentes 
tmnos da nossa e da outra Casa do Congresso, asse.ntli.mos, nós da bancada 
a.mazone:nse. offerecer essa emenda ao o~·çamento do Ministerio da Agricultu
ra, destmando uma pêquen a consignação, para a uxilio do estabelecimento 
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de instrucção e -educação dos selvicolas em uma região hoje quasl ab'andona
da pela incuria dos pode.tx-s ·publicos. 

O Sn. EuRico VALLE: - lsso, alem da; mau; porque o Amazonas não 
tem um patronato Agrícola. 

O SR. ARisTIDE& RoCHA - Tenh~ concluido. 'Muito bem: muito bem. O 
orador e cttmp?·tmentado). 

Organisação do ensino agricola 

Em 21 de Outubro de 1927 o Sr. Graccho Cardoso ap1·e
oont011. cí OamGira o seguinte p1·ojecto àe lei Q1U3 autoriza a. 
Govento a promovm· a o1·ganização do ensino ag?·icola. e dá 
outras 11rovúlencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a promover a organização do ensino 
agri~ola extensivo, subdividindo, para esse effeito, o territorio da Republica 
em tantas zonas quantas, a seu juizo s-e tornarem necessarias, tendo em conta 
as respectivas peculiaridade.s agronomicas, industriaes e demais elementos 
aprecia veis: 

Paragrapho unico. As subdivisões regionaes do ensino extensivo serão 
attendidas pelas escolas especiaes e praticas porventura existentes e por 
agronomos regionaes exclusivamente incumbidos deste mistel". 

Art. 2.0 O ensino agricola extensivo constituirá uma direcção especial de
pendente elo Ministerio da AgricU/ltura, Industria e Commercio. e terá por 
objecto: 

1•, desenvolver nas creanças o gosto e inclinação para as profissões agrí
colas, familiarisando-as com os trabalhos do campo e o conhecimento das 
plantas, animaes e industrias regionaes; 

2°, c::mtribuir por todos os modos aconselhaveis a completar a instrucr.ão 
e o tirocínio praticõ dos agricultores e demais pessôas interessadas nas fainas 
agrarias. fomentando o adiantamento agrícola e pecuario e o aperfeiçoamento 
daa pequenas industriaes. 

Art. 3. 0 O ensino agrícola extensivo comprehenderá: 
a) cursos temporarios para creanças e adultos; 
b) cur~o3 de praticas agrícolas; 
c) t>scolas ambulantes e cursos a domicilio; 
àl reuniões e conferencias, excursões a estabelecimentos modelos. esco

las 1lraticas, estações experimentae:s. campos demonstrativos. usinas, fa
bricaq, etc . ; 

e) serviço de informações e divulgação; 
f) -experiencias por cooperaçã.o; 
g) conct:rsos, exposições e feiras regionaes; 
h) estímulos a associações e syndicatos agrlcolas. 
Art. 4. 0 Os cursos temporarios se constituirão nQ inicio do anno escolar 

ordlnario e serão de preferencia estabelecidos nas escolas primarias esta
duaes, mum;;1paes ou particulares, mediante p'rêvio entendimento com a auto
ridade competente. 
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Art. 5. 0 Ditos cursos a:brangerão uma .série de lições ou themas adequa
dos á facil comprehensão da intelligencia infant~l, directamente relacionadas 
co·n as pccularidades agrícolas e industrias da região. 

§ 1. 0 A duração annua dos cursos será de trinta horas no mínimo, termi
nando os mesmos com uma prova escripta facultativa sobre a materia submi
nistrada, premiados os alumnos que nessa prova melhor aproveitamE'nto 
reveJarem. 

§ 2. 0 ensino nos cursos provisorios será fundado sobretHdo, na obServação 
dos factos e nos met:hodos inóuitivos. 

Art. 6. 0 Nenhum curso temporario poderá ser inaugurado sem a in
scripção prévia de quinze aspirantes, no mínimo. 

Art. 7. 0 Os cursos para adullos não serão tambem de menos de trinta 
horas, podendo os programas variar de coruformidade com a duracão do curso, 
e importancia dos themas objectiv<UJ.oa, e sendo licito instituir-se mais de um 
curso no mesmo anno para cada escola ou estabelecimento, escolhidos os pe
ríodos C!e menos actividade agrícola. 

P:-tragrapho unico. Taes cursos serão ministrados sempre que possível nas 
escolas de agricultura especiaes ou praticas, campos de demonstracão, con
sistindo em simples conversação amistosa desprovida de technicismo. e ao 
alcance de todos devendo taes praticas chegar a resultados de immediata 
applicaçã'O nos trabalhos da época (lavras das terras, semeadoras, colhei
tas, etc.). 

Art. 8° As sociedades, associações ou syndicatos agrícolas, sempre que 
e-stiverem estabelecidos em centros ruraes, poderão requerer a installacão de 
cursos temporarios para creanças ou adultos, nas respectivas sédes ou campos 
demonstrativos. 

Art. 9. 0 Os cursos de praticas agricolos serão creados no inóuito de sup
prir a esc~sez dos methodos praticas de cultura racional dos trabalhadores 
&gricoilas ou lavradores que desejarem se instruir mai::; convenientemente, 
ao-arca de determinados processos agrícolas ou pecuarios, podendo ser nelles 
admittidos até analphabetos. 

Paragrapho unico Os alludiclos cursos serão organizados nas escolas pra
ticas ou especiaes de agriculbura, postos zootechnicos, fazendas modelos, etc., 
por cccasião das ferias escolares ou em outro ensejo mais apl'opriado, de
vendo te;· inicio no mínimo com quinze aspirantes, sendo quarenta o numero 
maximo ele inscripções para cada curso. Ditos cursos, serão de trinta lições, 
podendo ser organizado mais de um annualmente. 

Art. 10. Terminado o curso de .Praticas agrícolas poderão os aspirantes 
requerE'r provas de competencia, sendo-lhes passado, segundo as habilitações 
que realm&nte demonstrarem, attestados de suflficien cia . 

Art. 1.1. Por solicitação do Ministerio da Guerra poderão ser creados nas 
regiões militares cursos praticos agrícolas com o !fim, de ins truir os conscri. 
ptos nos conhecimentos e trabalhos elementares de agricultura e pecuaria, os 
oquae;; ifunccionarão nas sédes dos respectivos regimentos ou batalhões. 

§ 1.0 Os cursos por essa fôrma constituidos 'POderão ter o caracter perma
nente, quando os regimentos ou batalhões militares dispuzerem de terrenos 
e recursos que possam permittir a organização de um campo agrícola de
monstrativo . 

* 2.° Como complemento 1i. instrucção agrícola doos conscriptos, findos os 
cursos de praticas agrícolas serão as lig.ões ministradas compe.ndiadas em fo
l-hetos, as quaes serão p,companhadas do maior numer,o de peças illustradas 
possíveis. 
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§ 3. 0 T erminado cada curso o agronomo delle incwnbido enviará á auto
ridade competente, dentro dos dez dias subsequentes, um relataria noticioso 
acerca dos resutlta.dos das lições praticas ministradas . 

Art. 12. As escolas ambulantes terão por mister diffundir n..as populações 
ruraes o conhecimento dos methodos agrícolas, pecuarios e industriaes aper
.feiÇ(lados, levando-os mediante lições intuitivas e praticas, a cada fazenda ou 
propriedade. 

§ 1.• A instrucção disseminada pelas escolas ambulantes será seguida, ao 
mesmo tempo de demonstrações in loco, conforme o objecto da pratica ou 
lição. 

§ 2.• Os agronomos encarregados dessas escolas serão Q'brigados a investi
garem as condições agrícolas· e economicas das regiões percorridas. já lnda
ga.ndo as causas que obstam o seu desenvolvimento, já estabelecendo o vin
culo que deve existir entre os agricultores, criadores e industriaes. e o Ml· 
nisterio da Agrict.L:tura, Industria e Commercio. 

§ 3.• Poderão ser tambem estabelecidos cursos a domicilio. por meio de 
correspondencias quinzenaes ou mensaes. 

Art. 13. As contérencias agrícolas attenderão essencialmente ás condi
ções de cada localidade> ao seu grão de adiantamento e industrias prepon
derantes, procurando quer mel·horar, aperfeiçoar os method!os, systemas e co
nhecimentos já adquiridos, quer vulgarizar os novos processos alcançados 
pela sciencia agronomica experimental. 

§ 1.• Os Donferencistas aproveitarão as reun115es agrícolas locaes, a oc·· 
correncia dos dias festivos, para a divulgação de observações .feitas na loca• 
!idade, ou região, mediante a livre participação da assistencia, de modo a ser 
o assumpto debatido pe!os que o desejarem. 

§ 2.' Tooas as conferencias a se etfectuarem durante o anno deverãC! 
ser previamente submettldas â, censura, e approvadas pela direcção do en
sino agrícola extensivo. Em dezembro far-se-ha a discriminação das localida
des e dos themas a. serem desenvolvidos no anuo seguinte. 

Art. 14. Os agronon~os regionaes organizarão pelo menos duas veze.!: :no 
anno, com agricultores, criadores e pequenos industriaes, excursões ou visi
tas aos estabelecimentos modelos, escolas, estações experimentaes. fabricas e 
usinas principaes e pr·opriedades agrícolas particulares mais notaveis. subml
nlstrando explicações elementares d e modo a esclarecer o.s visitantes sobre as 
van tagens e necessidades dos aperfeiçoamentos que observarem. 

Art. 15. As estações experimentaes, aprendizados e patronatos agríco
las, postos zootchnicos, !fazendas I~odelos da União ou por esta subvencio
nadas, são obrigadas a responder por escripto ás consultas venbaes ou pelo 
correio e telegrap-ho que lhe.s forem feitas pelos agricult-ores, criadores e mais 
pesso::ts interessadas em assumptos agronomicos ou industriaes . 

Art . 16. O Serviço de Informações do Ministerio da Agricultura remettel'á 
aos agrdnomos regionaes todas as pub(licações que tenham por .fim divulgar 
resultados de 'interesse geral, principalmente as que versarem sobre praticas 
agrícolas, pecuarias e industriaes, em numero suf!ficiente a 'lima distribul<:ãs 
methodica, pelos )Jroprietarios, nas localidades ou zonas circumscriocionae!. 

Puragrapho unlcu. As con ·ullas, pedidos de informações. solicitaç~!! de 
l!.scrlpção para o recebimento de pu'blicações, folhetos e quaesquer impres
sos, deverão ser feitas, pessoalmente, com especi.ficaçõ"es do nome. pro1'issão 
e domicili·o. 

Art. 17. As experiencias por cooperação terão por objecto interess~tr os 
agricultor!'!! "! Jndustriaes na iniciativa de investigações tendentes ao aper
feiçoamento da prod'l.lcção 1ocal. 
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§ 1.• Os campos de experiencia por cooperação serão tão numeroso.'! 
quanto possivel •seja organizat1-os, â. vista das solicitações recebidas. Deverão 
-variar, porém, quanto â. constituição e com<posição do s6lo. afim de que de 
um mesmo ensino resulte a maior somma de cornPl'OVações dif!ferenciaes. 

§ 2.~ Nas experienclas por cooperação, o Governo concorrerá apenas com 
o technico incumbido de orientar os trabalhos, as sementes e ingredientes de 
Iaborator!o, si necessar!o. 

Art. 18. Nas localidades que melhores con dições o.fferecerem. os agro
nomos z·egionaes tomarão a inicia tiva da realizaçã.o de expositores, concursos 
e !eiras annuaes de productos agrícola:;, pecuario::~ e industraes. no intuito 
de incrementar o melhoramento dos processos de exploração agronomica. 

~ 1.0 Sempre que fôr possive1 os concursos, eXPosições e feiras, deverão 
ser organizados em estabelecimentos do Governo Federal ou estadual ou ~éde 
de associações agronomicas locaes. 

§ 2.• As exposições agronomicas poderão ser permanentes ou temporar:!as. 
As permanEntes terà.Jo por intento a forma(;ão do museu regiona1 nos esta
'beleclmentos agrícolas, devendo servir para o ensino objcct!vo dos productoe 
originarias e seleccionados da zona. 

Art. 19 . As escolas ambulantes, a lém da funcção que lhes é attribuid8 
:ficarão encarregadas de fazer a propaganda sobre os proveitos e fecund.S 
Influxo da mutualidade agricola. 

Art. 20. Concomitantemente com os fins a que attende este projecto, 
expressos no art . a• e alineas, fica instituido o regirnen de pequenos cursos, 
sobre assumptos especializados, como adubação, rotearea, molestias dos ani
rnaes dome;-.ticos, avicultura, apicultura, trato dos pomares. lacticinios. ;:oon
:!iervaçã<' de estradas, contabilidade agricola. 

Paragrapho unico. •.raes cursos realizam-se em cada municipio. mediant~ 
solicitação dos interessados, em numero minimo de quinze e tendo duraciio 
maxima de s(lis dias. 

Art. 21. O Governo formará o quadr.o de agronomos regionaes e techni
co3 do ensino agric?la extensivo, aproveitanc1o os que jii. existirem no Minis
teria da Agricultura, Ind;1strla e Commercio, sem prejuízo dos respectivos 
serviços. 

Art. 22. O Governo, pelo Ministerio da Agricultura. Industria e Com
mercio, providenciará sobre todos os elementos que se tornem necessarios á 
orgar-ização dos cursos e serviço3 cons:antes da presente lei. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das se3sÕe!>, 21 de outubro de 1927. - Graccho Oardoso. 

Motivos do projecto 

Não se discute a actuação consideravel que os pod~res publicos exer, em 
sobre o progresso agrícola, bem assim que é o progresso agricola que maior• 
mente concorre para consolidar a prosperidade economica das nacões. tanto 
essas cousas passaram a representar verdades axiomaticas. 

Certo, al:-rir estradas, multiplicar vias-ferreas, appa.relhar portos, melho· 
r-ar as intercommunicaç;ões fluvlaes, proporcionar justiça e meios de subsls
tencia aos . elementos que c::oncorrem de outras terras á formaç:ão d3 nossa 
naclonal'dade, organizar o t.:redito sob a base de cooperação commerclal e in· 
du.strial na defesa dos interesses ruraes, e promover o barateamento do con• 
sumo e o melhor rendimento do trahalho, constituem <factores por excellencla. 
Acima, porém, de 1vdos elles domina a systematisação e generalisacão do 
ensino technico profissional. 
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Nestes dous uWmos lustros algumas pedras temos lançado para o le
vantamento das raredes do edifício que ha de te:· como remata. no futuro, 
a estruc turação integral do enEino profissional agrícola. 

Possuímos escola superior de agriCIUltura, estações experimentaes. apren
dizados e patronatos agrícolas, campos de demonstração, mas qualquer que 
tenham sido o:; resultados, não podem deixar de offerecer grandes falhas 
lacunares, por lhes !faltar n espírito pedagogico, espírito de harnwnia. de 
relatividade e de conjuncto. 

Oomo quer que seja, porém., alguma causa existe no sentido da insh'llcção 
agrícola escoJ•ar, não se podendo negar 'Uma certa influencia exercida TJelo 
preparo das intelligencias jovens na evolução, em•bora demasiado lenta. ainda, 
dos nossos process-os agronomicos. 

Onde {;1uasi naJda de ãpreciavel se ha feito é no tocante á instruccão B.o"Ti
cola do homem rural. Chamem-no operaria ou tra'balhador. Mas <> que com 
esse designativo queremos nomear é o individuo do campo que já não pôde 
concorrer á escola, seja que a idade o impeça, seja que as imposiç:õ'es do tra
balho diario não o permittam. :E pensamos que em relacão a esses cumprem 
não sejam menores os cu.idados e as preoccupações do Estado. A .toaos deve 
elle levar os conhecimentos dos novos mebhodos adquiridos pelo adiantamento 
de sciencia obtida nas perquirições d·os seus estabelecimentos experimentaes, 
das machinas que r ea,lizam maior e mais esmerado trabalho dentro de menor 
tempo e esforço empregado, o uso das sementes seleccionadas, dos adubos e 
fertu:s3.ntes chimicos, os melhores sysiemas a seguir ácerca da saude, cz-ia 
e engorda dos anima,es domesticas, a maneira de ordenar e orientar as :pe
quenas industrias. 

De a·eferencia á creança, a propria escola não basta, sendo preciso que a 
educação profissional continue na. granja ou fazenda .paterna. e simultanea
men te que encontre o meio susceptível de contr1buir á formação da sua men
talidade ou de P.ncarninhar-l•he as aspirações para as can-.eiras ruraes. 

O governo assaz concorrerá para a propulsão desse factor tão efficiente 
quão imprescindível, procurando attrahir a attenção do met~Ino para as ope
rações culturaes da terra, inculcar-lhe ·á intelli.gencia mal desperta as vir
tudes e compensações materiaes do traball'ho. ha:bitual-o, emfim. com as plan
tas, QS animaes domesticas, as industrias agrícola~& da região. 

Até agora não temos comprehendido que missão salutar e culminante 
cabe, nesse particular, á escola rural 'Cle primeiras lettras. Não é s'llfficiente 
já o dizíamos em 1907, no projecto que então apresentavamos á Camara dos 
Deputad-os instituindo o ensino n acional agrícola e veterinario, que a escola 
de primeiras lettras limite a sua finalidade ás noções elementares da educa
ção geral primaria, sem que tome .sobre si tambem a tarefa de iniciar a 
creança nos rudimentos das s uas futuras necessidades, persuadindo pela in
tuição e pelo exem~lo. A agricultura antes de ser ensinada é mister que 
seja comprehendida, e nenhum instrumento mais .precioso para isso que a 
escola primaria. Em part e alguma o ensino profissional, qualquer que seja 
o raro{) quo se pretenda, deixa de ter por alicerces esse fundamento. Por isso 
mesmo que é o mais positivo, o ensino tec11nico reclazna ser o mais integral 
de todos. 

Assim. tanto o encaminhamento systematico e progressivo da creança 
para os Javores do cam.po, como a instrucção do homem rural. o;perario ou 
trabalhador, se concatenam, exigem methodos e maneiras especiaes de 
ensino. 

Dahi o vasio immenso a cumular pelo "ensino agricola extensivo". assim 
denominado, não consoante á extensão dos conheciment-os . que concretisa e 
abarca, mas em virtude de sua di.ffusão e generalização pelas massas ruraes. 
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o seu verdadeiro conceito é dest'arte exteriorisado por um i1lustre pro
fissional: 

"O eneino extensivo agricola representa para nós outros a fórma de ex
tensão universitaria de maior amplitude e a que offerece maiores var:ia<:ões, 
justamente pelo facto de revestir o caracter eminentemente popular e essen
cialmente adaptar-6() aJOS diversos meios e producções regionaes. Antes de 
tudo deve ser pratico ~ por missão principal rP.solver immediatamente os J)ro
blemas que se lhe apresentem, não só dando provimento a necessidades 
actuaes, como levando o conselho mais opportuno e a indicação mais preferí
vel ás questões que faY-em o objecto da producção agropecuaria onde quer 
que ·taes esclarecimentos falleçam". 

Sem pretendermos tel-o inventado, por vir de muito longe. não d~ixa
remos com tudo de propugnai-o. 

No estado social moderno a riqueZJa economica depende de que o trabalho 
evolúa pela transformação do trabalhador . Engenhemos as reformas que 
bem quizermos, melhoremos, por exemplo, a technica agronomica. introduza
mos os in·ventos mais recentes, fundemos gabinetes, laboratorios, museus, 
estações experimentaes, ponhamos a ;J'unccionar os apparel·hos mecanicos mais 
nlmiarr::ente acabados, tudo será debalde sem o preparo rudimentar daquelle 
que lavra e semeia o solo; se a mente de operaria agrícola não estiver de 
3llgum modo desbravada para que .possa ter a noção das operacões que 
realisa. 

Ha a vbl;<ervar ainda que pa!z de immigração, estamos constantemente a 
receber o affluxo de elementos exoticos que se incorporam á. lavoura nacio
nal. E sses elementos ha uriram o conhecimento de meios inteiramente dl
versos do n o:::so, exigindo praticas egualmente correspondentes. Muitos delles 
até exerceram, lá fóra, prcfiss.ões estranhas á que se entregam ao chegar 
ao Brasil, seduzidos pela fascinação da terra. 

Releva, por conseguinte, que logo de começo encontrem os elementos em 
virtude dos quaes possam reformar os methodos que trouxeram ou granjear 
os de que carecem em face das novas circumstancias· que lhes antolham. 

O projecto que formuiJamos reunindo e systematisando distinctos pro
cessos de instrucção technica e pedagogica, busca resolver um problema vital 
na nossa economia, qual seja a 1·a1Ucação ào inàiviàtuo rural· ao trabaLho 
rural, o que só se chegará a conseguir com a l!Jjuda do espírito agricola. o 
h abito, a educação do gosto e da vontade, o exemplo, a disseminacão das pra· 
ticas agronomicas larga e intensamente diffundidas. 

Sala das sessões, 21 de outulbro de 1:927. - 01-accho Oardoso. 

As Oo1nmissões de Agri01tlt1~ra e Finanças ainda não (!is
~eram. sobre o projecto. Assint dia a Synopse. 
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Ensino. Commercial 

(Varios projectos) 

1919 ... 1927 





Escola Commercial da Bahia 

Em 1• de Outubro de 1919 o Er. L eoncio Gfl,lrão apre
sentou á Oama1·a o projecto de Zei q~Le considem '!Valides os 
exames prestados nos cwrsos mantidos pela Escola Com
mcrcial da Bahia, Escola Pratica do Commercio de S. Pa~Llo 
e .Academia de Commercio do Rio de Janeiro. 

Art. 1.• São considerados validos para todos os ef.feitos os exames urest~·· 
dos nos cursos mantidos pela Escola Commercial da Bahia, Escola Pratica 
do Comrnercio de S. Paulo e Academia do Commercio do Rio · de Janeir~>. 

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

O Congressq Nacional, pelas leis ns.. 1.339, e 1.423, respectivamente de 
de janeiro e 27 de novembro de 190·5, ·declarou de utilidade puvlica - .A.ca

clmnia do Comm61·cio do Rio de Janet?-o, a Escola Pratica do Commercio de 
S. Pau.lÕ e a Escola Contmercial da Bahia, para as q uaes estabeleceu dous 
cursos mencionando as materias componentes de cada qual (e em maior nu
mero, até. de disciplinas que as do programma do Oollegio Pedro II. qut.> 
serve dt. padrão para os cursr,s preparatorios), denominando a um de cursu 
geral ou de preparatorio e a outro de curso superior, considerou-as orgãos de 
consulta do Governo em assumptoa interessantes ao Commercio e á industria, 
e reconheceu como de caracter official os diplomas por ellas conferidos, não 
lmpcrtando privilegio, mas importando a presumpção legal de habilitação, e 
dispensando os .habilitados de outras provas e de concurso. 

No ,goso dessas regalias sempre estiveram essas tres escolas suoeriore!l 
e não as perderam, em que pese a opinião contraria, pelo decreto de 5 de 
abrU de 1911, que ficou com o nome de "Lei Organica e deso:ff!cialisou ex
c1usivamente as instituições de ensino subordinadas ao Ministerio da Justi
ça fl Negoclos Interiores, porquanto desde a execução do decreto n. 1. 606, 
de 29 de dezembro de 1916, que creou o Ministerio da Agricultura. IndustFia. 
e Commercio, passaram a serem subordinadas a este Ministerio as Academial'l 
e Escolas do Commercio. 

E, quando assim não seja, a §LPProvação de projecto será um acto de 
equldade, rporque, :pelo decreto n. 3 . 603', •le 11 de dezembro de 1918. iforam 
considerados validos os exames já prestados na Academia · do Commercio de 
lPernambuoo, reconhecida de utilidade publica em 10 de janeiro a.e J 917, pelo 
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decreto n. 3. 239. e só " em qua.n i'o ?nantiver e executar o programma de en
sino no$ moldes do decreto n . 1. 339, de 9 de j aneiro de 1905 , e a adap tar a~ 
provideucias constantes da lei n. 3.169, de 4 de outu bro de 1916". 

Sl foram e são legalmente consideradog validos :para. toda'i. os e'ffeito., 
os exames já prestados na Acaõ.emia do Commer clo oo F ernamouco, ;por que 
não se .ba de considerar tambem valido!' o" da!t in stitutos que lhe servem 
de padrão? 

Sala das o:essões, 1 de outubro de 1919. -- Leoncio Galvão. - La~tro 

'V tUas E6a3 . 

Pende de pareceres. Iftz a Synopse de 191~. 

Academia de Commercio do Rio de Janeiro 

Em 28 de Julho de 1920 o Sr. Lemgru'ber Fil lw offe
receu á Oamara o seguinte p1·ojecto de lei que reco'I!Jhece como 
offtcial a Academia do Oommercio do Rto de J aneiro ,. 

0 C.:rngress6> Nacional: 
Oonslderar.ao que, e além de reconhecer como de rutllldade publicêL e suo. 

~r..cwnar , ultimamente. algumas instituições, pouco mais teere feito os po
deres publicas em relação ao ensmo commercial; 

Considerando que não ha no Brasil um só institu to otficial em aue se 
cuide elo énsino commercial; 

Considerando que o Minlsterío da AgrrcultllJI'a, Ind ustria e Commerclo 
deve ter, nesse genero, um estalbeleciment,a de ensino; 

Considerando, outrosim, que se não deve permitlli qu e p ela in iciativa 
particu:ar. municipa:l ou estadual. se fundem institutos desse ramo de ensino 
sem que, para abterem regalias do Governo Federal, obedeçam ás norma! 
oooptaãas por <Um instituto officla! congenere; 

Considerando que, creado o instituto offlcia! a elle se poder ão equ ipara: 
para obterem iguaes vantagens, os institutos congeneres fundados pela ini
ciativa particular, munici"Pal ou estadual; 

Considerando que ao Governo Federal cumpre a tiscaliz~ção dos instl· 
tu tos officlaes e dos aq·uipa.rados: 

Considerando que, nos termos do azot 2~ · dt' .d ecreto n. 11 . 530 . de 18 ds 
março de 1915, "o ConseH1o Superior do Ensin o sera. ;:;. <>rgãc consultivo dt 
Governo e o ~eu auxiliru: immediato para a fiscalização dos institutos o!fficiaes 
e dos equiparados a estes ; 

Considerando que existem, nesta Capital!, varias institutos de en sino <!OID· 
n:ercial; 

Considerando que esses institutos não sãc off1cíae~ n e:m. equlp a.rado-s . 
Considerandc que. ao envez d& se creat um. instituto official. será pre-

!er-!·vel e, talvez, menos dispendioso reconhecer i:Om~ o!l'f lclal un:. do~!~ reto
ridos instituto11 existente~> nesta Capital ; 

Considerando que entre esses institutos está a Academia do Commercio 
do Rio de Janeiro; 

Ccnsiderando que a essa academia já foram concedidas alguma:~ vanta
gens pelo decreto legislativo n. 1. 339, de 9 de jan eiro de 1905; 

Considerando que reconhecei-a como .official é a solução natural para 
ddtar-se o Governo com um estabelecimento onde se cultive o ensino com
mercial; 
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Considerando que, assim , te:r-se-ha preenchido a \lacuna, até então exis
tente, de não possuir o Ministerlo da Agricultura, Industria e Commercio um 
!nstituto official dessa ramifieaçãrJ do en sino; 

ConEiderando que, por vir a depender do Ministerio da Agricultura, ln
dustrla e Commercio, a re,ferida academia não deve estar Impossibilitada de 
se s ubordinar á orientação didactica do Conselho Supetior do Ensino por isso 
que a P.ntidade "Governo", do qual o referido conselho é orgão consultivo 
c a uxilia r irnmediato para a f iscalização dos institutos ollficiaes e dos equi- • 
parados a estes, consoante o citado artigo 28 do decreto numero 11 . 530, 
de 1 g (]e março rl1; 19J 5 - deve ser entendida como o "Poder Executivo", 
isto é, o Presidente da R epublica por intermedio de qualquer de seus Minis
tros e St~cretarios de Esta do, e não tão somen te o Ministerio da .rustica e 
Negocios Interiores, uma vez que s6 se a cham subordinados ao dito Conselho 
0 g estabelecimentos de ensino dependentes do Minis terio da J ustica. e Nego
cios Interiores; 

Considerando que, por isso, devem estar subordinados ao Conselho S!U
perior do Ensino todos os esta!Jelecimen tos dé ensino, seja qua.J fOr Minl'>
terio do qual dependam; 

ConsiUerando que a igualdade da acção, como r€isÜltado de uma s!i {l!
re.c~ã<J, ter!< como c.on se-quen cia a uniformidade na or1~::ntação didatica . 

Con~iderando que a! erronea interpretação que t em motivado restr ingir-!le 
o "orgão consultivo do Governo" . - o Conselho Superior do Ensino - a<Js 
estabelecimentos de ensino dependentes do Minlsterio da Justiça e Nego~!o3 

Interiores. tem forçado odiosas excepções e induzido a verdadeiros rubsurdos; 
Considerando que entre ~ odiosas excepções se encontra a Escola Stl·· 

perlor de Agricultura e Medicina Veterinaria; 

Conside rando que essa eseola, desde o seu inicio, apezar da sua longa. 
pcregrina~ão por força das muitas reformas por que tem passado em virtu~ 

de dos decretos ns. 8. 319, de 20 de outubro de 1910, 8 . 970, de 14 de setembn' 
rle 19Jl, 9. 217, de 18 de dezembro de 1911, 12.012, de 29 de março ele 191.&, 
12.254, de 1-0 de janeiro de 1917, 12.927, de 20 de março de 1918, e J.4 .120, 
de 29 de m arço de 1920, nunca esteve subordinada ao Conselho Superior do 
E nsino, nem mesmo depois do que preceitua o art. 53 do citado decreto nu
mero 14 .120, que diz:' "A ·Escola Superior de Agricultura é Medicina Vete
rinaria poderá fica r subordinada ao Conselho Superior do Ensino. nos term0ll 
dos arts. 28 e 29 do decreto n. 11.530, de 18 de março de 191"5; 

Considerando que, entre os absurdos, se aponta o que result a de se nãú 
.3 ub!>rdlna rem ao dito Consel) ho Superior do Ensino ~ Escola de Minas d/3 
Ouro Preto e a E scola Nacional de Bellas Artes; 

Con siderando que, na Escola de Minas e na de Bellas Ar tes se ministra 
o ensino de architectura, como se verifica, quanto á E scola d e Minas. de seus 
dous u ltimos regulamentos approva dos pelos decretos ns. 4 .017. de 11 de 
maio de 1901, e 8. 039, de 26 de maio de 1910, e, quanto rã de Bellas Artes, 
dos seus u lt lmos r egula mentos approvados pelos decretos nu meros 3. 987, de 
13 de abril de 1901; 8. 964, de 14 de setembro de 1911; e 11. 849, de 13 de outu
bro de 1915; 

Consiüerando qUil, con!orme se verifica do art. 194 do decre to n, 11.53 !i, 
d& 18 de março de 1915, architectura tambem se ensina na Esc01la Polvtechni
ca do Rio de J aneiro, que é subordinada ao Conselho Superiqr do (E];nsir.o ; 

CunsiàeTando que o absurdo consis te em fiscalizar o Conselho s6mente 
a archi rectura ensinada na E scola Polytechnica ao passo que, á revelia do 
Conselho, se ministra esse mesmo ensino nas duas citadas escolas, de Minas 
e de Bellas Ar tes; 
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Considerando que o mesmo se dá em relaçãc a o curso & engenharia 
c1Yh, fiscalizaclo pelo dito Conselho, em relação á EscOila Polytechnlca. e á 
revelia do mesmo Conselho, em relação á Escola de Minas; 

Considerando que a Escola de Minas sempre se regeu pelos decretos nu
meros 1.159, de 3 de dezembro de 1892, e 3. 890, de 1 de janeiro de 1901, com
rnuns aos esta'belecimentos de ensino hoje subordinados ao dito Conselho; 

Oonsiderando que, pelo decreto n . 1. 256, de 3 de f evereiro de 1893, á 
Escola Nacional de Bellas Artes foram tornadas extensivas disPosições do 
Cocligo de Ensino de 1892 (decreto n. 1.159); 

Considerando, finalmente, que, na vigencia do regulamento approvado 
pelo citado decreto n . 8. 964;, de 14 de setembro de 1911, a Escola Nacional 
de Bellas Artes era tambem regida por dispositivos da Lei Organica approva
da pelo decreto n. 8. 659, de 5 de abr~l de 1911; 

Decreta: 
Art. 1.• Pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, fica re

conhecida como official a Academia do Comrnercio do Rio de Janeiro, á qual 
se refere o decreto legislativo n. 1. 339, de 9 de janeiro de 1905. 

§ 1.° Fica o Governo a utorizado a abrir os creditos necessarios. 
§ 2• Poderá o Govterno reformar os cursos da referida Academia, de 

~odo a adaptai-os ás exigencias dos progl>essos de tal II'amifica(}ão de ensino. 
§ 3 Essa Academia •será mantida em sua ~a.ctual installação até que o 

Governo lhe possa dar um predio J)roprio para sua séde definitiva . 
Art. 2• As nom-eações serão feitas segundo a ori-entação do decreto nu

mero 11. •530, de 18 de Março de 1915, e de accõrdo oom as modificações que, 
por lei, tenha soffrido esse decreto. 

Par<agrapho unico. Serão res]}eitado.s os diii'eitOrs dos actuaes professores 
que tenham sido nomeados mediante conCUQ'SO. 

Art. 3• Para o fim de servir' de padrão official ã.s congeneres que á ella 
~e quiz.ea-em equiparar, será a alludida Academia do Commercio suboo·dinada. 
~o Conselho Superior do Ensino, com os mesmos direitos que teem os estabe
lecimentOrs de ensino mencionados no decneto n. 11. 530, de 18 de Março 
Je 1915. 

Art. 4° Além das vantagens concedidas pelo decreto legislativo n. 1. 339, 
de 9 de J raneiro de 1905, os diplomas conferidos pela Academia do Commercio 
de que tratEIJJn os al!'tigos precedentes, e por qualquer •outra a ella equiparada, 
na. confoo-rnidade desta lei, drurão p:neferencia absoluta c1ra data desta lei em 
diante, nas primeiras nomeações e nas promoções por ~erecimento, nos call'gos 
de intencle~tes do EXJercito e commissa.rios da A1-rnadra, satisfeitas as exigen
C'ias regulamen tall'es. 

. Art. 5• Pal!'a os fins indicados no art. 3• desta lei, ficam, tambem, subor
dinados ao Conselho Superior do Ensinoe com os mesmOrs direitos que teem 
os e stabelecimentos de ensino no mencionao o decreto n. 11.530, d~ 18 de Março 
de 1915, a Escola de Minas, de Ouro Breto, a Escola Superior de Agr'icultura e 
Medicina Veterinaria e a Escola Nacional de Bel!aJs Artes ás quaes se :oofe
rem, respectivramente, os dec.retos ns . 8 . 039, de 26 de M;io de 1910; 14.120, 
de 29 de Março de 1920, e 11.749, de 13 dre Setembro de 1•915 . 

Art. 6• Revogam -se as disposições em contrario. 
Sala das sessõee, 28 de Julho de 1920. - Le111..[!n~ber Filho . 

Pende de pareceres . E' a nota da Synopse àe 1920. 
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Escola de Comm·ercio do Pará 

Em 4 de Outubro de 1920 o Sr. So'IU/Ia Castro e (YU,tros 
envia,m á Oa,mara o seguinte projecto ele Zei que estende ã: 
Escola Pra,tioo de Oomnnercio do Pará as disposições das leis 
q~~e õai:varam com os dec?·etos n . 1.339, ele 1905, e n . 9.264, 
de 1•911. 

Art. 1 o. Ficam extensivas á Escola Pratica de Commercio do Pará as 
disposições das leis que baixaram com os decretos n. 1. 339, de 9 de janewo 
de 1905, .e n. 9.2M, de 28 de dezemblro de 1911. 

Art. 2° . Revogam-se ~as disposições em contra.rio. 
Sala das ses·sões, 4 de Out:ubrp de 1920. - Souza OMtro. - P?·a,do Lopes. 

Dicmysio Bentes. - Bento Mira,nãa. - Abel Ohermont. 

J~~stiticativa 

A Escola Pratica de Commercio do Pará, mantida as expensas da Asso 
ciação Commerdal daquella p~-e.ça, d!esde 1899, conta 21 rumos de excellentes 
serviços, a,chando-se a,ctualmente, em ·condições lexcepcionaes, po~s, a;lém 
da sua ·perfeita il1Sital!ação, dispõe ainda, para maior efficiencia. do seu cUir'so 
pratico, do modelaJr "Museu Commercial do Pará", onde a Chimica e a Te
chnologia serão proveitosamente praticadas e ensinadas. 

A 22 de maio foi alli inaugurado o ensino de as umptos agrícolas, indus
triaes, de hygiene, de geo.graphia e cultura physica, .por meio do ciJremato
grapho. 

E', pois, da mais elementaJr justiça que o Congresso Naciona,l estenda 
<tOs diploma s emittidos pela mais vetusta, ta.!VIeZ, Escola Pll'atica de Commer
cio do paiz, e c uja matricula ascendeu no presente anno a 385 alumnos, em 
cujo numero •ha 50 pertencentes ao sexo feminino, as mesmas vantagJens 
o regalias conferidas pelas citadas leis aos da Academia do Commercio do 
Rio de Janeiro e da Escola Pl!'aJtica do Comm!eii'Cio de S. Paulo . 

O seu corpo do•cente é •CQns.tituido pelos mais ll'eputados especia.li'stas na9 
materias que ali! se profoessrum, tendo, !até, alguns delles, obras didacticas, 
escriptas sobre os cursos que regem . 

As di•sposições a que se l!'eferem os decretos citados, são as seguintes: 
Decxeto n. 1. 339, de 9 de .Janeiro de 1•905: 
Art. 1°. A Academia de Co·i:nm€11'cio do Rio de Janeiro, fundada em '1902. 

destinada á educação swper1or do commercio, é decla,rada instirt:uicão de 
utilidade pu.bJ.tca, sendo reconhecidos •como de caract€11' official os diplomas 
por •ella conferidos. 

§ 6° Os diplomas confocidos pela Academia. de Commercio não constituem 
privilegio, mas importam a presumpção lega Ide habilitação opara as funcções 
a que elles se referem, dispensa,ndo os habilitados àe outras provas e de 
<Jonm~rsos . 

§ go. A Academia de Commercio .fica sendo C(}nsiderada como orgão d~ 
consulta do Gove.r:n(} em assumptos qu,e interessem o ,commer.cio e a indus
tria . 
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Decreto n. 9. 264, de 28 de dezem'bro de 1911 : 
Art. 2•, pa1ragJ·a1~ho uni co. Pat·a taes 'cargos (corretores), cmno tambem 

para 0 de preposto, t-erão prefe11encia os alumnos diplomados da Academia 
de Commercio do Rio de Janeiro, reconhecida officialmente pela lei n. 1. 339, 
de ~ de Janeíro d!e 1905, ficando os mesmos dispensados do II'<!quisito a que 
se refere o a;rt . 3°, n. 5. 

Em 4 d e Dezembro a Oorn??Vissão de Instrucção assim se 
pronun,cia : 

A Commissão de Instrucção Publica, a que foi presente o projecto n. 455, 
do corr~te anno, que torrna. exbensivas á Escola Pratica de Commercio do 
Pará as disposições dos decretos n. 1.339, de 8 de J an eiro de 1905, e n . 9 .2 64 
de 28 de dezembro de 1911, e o regulamento desse instituto de ensino . 

Attendendo que o escopo daquella proposição é declara;~.· de utilidade 
publica a l'ef.arid;a .Escola e dar aos diplomas por ella conJ\~ridos as vantagens 
de que gozam os que são expedidos p.ela Academia de Commercio do Rio 
de J a neiro; 

A.ttenclendo que a Escola Pratica de Commercio do Pará é um estabele
cimento antigo, de funccionamento ~·egular e bem apparelh:ado para a rea· 
lização do seu salutar objectivo; 

Attendendo que, segundo os mais s eguros informes, teem sido a·eaes E. 

efficazes os serviços pQ·estados por aquelle instituto, dotado presentemente 
dos melhores el•en11entos, quer tocante á installação material, quer no que 
concerne ao .pessoal docente e administrativo, prura continuar a sua proficue. 
tarefa, ha mais de 20 :annos; 

Attendendo que á Escola Pratica de Commercio de São P aulo já foram 
outorga,dos os favor.es que o projecto consigna; 

AttendJe:ndo que não se devem regatear estimulos e auxilios ao ensino 
profissional; 

E' de parecer que seja o proJecto n . 455, de 1920, subm;}ttido á discussão 
e approvação co.m a segu inte a·edacção : 

O Congresso Na.cional decreta: 
Art. '1 • . Os diploma,s corrreridos ].)ela Esco'ha Pratica de Commercio do 

Pará, declarada de utilidade publica, são equiparados para todos os effeitos 
aos diplomas conferidos pela Academia de Conunercio do Rio. de J an-eiro . 

Arrt. 2° . Revogam-se as disposições em contrario . 
Sa la das Com m issões, 1 c1e dezembro de 1920. - A.nte1·o Botelho, pre

sidente. - H eitor de SrYUZa, Relator. - PauZo de .F'rontin . - A.<!<evedo So
d?·é. - José A.1~gusto. 

PROJECTO N. 45·5, DJJJ 1920 

Art. 1 •. Fiaam extensivas á Esco.Ja Pratica de Conunercio do Parrá as 
clisposições das lei s que baixaram com os decretos n . 1.339, de 9 de jarueiro 
de 1905, e n. 9. 264, de 28 de deZ>embro de 1911. 

ATt. 2•. Revogam-se as disposições em contrario. 
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Sala das sessões, 4 de outubr'o de 1920. -Souza Gast?·o. - Praao LotJes. 
- Dionysio B entes. - B ento Miranda. - Abel Gre?·mont. 

Em 18 é apprrovaào e?ro 1" discussão. Approvaào o substi 
ttLtivo da Gomtmissão em 2a dismLssão, e-m. 18. E m 20 é ap
'Provado em a•. Em 23 é re?nettiào ao Se'IU.U'Lo approvaàa a 
seguinte 1·edacção final. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. Os diplomas conferi? os pela Escola Pratica de Commercio da 

Pará, d•eclarada de utilidade publica, são equiparados para todos os effeitos 
aos diplomas conferWos pe•la Academia de Commercio do Rio de Janeiro. 

Art. 2° . Revogam-·se as disposições em contrario . 
Sala das Commissões, 24 de dezembro de 1920. - J osé Alves. -Prado 

Lopes . - a1Ll Sá. 

O Senado o approva se mtmoàíficação. O Presidente da 
R epublica negou a sua sancção pelos motivos ab<l!Í$o : 

o .projecto equipara, a todos os ~respei tos, os diplomas conferidos pela 
Escola Pratica de Commercio do Pará aos da Academia ele Comme.rcio do 
Rio de Janeiro. 

o art. 1 o § 6°, do decreto legisla.tivo n. 1. 339, ele 9 de Janeiro de 1901> 
p-elo qual se decl~wou de u ti-lidade publica a AcaelemÍ(I. de Comme.rcio do Rio 
de J ailJeiro, dispã€ : "Os diplomas conferidoo pela Academia de Commercio 
não constituem privilegio, mas i·mportam a presumpção legal de h aJbilitação 
para as funcções a que elles se ref0rem, dispensando os habilitados de outra~ 
11rovas e de concurso . 

Entre as funcções a que allude este dispositivo, in cluem-se as de em
pregados de Fazenda, agentes consulares · e outras do Ministerio das Relaçõe5 
Exteriores, confór:me se vê do § 1 o do artigo citado . 

Em correspondencia com o mencionado beneficio, estipulou a lei, pelos 
~§ 2° a 5° do mesmo a;r;tigo, um programma taxativo pa:ra cada um dos 
cursos qu e a a;cademia é obrigada a manter. 

O Oo·ngra..'~';o Nacional, na resolução sanccionada pelo decreto n. 3 .168, 
de 4 d·6 outubro de 1916, ao conceder identico favor á Escola Superior de 
Commercio do Rio de J aneiro e á Escola de Commercio de Porto Alegre, 
presc:reveu-l•hes, como condição, qwe manteriam e executariam o programma 
de ensino estabelecido no decreto n. 1. 339, acima ~referido, e sob 'l. fiscali 
zação official. 

Ora o projecto actual, equ iparando, para todos os effeitos, aos da Acll.· 
demia <'Le Commercio do Rio de Janeiro, os diplomas da E scola P:ratica de 
Commer.cio do Pará, nenhuma obrigação impõe á instituição bentêficiada nem 
consigna qualquer medida acauteladora dos bons fóros de um ensino desti
nado a preparar futuros candida.tos á nomeação, sem concurso, de impor
tantes funcções publicas . 'llem ainda o defeito de collocar, sem motivo algum 
de interesse publico, em situação mais favorecida um instituto particula.r, a 
cuja wga.nização e funccionamento ficaria inteiramente alheio o Governo 
Federal. 
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Nego, por .isto, sancção ao projecto, que reJ}uto contrario aos interesse~ 

da Nação, e , na confónnidade do art. •37, § 1• da Constituição, o dsvolvo á 
Camara qu'e o iniciou. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 19~1 . 100• da ,Independencia e 33• da 
Republica . - E1Jita0io P essoa. 

•A Oomnnissão de Instrucção em 5 de Julho aconselhou d 
Oamara acceitar o véto : 

O p1XJjecto n. 455 '13, de 1920, vetado .por S . Ex. o Sr. P11esidente dl\ 
R epublica, foi em tempo dtscutido ·pz.la Commissão de Instrucção Publica 
que, modificando a redaccão primitiva, adaptada pelos seu s signa.tarios, opi
nou no sentido de se:r e lle ap.provado pela Caman·a dos Deputados . 

Oe<rto, não nos occorreu naquelle momento que a equiparação estabeleci· 
da no projecto visava apenas as vantagens, sem cuidar dos onus · impostos 
para compensai-as. 

Nas Tazões do véto, S. Ex. o Sr'. Presidente d•a ReJ}ublica f ére justa
mente este ponto, allegando que, para gosarem das vantagens conC~edidas 

aos seus diplomas a Academia de Ccmmercio e bem assim a Es-cola Superior 
de Commercio do Rio de J aneiro te> a Escola de Com.mell'cio de Porto Alegu.·e. 
a ella equiparadas, são por lei obngadas a um J}rogramma taxativ.o para 
cada u m do•s ~spectivos c ursos e á. fiscalização officia·l. 

Ora, equiparand-o i)ara todos os eí'feitos os diplomas da Escola Pratica 
de Com.mercio do Pará aos da Academia de Commercio do Rio de Janeiro, 
sem impôr áquella as cbrigações que pesam sobre esta, o Congres-so Nacional 
creou para o instituto favOil'e cido uma situação privilegiada que não consulta 
absolutamen"Qe o interesse publico. 

Não foi este certamente o objectivo que tinhamcs em mira quando, em 
dezembro de 1920, a·edigimos o projecto de lei, ora vetado, e aconselhamog 
a sua adopção. Hcje, melhor esclrurecida, e o tendo em vista as razões do 
véto, que julga procede ntes, a Commissão de Instrucção Publica opina pela 
rejeição dp mesmo projecto. 

Sala das SI'&.."Ões, 5 de Julho de 1921. - Antm·o BoteUw Presidente . 
. ,6.~,;>·Lle~o :B'ddre, 'Relator. - Xa'l.;ie1· Mcurq'l.bes . - Tavares' Oavaloanti. 
AustregesilG. 

Academia de Coirimercio de Alagoas 

Em 6 de Outubro de 1921 o Sr. Oosta R ego e o'U/f;ros' 
apresm'ltarlllmi á delvberação da Oamara Q p1·ojeoto de tei que 
equipara aos di>plOmas da Academia. de aomm~ercio do Rio da 
Janeiro os da Acaclentia de Sciencias Oo?nnterciaes do Es· 
tado éle Alagoas. · 

O Congresso Nacional decneta: 
Art. 1 •. Os diplomas conr:?.ridos pela Academia de Sciencia.s Comtrue['· 

ciaes do Estado das Alagôa.s, declrurada de utilida de publica, são equiparados 
para todos cs effeitos, aos diplomas >Conferidos pela Academia de Comm.ercio 
do Rio de J a neiro. 

Art . 2•. P ara o gozo dessa regalia deve a Academia de Sciencias Com
merciaes do Estado das Alagoas manter e ,executar o p.rogramma de enslna 
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constante dos §§ 2• a 5° do artigo 1 • do decreto legislativo n. 1. 339, de 9 áe 
Janeiro de 19()5. · 

Art. 3•. Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessões, -6 de S:etembro de 1921. - costa Rego. -Luiz Silvewa. 

Rocha Cavalcanti. - N a!J(Llicio CO/mboinn. - Raymwndo 1Jili1·wnda. - llJu
clydes Malta. 

Ent 3 de Novembro a Commissão de Instn~cção dá pare· 
cer e otte?·ece 1~ substitutivo: 

A' Commissão de Insbrucção Publica f·oi apresentado o projecto n . 343, 
de 1921, que -equiprura os diplomas conferidos pela Academia de Sci·encias 
Commerciaes do Esta-do de Alagoas aos qu,e expede a Academia de Commer
.Jio do Rio de Janeir'(). 

Ao m -esmo tempo, vem ao estudo da Commissão o l!'equerimento em qu& 
o Lyceu de A:rtes e Officios e Commercio do S. Coração de Jesus, de S. Pau. 
lo, e o Lyceu de N. S. Auxiliadora de Campinas, fundados, mantidos e di· 
rigidos pela Pia Congregação Salesiana, pedem id-entkos favores. 

Tratando-ISe de identicos assumptos, podem_ ambos ser considerados n~ 
mesmo pa:recer. 

A idoneidade dos estabelecimentos está sufficientemente provada . O 
primeiro foi reconhecido d,e utilidade publica. Os dous ultimas juntam do
cumentos comprobatorios ela sua personalidade jurídica, da regularidade d~ 
seu funccionamento, da s ua •boa organiza ção, ela extensão elos S 3 US pt·ogra.rr1-
nt;i'S, modelados pelo decreto federal n. 1.339, {!,e 9 de Janeiro de 1905, e da 
aptidão dos seu s corpos docentes. Por outro lado, os favores or-a solicitados 
foram já co.noedidos a outros institutos taes como o Instituto Commea·cie.l do 
Districto Federal, a Academia de Commer'Cio de Juiz de Fóra, a Escola da 
Commercio Alvares Pente-ado, ele S. Paulo, etc. 

E' cert.o que foi vetada uma resolução do Congresso, que os estendia 
ta.mbem á ADademia de Commercio do PMá, mas isto •se deve á cirownstan
cie. de ·não ter o projecto .respeDtivo tomado as devidas cautelas quanto à 
execução dos programmas previstos na lei fed€<ral. 

O -i!lll!stre membro dessa Commissão, Deputado Bar'ros Penteado, p.ropoz 
a inda que se estendessem dita prerogativas, ás vista dos documentos que 
exhibe, á Escola Comme rcial, ma-ntida pela Sociedade de Educação e Ensino 
de Campinas, o que a Commissão approvou por ter ficado demonstrada a 
aptidão do estabe-lecimento . 

Nestas condições a Commissão opina pela concessão das equiparaçõe~ 

solictadas, com '() seguinte 

SUBSTITUTIVO AO PROJEJCTO N. 343, DE 1921 

O Congresso Nacional decneta : 
Art. 1 •. Os diplomas Donferidos pela Acad-emia de Sciencià.s Commerciaes 

do Estado d·a Alagoas, bem como pelos cursos ele commercio elo Lyceu clG 
Artes, OfficJ.os e CommeTcio do S. Coracão de J esus, de S. Paulo, !B do Lyoeu 
ele N. S. Auxiliado,ra, de Campinas, mantidas pela Pia Congregação Salesia" 
na e Escola Commercial, mantida pela sociedade ele Educação e Ensino, de 
Campinas, são equipara das para todos os effeitos a os expedidos pela Acade
mia de Commerci·o do Rio de Janeiro. 
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Art. 2°. Para o gozo dessa regalia devem os ditos estabel00cimentos munter 
e executar os program.mas de ensino, ·Constantes doo parag.rap·hos 2° a 5• 
do decreto legislativo numero 1. 339, de 9 de Janeiro de 1905 . 

Art. 3°. O Governo instituirá, quando julgar oppot-tuno, a fiscalização 
destes -e demais estabelecimentos congener.es, já re.conhecidos officialmente, 
a cujos o-nus ficarão sujeitas as instituiçõe.~ ben:e,ficiadas. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala d·as Commissões, 1 de Novembro de 1921. - Antero BoteUw, Presi

dente. - Tavares Cavalcanti, Relator. - Ban·os Penteado . - Azevedo So
dré, vencido. - A~~st1·eges1Jlo. - Azevedo L ima. 

Approvado em 17 o s~~bstitutivo em ,2• cUscussão 1·ecebe 
emendas: 

N. 1 

Accrt::scente-<>e onáe convier: e pela Escola Pratica do Commercio uc, 
Pará, mantida p e-la Associação Commercia:l do P rurá. 

•Sa la das sessões, 7 de nov.embro de 1921. - Di01tysio Ben;lies . - E~~rico 

Valle. - · Bento Miranda. Lyra Castro. - P?·aclo L opes. 

N. 2 
Ao art . 1" : 
Acarescente-s": 
A Elscola de Comme.rcio mantida pela Phenix CaiX'~iral do Ceará. 

Justificação 

A Phenix Caixeira! é talvez a associação m ais antiga do Coo:rá . Possue 
dous dos m-alhores p.redios da capital cearense. 

Funcciona em edificio pro-p.rio e dispõ,e de uma grande bibliotheca. Tem 
prestado aos seus associados reaes beneficios, quer como sociedade educadora, 
quer como b-eneficente. Declarada d>e utilidade publica pelo IDstado e pela 
União, é subv<>ncionada tanto pelo governo estadual como .pelo federal. Man< 
têm um cu.rso, onde se estudam as seguintes disciplinas : portuguez, f:ran~z. 

inglez, arithmetica, geographia, escriptm:ação m-~rcan til, direito commercial 
e economia politica. Da sua escola, cujo corpo discente é o mais escolhido, 
teem sahido os mais hrubeis gururda-liv~·os . N enhuma mais digna, pois, de 
gozrur de.s regalias deste projecto . 

.S•ala das sessêi~s. de novembro de 1921. - Hennenegildo Fvrnteza. 

N. 3 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 o. As e.scolas de commercio que prletender em sejam os diplomas por 

ellas co-nferidos r <>gisu-ados nas repartições federrues, afim de poduzirem os 
effeitos previsto-s nas leis vigentes, .requ ererão o d<aposito da quota de fisca
lização na del-agacia fi,scal do Estado em que funccionarem. 

Art. 2°. O funccionamento, programma e condições didacticas das refe
ridas escolas deverão ser identicas aos da Academia de Commercio do Rio 
de Janeiro . 



-349-

Art. 3°. O Poaffi' Executiv~, ·no :regulamento que •<:lxpedir, determinarA. a:~ 

condições da fiscalização d<l que trata o artigo primeiro. 
Mt . 4° . Revogam -se as disposições em contt•ario. 
Sala das s€ssões, d e novembro de 1921. - B1t(Yrq1U: NazaTeth. 

N. 4 

Accr escenue-se, onde convier: e da Academia d e Commercio die Pernam
buc !>, a cargo da Associação dos Empregados do Commercio . 

J ustijicação 

A Escola de Commerci0 de que trata a emenda executa plenamente, 
desde 1917, o progoramma instituído pelo deare~ n. 1. 339, de 9 de :ioane1ro 
de 1•905 . 

Sala das se~sões , de NoV1embro de 1921. - Gosta Ribei•·o. 

Em 2 de Dezembro a Oom.missão àe Instrucção opina 
sobre as c•nendas e tornvula 111111- substitutivo : 

Ao projecto n . 343 A foram apresentadws, no s-egundo turno do debate, 
diversas emendas e um substitu t ivo que determinruram a sua vo·lta ao seio 
da Commissão. 

A emenda n. 1 manda Je•stender os favores do prdjecto a Esco-la Pratica 
de Comme rcio, mantida pela Associação Co=ercial do Pará. A de n. 2 
inclue entore os estabeLecimentos beneficiado-s a Escola de Commercio, man
tida pela "Phlenix Caixeiral" do Ceará. A terceira, n . 4, a pplica as disposi
o;:ões do projecto á Academia de Commercio de P ernambuco, a cargo da As· 
sociação dos Empregados do pomme.rcio. 

Qualquer dos tres estabelecimentos está no caso de obter a !equiparação 
desejada. T odos fun ccionam com proveito e frequencia e gozam de subV'~n
ções ·Pietlo o.rçamento do Ministerio ela Ag1ricultura . A Commissão opina, pois 
pela sua approvação, nos termos do substitutiv~ que apresenta . 

O •substitutivo do illus•tre Deputado, Sr . 13uarque de Nazareth, não con· 
cede nenhuma equ iparação, nem mesmo a pedida no .projecto origina.!, maa 
pl'lescr eve rus condições a qu e, ficarão s u jeitas as Escolas de Comm€l'Cio que 
!lJretendenem o registro dos dipl~mas pm· ellas conferidos, nas reprurtições fe
d!ecr"aes, afim de ·produzirem os effeitos previstos nas le is vigentes. Taes con 
dições ser·ão: o deposito da quota de fiscalização nas Delegacias Fiscaes e a 
identidade do funccionamento, programmas e concliçõ€s didacticas aos da 
Academia de Commercio do Rio de J aneiro. 

Uma e outra mão es·caparaan á Commissão que, no art. 3• do seu substi 
tutivo, autorizou o Governo a instituir a fiscalização, s·u jeitando os estabele· 
cimentos beneficiados aos onus dieconrentes da m esma e no art. 2• já pre 
screvera a observancia fie l elos programmas esta:belecidos na lei federai 
n. 1.<339, de 9 de janeilro de 1905. 

A Commissão não d esconhee>e o vwlor das idéas cont!de.e no substiturtivc 
do nob~·e Deputado fluminen se, mas não pôde opinar integralmente pela sua 
approvação com prejuízo do que ella apresen ta voa pelas seguintes raz!Yes: 

1" é n otorio que .não t emos ainda estabelecido o typo officia l das Escola,, 
de Commercio, q·ue está apenas esboçado na ~ei n . 1. 339, que reoo·nheceu s 



-350-

Academia de Commercio do iRio de J ,aneko. E' esta uma institutição de ca
racter particular, cujos diplomas são officializados para determinados effei
tos, mas onde o PodiEJt· Publico não interveiu até agora, nem com a fiscali· 
zação. Portanto, não é justo erigil-a em 1Jadrão para :funccioname.nto, pro , 
gramma;s e condições didacticas, quando não temos a certeza de não existi
u·em outras, tambem particular€$ e não fiscalizadas, cuja organização seji\ 
superior . Portanto, em quanto não existiJr o Jensino official do commercio, o 
mais que se póde exigir é que os programmas ·Sejam modelados pela lei vi· 
gente, deixando-se aoo estabe1ecimentos a necessaria e conveniente autono
mia didactica. 

A fiscalização é uma necessidade urgente, mas nesse ponto o substitutivo 
do Deputado Buarque de Nazrureth não adiantou ao da Commissão, pois que 
deixou tambem ao Poder Ex.ecutivo o determinar em regulamento, as con. 
<lições da fiscalização. 

A Commi:ssão, folgando de ver que não h a divergencia entre o seu modt• 
de ver e o do eminente lJ(Ilrlamentar, acceita em parte o s,eu pensamento no 
substitutivo que vae offerecer. 

A Commissão julga tambem opportuno tornar bem claro que entre os 
favores já concedidos e os que se possam conceder a estabelecimentos dessa 
11atureza não subsiste a dispensa de concurso IJara as nomoeações em quG 
este é exigido por lei. Só com tal restricção JJóde ser mantida a disposição 
anachronica do rur.t. 1°, § 6°, do decreto .n. 1 .339 . E' claro que dispensar os 
a•lumnos, diplomados pela Academia de Comme.rcio do Rio d!e J aneiro ou 
E"Stabelecim•entos congeneres, de concurso para nomeações de Fazenda ou 
cargos consulau·es, quando nem mesmo os :fo;rmados ·pelas escolas superiores 
gozam de semelhante regalia, i.ria <!onstituir um odioso privilegio. 

Nestas condições, a Commissão, reunindo as idéas dos substitutivos e 
emendas apresentadas, opina pela approvação do seu su.bstitutivo, assim 
modificado: 

Art. 1 o . Os diplomas conferidos pela Academia de Sdencias Commercia.es 
do Estado de Alagoas, bem <!omo IJelos cursoS> de commercio do Lyceu de 
A<rtes, Officios e Cwnmercio do •s. Coração de J esus, de S. P a ulo, e 'Lyceu 
de N. S. Auxiliadora doe Campinas, mantidos pela Pia Congregação S'BJlesia
na, Escola Commercial, TJela Sociedade de Educação e Ensino de Campinas, 
Escola Prrutica do Commercio, pela Associacão Commercial do Pará, Es· 
cola do Commerdo, pela P<henix Caixeiral do Ceará, !e Academia. de Commer
<.lo, a crurgo da Associação Commercial de Pernambuco, são equiparados 
para todos os effeitos aos expedidos pela Academia de Commercio do Rio 
de J aneiro. 

Pat·agrapho uni co. Entr1e os favores o;ra concedidos a estes estabeleci· 
mentos e os de que gozam a Academia de Commercio do Rio de Janeiro e 
outros congeneres não se oomprehende a dispensa de concurso, nos casos em 
que elle é exigido por lei, 

Art. 2°. Pat•a o gozo dessa :r>egalia, emquanto não far organizado o en
sino o.fficial das sciencias oeconomicas e commerciaes, devem os ditos esta
belecimentos observar os programme.s de ensino, <!onstantes dos §§ zo e :;• 
do art . 1 o do decreto legislativo n. 1. 3•39, de 9 de janeiro de 1905. 

Paragrapho uni co. Quando houver estabe~ecimento official desse ensino. 
a elle se deverão 'adaptar todos os actualmente equiparados, so'b pena de 
caducar o .reconhecimento dos diplomas. 

Art. 3°. O Governo instituirá desde já a fiscalização destes e demais es
tabelecimentos congeneres já reconhecidos, a cujos onus ficarão sujeitos as 
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instituições ·beneficiadas, estabelecendo ~m regulamento as suas condições e 
importa.ncias das quotas a cuj o l!'ecolhimento ficarão aquell!lls obrigadas. 

Art. 4•. Organizado o ensino official das sciencias economicas e commer
claes, serão det~rminadas então as condições a que se terão de submetter os 
esta.be1eclmentos que de então em diante pretenderem a equiparação . 

.AJ!'t. 5 . Revogam-tse as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 1 de Dezembro de 1921. Ante•ro Bot~lho, 

Presidente . - Tava1·es Cavalcanti, Relator. -A. A. de Azevedo Sodré, ven
cido . - Azev>edo Lti1na. - Xavier Marq1Les. - Ban·os Pentea.ão . 

Em 9 é approvado o substit1Ltivo da C'ontmissão e sao 
prejuidioadas as emendas. E~w 10 é enoen·ada a a• discussão. 
Emendas. 

N. 1 
Ao artigo 1 •: 
•Supprima-se •o 11a.ragrapho unlco . 
Sa la da.s sessões, 7 de dezembro de 1921. - Hermenegildo Firnwza. -

Luiz Sflveira . - Gosta Rego . - Dionysio Bentes. -- ROcha Oavalca?tti . -
G·odofreào Maciel. - Daniel Oarnei?"O . - Ma?'·inho de Andrade . - Alt1·eau 
Pinhei1·o. - IrlJ?'a Castro. 

N. 2 

Ao art. 1 •: 
Onde se diz, in fine, "peJa Academia de Commercio do Rio de J aneiro•, 

diga-•se "pela Academia de Commetx:io do Rio de J aneiro, ou pelas esOOl!t~ 

Commer ciaes da Bahia e de São Paulo". 
Nô paragrapho unico, onde se diz " e outros c011generes", diga-se·: "e e:> · 

colas Commoerciaes da Bahia e de S. Paulo" . 
Sala das sessões, 10 de dezembro ele 192•1. - Octavio Mangabei?·a . 

N. a 

Ao art. a•: Supprimam-se as palaVIl'as "e demais estabelecimen tos con · 
generes já reconhecidos" . 

Sala elas sessões, 10 de Dezembro de 1921 . - Octavio l'riangabeira . 

N. 4 

SUPPI!'ima-se o art . a•. 
Sala. das •sessões, 10 de dezembro de 1921. - Alvaro Oova. 

N. 5 

Art. Ficam incorporadas á Universidane do Rio de J a neiro a Aca
demia de Ca.mmercio e a. Escola Superior de Commercio, ambas com séde 
nesta Oa.pital, inclusive seus cursos superiores, sob a denominação de F a 
culdade de Sciencias Economicas e Commerciaes, :iá r~conhecicla.s por leis 
federa.-es, na.s m esmas condições em que foram as faculdades de direito, desde 
que as congregações accordem na f u são dos respectivos institutos . 
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§ 1 o. O 'Gov.crno approvará por decre to a fusão das duas escolws, suhrnet
tendo a. Faculda de de Sciencias Economicas e Commerciaes ao Conselho 
Superior de Ensino, a qua1 servilrá de typo ou padrão ás escolas de er<Sino 
commerdal e das sciencias economicas que fo.rem >a ella equipat·adas. 

§ 2°. A nova Faculdade terá dilroito ás subvenções consignadas no orça
mento da despeza para a Academia de Commercio, E scola Superior de 
Comm-ercio e Faculdade de Sciencias Economicas, continuando a prover su ;:..s 
despezas pelos proprios cofres, sem outra vantagem para os seu~ professoa·e! 
e empregados que os assegurados no ~respectivo regimentu. 

Ju&tificação 

A emenda está perfe itamente justificada pelas razões expend1das em o 
parecer da Commissão de Instrucção eJilarado POil' occasião da s egunda dis
cussão e qu e deu origem ao pro.jecto em apreço . 

Accresce ainda que a 24 de Outubro ultimo foi apr·esen tado á mesma 
Commissão, pelo illustrc De putado Sr. Dr. Antonio Austregesilo, larga jus
tificação sobre á incorporação d'as escolas de que trata a p.resente emenda 
á Universidade do Rio de Janeko. 

Sala das sessões, de deoomihro de 1921. - Mcvnoel Reis. 

N. 6 

Accrescente-se onde convier: "o Instituto Com.mercial IM:ineiTO". 
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1921. - Josino de Ara1ojo. - FriJITI· 

cisco Val'f;ad,a1·es. 

Justificação 

O instituto a que se refere a emend~, considerado de utilidad& pubhca., 
tem os seus diplomas reconhecidv, p•elo Estadu de Minas 'Geraes como 
provam os doc=entos que juntamos com os seus estatutos e co1n os termos 
de visit!i. e fiscalização qu& documentam a sua idoneidade. 

Em 6 de Julho de 1922 a Oommvissão de Instrucção diz 
sobre as emendas: 

A Commissão de Instrucção Publica, tendo examinado, attentamente, as 
emendas oflferecidas em 3• discussão ao projecto n. 34•3 B, vem apresentar 
o seu .parecer. 

A emenda n. 1, assignada por diversos .Srs. Deputados, manda suppr!
mir o paragrapho unico do art . 1. o Não parece aconselhavel a approvação 
da emenda. A finalidade do ensino commercial não é preparar m estres, 
mas 'habilitar o .homem i]Jara as carreiras uteis e indispensaveis da vida. O 
decreto n. 1. 339, de 9 de Janeiro d e 1905, reconheceu como de caracter 
official os diplomas co'l1Jferidos pela Academia de Commercio do Rio de Ja
neiro. 

No § 1° do art. 1° determinou que o estabelecimento mantivesse dous 
cursos, um em geral habilitando para funcções que especifica e " empregos 
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de Fazenda", outro superior "habilitando para os cargos de agentes con
sulares, funccionarios do Ministerio das Relações Exteriores", etc . 

O § 6° declara que os diplomas conferidos pelo referklo estabelecimento 
não oonstit·ttem 111"ilvilegio, ma& importam a presumpção legal de habilitação 
para as funcções a que se referem, dispensando os habilitados de outras 
provas e de concu rso . 

Ora , a legislação vigente submette á condição do concu rso o <provimento 
de todos os .cargos declarados no mencionado § 1• para os quaes não podem 
ser nom eados independente desse req>Uisito nem mesmo os diplomados pelas 
escolas superiores. Nessas condições manter para as escolas de commercio 
esse anachrCl'l1ico favor é, de facto, conferir-lhes um privile gio que a pro
pria disposição mvocada lhes recusou . 

Accresce que concessões posteriores a outros estabelecimentos o limita
ram, exceptuando expressamente a dispensa do c.oncurso . A Conunissão é, 
pois, contrar ia á amenda . 

E?nenda n . 2 - Manda accrescentar ao ar.t. 1° in-fine: "ou pelas es
colas commerciaes da Bahia e bS . Paulo" . A aJ]Jprovação da emenda daria 
Iogar a se ,pensar q•ue todas as escolas commerciaes da Bahia e de São 
Paulo gozam de regalias identicas ás da Academia de Commercio do Rio de 
Janeiro, quando apenas uma no primeiro Estado e outra em S. Paulo, a 
Escola Alvares Penteado, estão neste caso. A!>ém disso, ha outras escolas 
igualmente reconhecidas, como a de Pelotas, no Rio Grande do •Sul, etc. , e a 
omissão destas poderia parecer derogação ás vantagens de que ellas gozam . 
Accresce que a reiferencia não é necessaria para revalidar favores já con
cedidos . Assim a Commissão opina contra a emenda. 

E menda n. 3 - Dispensa de .fiscalização os estabelecimentos já official
mente reconhecidos. A ICommissão julga a fiscalização condição essencial 
para que instituições particulares gozem de prerogativas officiaes . Attenda-st 
tambem á circumstancia de qu e diversos reconhecimentos foram concedidos 
sob a condição expressa da fiscalização. (Vejam-se decretos ns . 3 .169, de 
4 de Outubro de 1916, e 3 . 239, de 10 de Jameiro de 1917). Manter a exigencia 
em relação a uns dispensai-a em relaÇão a outros é injustiça que a Com
missão não pôde aconselhar. Além disto nenhum, estabelecimento ser i o dis
pensa a fiscalização nem a receia. 

Emencla n . 4 - Generaliza a disposição da emenda n . 3, supprimindo de 
vez a fiscalização . ,A •Commissão coherentemente acO'llselha a rejeição de 
ambas. 

Emenda n . 5 - Manda incorporar á Universidade do Rio de Janeiro a 
Academ ia de Commercio e a Escola .Superior de Commercio, com séde na 
Capital Federal, fundidas sob o titulo de Faculdade de ;Sciencias Economicas 
e Comm erciaes, sem novos onus ,para a União. 

A Conlln.issão acceita em .princi<pio a idéa da emenda, entendendo, porém, 
que esta exige um exame mais amplo e modificações de fôrma, pelo que 
pensa que n a hypothese de ser approvada ella deve ser destacada para 
constituir project o em ·saparado, seguindo os tramites regimentaes. ( *) 

Emenda n. 6 - Manda estender os !favores da equiparação ao Instituto 
Commercial Mineiro. 

(*) O projecto (n. 128 de 1922) assim constituindo não teve andamento. 
E' a nota da Sya10pe. 
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São tão valiosos os documentos com que se prova a idoneidade do es
tabelecimento que a Commissão lhe não pôde negar o seu apoio. O Relator, 
tendo em consideração um memorial do director do Initstuto La.fayette, 
propõe a esta emenda si for approvada, a seguinte s.ub-emenda: "e Instituto 
Lafayette,na Capital Federal" . 

Sala das Com missões, 4 de Julho de 1922. - Antero Botelho, Presidente. 
- Tavares Oavalcanti, Relator . - Oarvalho Netto . - E1~rico Valle. -
Azevedo Li•ma. 

E1n 17 é encerradh a dismtssão unica ào p·arecer e ap-' 
provado o projecto bem co?nO as emencLas n . 5 pa1·a ser des
tacada a n . 6 àos Srs . Josino de Araujo e Fran!cisoo Vallada
res co11~ a •sub-e11wncLa .da Oom11ussão. Em 20 de No-:.•embro, 
é approvada a recLacção final e o projecto remettiào ao Senado. 

O 'Congresso Nacional .decreta: 

Art. 1. 0 Os diplomas conferidos pela Academia de ·Sciencias Commer
ciaes do Estado de Alagoas, bem como pelos cursos de commercio do Lyceu 
de Artes, Officios e Commercio do S . Coração de Jesus, de S. Paulo, 
Instituto Commercial Mineiro, Instituto LafaYI6tte, na Capital Federal, e 
Lyceu de N. .s. Auxiliadora de Campinas, mantidos pela iPia Congregação 
Salesiana, Escola Commercial, pela Sociedade de Educação e Ensino de 
Campinas, Escola Pratica do Commercio, pela Associação Commercial do 
Pará, E scola do Commercio, pela Pheniz ·Caixeira] do Ceará, e Acedemia de 
Commercio, a cargo da Associação Commercial de Pernambuco, são equipa
rados para todos os effeitos aos expediuos pela Academia de CommercJo do 
Rio de Janeiro. 

Paragrapho uni co. Entre os favores ora concedidos a estes estabeleci
mentos e os de •que gozam a Acaclemia de CoiD1lllercio do Rio de Janeiro e 
outros congeneres, n ã o se comprehende a dispensa de concurso, nos casos 
em que elle é exigjdo por lei. 

Art. 2. o Para o gozo dessa regalia, emq uanto não for organizado o 
ensino official das sciencias economicas e commerciaes, devem os ditos es
tabelecimentos observar os programmas de ensino constantes dos §§ 2° e 
5° do art. 1" do decreto legislativo n. 1.339, de 9 de Janeiro de 1905. 

Paragrapho unico. Quando .houver estabelecimento ofificial desse ensino, 
a elle se deverão adaptar todos os actualme.nte equi.parados, sob pena de 
caducar o reconhecimento dos ui-plom-as . 

Art . 3 . o O Governo instituirá desde já a fiscalização destes e demais 
estabelecimentos congeneres já reconhecidos, a cujos onus ficarão sujeitas as 
instituições beneficiadas, estabeloecendo em regulamento as suas condições 
e importancias das quotas a cujo recolhimento ficarão aquellas obrigadas. 

Art. 4. o Orga nizado o ensino officiaJ das sciencias economicas e com
merciaes, serão determinadas então as condições a que se terão de sub
metter os estabelecimentos que de então em deante pretenderem a equipa
ração . 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
'Sala das Commissões, 20 de Novembro de 1922. - João Oab1·al. - Mar

colina Ba1-reto. -Nelson àe Senna . 

Pende àe aecisão ào Senado. 
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Escola de Commercio Oswaldo Cruz 

Em 31 de Dezembro de 1924 a Gommllissão d.e Inst1·ucÇ>5,o 
ottm·ece á Ga'nwra o seguinte projecto de lei que eq~tipa1·a 

os d·iplomas conferidos pela Escola d.e Gommercio Oswaldo 
01·uz aos expedidos pela Academia ~ aom1nm·cio do Rio de 
Janei?·o. 

A Commissão de Instrucção Publica, a que il'oram ,presentes os estatutos 
da Escola de Commercio Oswaldo Cruz, com séde em S. Paulo, annexa ao 
GY'Innasi-o do mesmo !Ilome. 

Considerando que essa escola está organizada ll'!e modo a .poder ministrar 
um ensino eificiente; 

Considerando que todas as iniciativas visando o desenvolvimento do en
sino entre n6s deve merecer o amparo dos poderes publicas; 

Considerando que a expansão economica do .paiz está a·eclamando a maior 
diffusão do ensino commercial e exigindo dos que se destinam ao commercio 
uma cultura ·geral desenvolvida e uma cultura profissional aperfeiçoada, é 
de parecer que se adopte o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 . o Os diplomas conferidos pela Escola de Commercio Oswaldo Cruz 
são equiparados, vara todos os effeitos, aos ex•pedidos pela Academia de 
Commercio do Rio de Janeiro. 

Art. 2. o Para o gozo dessa regalia, fica o referido estabeelcimento su
jeito ao disposto nos §§ 2° e 5° do art. 1 o do decreto legislativo n. 1. 339, 
de 9 de J aneiro de 1905, oujas vantagens lhe são conferidas. 

Art. 3. o O Governo fiscalizará desde já esse estaJbelecimento, de accôrdo 
com a n6rma adptada para seus congeneres. 

Art . 4. o Revogam-se as uisposiçõe.s em contrario. 

Sala das Commissões, 28 de Dezembro de 1924. - João Elysio, Presi
dente. - Ra~a de Faria, Relator. - Braz do Ama1·al. - Fab·io Ban·eto. -
Faria So~~to. 

P ende da z• diSCl~Ssão. 

Academia de Cotnmercio de Campos 

Em 26 de Outubro de 1926 o Sr. Thiers Cardoso 'YJWnàa 
á Gama?·a o projeccto de lei que torna extensivas ao Instituto 
Gommercial ele Ga'Ynpos as Vf!,ntagens concedidas á Academia 
de Gomnne1·cio do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o São extensivos ao Instituto Commercial de Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, os beneficios conferidos pelo decreto n. 1 . 339, de 9 de Ja
neiro de 1905, á AcaJdemia de Commercio do Rio de J aneiro. 
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Art . 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 26 de Outubro de 1926. - Thie1'S Cardoso. - llfanuel 
Duarte . 

JUSTIFICAÇÃO 

O "Instituto Commercial de Campos" foi fundado na prospera cidade de 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, em 4 de Agosto de 1922, mecerendo, 
desde logo, tão patriotica iniciativa os mais !francos a;pplausos e a m ais de
dicada e efficiente collaboração da culta população campista. 

Oa elementos em boa hora congregados com o objectivo de alli educar a 
mocidade, cujo labor se destina e:;wecialmente ao commercio e ás industrias, 
organizaram, de prompto, um instituto dotado de magnífico programma, sa
tisfazendo todas as exigencias dos modernos methodos de ensi•no commercial, 
como se verifica do doe. n. 2, programma actualmente alterado e, assim, 
posto de accôrdo com o da Academia de Commercio do Rio de Janei ro, con
forme o decreto n. 1. 339, de 28 de Maio proximo findo. 

Jnstallado em séde propria, no sum.ptuoso edif!cio sito á rua Treze de 
Maio n. 116, na cidade de C:J.mpos, como se observa no doc. n. 1, pag. 2, 
com dependr-,nriRr e mobiliarw CJUe sati~fazem por completo aos fins a que se 
destinam, obedecendo, assim, aos modernos preceitos da hygiene escolar, o 
Instituto Commercial de Camrpos, cuja personalidade jurídica se evidencia no 
doc. n. 3, mantem além do curso geral, nos termos do regulamento, um 
curso secundaria (ipreparatorios) e um curso es.pecial de dactylographia. 

Com a matricula acuual de 216 alumnos, e já tendo diplomado tres tur
mas de guarda-livros, doe. n. 1, fls. 3, possue este estabelecimento de ensino, 
technico-commercial um serviço de instrucção militar perfeitamente organi
zado, e já incorporado á 1" Regjão do Exercito sob o n. 202. 

Desse modo, são muito justos estes conceitos do eminente .Sr. Feliciano 
Sodré, Presidente do Estado do Rio de J a neiro, sobre o "Instituto Commer
cial de Campos", exarados na sua ultima mensagem ao legislativo flumi
nense: 

"Funccionando, ha quatro annos, na cidade de Campos, existe 
o "Instituto Commercial" cujo elevado objectivo é prestar á moci
dade que deseja a.pplicar-se á carreira do commercio a instrucção 
que se impõe para o seu bom exito, bem assim fôrma uma moderna 
" util corrente de prestigio á cla.sse dos contabilistas sob os impulsos 
Ralutares da mais perfeita elevação moral. 

E ·, portanto, uma instituição digna de apoio dos poderes publicas 
e que cumpre amparar porque são inestimaveis os serviços que vem 
prestando na obra grandiosa de propaga r a instrucção technica es
pecializada. 

Por occasião da minha recente visita á cidade de Campos tive 
ensejo de visitar esse instituto em sua séde .propria, adquirida com 
.grande esforço por seus directores. " 

Melhor justificação nao poderia ter o presente projecto do que essa 
dada em documento official pelo honrado Presidente do Estado do Rio de 
Janenro, 1Sr. Feliciano Sodvé, cujo testemunho pessoal de maior valor se 
reveste .por tratar-se justamente de um administrador, cuja acção beneme
rita, na terra fluminense se encontra evi{)enciada tambem na intensa propa
ganda do ensino technico profissional, na creação de institutos que se riva
lizam com os melhores do nosso paiz, no seu sempre e -decidido apoio governa-
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mental á. todas as iniciativas de aperfeiçoamento de todas as actividades dos 
seus co-cstadoanos. 

As ::üfirmativas dessa mensagem, o auxilio do governo fluminense com 
uma quota de vinte contos de réis a tão util instituto de ensino commercial 
bastam como prova exuberante de que o projecto ora apresentado á delibe
ração do Legislativo Federal merece a sua approvação, não constituindo pro
pripriamente um favor mais sim um acto de justiça e uma necessidade para 
a ·completa organização do ensino technico profi sional em um dos maioces 
centros do commercio e industria de nosso paiz . 

•Sala das sessões, 26 de Outubro de 1926. - Thiers Cardoso. - l'rfanoel 
Duarte. 

L.t . .. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto n . 1. 339, de 9 de Janeiro de 1905: 

"Art. 1 . o A Academia de Commercio do Rio de Janeiro, fundada em 1902, 
destinadft á educação su,perior do commercio, é declarada instituição de uti
lidade publica, sendo reconhecidos como '<ie caracter orficial os diplomas por 
ella conferidos. 

§ 1. o A Academia de Commercio manterá dous cursos: um ge1·a!, habili
tando para o exercício das funcções de guarda-livros, .perito judicial e em
pregos de Fazenda, e o outro, supe1'ior, habilitando mais para os cargos de 
agentes consulares, funcciO!Ilarios do Ministerio das Relações Exteriores, 
ac tuarios de compamhias de seguros e chefes de contabilidade de estabeleci
mentos bancarios e grandes emprezas commerciaes . 

§ 2. o O curso geTal comprehende o ensino de portuguez, francez, inglez, 
arithmetica, algebra, geometria, geographia, histeria, sciencias naturaes, in
clusive o reconhecimento de drogas, tecidos e outras mercadorias, noções de 
direito civil e commercial, e legislação de Fazenda e aduaneira, pratica juri
dico-commercial, calligra,phia, stenographia, desenho e escri•pturação mer-
ramtil. · 

§ 3. 0 O curso superior, do qual é prt!paratorio o curso geral, comprehende 
o ensino de geographia commercial e estatística, histeria do commercio e da 
industria, technologia industrial e mercantil, direito cornmercial e marítimo, 
economia politica, sciencia das finanças, contabilidade do Estado, direito in
ternacional, diplomacia, histeria dos tratados e correspondencia diplomatica, 
allemão, italiano, hespanhol, mathematica superior, contabilidade mercantil 
comparada e banco modelo . 

§ 4. o O ensino em geral se.rá essencialmente pratico, devendo, quanto 
ás mathematicas, ser todo de app!icação ao commercio e, quanto ás línguas 
referidas, será. effectuado de modo a que os alumnos consigam fallar e es
crever correctamente o idioma leccionado . 

§ •5 . o Além das disciplinas obrigatorias nos cursos regulares, poderá a 
Academia de Commercio estwbelecer aulas livres e outras materias, conforme 
melhor convier á elevação do nível moral e intellectual dos que se dedicam 
á carreira do commercio. 

§ 6. o Os diplomas conferidos pela Academia de Commnrcio não consti
tuem pr ivilegio, mas importam a presumpç:ão legal de habilitação ,para as 
funcções a q•ue elles se referem, dispensando os haJ\}ilitaods de outras provas 
e de concurso. 
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§ 7 ... Fica o Presidente da IRepublica autorizado a providenciar para 
que a Academia ode Commercio do Rio de Janeiro, no caso ode vir a tornar-se 
impossivel a sua permanencia no edificio da Escola Polytechnica, funccione 
em proprio nacional. 

§ 8. • A Academia de 'Commercio fica sendo considerada como orgão de 
consulta do Governo em assumptos que interessem o commercio e a indus
tria. 

Art. 2. • São extensivas â. Escola Pratlca de Commercio de São Paulo, 
tarnbem fundada em 1902, as disposições da ']Jresente lei. 

Art. 3. 0 Os aJumnos di,plomados, quer pelo extincto Ionstituto Cornmercial, 
mantido pelo Districto Federal, quer pela extincta Academia do Commercio 
de Juiz de Fóra, gozarão de todos os direitos de que venham a gozar, por 
força da presente le i, os cUplornados p-eTos institutos a que ella se refere." 

Pende de pareceres. 
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I 

jJ 

I 



UM APPELLO AO PRESIDENTE DE MINAS 

(ToJJicos de uma carta) ( *) 

" ... Aliás estou em que terei com a victoria de meu ![)rojecto prestado 
o melhor e o maior s erviço ao Brasil. Já será isso talvez uma obsessão da m inha 
parte. Não iJmporta. Quanto mais estudo as nossas cousas e a<profundo mi
nhas observações sobre as questões nacionaes, mais me convenço de que na 
reforma da mentalidade brasileira está o nosso maior problema. Sem isso, 
tueo mais será ·baldado. 

Essa só alcançaremos, esse -objectivo só attingiremos, com uma profun
da remodelação do ensino, da educação nacional, para a destinação pratica 
e poslitiva que deve e precisa ter . Não vedemos viver apenas de palavras 
em meio de letraàos, pisamdo uma móle immensa de analpihrubetos. O que pre
cisamos é eJliVeredar a mocidade .para as carreiras uteis, ensinando-lhe a 
vida nas suas realidades objectivas, despertando-lhe a lf'é '!la Vlirtuee viril do 
trabalho. 

\Para longe o !bacharelismo no ensino em qualquer profissão que seja. 
Precisamos é inslllflar anLmo aos nossos filhos para uma vida de acção, de 
movimento e de iniciativa. E' como !POderão alcançar os maiores eJ>:itos. A 
belleza eos triumphos est:Já antes no esforço vara alcam.çal-os do que nelles 
mesmos . O essencia;l é o traba~ho, é a luta. A vida é, afinal, o comlbate perma
nente e a acção c001stante. 

Para isso, para esse resulltad-o, é que devemos apparelhar a juventude, nas 
escolas e estrubelecimentos de instrucç.ão techonica e profissional, que ainda 
não temos em numero e sufif:icientemente montados. Para isso é que se deve 
a pparelhar o cr-I osso ensino. 

Que venJha amanhã uma missão de tech'Ilicos americanos e allemães en
sinar-nos o caminho, orientar-nos nessa cruzada. Naea haveria nisso qrue se 
e-stranhar. Não os fomos buscar ·para o Exercito e para a Marinha? Que muito 
é que nos venham ensinar a tra'balhar. Que cada brasileiro se torne pela 
instrucção um agente de trabalho, um factor de producção. Nesse dia te
remos dado o maior e o mais seguro passo para o progresso e o engrandeci
mento ea RepU'blica. 

Não é outra a idéa que trans'luz a cada instante de seus discursos e de 
modo brilhante resall•toru da sua plataforma ao ,governo do Estado, documento 
memoravel em .que esse relevante aspecto eo .problema nacional lfoi com mão 
de mestre tão pi'O'ficientemente versado. 

( *) Do iDeputado FJdelis Reis. 
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Mas 0 problema ·é de caracter nacional ;precipuau:ente. S6 em virtude 
de lei federal poderá ser solucionado. E até hoje nin,guem formulou uma lei 
nos termos da exequilbilidace do meu prçjecto pendente a imda da solução do 
Congresso . iPor que não se o experimentar? O que não podemos é cruzar 
os braços mussullmanamente na attitude de irr.potentes e de incapazes, que 
não somos . 

Paiz com as riquezas e possibilidades do nosso, nem é crivel que, diante 
da lic;;ão americana, d'ecunda em exemplos e ensinamentos de toda ordem, não 
tenlhamos ainda remodelado "de fond en com•ble", os nossos vrocessos coim
brões de ensino rr:>ara condicional-os ás mecessidades •prementes da hora pra
gmatista que vivemos. 

Como, cesta f6rma, d'undarmos na ordem economica e financeira, qual
quer causa de estavel e permanente se nos escasseia o factor principal que 
é 0 homem, que não temos sabido, nem querido instruir e ap.parelhar con
venientemente? Ou somos letrados ou somos analpha:betos. Technicos ou pro
fissionaes, verdadeiram~te é que não somos . A civHisação, no emtanto, af
firma-o George Valois, outra cousa mais não é do que a intellectualização de 
esforço. 

Que sou honesto nos meus pro'Positos e •nas minhas intenções, no 'PUgnar 
pela diffusão da technica e ca sciencia, na formação das noiVas gerações, lá 
está, [Jra proclamal-o, na minha cidade de Uibera!ba, num valor que transcen
derá de mil contos de réis, a construcção do predio para o L yceu de Artes 
e Officios, o .primeiro que se ifunda em Minas Geraes e, talvez, no Brasil, 
nascido da iniciati'Va par.ticular e eri•gido por sUJbscripção pUJblica em q.ue ha 
sUJbscriptores de quantias até ce dez mil réis. Neníhum symptoma mais aus
picioso para o movimento de reforma em que estou eiD[Jenhado. 

Triumph<ante o projecto, tornada lei a obrigatoriedade da a.prendizagem 
profissional, instituições desse typo, esta:belecimentos dessa orcem surgirão 
El'!ll todos os centros e cidades do Brasil. A sua victoria estará garantida, 
porque assegurada no terreno moral e !SOcial, peJa digniificação do esforço, 
pela nobilitação do trabalh o qu e é um dos objectivos do pro·jecto . 

Ao lado dos lyceus e, nunca esquecido o trabalho manual, base e fun
damento do meu plano educacional, virão as escolas de agricuitura, indispen
saveis em = pais como o IIlosso, as industría.es, as commerciaes e os insti
tutos .para todas as profissões teclhnicas peoa convicção que se ha de gerar 
de que a di:liferença das car.reiras nã:o supprime · a egualdade dos meritos. 

E' o apparelhamento da Nac;;ão para a sua grande missão mundial o 
que terem•os desta f6r:ma paciificamente, realizado, para não o .termos de 
fazer revolucionariamente, como a isso serão co.ID[Jellidos os povos que não 
comprehen<1erem as necessidades da h ora historica que o mundo atravessa. 

A .humani'dade de amanhã nã.o poderá ser a mesma, cheia de .privilegias 
e preconceitos de antes da guerra. Dia virá, e muito .proxi:mo, em que ha 
de ter plena applicação, em toda sua plenitude, a m ,axima de S. íPaulo, pela 
Russia revolucionaria revivida numa ansia su].Jrema de egua•ldade e de li
bertação. Todos serão obrigados a trabalhar para o direito de subsistencia 
e a !funcção precf.pua da escola serlá deseiil'VOlver a aptidãio para o tra:balho 
e despertar nos indivíduos a conSciencia ca necessidade de v iver delle. 

E' a revolução no bQm sentia que assim antecipamos, com a obrigatorie
dade do ensino profissional . O homem s6 valerá amanhã pelo proprio mere
cimento, pelo que souber fazer e pelo que souber produzir, attenuadas assim 
as profundas e injustas desegualdades sociaes, que tornam .para muitos a 
vida insuppo:ntaveél. Na instrucção do povo, ifazendo-<o mor a:! intellectual e 
technicamente >a'IJto para ven cer e triumphar na dura luta da vida, está o 
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ponto de partida dessa obra genercsa com que !faremos mais pelo altruils:mo 
do tuturo do que pelo egoísmo do presemte. 

Sejam quaes forem os obstaculos a vencer, proseguirei nesta cruzada cí
vica, bandeira e programma da minha actuação republicana na vida politica 
do paiz na convicção de ·votar-me a um desígnio que ultralJat~rá no seu 
alcance os dias que vivemos para abranger e beneficiar as gere.ções do fu
turo ... " 

ENTREVISTAS E CONCEITOS DO DEPUTADO FIDELIS REIS 
ACERCA DO PROJECTO 

F'alando á "Noticia": 

Os leitores estão lembrados de que um dos ultimes pr"ojcctos apresentados 
na Camara. o anno passado, que mais vehemente grita provocaram, f-oi preci
samente aquelle que mandava fosse Cl·eado, em nosso paiz, o ensino pro
fissional obrlgatorio. Como se sabe, tal ·projecto era devido ao Sr. Fidelis 
Reis, representante de Minas Geraes, que, tendo uma impressão esclarecida 
acerca do quadro actual da mentalidade brasileira, procurava dar uma rota 
ao nosso povo, que o tkasse para sempre desse amollecimento moral e men
tal em que em geral vivemos. 

Trata-se, agora, de uma reforma completa do ensino superior, secun
daria e primaria. E, aproveitando essa oppor.tun'da!Cle, é natural que esse 
Deputado leve á tr•ibuna da discussão o seu projecto . Eis por que, tendo 
encontrado na Camara o Sr. Fidelis Reis, intf'rrogãmol-o sobre se pretendia 
agitar .a questão na casa em que tem assento. E o Sr. Fidelis Reis : 

- Como não? Pois se eu considero a quv.P.stão do ensino profissional 
uma .das capitaes do BraSiil de hoje. . 

Pedimos-lhes algumas idéas acerca do projecto de lei que organizara 
S. Ex . , como tambem acerca da maneira como o projeoto mandava que o 
ensino profissional fosse ministrado. Respondeu -nos : 

- O barulho que o meu projecto provocou, aqui na Camara e na im
prensa do Rio e dos Estados, foi totalmente sem razão de ser. Antes de 
tudo, o que eu quiz, apresentando a kléa do ensino profissional, foi levaJ: 
o Brasil a acompanhar as grandes conquistas moraes e intellectuaes do 
mundo comtem}Joraneo. Não é depois que a Russia creou o ·formidavel .;;yiS

tema do bolchevismo, nem depois que todos os povos se apresentam, na 
[ucta univer~':i.l, reformando habites e costumes seculares, que nós podere
mos manter, no Brasil, essa mesma fôrma de ser, que jã era nossa ha tantos 
annos. (*) Certo, eu não sou inimigo da grande cultura. Venero e amo os 

(*) O plano pedagogico do regimen dos soviets - escreve Oliveira Lima, 
em recente estudo sobre a Obra <lo sovietismo na Russia - comprehende a 
fusão da escola primaria e da secundaria, deixando este de constituir um 
ensino de classes. O ensino superior é tambem ;facultado aos operarias es
colh1dos nas ·usinas e alimentados pelo Estado durante o seu período acade
mico, existindo ac.tualmente 57 institutos ou faculdades operarias, freque:r..
tados por 30 mil estudantes. 
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illustres pensadores que têm trazido a mais pura gloria aos povos em cujo 
seio nasceram e que constituem a verdadeira galeria de honra da hwnani
dade. Nem o meu pro}ecto víSaria o mais leve attrito com esses genios crea
dores da sciencia, da arte ou da litteratura. Apenas, como toda gente de um 
pouco de bom senso, eu sei que .taes homens são exceiJções na especie e qu3 
a mentalidade normal tem que ser bem mais humilde, bem mais apagada. 
Ora, um dos males que mais intinamente prejudicam o Brasil é o excesso 
do doutori.smo. Em nossa terra, cada um de nós é um doutor - lquasi sem
pre um bacharel, ás vezes, um medico, menos frequentemente um e ngenheiro. 
E que succede, depois de r ecebida a carta? Succede que cada um trata de 
·procurar o mais cedo possível o seu emprego publico. 

De sorte que somos um paiz cheio de doutores e cheio de burocratas ... 
Não é raro vermos uma senhora, exemplar mãe de familia, nobre e diligente, 
com idéas inteiramente f a lsas aocerca desse problema. Não é raro encon
trarmos quem não diga, numa triste queixa: "Meu filho não quer seguir 
carreira!" Mas de que carreira ·se trata? Pensará que é do commercio, da 
industria, da agricultura? N ada disso: é do direito, da medicina, da en
genharia . .. Com o projecto que organizei, pretendo applicar uma providencia 
que vá corrigir essa fôrma lae ser e rronea e lastimavel. E que cada um de 
nós tenha sua carta aristocratica e culta não é um mal - desde que dis
ponhamos .tambem da nossa habilitação prati-ca, qualquer que ella seja. 

- E como ministrar essa .habilitação? 

- Mas isso é a coisa mais fac i! que se p6de suppor. A parte referente 
ao ensino secundario fica,rá encarregada d6 ministr::tr o ens:no profissional, 
tambem. Em qualquer estabelecimento de qualquer Estado poderá h aver, 
ao lauo das materias que constam dos actuaes programmas, as m a terias, 
correspondente!;; ao en.sino profissional. De maneira que, quando um rapaz 
abandonar a sua cidade ou a sua villa, para vir tentar a educação ou a 
carreira, numa grande ca,pital, já trará comsigo o attestaJdo 'Clas suas habili
tações praticas - de ferreiro, -ou de alfaiate, ou de sapateiro, ou de qualquer 
cousa quo seja. Mediante um ligeiro exame, esse r aopaz terá demonstrado a 
efficiencia que adquiriu no officio ou na arte que tratou de obter. 

Desenrolando ass:m o fio das suas idéas, o 'Sr. Fide lis R eis dizia-nos 
agora: 

·- E isto não deverá sómente ser para os homens, n ão . Olhemos um 
momentc a si.tuação das mulheres em nossa terra. Elias vivem a depender 
qua.Ei .sempre do apparecimento de um martdo. Profissão, quando a têm, é 

a de professoxa ou modista, especialidades que, além de pouco remune-ra,doras, 
são perfeitamente exhaustivas. Dando á ·mulher o ensino pratico de algu
mas profissões rendosas e 'llteis, que lhes favoreçam viver :facilmente, tere· 
mos feito a.J.guma coisa summamente in!:eressante em favor de nossa cultura 
dA povo. 

O Sr. Fidelis Reis exaltava, agora, Cio maneira intelligente e pra,tlca como 
o problema do en.sLno profissional tem sido resolvtdo pelos mais illustres povo~ 
do velho e do novo mundo - a Allemanha, a Belgica, ·os Estados Unidos, 
etc. E citava exemplos : o de F'r'anldin e o de Lincoln, que foram ambos 
trabalhadores rnanua,es, e de Mussolini, dita,dor italiano e o de tantos e tantos 
outros homens consideraveis. 

~ Emfim, hei de agitm· este anno, na tribuna da Camara, a questào 
do ensino profissiona l, que considero uma das mais importantes para o Brasil 
de hoJe. 
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tuição base para decretai-a. Sem entrar nos merecimentos da discussão deste 
ulti.mo assumpto pensamos nós que a obrigatoriedade do ensino e lementar 
primario se im·põe por todos os motivos e que, qualquer demora em decre
tai-a será fatalmente prejudicial aos nossos fóros de povo adeantado e avido 
de .progresso. 

Decretado o ensino obrigatorio poderá ser adoptado o ensino profissional, 
cujo curso poderá ser feito pa?"i pass~~ com o do estudo de huma11idades, orga · 
nisamdo-se para esse fim estabelecimentos officia,es bem apparelha,dos, onde 
os alumnos, e:h brevíssimo espa()o de tempo, se desempenharia.m com vanta.
gem, graças ao preparo int(JJlectual que já vêm adquirindo nos seus estudos 
theoricos. 

Os estabelecim entos bem apparelhados e providos de bons e provectos 
mestres de officinas habilitaria,m O·S n"1oços preparatorianos a fazer um curso 
rapido e provettosissimo que, lO~nge de os atrapalhaT no estudo das disciplinas 
escolarPs, os distrairia, incitando-os a adquirir novos ·conhecimentos tão uteis 
na vida pratica. 

Desde que tivemos opportunida,de de conhecer a organização dos nosso:~ 

lycflus de artes e offidos, convencemo-nos logo da .grande importancia dessa 
instituiçã,o e desejaríamos que em cada cidade do Brasil, por todos os cantos 
deste nosso colosso sul-americano houvoose estabelecimentos desse genero. 

E quem sabe si o mesmo Dr. Fldelis Reis não :Pensará assim, isto é, fie 
fazer ministrar o ensino primario elementar juntamente com o ensino pro
f issional? Quem Babe si o digno parlamentar não acha aproveitavel a idéa 
de transformar os nossos grupos escolares, as nossas escolas reunidas, em 
estabelecimentos completos, onde, ao mesmo tempo, se m inistrasse aos me
ninos um e outro ensino? 

Instituir o ensino proi!'issional por essa forma ou organizar typos de es
colas especiaes de artes e officios para que fossem ellas frequentadas, obriga
toriamente, por um ou dois ann<l'S, pelos a:lumnos que estudassem •preparato
rios, qualquer uma dessas duas formas, a nosso vêr, será prodiga de resul
tados adaptando-se definitivam>ente a,quella que melhor correspondesse aos fins 
deseja,dos. 

Em qualquer .hypofbese a obrigatoriedade do ensino profissional é digna 
de todo acatamento e as classes dirigentes do paiz devem acolher com sym
pathia as idéas tão bem ex;pendidas pelo erudito auctor do projecto sobre o 
assumpto, apresentado ao Congresso Federal. 

A idéa do ensino P'rofissional rio Brasil tem feito amplas conquistas, ma~, 
embora assim, muito ainda resta por fazer, ·porque as escolas technicas são 
em numero r<>duzldo entre nós. 

Houve ha tempos quem pensasse em introduzir o ensino a)gricola no 
exercito. Lembro que ha uns quinze annos, o nlustre General Botafogo, então 
Major do nos'-'>o Exercito, achando-se em missão -na I talia, teve opportunidade 
de admirar como se instruía na ag.ricultura o solda,do italiano. Enthusias
mado pelos resuLtooos observados pensou o illustrado militar que facil seria 
aàoptar o ensino agrícola do Exercito brasileiro. Foi então que sob o pseuào
nymo de Ner1tlttm, nom e romano da cidade onde eu nasci, escrevi um deta
lhado artigo mostrando quão diHicil era então levru· a effeito essa magnific~ ... 
ldéa, por não ser naq·uelle tempo obrigatorio, como na Ltalia o serviço militat· 
aqui. 

Agora que tambem no Brasil o serviço é obrigatorio e que dentre os re
crutas muitos ha que são agricuitores, pena é que ninguem cogite de seme
lhante em~rehendimento. O mesmo Sr. General BotaJfogo, que é uma das 
mais brlihantes figuras do nosso Exercito, poderia agora levar a effeito a 

, 
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A PROPOS•ITO DE UMA PALESTRA COM O PEDUTADo 
FIDELIS REIS 

(Da revlsta Progredior, ·de S . .Paulo). 

La 'Republique a cré'é l'enseignement primaire obligatoire. 
I1 n'est pas tel!lléraire de predire qu'elle devra, avant peu, Je 
completer par l'enseigment ·profissionel obligatoire.- A. MIL

LEJRAND. 

Occupa-se agora •s. Ex . de um seu projecto apresentado ã. Camar .... 
Federal, de que faz parte, como deputado pelo <l.istricto de sua terra natal. 
Esse projecto tem em vista crear o ensino profissional obrigatorio no .paiz. 

E' preciso, caro amigo, - dizia-me elle, - que todo o brasileiro tenha 
uma profissão; ê preciso que todos nós reunamos e possuamos a melhor e a 
maior capacidade de traõalho para servirmos dignamente nossa terra, que 
justamente exige de nós, elo nosso patriotismo, a mai·or gomma. de serviços. 
Antes de sermos medicos, engenheiros, advogados, agronomos, pharmaceuti
cos, professores, carecemos aprender algum orficio, precisamos ser artífices. 
precisamos ter uma profissão para sabermos executar e para melhor saber
mos mandar. O Brasil precisa quo .todos trabalhem; é preciso que todos 
saibam trabalhar diligente e intelligentemente . 

A educação do bra;sileiro deve ser comfPleta; é preciso que os filhos do 
Brasil jámais possam a vir a ser parasitas de uma sociedade que ambiciona 
progredir. Ninguem tem o direito de cahir como peso morto sobre uma cone
ctividade que trabalha . No Brasil, a despetto de caminharmos diariamente 
para uma situação melhor, pelo crescente desenvolvimento das actividades 
do povo, ainda possuímos, como raros paizes uma população consicleravel que 
vive do esfor ço' alheio, quer na parentela de familia, quer fóra della, na gente 
que e::..'"]Jlora o .trabalho de terceiros, que vegeta e parasita, que atravanca 
inutilmente os cargos dis.pensaveis de uma burocracia elastica que a opolitica 
sopra, con1 bochechas de Eolo . .. " 

Eram idêas sãs e santa;s de um espírito forte e bem intencionado. Que 
e11as triumphem ê .o que de coração desejamos ao velho amigo, verdadeiro 
enthusiasta pela futurosa e sempre .crescente grandeza do Brasil. 

A creaçi'Lo de uma lei que obrigue todo o cidadão brasileiro a aprender 
uma. profissão, um officio, se me afigura de diffi.cil execução, se não nos 
convencermos da necessidade de madioficar profundamente as leis. os pro
grammas e os regulamentos do ensino prh:na.rio, que é tão variado, tão defi
ciente e, mesmo tão disparatado por todo este grande Brasil, aliã.s tão avi<jo 
de progresso. O ensino primari.o elementar, afigurou-se-me sempre o aJi· 
cerce do grande edifício da instrucção; consideramo l-o ainda hoje como sendo 
a pedra angular desse sumvtu.oso edifício que é .tido como o expoente ma
ximo da civilisação e do 'ProgTe~so ·a e um povo. 

Acceitando em toda a sua extensão o grandioso e patriotico programma 
elaborado por Fidelis Reis, acreditamos tambem que seriam inestimaveis as 
vantagens que desse ensino resultaria á. nossa patria, que cada vez mais 
carece do ensino tec'hnico para melhor poder acudir ás necessidades de seu 
desenvolvimento industrial. 

Evidentemente o problema desde já se nos afigura arduo, pois que niio 
podemos crear o ensino pro.fiss~onal obrigatorio sem que seja creada a obri
gatoriedade do ensino elementar primario . A alphabetisação do povo d.o Brasil 
já está lu ctando com a falta dessa lei e alguns não encontram na nossa Consti-
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magnífica idéa que ha uns 15 annos acanmava, quando em missão na Italia. 
A instituição ou a maior amplitude do ensino technico no Brasil é um 

a<::to de elevado patriotismo e todo o bom brasileiro não deve regatear ap
plausos áquelles que se occup3Jm. <Le •resolver de modo pratico o magno .pro 
blema . 

E ' p r eciso tambem que as nossas escolas não sejam fabricas de empre
gados puhlicos como em .grande parte até hoje têm sido . E' necessario edu
ca:r a geração que surge para P.nfrentar com coragem a luota pela ex.istencia 
e jámais se acobardar p-reoccupando-se desde a sahida da escola com a pro
cu ra de um logarzinho nas nossas administrações. 

A nossa r evista "Progredior" acolherá to<ta a propaganda que no sen
.tido da instituição do ensino profissional se quizer fazer, porque estamos bas
tante convencidos que é do en.sino technico que depende a favoravel solução 
do problema economico nacional - L . GRANAIO. 

RECEBIDO NA SOCIEDADE PAULISTA DE AGRICULTURA 

·Aproveita a o.p-portunida.de •pwra agcadecer ã Sociedade o seu apoio, em 
expressões tão honrosas e desvanecedoras, ao projecto que apresentou á Ca
mara, instituindo a obrigatoriedade do ensino .profissional. E' a grande ba
talha em que ~stã empenhado, na convicção de ser esse o maior serviço que 
poderá. prestar ao Brasil, em toda a sua carreira po!itica . 

O nosso objectivo - dil-o em tom peremptorio o Sr . Fidelis Reis -
não póde ser o de transformar o paiz numa imensa repartição publica, para 
collocar quantos, com a nossa mal orientada educação, apparelhamos irremedia
velmente paJra o funccionalismo. Para outro rumo, infelizmente, 11ão cam.i
nham.os. O de que precisamos, pois, .senhores, é de ensin a r a trabalhar. Chega 
de parolice. Toda nossa ob1-a 'l'epousa na reorganização dos nossos processos de 
ensino, na remodelação da nossa cultura, que Tião póde limitar-se apenas á 
formação de letrados, senão, principalmente, ao preparo t eclmk o do brasi
leiro, para a exploração das nossas immensas riquezas. 

Do con t r ario. teremos, men tido aos nossos altos destinos no seio do con
t inente. E é para levan: até ao fim essa cruzada de patriotismo, que continúa 
a confiar no apoio e na so!idari·edade desta instituição, a cujo descortino nunca 
falhou a vi·são segura dos grandes ·p-ro,blemas 111acionaes . ( *) 

VISITA AO LYOEU DE S. BAULO 

Bxm . ·Sr . Dr. Ramos de Azevedo - Quero, ainda <nestas linhas, renovar· 
lhe as minhas felicitações. E faço-o, cheio de verdadeiro jubilo patriotico. 
Fal-o-ão, egualmen.te todos os brasileiros que tiverem o opportunidade feliz, 
que tão g€ntillme;nte me proporcionou, de 11ma visita ao Ly·ceu de .Artes e 
Offidos, sob as svas luzes e eminente direcção. 

•são Paulo tem milito de que se orgulhar. Estou a dizer, porém, que na 
;~enEmerencia incontrastavel da sua rr;..issão de lidimo cunho educativo, moral, 
econ omico e social, nada aqui excede a esse estabelecimento. Elle- constitue 
um::t das demonstrações mais vivas e authenticas da evolução e do ade.anta
tr.entv de São Paulo. 

( *) Trecho do discurso d:o Srr. FideJis Reis. 
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Com a v1sao do sociologo e a nitida com:prehensão das nossas n ecessi
dades, V . Ex. está ali resolvendo discretamente, em miniatura, o maior tal
vez dos nossos problemas. A meu ver, o mil:ior de todos, que é o do a;pp arelha
mento das n essas filhos - na escola e na offic:ina - para a grande obra de 
progresso e de civilização que nos cumpre realizar. 

V. Ex. presta a São Paulo serviço inolvidavel, a;o mesmo tempo que 
aponta ao Brasil o novo r umo das reformas de que mais v isceralmente de
pendem o seu engrandecimento e o seu futuro . 

Com os protestos de minha viva admiração e grande a preço, creia-me cor
dialmente mui to att. e am•. - FmELis REI9 • 

• 

Exm. Sr. Dr. Fidelis Reis -, Fez-me V. Ex. z. honr~> de communicar 
a lisonjeira impressão que guardo-u da sua visita ao nosso L yceu de Artes 
e Officios . 

.São os seus conceitos motivo de intenso jubilo para mim e rota muito 
animadora para o proseguimento de esforços no sentido de realisar um ap
parelho de diffusão e de dignificação do trabalho - tão necesario ao n osso 
paiz. 

Não pôde ser indifferente ás suas expressões quem se sente .tão pouco 
acompanhado nessa lucta santa - nunca merecedora de applausos de tão au
ctorisada personalidade . 

Venho agradecer-lhe com a mais viva commoção . 
Continúo a esperar que me da.rá V. Ex. ainda a honra de uma visita aos 

cut .sos nocturnos . E' ella indispensavel para apprehena:er o conjuncto de. 
nosso trabalho. - De V, Ex. att. am 0

• adm. - F. P . RAMos DE AZE
VEDO. 

O PROJECTO DE ENSINO PROFISSIONAL OBRIGATORIO 

O Sr. Fidelis Reis, autor do projecto, nos falia solbre a inquinada inconsti
tucionalidade da sua idéa 

(Do "Jornal do Brasil") 

Acaba de ser 'POsto em ordem do dia da Camara o projecto em que o Sr. 
Fidelis Beis crea o ensi1no profissional obrigatoil"io para o Brasil. 

Oomo se srube, logo que esse prQjecto foi apresentado, houve 'quem viva
mente procurasse contestar a s.ua exequibilidade - e :mesmo na tribuna da 
Camara vozes o combatm'am. O projecto desceu á Com missão de Instrucção 
PUJ~lica. E, não obstante os cçmbat es -que n a hora so1ifreu, ning uem o inqul
nou de illlconstitucinal. Eis, [pOrém, que tambem essa accusação acaba de ser 
feita ao projecto do Sr . Fidelis Reis. 

1Sobre esse a ssumpto tivemos nós occasião de trocar aLgumas ilJalruvras 
com o Sr . Fidelis Reis: 
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- Ha, então, quem accm;e o seu projecto de inconstitucional? 
- E' verdaee. Mas, francamente, eu não ,percelbo on de é que se póde 

enxergar a inconstitucion alidade delle . P or essa razão eu .n ãJo daria o m eu 
voto para q'Ue elle fosse á Commissão de J ustiça . Commigo, acredito que es
tará a Camara toda. Eu não sou jurista, e os CJOnlheciment{)l<; de D ireito que1 
tenho não são abalisados, salbendo voce que eu sou u m engenheiiiO . Ma.s, 
se fosse a n ti-CQnstituciOinail o projecto qrue defendo, acredita que a Mesa 0 
l'ecebesse - ou, ·pelo menos, que ella não o .sujeitasse preliminarmente á 
apreciação da Camara sob este aspecto? Certo, n'inguem será capaz de fazer 
essa injustiç.a ao tSr. Arnolpho Azevedo, !Presioente da Casa 

1
do Congresso 

em que tenho assento e jurista da mais esclarecida e preclara .estirpe. 

- De sorte •que a idéa da :ionconstitucíonalidade ... 
- Não tem razão de ser. Mesmo que fosse mandado o projecto á Com .. 

missão de Justiça, isso Pl'Oduziria um effeito apenas protelatorio . .E' unanl
me a opiniãJo aqui, na Camara, em se reconhecer a ur.gencia de resolver co
rajosamen te o importante ;problema. O meu projecto era, talvez, .wn pouco 
radical de mais: elle estabelecia ·que, desde o momento em ·que .fosse pro
mulgada a lei, as matriculas só se pueessem effectuar nas escolas superiores 
com •Q attootado de ·uma hrubilitaçãJo technica. O substitutivo que o meu H
lustre collega, o •Sr. Tavares Oav'alcanti. apresentou 'l'la 00ll1missão de Ins
trucj;ão Publica, teve a sorte de corrigir esse excesso, estabelecendo que o 
ensino tehnico ;fosse ministrado, nas escolas primarias, <!e accordo com um 
programma que !ficaria Ol'ganizado depois. SegUJndo e;sse substiuutivo nas es
colas primarias farão parte elos .prog-rammas as seguintes materias: desenho, 
'traba]hos manuacs e rudimentos de artes e oflficios, ou industrias agrarias. 
O substitutivo dispõe tambem que no Pedro II e em todos os estrubelecimen
tos de tnstrucçã,o secundaria, mantidos 1)ela União, como tam'bem nos equi
parados, serão installadas aulas de artes e officios, sendo livre ao alumno a 
escolha d!liquelle em que se 'q,ueira especiaflizar. Vê tvocê que isso tudo torna 
singualrmente ifacil a execu ção do meu pr-Qjecto. 

O Sr. Fidelis Reis pro seguiu, agora fallando sobre a inconstitucionalidade 
de q u e tem sido inquinado seu ;projecto: 

- Para resp0'11der a essa accusaç.ã.o, ibastar-me-ia fazer á Camara. algu
mas .pergunta-s: será, porventura, incónstiuucional a exigencia regulamentar, 
para matriculla nos cursos superi9res de mais essa ou aquella e.lscipllna, grego 
ou latim, por exemplo, e mais esse ou aquelle exame aos candidatos a cargos 
.publicas? Jiá se não exige hoje a caderneta de resel"Vista e até o attestado 
c e vaccina? Por 1que, então, inconstitucional, nos dçus casos figurados, a ha
ibilitaç.ã.o pro;fissional? Acaso deixámos e.e prover sobre os meios para a disse
mimação desse conhecimento? Não dispõe o prçjecto relativamente á fundação 
de escolas tec;hnicas, no .proprio programma gymnasial? 

O autor do projecto fez uma pa'USa. Depois continuou: 
- Já não nos assiste mais o direito de protelar por mais tempo a sol'U

ç.ã.o do prohlema. Quem i·gnora os mrules do 'funccionalismo no Brasil? A Ca 
mara s!libe .que 60 o/o da 'l'lossa receita se vae com a manutenção da burocru.
cia . Nesse caminho é dilfficil sruber onde iremos parar . E co.mo corrigir o m al , 
senão a:brindo, pela instrucção tech'!1ica, novos horizontes e aspirações aos 
nossos filhos? 

O Sr. Fidelis Reis fazia 'agora um parallelo entre aqui1lo que se tem 
feito na America do Norte, onde até os presidentes da Republica dispõem do 
seu conhecimento profissional pratico .- e aquill!o •que tem sido feito no Bra
sil, onde, em ger al, a primeira aspiração d os ihomens jovens é um Jogar de 4" 
escripturario de repartição . .. 
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PELA REGEJ.\'ERAÇÃO MORAL E ECONOI\UCA DO BRASIL 

O deputado Fidelis Reis fala-nos do seu (llrojecto - Algumas linhas do 
seu plano de realisação - A Universidade do Trabalho - Coopera
ção dos Governos dos Estados - De Minas partirá a iniciativa - O 
apoio do presidente Antonio Carlos 

(Da Noite) 

- Mais algumas eta.pas, Dr. Fidelis - dissemos ao symtrathico e tenaz 
deputado mineiro, que com tanta co-nstancia e !firmeza se vem batendo pelo 
-seu celebre projecto - mais a lguma. etapa, e estarão as novas gerações de 
malho em punho e de olho no esquadro, a regular a. precisão das constru• 
cçõ.es nas o.rficinas .. . 

- Mesmo que o meu projecto pretende~e só isso, creio bem que elle 
seria ibom, util e efficaz, como com·ectivo ã nossa ,psychblogia de ideologos 
e sonhadores. 

- Então não é a capacidade para o exercício de uma profissão mecani
ca, 111m oflficio, emfim, .que o projecto pretende que venham a ter todos os 
jovens brasi·leiros de ~manhã? 

- Em termos. Com effeito, isso foi arguido, como objecção preliminar 
ao meu projecto, que, aliãs, mesmo dentro desta. 1:estr.icção, poderia ser de
fendido. !Para isso, eu me valeria do celebre consellho de Rousseau, quando 
djsse ã mãe do seu pupillo: - Emilio deve aprender um of:ficio. M;\~S -
proseguiu, desdobrando o seu pensamento - o projecto, que, felizrr,ente, 
vejo tão bem comprehendido pelo Congresso, e que, espeto com segurançta, 
merecerá do illustre chefe ac'tual do Executivo 'O mats fa'V'ou:awel aco.JJ::tirnen
to, a julgar pelas impressões da •Palestra que tive com S. Ex. a respeito, 
visa outros objectivmo, mais largos e mais altos do que o simples intuito 
de provêr a um instrumento de defesa economica. 

Designando, em um gesto aJbrangedor, uma larga pertp'heria, como a en
circular o paiz todo, disse o deputado mineiro: 

- <Su'ba um pouco acima das circumJS!ancias e conti.ngencias mais pro
ximas, de toda ordem que pertunbam, muitas vezes, a precisão do exame cri
tico, e, desse ápi•ce, olhe um pouco em redor. . . Bastarã isso para appt·ehen
der-se a causa, para se perceber a razão de mu'tos ,males que, estreitamen
te, p·retendemos attr~buir a pessoas e incidentes occasionaes. Uma fa·lsiJ. 
educação, toda. de ornatos e de labstracções, aifastada das realidades e estra
nha as evidencias executivas, creou urna especie de non,ol!Jalwnce, de neg'a.-
tividade .para o traJbalho, para a realização do esforço. · 

11\i[entalisaJção, intellectulalisação, pas.saram a ser synonymos de um ver
dadeiro estado de aristocracia, no seu sentido mais estreito. A prOIJlria esco
Ja primaria constituiu-se numa e,;ped'!l de: baohareli.oação preliminar. O re
sultado •é que sem um circulo de fi.naliãade propria, i11trimseca, E'lla serve 
de po)lte de .passagem aos que, dispondo de recursos, .possam proseguir nos 
seus estudos, indo constitui·r as élites dirigentes -que não t iveram contacto 
com a intensidade das <verdadeiras forças v ivas da nação. 

Para os outros, os que <têm de }Jassar da escola primaria ao du-ro pão nosso 
de cada lUa, ni1o lhes deu uma adaptabilidade para os postos do exercito pro
letario, onde têm de agir, a um tempo, provendo com independencia ao seu 
•viver 'e conco1'eendo ·trara a oprosperidade nacional, no vasto ca-mpo das 1n
dustriaJS. E ahi temos, em conjuncto, uma formidavel massa de negativos 
sof!l'redores e insatisfeitos, lado a lado com uma élite dirigente, que mal pôde 
perceber as mais reaes e !mmediatas necessidade nacionaet>~. 

- O "of.ficio "de Emi.Jio, então, resolvendo a crise social? 
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- Precis8Jmente. E, mais do que ninguem, nós precisamos disto, porque, 
n o Brasil, ao lado das t en dencias liwescas e abast·raci:ais da nossa educação, 
cooperou a eseravidão, marcando o trabalho com um estygma. Traço cara
cterístico dessa situação € o que acontecia com os ifazendeiros abastados, cujo 
primeiro cuidado, ao invés de fazer do,s seu s herdeiros de ~gue di·gnos e 
efficientes s ubstitutos seus, no labor das culturas, foi sempre mandai-os 
para a Côrte, para as capitaes, a se f azer em doutores. 

I-Ia um p edaço bem grande da cau sa da crise agTicola rne\9ta doutm-is'açdo 
i ntensiva dos filhos de fazendeiros, em carreira estranhas á q u e 11avi8Jm éle 
consagrar-se, dia m ais, dia menos . E' bem d e v êr que a culpa não era f;Ó 

C:.elles, senão, e principalmente, dos governos, que nunca cogitaram da !t'un
dação do,s estabelecimentos de instrucção indust rial, agrícola e comm ereial, 
de que rtanto carecíamos e carecemos ainda. O q·ue não é parlapatice não 
tem, aqui, valor. 

- Mas não lhe parece que /bastaria encaminh.à.r os (PolJíres, q® não se 
destinassem aos cursos secundarias e superiores, para as Industrlas e para 
o commercio? 1 

- I sso, a lém de anti-democratico, seria metade, menos da metade, do 
trabalho feito , podendo resultar até em effeito contraproducente, :porque re
íormularia de modo diverso, mas essencialim.ente o mesmo, a situaç,ão que a 
escravidão creou . 

- Em que um medico, um ba charel em direito, um dentista, um e nge
nheiro mesmo, l-ucrarão, conh ecendo um outro officio, que não viaJe exercer? 

O deputado Fidelis Reis sorriu: 
---, Eu poderia dizer-lhe e provar-lhe que •lucra1"1ã. todo homem, seja isto 

ou ruquillo, no convívio social, em s8Jber fazer a lguma coisa com as p·roprias 
mãos, essas diligentes executoras de .pensamentos, tanto \assim que o velho 
Anaxagoras chegou a dizer qu e "o homem pensa porque tem mãos", isto qui
nhentos annos antes da éra christã. Mas não é .preciso tanto. Em :primeiro 
lagar, já não é novidade para n'n~u"m f3l verdade .k:lo vlal'or. educativo dos 
exercícios manuaes. D.epois , q ualquer que seja a actividade que rvenha a 
exercer um individu o, no conrvivio social, elle precisa de ter 11.1m contacto de 
experiencia <Com o campo mais vasto das actividades sociaes, o das industrias, 
grande •laboratorio onde se manipulam os elementos mais preponderantes do 
problema economico, que resolve o do bem estar e do progresso. 

Interrompeu -se um instante, para proseguir: 
Fina lmente, poderá dizer-me, com !franqu eza e seguran<;~a, que muitos 

desses medicas, desses bach'areis, desses engenheiros, etc. . . . não seriam me
lhores coefficientes de producção e de utilidade nas grandes iniciatiV-as, em
presas e trabalhos industriaes? 

No emt anto - observo.u, com um laivo de tristeza - tlantos, são t8Jntos 
os que constituem esse tão t r iste proletariado intellectu a l, de a nnel no dedo, 
cujos m embros, por um desvio de educação ou por falta de revelaç.ão de suas 
verdadeiras ca.pacidades, n ã o sabem o que i.iazer do seu titulo de doutor! 

- I-Ia, entretanto, certas difficuldades possíveis, na exequi-bilidade pra
tica 'à:o seu projecto .. . 

- N enhuma. Nos lyceus de a rtes e officios, como o q,ue estou fundando 
n'a minha cidlade, ·n8JS escolas de aprendizs artífices e outros institutos se
melhantes, os estudantes secundarias, ou em cursos parallelos ou num anno 
supplementar a o -c:wr'l'iculwm huma nístico, fariam pratica das artes mecani
cas fundamentaes, em conjuncto, !ahl aprendendo, salutanmente, •uma das 
faces m a is importa ntes da scien cia da lfórma, do numero e da essencia das 
coisas, numa de suas applicações m'ais uteis e producentes. Verifica'ria como 
a sciencia é um instrumento magnífico e efficiente de rea.Jisações economi.cas 
e industriaes ... 
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- Mas por que não se entrooaria esse curso de operarias nos proprio::: cur
sos secundarias? 

- Isso ê que serila e será mais dlfficil, :ao menos por emquanto. 
- Como assim? 

Por eonsequencia do propr!o mal que se quer curar. 
- Mais minuciosamente .. . 
- Eu lhe explico. Essa educação contra cujas teneencias livre.scas e 

abstractas se 1quer ;reagir, está profundamente enr'aizada, como todo o peso 
de uma tradição, :na orientação do nosso ensino secundaria. Enkystar a of
ficina no curso gymnasial, seria \forçar de cholfre la mudanç'a instantanea de 
uma orientação que só lentamente, com o tempo, poderá ser mudada e en
trar em novas lilllhas. Haveria um conflicto inutil em que a tradição acahll.
;ria levamio a melhor. 

De passa-gem, sempre •quero cifar-lhe um exemplo característico . O en
sino do desenho tem hoje uma importanciia capit'al, na educação. Pois nas 
nossas escolas secundarias e superiores o desenho não constitue uma cadei
ra como as outras matarias e os que o ensinam não são lentes, não são ca
thedraticos. São considerados s1mplesmente professores ou mestres, em ca 
tegoria inferior á dos outros doeentes . 

Outro exemplo ê o da Escola de Bellas Artes, escola technica supel"ior 
como as (JUe mai,.s o sejam, cujo •Professorado, entretanto, vence menos do 
que os s eus collega.s das escolas suas eguaes. 

- A execução do projecto deve limit:lar-se a seu ver, a essa especie de 
cursofi supplementares de .propedeutica technica? 

- Não. Elle deve occupar um circulo de acção mais largo. Penso que 
uma de suas mais neessaria.s rea lizações deve ser creação das Universida
des do Trabalho, segundo a Instituição admiravel idead(a por Omer BuYISe, 
11a Belgica, eom as adaptações necessarias á s nossas condições economicas 
t> lndustriaes. Nes.sas .universidades deve hiaver tanta secções tecnico-indus
trlaes quantas as necessarias para o fomento e o •progresso idas industrias 
t:OrrespO'I'ldentes. A sua funcção não ,seria tão só mente a de preparar tecfrmi
cos nessas especllalidades. Teriam uma funcção mais salutar. 

Muitos dos estudantes que lá fossem, por força da obrigação creada pela 
lei, .sentiriam ·revelar-se e desenvolver-se tendencias innatas rpara as carrei
r ::ts in«ustriaes que sem essa opportunidade, talve-z nunca chegassem a 
desenvolver-se e, em vez de virem a ser mãos bachareis sem causas, lamen
taveis medico,s sem clientes ou vegetativos engenheiros sem construcções, 
incorporariam energias novas á productividade industrial, levando-lhe um 
sangue novo para o incremento da riqueza nacional da ·prosperidade do Bra
sil, cuja brilhante mentalidade precisa cada vez rrna is de realidades e con
cretlsações realisadoras e executivas. Universidades do trrubhlho, muitas uni
versidades do trabalho, ruma, ;pelo menos, em cada Estado! E' o qu~ pre
cisamos! 

Em relação á .que se ha de fundar em Minas, que eslpero ser\i dJa,s prl· 
mel-ras, tive já opportunMade de falar ao presidente Antonio Carlos, que se 
mostrou francamente inclinado ao commettimento. Devo, aliás, declarar - e 
com satisfação o flaço! - quanto em estimulo e acoroçoamento devo ao emi
nente homem de Estado na campanha em que, desde a apresentação do meu 
projecto á Camara, estou empenhado. Tem .sido até aqui a minha melhor 
;recompensa. · 

- Nem todos os Es1la.dos, entretanto, 1)oderlam custear a a.pparelhagem 
de um estabelecimento desses e o seu funccionamento. 

- De accordo . Mas o Governo Federal além de mam.ter ul1'1'a, nesta ca
pital, poderá, '(]Omo visa o projecto, cooperar, a meias, nas despesas com aquel
las que os Esuados queiram installar. 
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- Coantanto, tod,avia, accrescentou, concluindo o brilhante deputado mi
neiro que ao seu projecto dedicou todas as suas preoccupaÇ(ões de sociologo, 
comtanto tque todas ena., se subordinem a .um schema unico de funcciona
mento pam que ,possam rea:ii'sar .systematicamente, harmonicamente a obra. 
de regeneração nacional, de refundação da raça, que· s6 o trabalho logrará. 
attingir ;pa= maior gloria do Brasil. ' 

E sobr~ esta palla:vra patriotica, vi•brante de enthusiasmo, encerrou o 
deputado mineiro a tpalestra que aqui opallidamente resumimos. 

O "EMILIO" BRASILEIRO VAE APRENDER UM OFFICIO& 

O conselho de Rou.sseau e a lei Fidelis Reis - Declarações do autor .dessa 
lei ao "Globo" - A attitude da 2" Conferencia Nacional de Edu
cação 

Depois de debates longos e demorados, que ás vezes beiraram pela irri
tação, venceu !fin almente todas as etapas legislativas a celebre 'lei que a te
nacictoade apaixO>nada de seu autor, o Dep-utado Fidelis Reis, ampar.OIU com o 
maior •caiDr, e a mais desvelada dediocação. "Em!lio deve aprender um offl· 
cio" - disse o .grande Rüusseau, no seu admirava! formulario de EducaçãJ<> 
que é o "Emílio" , Uvro classic0 mtanuseado por todas as gerações de ,peda
gogos que vieram depois do grande ency·clopedista. Será, mesmo, essa, no 
seu exacto sentido literal, a formula de educação da •mocidade, tornando in
dispensavel 1qcue cada individuo, p•ara se considerar efficientemente educado, 
deve conhecer especificadamente um officio? O pr;o.prio Rousseau, no seu li
vro immortal, esclarece antecipadamente esse !futuro equivoco daquelles de 
seus futuros interpretadores mais atidos tá letra do conselho celebre, preci
S<Ln<io nitidamente 10 que elle entende por tal conselho . Não se trata de 
acprender um otl'icio, no sentido partiocularmnte profissional da. expressão, 
mas de receber uma educação tal que ·abranja os aspectos e possibilidades 
t:lo abandon<ados pebo systema educativo vigente, das artes e industrias, em
fim, das actilvidades realizadoras de que tanto carecem as actuaes gerações. 

O surto da le i Fidelis Reis provocou renhidos debates, •:L custo atra ves
sou o Col\gresso e ·chegJOU ao porto da sancçiio presidencial, mas whi anco
rou, pois até agora ainda não .foi executada. Num novo esforço p>Jra que 
essa lei entrasse -em execuçã'(}, o seu a utor apresentou um projecto mandando 
revigorar o credito de 5 . 000:000$000 votad 0 com ella. 

Um en•::ontro .fortuito com o seu denodiâàJo creador e defensor, levou-n0 s 
a ou vil-o obre o caso . 

• - Ah! meu •cara! O momento dir-se-hia dos menos propi·cios IJ{lra se 
tratar de assumptos como esses . Foi por demais gramde o golpe que soffre
mos com o desastre em que desappareceram figuras d!as mais significativas 
cti) momento de renovaçã0 educativa que ora se opéra no Brii!Sil. Ne!Je so 
perderam vidas das mais preciosas, como •3 s de Tobia s l\IIoscoso, AmDrOsf) 
Costa, Labouriau, .A,maury de Me de iros, Castro : :aya, tocbs empenhados na 
grande reforma educadora de que é nucleo pcoderoso a benemerita Associaçii.o 
Brasileira de Educação. 

- J1'ntretanto, quanto maior fõr a 'Perda, numa ol:Jra destas, tanto mais 
intenso deve ser o esforço de recuperagões. 

- Tem vazão, e é s6 esse pen sa.mentb que mo confor ta e me impelliu a 
nova campanha com o meu projecto de revalidação desse c redito. 
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- E chegarão 5.000:000$000, lq,uando se diz que a execução de s ua le:•l 
exige um dispendio <le quatrocentos mil? 

- "Est modus in r ebus" ... Eu, <le mim, pens0 que nunca se gastarít 
pouco, em ma teria de ensino e de educ•ação. Quando a despesa é bem em
pregada, ·POr quantiosa que seja, vale bem , aos seus effeitos, por um ca•pi
tal empataJ0 em qualquer negocio ... Rende, reproduz, dá Uucros. Mas, isto 
é o modesto modo de ver do O'bscuro deputado do Triangulo Mineiro. Quem 
quer, porém, que veja o texto da lei, verá que não ha. necessidade de um 
tão grandt~ dispendio, de c'ho.fre. Basta dar-lthe 'Ullla execução progressiva. 
Apresentei o prO[jecto de reva1ização do cr·edito de 5 mil contos . , . 

- Porque um pae nunca deve a'b>amdonar seu fi!Jho . .. 
- Não, não .foi isso . Não ihouve aqui uma determinante tão tpessoal. A 

lei a que você enteil!de dar 10 m eu nome, é alguma cousa mais, .muito mais 
do rq,ue simplesmente a le i Fidelis Reis ... 

-Como é isso? Mudou de .pae? 
- Não; contin•uo a prezar singularmente esta paternidade que constitue 

ho.je e constituirá sempre, talvez, o maior, o unico 01WU1ho da minha vida. 
Porém, depois do voto da 2" C-onferencia Nacional de Educação, de Bello 
HoriZionte, ella rec~beu uma per·filhaçio mais aJta, mu is procedente e mais 
legitima. O i1lustre deputado Carlos Pe.Ílafiel, .q.ue com taTito brilho repre
senta os pampas na camara, apresentou a esse conclave de technicos da 
Educação ·uma moção aos ·governos federal e est:aduaes, pedindo a execução 
da lei Fidelis iReis. As mamit:festações ex,plicitas, ta.lém das que se fizeram 
pelo voto puro e simples, que a moção recebeu, foram notaveis e dentre ellas 
destaco a do illustre 'Dobias il.l[oscoso e Veiga ;Miranda. Já não é mais, por
ta:nto, como vê, ta. lei Fidelis Reis, mas o instrumento, a ferramenta de acção 
educativa rec1amada como necessaria e indis·pensa,vel pelos proprios opera
rios, peltos ·proprios technicos da obra <la educa~,ão. 

- Da•hi a sua nova iniciativa, .. 
- Por •certo. [Pa,ssado o exerci cio em que foi votada a lei com o seu 

c:redito. sem que este fosse appU.ca.do, el!e foi cance1lado. Dahi a necessidade 
de revaJidal-o, inici•ativa que tomei para tornar viavel e attendivel a moção 
da Conferencia de ·B ello Horizonte. Quanto a ser parca a somma, em propor
ção com o total necessario, é preciso notar-se que obr'as da .grandeza dessa 
não podem realizar-se num anno, por falta, mesmo, de tempo material. Ten
do de ser escalonada em etJ!Lpas, nada mais razoavel do que parcel'lar despe
sas na mesma relação. ·Pelo menos, a Commissã.o de Finanças, da Gamara. 
ouviu e compreendeu, adaptando o l:lrilhta.:nte parecer ifaVtoravel que lhe deu 
o meu eminente amigo e collega il?r.ado LLotpes. Agora é começar e para isso 
conto absolutamente com 9 e-le<Va do patriotismo do Sr . Presidente da Repu
bJi.ca, que, grande economista. e financeiro que se tem revelado, de •certo não 
ignora que, vaJ·orizada como está sendo a moeda, a valorizaçã.o expo:nencial 
dos cidadãos é uma obra forçosamente coUatera1 daq.uella a que está se en
tregando, aliás, com t3Jllbo patriotismo e tanto exito . Ora, é evidente e nãc. 
precisa mais de demonstração que a lei, já não mais Fidelis Reis, mas ta as
FiYação da 2• Conferencia Naciona l d·e Educação, resolve esse magno proble
ma, que é o augmento da opei'osdta<le dos productores . 

.. ·. ~~ -
UM AGRADECIMENTO E UM APPELLO 

Ao deputado Simões L opes, Presidente da ,sociedade Naciontt.l de AgrJcu!
tura, dirigiu o Deputado Fidells Ree a segulnto carta: 

"Rio dFl Janeiro, 12 de Setembro de 1927. - iEXimo . ISr. Dr. Sim'Ões Lo· 
pe-~. - ·Foi com grande desvanecimento que recebi as congratulações crua 
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teve V. Ex . a bondade de endereçar-;m,e, em nome da .Sociedrule Nacional 
de Agricultm'a, ·pela sancçã.o do projecto da mi'IJJha iniciativa, q u e institue, 
nos cursos p1im1arios e secundarias da União, com caracter obrigatJorio, e 
nos estabelecimentos equiparrulos, o ensino prOifissional . 

.Aliém da honra para mim dos conceitos de V. (Ex . . em expressões de nímia 
generosidade, que tanto me sensibilizaram, por virem de um homem do va
lor e da .estatuna. mo·ral de V. Ex . e de uma instituição do prestigio da que 
preside, me valerão elles de inoentivo e de estimulo, 1para não esmorecer, um 
momento, na porfiada campamha, de sorte que todos os brasileiros nos con
vençaanos, sem excepçfuo de um só, do alcance e proficuidade dia medida qUE> 
a nova lei consubstancia e da inadiavel necessidade para o nosso paiz da Jl U<; 

plena e integral execução. 

Forçoso é que assim seja, desde que, de sua applicação na pratica, va
mos ter irre.rnissivelmente de romper com velha -tradição de castas e arrai
gadlo•s preconceitos de títulos, ,q,ue lhão de forcejar por illudir .c n,nnuUar de 
todos os modos os resultados da lei bemfazelja, Nã0 será de um dila para 
o ou tro que •conseguiremos modificar a :mentalidade da nossa actual geração, 
para a form·a.ção daquellas a que irá caber edi.ficar .pelo tra'ballho racional a 
grandeza futura do Brasil. 'Dado, porém, está ~ primeiro passo. Proseguir é o 
que nos cumpre, daqui por diantE:, e sem desfalleciroentos, até á victoria 
final. 

Nem ·Só podemos, !POr isso mesmo, satiS<flaa:er-nos corr: a sancção da lei, 
triumpho incontestwvelmente grande no terren0 dos princípios e das idéas, 
considerada a profunda refórma socian, educa,cional e economica, que ella 
envolve . ·Mas isso, •que é muito, não é tudo, entretJ:tnto. O principal está 
agora na regulamentação e execução da lei, para que nfuo resulte nullo ou d.e 
nen:huma con&equencia pratica todo o '!losso consideravel esforço. 

Valeria, então, I!Lpena·s como u ma vioiloria plato:nica, de effeito scenico 
•para as galerias, e nada mais. Ora, não seria evid.entemente para isso que 
ha,viamos de empenb!ar nesta cruzada todo o fervor do noss0 civismo, numa 
combatividade, que, 1JOr cinco annos não cessou, até vermos destroç'ados os 
Ultimos combatentes recalcitrantes. Nem seríamos, desta fôrma, sinceros. E 
a nossa obra é I!Lntes, e acima de tudo, uma obra de sinceridade e de fé. 

Valha-nos a segurança de que '!la Presidencia da RepubUca se encontra 
neste momento um homem de descortina.da visão das necessidl!ldes hrasilci
ras, de profundas e arrai•gadas convicções, além das preeminentes q!ualida
des de e:ner1gia e de vo•ntade .que o carl!l•oterizaan . 

Estadista, ·na accepçã0 authentica da expressão, nãa está o ·Sr . Was
hington Luis na chefia do 1governG, para contemporizar ·com .prol::ilernl:t·s dessa 
magnitude, illudindo-nos ou adiando-os, para ·não os resolver. Grandes que 
sejam as difficu1dades- e essas bem 0 sabemos e nol-,o revelou S. Ex., são, 
na ordem !financeira, .positivamente, enormes - sem embargo, mesmo assim, 
não se enti'biará 1S. Ex. com o seu animo l·esolutr, El patri<otico, de prestar 
ao paiz o maior dos serviços, que é 0 de orientar por novas directrizes o pro
blema da educação no Brasil. 

E não foi senão para resolrver ·PilO•blemas tidos por outros de ditficil ou 
impossível solução, que se d'izercrrn· os verdadeiros homens de Estado. Aliás, 
o Pl'oblema não apresenta nenhuma difficulclade ex·cepct<>nal, -de natureza 
lnsu peravel . 

Não iria, portanto, S. Ex. appor a sua assign'atura a uma resolução 
legislativa, tornando-a 'lei da Republica, .para não a f'xecutJar ou, mesmo, :Da. 
:;rei-o de modo fallho e deficientE:mento . Tão pouco o faria com o só intuit • 
de cortejar a opinião, qt\C nunca foi S. Ex. g11>verno para isso. Retroceder. 
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sim, se reconhecido o erro; mas, trair o seu ou o fl)en samento do legislador, 
n ãJG. 

Não o fal'á IS . E'x.., como até hoje não o fez, n a longa e illum inada tra
jectoria que tem sido 1a su.a vida publica., assignalada pelos mais relevantes 
sef'viços á Replliblica. Gan~ha a •camparuha ·n0 Congresso, samccionada a lei, 
na Jealdaoo do chefe da Nução, 'J}6de o pov0 ·confiar . De -parabens podemos 
estar todos nós, pela victor ia alcançada . A idéa est.li em marcha e a ~ei 

nãJo será letra mortJa. 

Se até ha pouco, a condição de exito das naçõe,; residia na força das 
armas. de ohoje -para o futuro ella repousará ess;omci•a lmente na ecluc&ção pro
fissional das novas geraçõ~!L Nem de outra fôrma conseguirão os povos do 
occidente vencer ou deter o boqshevism0 indidioso e avassalado-r, que sincera 
ou insinceramente inscreve a igualdade do ·homem pelo trabalho, como ~em
ma da bandeira desfr'aldada para a mais formidavel das propagandas, na 
conq.uista dos ideaes de justiça com que sonha realizar a fell<:idacle sobN: c. 
terra. 

Inicto de um~ legislação ·auspiciosa, a lei do ensino .profissional ficara 
marcando a primeira etaJpa das •nossas co•nquistas em .prol do futuro e do5' 
desti110s radiosos dia na:cionalidade. E' o Brasil maior, engrandecido · pela in
te.lUgencia e ·pe1o trrubalho, que vamos eri-gir. Parcella. F.(HlH,nte ·n'l-;;;sa crt.:za. 
da, não caber/á por certo a essa rugremiação, na sua mi·ssão benemerita de 
tvaçar e orientar os rumos da 3tgri-cultura nacional. Vão a,final ser tambem 
ouvidos, nas suas justas aspirações, os que trabalham e os ,q,ue produzem. 

A par das mêdidas de 10rdem financeira, .que dominam o horizonte da 
administração, a edu<!lação e a producção co,nstituirão, por sem du<vida, impe
rativos .formaes para um governo que ambidonh., .como o a-ctual, !fazer n. Na
qfuo rica e prospera, pelo ;Jal:ior fecundo. Nonhuma politiol. mais acer-tada do 
lJ.Ue esta, na hora historica que vivemos. Ontra orientação e outras di,:-ectri
~es não se depara.m aos povos que quererr, engTandecer e progredir. Rumo 
dlffer0r,te não nos está indicado . Seguil-o, P o dever que nos impõe o patrio
t1smo. 

Renovando ta V. Ex. os sentimento:; da minha granel~: admiração e 
~preço, J.cceite 0 eminente am1go, -com a lllustre as,;ocmçâo, c-s ·vivos protos
t(}s do me!U sincero e cordial agradecimento . -· F.ideli.s Re·is." 

OS ALICERCES DO BRASIL EMANCIPADO 

Rfflposta ao Professor Aprigio Gonzaga 

(D"'O Paiz") 

Com a attenção inteiramente voltada para o J-'yceu que esbam:os aqui em 
Uberaba !fundando, espero que me relevará a demora da resposta. Dispondo 
agora de mais lfolg'a, ven'ho dar-lh'a e o faço com 'Vivo aprazimento, come
çan do vor a.gra;decer-l he col'dialmente as palavras de in-centivo e estimulo 
que teve a 'bondade de me dirigir . 

IEilas servirão ·para robustecer-me na disposição em ,q,ue estou ele não 
esmorecer na cru :?Jada em que metti hombTos, desde a apresentaçi'í.o, á Ca
mara, do meu ·project0 sobre o ensi·no pr;ofission<J.l, {!Ue tão grande alarido 
havia de despertar, dado a inda o estalão da nossa men ta1 idt9de. Aliás, como 
politico, estGu em que nenhum e melhor e maior serviço poderia eu prestar 
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ao p-aiz. Lamento é a .,;;>ouquidtade d'l meu engenho para tarefa tamanha. Sem 
emibargo. não esmorecerei. 

Pela palawra. pela penna e pelo facto, vae ser essa, daqui por diante, a 
minba absorvente, senão exclusiva cc.gitação na vióa publica. Tambem nem 
se.i óe questão de mai·or relevancia para a Republica. Na educação do povo, 
no se·u apparelhamento rpara a vida e ·pal'a o trabruho, está, póde-se dizer, 
o problema maior da nacionalidade. Nella repo•usarão os alicel'ces do B1·asil 
i,}mancipado. 

'Colla'bor.ar como pensador e .como político para sua soluç...'io - o dever 
{'!Ue inillud~velrnente se i-mpõe ra.o '!losso patriotismo. De melhor ·fôrma, não 
teremos contr.(buido para o en,grandecimento da Nação . .Aiinda bem que a 
cam•panha se ,generaliza orientada agora ipana novos rum·os, para mais am
plos e descortinados horizontes . De novos e melhores valores se accresce dia 
a dia c numero dos combatentes. Amanhã seremos ,legião. Acaibaremos con
quistan·do a opinião e transformando numa causa verdadeiramente n rucional 
o problema da educação pana. a acção e para 0 trabalho. Nesse dia tel'á a 
nacionalidade re~l!'l:-a.dõ a sua mais esplencU.da vict.''lria. 

E .;;e accórdes estamos nas .gnandes Hnhas da campa'lltha, de boa tactica 
nã.o seria que entrassemos a del:iater e discutir detalthes do plano, que é 'bem 
de ver, não podia sair acabado e perfeito de um só jacto . Batemo-nos pela 
vk·t orLa. integra1 da idréa . Fiquem as divergencias '],)ara depois . T·uCLo em 
tempo se conciliará . Agora 0 q,ue precisamos é marc•har unidos, em !fileiras 
cerradas, até transpormos a maior das diff~cuJ.dades, que é a barreira cre~da 
pelos preconceitos. Vencida esta, a victoria é certa. 

O mal é o me&mro ra,qui e alhures entre os latinos. Ma's, talvez, aqui, do 
que no Uruguay e na A.rgentina, dos paizes da .A jm erica 'Cio Sul, que conheço . 

Nos termos em que <> formulei, o me u ptjoecto envolve evidentemente 
a SG!ução de um pro·blema socia l, no seu mais abrangente aspecto. 

A o·pinião é unaninn.e em reconhecer n. verberar u existencia d e um mal 
inveterado que anemia e depaupern. o organismo nacional, frustra ndo-lhe as 
melhores energias , estancando -lihe as m ais ;legitimas aspirações de engrande
dmento e d~ .prog-resso. Contra ene não se a certou a inda em nenhuma m e
dicação efficaz. 

E' qu.e elle € de natureza rwcial e profunda. E.stá inextirpra•velmente in
viscerado :nesse lnco·nscümte e irre sistivel pendor da nossa gente por tudo 
que -é funcção publica, por tudo que é parasitismo, nas suas diversas multi
pias e varita.das fôrmas . Até o militar entre nós se trans·forma em buro
crata. 

Ninguem quer 1ra;balthar e a nossa propria instruoção nã0 wpparei·ha o 
homem para isso. Muito pelo contrario. Ninguem no seguir um ourso, ma
tri·culamdo-se nas nossas faculdades, o faz pensando em •vir a tornar-se mais 
tarde um ifactor de trabt31lho e de producção . Niu,guem quer se apparelhar 
'Para uma vida de a;cção e de iniciativa. Ninguem se prep-ara 1para viver e 
servir a patrita. CLe uma maneira independente . 

O fito unico é o ibac.harelismo e o funcciO'llalismo, o p'!Lrasitismo, em sum
m.a. A!ct.u elle, no ,geral, a entreter uma falsa cultura de .palavros e gen<;Jrali 
dades. de todo inutil ao progresso do paiz e que já 1'ez o •Seu tempo e este, o 
funccionalismo, a estio.Jar 11Ja. primeira lfJ;o.ração as melhores energias da mo
cidade. 

IC'omo, de que fónna, dentro do espir Lto liberal da nossa Constibuição 
o'bviar esse mal de que a nação inte ira se queixa e se lame nta? Que provi
dencia, que remedio ind,icar-se contra e11e? 

• 
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Foi diante de um taJ estado de coisas, ante urrua. semelhante s ituação, 
que me aJCudiu a idéa do projecto, que 'bem podemos chamar de emergenda, 
tornamdo obrigatoria ~ i!Lpr~mdizagem profissi;onal para a admissão ao func
cionaiismo e matricula nos cursos superior es da União . 

[Não sei o que possa havei: de exaggerado nes:sa medida. 
Que O'Utra mJa.is adequada e opport-una, nesta nova p'ha,.se de transição 

que se abre !para a vida da humanidde?? Nem te:nhamos duvida, que bem 
diverso, outro dmtei.rarnente, será o mundo de amanhã! . Um 'lliO<Vo <"yclo da 
lhistoria se inicia . 

Se em materia de instrucção_ estivessemos em •condições de tomar -por 
modelo paizes como os Estados Unidos, a Allemanha, a >Suecia., dif.ficil nõo 
seria a tare1a. Jl)r1a. uma questão apenas de deca1q.ue. Mas o problema tem 
de ser resolvido conforme aqui se apresenta. E o caso muda inteiramente de 
aspecto . 186 e.ntáo verificam-os com a enormidade d? nosso atl,azo a immen
sa complexidade do problema. 

AIConselhar para :nós o que naquelles paizes se faz, os processos ·nelles 
adO!ptlados em m ateria de ensino manuai, por exemp1o, é revelar o mais 
completo desconhecimento do estado de nossa evolução e das condições de 
meio em que v~vemo11. Se o instituíssemos unicamente nas escolas prima
rias e sem finalidade profissional, como. se o preconiza, não corresponderia 
esse ensino ás necessidades economie>as prementes do paiz e não desempe
nharia a funcção de utilidade que a fjust0 t itulo entendemos dever reclamar 
de semelhante aprendizagem. Não quer iSso, todavia, dizer, que o não ,tor-· 
nemos obrLgatorio em todas ~s escolas primarias, attendendo ás vantager>s 
imrnensas que delle advirão . 

Mas, fUgindo a-os processos e systemas estabe1ecidos, o que temos é de 
condicionar a instrucção das nossas •populações ás condições de cada indi
viduo ou grupo de individuas. E quamos por aJhi perambulam atôa e in
utilmente por falta de aptidã-o para :o trataU10, isto é, de ensino profissio
nai? 

Ensinar a cada um, seja q"Uem fôr, destine ao i<JJUe se destinar, um of~i

c!o, communi~r a todos o .gosto pelo trabalho, é por ;onde devemos come
çar, não importa in;fringindo methodos e processos que hajam !porventura 
em Qutros paizes sortido o melhor resultad-o. Não é ·tão sómente do •msir.~ 

de primeira.s letras o de que se deve •co.gitar, como ;outrora e ntre nós . 
>Sem presciTidir deste, que o deve, necessariamente, .preceder, o ensir.o 

:profissional :nas escoll!ls e nas o:fificinas se im.põe, de qualquer fô rma, d0rni
nando, com;G está, o horizCl'nte da vida de todos os povos . 

.Na escola pr-ofissionaJl se ensinará ao brasileiro a arte de ser productivo. 
Alhi se lhe esvanecerá a irn<a.gem fascinac1ora <lo empre,go pubUico, e <"ada 
qual se transformará em um d'actor consciente de producção e de traba1ho. 
® q11antos na o!l'ficina não retemperar5.0 melhor o caraJCter para a vid>a! 

Essas e <J1ltl'la.s as considerações que me levaram a enxergar n o Lyceu 
de Artes e {)fficios, segundo a ·lucida e generosa concepção de Ramos de 
Azevedo, a soluç ão unica para o problema do ensino technico e profissional 
no Brasil . Basta dizer •que até a situação de pobreza em que, no .gera.!, vive 
a nossa gente, foi pr(!>vista., com a r emuneração attriibuida a cada apr ,ndiz 
pelo tl'l3•balho que !produzir. 

Não temos sen5.o que generalizar os ly<ceus a tod'as as cidades brasilei
ras e iniciada estará, em bases seguras e d<>.finitivas, a. reforma da instruc
ção do .povo, nos moldes unicos em que deve e lia. ser feib:t . Dos lyceus t>VO

luiremos na.tura:1me.m:.e para a:; universidades dG trabalho, consoante o typo 
que idea ' izou e fundou . em Charleroi, Omer Buyse. 
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Assim, ·nobilitando-se o trabalh-o em est<~~belecimentos dessa ordem, es
tUd<~~ndo e tra;ballhando, os rapazes em um tal ambiente, já ning uem se sen
tirá humilhado com a aprendizagem do officio que 0 projecto exige . E qua•t
tos, .Pelas n~cessidades d e satisfazer em a essa exigencia, não se desviarão da 
finalidade unica •que é pa.ra mt:;.tos a posse de um diploma, seguindo qua> 
auer curso, para entregar-se á tpro.fissã.o a .que :no lYceu se consagrou e em 
aue •se fez um. t eclhnico? E' esse um valor qu.e se terá c r e<lido e um brasi 
leiro a mais entregu e, apparelhlado e a;pto a 0 tra.ba.Lho productivo e remune
rador . 

!Por <que "não .poder e nem dever figurar nos pro1grammas dos gymna
sios c. ensino pro.:fis:;uvnal?" !Por que considerar-~e u uma retro gradação" isso 
q,ue incontestavelmente representa uma :flagrante conquista de ordem mate
rial e :moral ? Não propoz Hanotaux a creaçãJo de escolas profissionaes ,p:u~l

lelas aos estabelecimentos de ensino classico na França? 
EsSJa a missio a que estão fadados os lyceus de artes e officios, cuja 

creação propugno. 
Evidentem ente a ·pratica .proifssional m inistrada :nas escolas de medici

na, de direito, de p harmacia e que 'Constitue parte integrante dos respecti
vos cursos, não ê o ensino profissional a que me refiro e bastJante a justifi
car a isenção da refe rida aprendi:>Ja.gem nos casos previstos no meu projecto. 
Nem se admittiria um medico, advogado ou dentista na ignorancia do q ue 
é essenci•3·l á sua <profissão, muito eml:iora assim infeli=ente os tenhamos 
err. bolll numero . 

IM:as, raclamand:o m esmo aos .que se destinarem ás carreiras liberae:; <:ss<> 
aprendizagem profissional, por a,bsurdo, que a muitos isso .pareça, ainda, 
nesse lance, a,poio-rrne em o.pinião das m ais autorizadas. Senão, basre-me 
citar a m•ais insuspeita de todas, porque daquelle que culminando verdadei
ramente como genio, paira para suas -conce[>ç'Ões irnmortaes, ·nas alturas 
mais transcendentes do raciocínio e da 'aibstrac11ão, .Alberto Einstein. 

"Na minha ·O.Piniã o - disse-0 Einstein - 0 verdadeiro meio de estalJBle" 
cer um conta,cto entre a vida pUJbli:ca e a escoln. é insti tuir compulsoriamen· 
te o aprendizado de u.m o.fd'icio. Todos os rapazes devem saber um officlo; 
qualquer que seja ta escol'ha, devem alcançar 'Q!Ua lquer habilitaçãv techniC;a, 
de carpinteiro ou mavceneiro, encadernador, serralheiro, et-c . O aprendizado 
technico pr~e1whe dois grandes pro,positos: a formação do sê r ethico e moral 
e a süUdaliedade com á !!' granél(:~ ma::!~a!! d,, pvv<>. A e~col<o não deve st:Jo 
uma fonte de jurisprudentes, li teratos e ad:vogados, n em uni-camente a fa 
brica de mecanicos mentaes. Promeiilieu, segundo o mytho, não começou "' 
ensinar aos homens a astronomia., mas principiou pelo fogo e suas proprie
dades e usos praticas. " 

Que poderia a,ccrescentar á opinião des3e •homem, a quem lord Haldane. 
rupresentando-o a um a:uditor!o de sabios, para realizar uma conferencia do 
K!ng's Col!ege de Londres, em 1921, n o regresso de sua V'i<~~gem triump'hal 
a os Est3Jdos Unidos, dizia: " •Senhores, estaes na presença d o Newton d 0 X:X 
seculo, de um homem que operou n~ ... h!sto r la do pensarr,ent0 humano tlma 
revolução ma is pr.ofunda do que 'Coper.nico, do que Galileu e, mesmo, do que 
Newt001". 

lPois é Einstein que, em memoravel entrevista assim se eX\prime sobre 
tão palpit:,nte questão, a servir ai·n{]a lastimavelmente de motiv0 de mofa e 
de cba,cota p•a.ra muitos dos nossos intitulados ·pensadores e estadistas. 

Na pri::neira opportunidade, indo a ,s ão P u lo, espero corresponder à 
,gentile za do 'Convite para uma visita á Escola Profission al dessa capital que, 
presumo, s •b sua esclla:recida e competente direcção. E sem o conhecimen-
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to pessoal a que alluãe, permitta, entretamto, q.ue, compan.heiros n esta 'bella 
cruzada em ,pr.ol do r:Brasll, tu inscreva entre O'> do~ seus admiradores e aml-
gos o meu obscuro nome. 

·FIDELI~ RE:S. 

ENSINO PROFISSIONAL 

Como pederão as munidipalidades cooperar com o Estado em materia de 
ensino profissional, especialmente agricola ( *) 

A cultura tlemocratiéa, isto é, o nivelamento dos no
bres labores que fundamentam a dvilisação do mundo, 
é incompativel com a existencia de engodos arti<ficiaes 
que ena-ltecem certas actividades sociaes em detrimento 
de outras. Devido a essa uistincção artificial de hierar
chias, nossas sociedades latino americanas, estabelecem 
uma odiosa differença de classe entre os misteres poro
fissionaes universitarios e os puramente commerciaes, 
industriaes e agricolas, distincção artificihl, visto que 
uns e outros presuppõem a applicação da intelligencia 
e a utllisação das verdades da sciencia. - ERNESTO 
NELSON. 

Bem conhecidias são as nossas op1moes acerca desse assumpto, pa1·a que 
de novo as repisemos. Expendildas foram ellas no discurso com que <funda
mentamos, na Carnara, o '!)rojecto instituindo a obrigatoriedade do ensino pro · 
fissional e que teve ampla divulgação. 

Elle constitue sem duvida um dos nossos :mais serios problemas. Não 
vemos realmente como 'de outra fOtrma apparelbar-se o homem para vencer 
e triumphar na vida. E essa é a aspiração de todos os povos conlScientes. 

Ao lado da instrucção em tddos os seus graus, a começar da instrucção 
primara, a sua organisação entre nós se impõe, de modo im'!)erativo . Na or
dem das reformas •que o momento reclama, não vemos que assumpto deva 
mais preoccupar as nossas attenções . 

. Na escola, na o:llficina, no campo, trabalhando, é que havemos de caldear 
a mentalildade da geração a que vae caber a obra gigantesca da transforma
çã,o do Brasil. 

~pendo velhos e arraJga:cios preconceitos, tão prejudiciaes, o nosso pro
jecto envolve uma prof unda reforma de caracter social . 186 assim se eX'plica 
a razão por que, dada a obscuridade do seu auctor, !havia elle de encommenda.r 
tanto e interessar tão vivamente a opinião. 

Qualquer que seja a sua condição o ·homem precisa hoje lie apprender 
a trabalhar e tem que acceitar o tra.balho como um dever ineluctavel. Não 
h a superioridade senão as 'decorrentes do merito, alcançaidas pelo esforço. 

<Por.que relutaJI' em dar cada um a sua contribuição em trabalho, seja 
ella o mailS obscuro, para a obra do engrandecimento commum? 

E' sob estas blases que precisamos orientar a educação dos nossos filhos 
e <formar o espirito das n6vas gerações. 

(*) These discutida no Congresso das Muni·cipalldades M~neira.s, em Bello 
Horiwnte. 
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Até agora, entretanto, ninguem cogitou a seria da organisação do ensino 
para o trabalho. E' da fol.1rr:ação de letrados em todas as proifissões o de que 
c uidamos. T echnicos, profissionaes verdadeiramente, quasi não os fazemos. 
Em analphabetos e letras ISe divide a população brasileira. 

E' crive! rque continuemos por mais tempo neste 'l"lliilO? Teríamos evi
dentemente falha!do aos nossos grandes destinos no seio do continente. Urge 
que .Jutro.s e novos horizontes rasguemos ao -evoluir da nacionalidad~ 

Ed1tcacion para el t1·abajo era a primeira que exigia A~berdi nos paizes 
.pobres, de solo a:ico, e que só podem swhir ca pobreza trabalhando. O que 
a America do tSul ~-equer, na sua opinião -refere Ingenieros - "es un nue
>v:o .gênero de vrda social, nueva conducta, nuevos usos, nuevos cO\Stumbres, 
nuevo modo ll.e emplear su tiempo, y estas cambias e nD"Vedades no puedem 
,obtenenirse por l ecciones en el plapel y doctrinas en la cátedra, sino por el 
trabajo mismo y la experiencia de la vida en un ambiente renovado 'POr otra 
moral. De la instrucción propriamente dicha, natural era que preferiese Ias 
d.irecciones más utiles para la civiliOO.ción: las ciencias de la naturaleza, las 
escuelas tl':cnicas, las artes de applicación a la vida social". 

Abbertdi chegou a s ustentar com exidente exagge:ro - com.menta 
Ingenieros - "la inutilidad de la educación !iteraria en países que a un no 
poseen eduoación cientifca, attrbuyendo a los literatos una influencia nociva 
en la '<l.irección de las ideas nacionales". T'a.nto não '<'!iríamos. 

Em perspectiva •nova reforma da instrucção, o momento se nos aügnra 
dos mais propicias e opportunos para uma ·completa treorganização, visando 
esse wmplo, descortinado e fecundo objectivo. Profissionalizar de verdade o 
ensino, de mo'<l.o a preparar os verdadeiros technicos para as multiplas acti
vidades da vida nacional, na elrubomção da sua immensa riqueza e do seu 
immenso progresso ~ tdeve ser o escopo supremo da reforma. Precisamos 
foTIDar uma nova mentalidade, segnml.o uma nova orientação. E esse ficaa:á 
sen'do um dos titulas de maior gloria do actual governo da Bepublica. 

Relegado o trabalho a um plano inferior pelo mal que nos ficou da es
cravidão, não soubemos imprimir ao problema da instrucção, e da educação 
a orientação que deiSde inicio elle deyia ter tido em um paiz novo e das 
possibilidaides do ·nosso. Umra /heresia, até ha pouco, falar- se, poa· exemplo, 
na introducção em nossas escolas, do ensino manual. Equivaleria isso a 
uma humilhação. Quando muito, para os humildes e para os pequenos. 

A nossa maior antipathia pelo trabalho manual e tudo que se lhe ex
proba não é tanto o esiforço que elle requer, como o desprezo que inspiTa. 
Este sentimento é um düs •que mais têm contribuído para a decadencia in
dustrial e economica tla França, dil-o Le Bon. Entre os povos latinos -
prosegue o eminente pufblicilsta - o ínfimo letrlado, o mais humilde empre
gado pulbllico, o mais ma~esto professor, se julgam de uma casta muito su
perior á de um industrial, ou artífice, ainda que ganhe mais e execute tra
balhos exigindo muito mais intelligencia. 

Felizmente que outra e bem diveras é la situação em que nos encontra
mais e o espírito que no presente domina a evolução humana. Aliás, que 
conquista teria sfdo possível, através de todas as etapa!S da civilização, Rem 
o concurso do teclhnico e .C:o art:ilfice? 

Accentua-se, cadia. vez mais, a n ecessidade da. formar.ão. entre as elites 
dirigentels, de uma nova mentalidade, voltada <ie preferencia para o estudo 
e solução dos nossos pa:oblemas fundamentaes. Comprehendeu-se afina l que 
uma exclusiva cultura !itero.ria e livresca não nos basta . Na mathematica, 
na meohanica, nas sciencias da natureza é que devemos apoiar ü magestoso 
edifício da nossa cultur,a. Donde a remodelação a. impür-·se, cada vez mais 
necessaria e urgente, dos nossos velhos e rotineiros processos de educação 
e de ensino, odo prima~·io ao superior. 
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J1á positivamen te não satisfazem elles as exigencias de caracter accen
tu adiamente economico do momen to em qu e v i<Vem olS. Outra orien tação que 
nos está indicada, consoante nol-o derrn.onstra de modo irretorquivel o exem
plo americano. A America, escreve Omer B uyse, não conhece a hierarchia 
)sociad, nem o fetich ismo dos dipl'omas: o homem é a lli julgado pelo que é 
capaz de ~ealizrur e de p~·o"duzir: o trabalho pratico intel!igente está ao 
lado ou acima' das capacidades puramente intel!ectuaes e por detraz de 
cada americano se encontra o tedhnico, o operario. E lle não ad.mitte a 
crença que o diplouna conlfira urna certa nobr eza in tellectu a l. 

O noSso projecto encertra sobretu do um ponto de 'Vista social e moTal, 
que não de<Ve ser olvidado: o da formação do Clara:cter, com o preparo do 
individuo para vencer, fiado em si mesmo, no seu proprio esforço. E n o tra
balho é que o caracter se !fortalece. 

Depois de uma convulsão como essa em que se vem debatendo a h uma
nidade, sente-se, percebe-se por to'da parte, a necessidade de novas dire
ctrizes de nova orien tação q u e a cod'!lza á conquista de um ideal mais 
alto. Alguma coisa existe de profu ndamente en·ada na actual entrosagem 
e que arrastou os povos a esse imm enso sacrifício. 

Não será pela instrucção, orientada segundo uma con cepção mais larga 
e ·generosa, que havemos de melhorar o homem e tornal-o mais humano? 
Nem se nos inquine de estar mOs a reviver as dout~i.nas de Rousseau , por 
!Proclamar o trabalho o maior bem da vida. .Trá isso o disseram, sem que de 
modo algum nos entristeça a compan hia . Muito pelo contrario . 

tSem embargo, não nos illudimos quanto ás dif"ficulda.des a vencer nessa 
acommettida a um elStado de coisas que, anachronico e retrogxa'do, encon
tra não obstante defensores e forceja por subsistir , á força da t radição, que 
o ampara. E' a rotina que wesiste, corno sempre acontece. 

Mias, a continuar, com·o até aqui, iremos ter dentro em breve a uma 
situação de si ,insoluvel. Amanhã não !ha'Verá mais empregos publicos, pois 
tudo tem um limite neste mundo. . . A lu c ta pro seguirá •renhida e cada vez 
maior. Que será então Idos que para ella não se houverem apparelhado? 
"Les beaux jours des !functionaires sont pa.."'Sés, parce que la vie m.aterielle 
va devenir pour eux de pl·us en plus difficile" - a:fifirmou-o Meline. E em 
geral, não preparamos o indiviüuo para outra coisa. 

O ll:xrasileiro, diz Alberto Torres, não encontra, em nosso meio, desde os 
primeiros dias da infancia, a escola da virilidade, de autonomia e de inicia
tiva, que o devia preparar para o trabalho; não Tecebe a Jicção de laborio
sidade e de resistencia; não adquire a consciencia de que é um pu-oductor, 
um agente dynamico da vida social. E prosegue - os que mostram na in
lfancia e no curso secundario, um pouco de memoria e alguma sagacidade, 
seguem para os curtsos superiores, onde ganham, com o direito de preten
der empregos publicos e ca:ll"gos de eleição, um desprezo nauseoso pelo tra
balho industrial e agrícola. 

Quantas vezes, escreve Ernesto Nelson, em relação á Argentina, mas 
com inteiro a'pp!icação ao Brasil - !llão vemos o f ilho de um industrial, de 
um commerdante, que poderia ser um efficaz successor do pae na di·recção 
dos negocios deste, torcer o rumo natural da sua vida para ir aquecer os 
bancos a;cademicos, rubrigando, muitas vezes, um sentfunento de desprezo 
pelas honra'<ias activida:des a que deve tudo o que é? 

Aliás, a instrucção não p6de ter por fim incrementar o pa:ll"asitismo, 
senão crear lfactores de riqueza e de progresso. E' pois, uma remodelação 
completa a que se impõe e o momento exige. 

De urrna vez poT todas, queremos accentuar que não é o •bacha:ll"elismo 
que combatemos, senão a mentlalida.de bac'harelesca em que nos !formamos 
e ·que precisamos m-odificar . Nenhum espirito de mediano descortino dis-



-385-

sentirá desta opinião. Assim, porqu e não se enquadrar o ensino technico
prod'issional dentro do :noiSso plano universitario? Só dentro d esta orientação 
se pó de comprehender, n este momento, uma r eforma de instrucção. Tudo 
mais, q_ue não ifôr isso, resultal'á de effeito somenos, para a obra que nüs 
cabe realizar . 

Grande, ibem o sa,bemos, é a ta~refa; mas, na campanha não desanima
rem·<lls, convencidos como estannos de corJ·esponder o nosso prüjecto a uma 
n ecessidade de caracter verdadeiramente n acion al. 

E' o maior serviço •que poderíamos prestar á Nação, no exeTicio do man
dato q_ue a:o seu mais übscuro f ilho confiou a generosa tenra de Minas Ge
mes. R ealizando-o, de tudo estaremos r ecolll!Pensa!dos, até das injustiças. 
N em nos falta, para vencer, o enthusiasmo que anima os homens C.e s in
ceridade e de ifé nos seus ideae.s. 

1Sob o amplo aspecto Pür que encaramos a ,questão do ensino proifissio
nal, resa}ta desde logo, a n ece.ssida'de, a nosso vêr i.o:nprescindivel, da colla 
bolração dos poderes municipaes, do Estado e da União, além do con curso 
indiv idua l de cada um dos brasileiros, .para a sua \Solução. E' elle um pro
blema de caracter eminentemente nacional. 

Objectivando-ü do IPO'Ilto de vista mineiro, no estudo da these em C.ebate, 
queremos accentuar a p~·eponderancia q_ue na sua organização deve ter PaJ'a 
nós o ensino agrícola ptropriamente 'dito, pois qu e é na agricultura - nos 
productos da lavoura e de criação - que ainda repousa a nosaa principal 
fonte de riqueza.. 

Ao munici,pio caberá a doação dos terrenos e, sam~·e que possível, dos 
predios n ecessarios, ao Estado ficando a incumbencia maior da instaiJação 
e manutenção dos €1Sta.belecimentos. 

A t a lho vem mqui, resumindo tudo o qu e tentamos dizer, a phrase do 
Presrdente Raul 1Soar es, na sua }Jlata.forma, a encerrar, em synthese lumi
nosa, todo um v<asto prog•rarrnma de administração: 

"Obra é de ·patriot!sm·o attrahir os noSSO\S patrícios pa.tra. o campo, nelle 
ifixal-os, incutir-lhes o amor e interesse pela exploração da terra, sempre 
dadivosa para os que lhe pedem o bem esta.'r, e em c ujo contacto se formam 
os caract eres fortes e altivos, combatendo as más tendencia.s a f-azer des te 
paiz o paraizo C.os funccionarios e doutores" . 

REQUERJ:MiENTO N. 25 - 1927 

Assmnpto de palpitante opportunidade - no momento em que o pruble
ma do ens:no nos seus multip,·IOs as·pectos aboorve as melhores atten ções, em
penhada~ que estão as nossas "elites" na solu ção do relevante problema de 
que essencialmente depende a evolução da nacionalidade pa ra a r ealização dos 
seus grand<?s destinos - requeiro a transcripção nos "Annaes" do interes
san .e e luminoso trabalho que ·é a these apresentada. ao Congresso de Ensino 
SüJj<?rior, commemorativo do centenario da .fundação dos Cursos Jurídicos n o 
Brasil p elo professor Ca.rpenter, suggerindo o typo de universidade q ue mais 
nci<; convem e publicada no "Jorna l do Commercio" de J:lOntem. 

Sa'-a das Sessões, 22 de A.gosto ·de 192~ _ - (Ass.) FideU,s Reis. 
NoTA - Encerrada a discussão e adiada a votação . 
(Dia1·io do Congresso - Sessão de 23 de Agosto de 1927 - pag. 3192,. 
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UM TYPO DE UNIVERSIDADE PARA O BRASIL 

These apresentada ao Congresso de Ensino Superior, co:nn:ne1Dot·ativo do 
Centenario da Fundação dos Cursos Juridicos no Brasil 

PHHIEIRA SECÇÃO - O.H.GANIZAQÃO UNlv"'ERSITARIA 

THESE 1 

"Qual o typo de universidade que mais se adapta ás 
condições do Brasil e a que orien .ação deve obedec:E<r? 

A Allemanha, no secul·o passadc, conseguiu chegar a um typo de unl
V<;l~;idade quasi per.t'eito, e de grande ef.ficiencia. 

Quasi perfeito, porque outros paizes, dos que ma1·cham n a vanguarda. da 
civilização, como, por exemplo, a França e a Inglatena, não lograram ainda, 
ate hoje, imitar Q modelo allemão, apezar dos constan t&.l esfo1·c;;os nesse sen
tido orientados. 

De grande efficiencia, porque as universidades ailemãs, a:ém de orgàob 
do E:n.Sino superior do paiz, desenvolvem nas geraç:ões que por ellas passam, 
o espirito de investigação scientifica, fecundo em reaultados beneficos de toda 
a orüem, factor maximo não só do progresso intellectual, como tambem do 
progres~;o material, industrial e economico do paiz.. 

Os Estados Unidos da America do Norte, resolvido o grande problema 
nacional da abolição da escravatura e terminada a guerra. de seccessão, ainda 
mal refeitos do grande a-ba.lo, logo perceberam !que, na grande causa da in· 
strucção superior da sua mocidade, residia um dos elementos mais dech;ivos 
<io seu almejado reerguimento, da sua proxima gran deza moral e material. 

Datam dahi os esforç:os dos norte-americanos, no sentido de adaptarem 
âs condiçõ~ do paiz o typo das universidades allemãs . 

E ãc. mais feliz exito .Coram coroados tão abenç<Jados esfor ços ; prova 
disso são o desenvolvimento, cada vez maior, das universidades norte-ameri
canas, o numero dellas, que augmenta sempre; a expansã<J, já formidavel, de 
algumas, e a orientação, no mesmo sen tido, de out ras; a sua influen cia na 
supremacia economlca do pai:~, no seu progresso sclentiifico, na sua imp<Jr
tar.cia política, no seu bem-estar social. 

E nãiJ haveria exaggero em aiifirmar que, nos Estados Unidos, as univer
sidades sã-o os :oaboratorios de que partem os primeiros impulsos para as con
quistas scientificas que nobilitam o paiz, porque redundam em beneficio da 
humanidade soffredora, e haja vi:>ta o que succ'Cde hoje nas campanhas contra 
a febre amarella, a febre palustre. a a:nlrylostomose, oe outros f lagellos mun
ui'les, campanhas que antes eram infructiú'eras, mas que agora sã.o vence
doras, por que no mundo dos infinitamente pequenos, a sciencia descobriu os 
invisiveis inimigos; J(t tambern nos Estados 'Un idos, as universidades são o 
laboratorio em qut:o se preparam as bases da prosperidade das emprezas da 
agricultura, da agro-pecuaria, das industrias manufactureiras, da industria 
de transporte naval e terres tre, do grande commercio de exportação, da mi
neração e da metaJ!urgia; lá, ainda, nos Estados Unidos, as universidades 
são os laboratorios da cultura gera.-•, das bellas lettras, das bella.s artes e d<> 
humanismo; lá nos Estados Unidos, as universidades estão creando uma 
·força soc·ial , que jaz dormente nos outros paizes, mas aue um dia influírA 
no.s desanos das n ações, qua ndo o elemento componente, a mulher, terá con
seg uido a igualdade de direitos e a igualdade de cultura que lhe tem sido 
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negadas, tudo isso sem prejuízo do seu pape1 de rainha do lar domestico; lá, 
encfrm, nos Estados Unidos, as universida>des são la,boratorios de socio1ogic.., 
011de :;e estudam os problemas para o estabelecimento de uma conviven cia 
.sc.cial mais em harmonia ·com a natureza humana e a igualdade de t<Xlo~> 

p erante o Estado, .sem os con~rastes da opulencia, do luxo e da ociosidade, 
de um lado, e, do outro lado, a pobreza, a miseria e o trabalho excessivo 
e, todavia, os Estados Unidos .são o paiz dos t1·usts e da inflação capi
talista. 

C:Al'I'.rU:Lo Il 

Os traços uaracteristlcos lia organizaç::Lo das universidades allemãs sâ.ú. 
em largos llneamentos, os seguin~es : 

A) - Quatru .;;ão as raculdades componentes ele cada universidade: a fa
culdacle de theologia, a de yhilosophia, a de medicina e a de jurisprudencia . 

Deixemos de parte a.> facuNlades ele theologia, .que não existem nas uni
versidades francezas, e que tambem não são de ac onselhar no Brasil, ondé, 
estabelecida, como estâ., pela Constituição da Republica, a .separação en tre 
a I grej\1. e o Estado, cada organização religiosa póde es~abelecer os semina
rios theolog1cos que quizer para a formatura dos seus sacerdotes . 

B) - A faculdade de philosophia é, 'l'las universidades allemãs, a mais 
importante . 

E' ella que tem dacto a essas universidade,. o renome-. universal de que 
gozrun. 

Destina-se a faculdade ele philosophia ao ensino superior das Jettras e <ia<> 
sciencia.s, basea;do na investigação scientifica : 'ú a lunmo n ão se limita á attJ
tude passiva de ouvir, nas aulas ou amphitheatros, as prelecções oraes do 
pro.fesor; elle assume, nos laboratorios, nos mu;:;eus, nos arc.hivos, nas bibl!o
thecas, etc., o papel activ·o de .trabalhador, de pesqulzador. 

O quadro das cadeiras ou disciplinas '!la faculdade de ph!lo::mphi~ é va.ato, 
e oontra;,t;:, com o !im! ,ado numero de cadeiras d!fferentes que formam o~ 

quadros das duas outras faculdades de medicina e de jurisprudencia. E, :ogo 
<,iUe uma nova disciplina ou sciencia apparece e começa a despertar In

teresse, a faculdade de philosophia a acolhe em seu quadro, em uma nova. 
cadeira. 

Algumas das sciencias do quadro das fa<:uldades de .philosophia .teem uma
feição mais litteraria que scientifica; sã,o as lettTes dos francezes ou as U
bllral a1·ts (ou simplesmente a'l'l: s) d:a,; inglezes (linguas mortas, línguas vivas, 
hlstoria, etc.) . As Gutras teem feição propriamente scientifica : sciencias, ma .. 
thematicas, physicas, chimicas, naturaes, etc(. 

A' faculdade phi'iosophica allemã, unica, correspondem, na França, dua~ 
faculdades separadas: a de lettras e a de sciencias . 

'l'oda via, as faculdades lfrancezas de .sciencias e lettra!J, sej&. como orgii.o:. 
elo en sino superio.r, seja como orgãos de producção scientifica, estão ainda 
..t<,iuem ela sua rival allemã, cujos principaes traços característicos .são os 
seguintes: 

a) o intuito principal da faculdade é a cultura desinteressada da sciencia, 
e por is:;o; 

u) a liberdade do estudante G absoluta, por~ue só estuda quem quer, 
e não quem é obrigado, e nesse sentido; 

c) póde afú'irmar-se q.ue as salas da faculdade são como as de especta
culos : o que importa saber não é quem faltou, sim é que nlnguem sem ter 
pago e .sem ser cidadão da repub'oica universitaria, regalia que se obtem pela 
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;nserip.ção, que só é feita depois de preenchidas as condições regulamentares 
(certificados de approvaçâJo no curso secundaria); 

d) 0 encyclopedi;;mo pretencioso e supel"ficial é repe11ido; seria. absurdo 
pretender que o estudante fizesse apt·endizagem em todas as disciplinas do 
quadro; maior absurdo seria reduzir -o quadro, de maneira a poder, cada 
e&tuàante, abraçar-lhe todas as disciplinas, pois, como acima se disse, a ten
dencia do quadro é para a largar-se cada vez m~s; o que se encarece ~ a 
especialização; cada estudante, consultando a sua vocação e conveniencia~, 
escol'he livremente, no quadro as tres disciplinas que quer cursar; 

e) o curso é de seis semestres (tres annos) findos os quaes o estudante 
se apresenta a exame, nas tres disciplinas, escrevendo so.bre uma dellas, q.ue 
é considerada a sua especia:üdade, uma dissertação, cuJo dbjecto o diplom'il. 
declara. As duas outras disciplinas como que são subsidiarias. Approvado o 
estuõ.ante, recebe '() grão de doutor em philosophia (.Dr. Phil.) ; 

f) nada de exames a granel como succede entre nós, no fim de cada 
anno escolar, e1n que cada alumno ofaz tantos exames q.uantas as disciplinas 
que e.studou durante o anno lectivo; os exames, como os temos, estão a re
clamar immediata suppressão, para os estudante:; conscienciosos são uma 
preoccupação acabrunhadora; para os vadios, uma taboa de salvação por meio 
de recur·sos astuciosos e não pela sinceridade do verdadeiro saber; acabemos 
com os exames, por.que aos a1umnos não devemos incutir a preoc•cupação 
inutil de estudar para fazer exame, sim a preoccupação alta de efltudar para 
sa.lJer; 

!J) o recurso ao verbalismo quer da parte do discipulo, quer da parte do 
professor, não é estirnu ··ado na faculdade de .philosophia; sabido é que esse 
;-ecurso, nos n ossos exames, s uperficiaes e quasi instantaneos, é arma de 
triurupho ·para o estudante desapplicado; na parte do prod'essor, tenha-se em 
rue.nte que a descripção nunca vale a realidade e, portanto, a~ prelecçõ·e~ 

oraes ela:; aulas não podem, jámais, dar um ensino completo e satisfactorio; 
isso, qU'J é evidente wm relação á faculdade de philosophia e á de medicina 
n5.o é menos verdadeiro no tocante á faculda de de jurisprudencia; para as 
duas fJl'imeiras, as realidades, são <ls laboratorios, os hospitaes, as fGtJbricas, 
as minas, os jardins botanicos, us museus, as 'bibli'othecas, etc., e para a ter
Cêira, os actos escriptos que representam os contractos e os negocias feitos, 
os documentos extrajudiciaes em geral, os autos e papeis forenses, -os tribu
naes, os escriptorios de bancos e casas com·merciaes, as penitenciarias, os ma
mcomios penaes eto.; 

i) emfim, e isso diz tud·o, na faculdade de phlloso]:1hia as let tras e as 
~ciencias se estudam por si mesmas, isto é, peilo valor .que ellas teem, é não 
se cogita de profissões, nem publicas, nem privadas; o grão de doutor em 
philosophia é um titulo puramente academic-o, nada mais significando que o 
seu portador é um scientista, ·um SGtJbio, uma pessoa versada nes tas ou n a 
rJuellas lettras, nestas ou naquellas sciencias; si ha profissões ou carreiras 
fechac.las aos leigos e apenas abertas :áquelles que tenham titulo legal para 
u exercJcio das mesmas, quaes a medicina, a judicatura, etc., isto não se 
entE>nde com o titulo, diploma 'OU gráo de do.utor em philosophla, porque este 
não é t!tu·o offlclal, nem legal, nem prQ1J'issional - é tão só titulo scien
tlfico; 

c) quanto ás outras duas faculdades, a de medicina e A de jurispruden
cia, não ha duvida que sãn faculdades profissionaes, porque se destinam a 
dar ensino áquelles que, de 'futuro, vão exercer as profissões de mediC'Ds, de 
nd\'Dgados, de juizes, etc. 
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Todavia, o espirito da C!rganização universitaria all<emã sepa;robl cuida
dosa:nenle o element<J profissional do elemento scientifico, para s6 se pre
oocupar com este e afastar aq uelle. 

Assim universidade alle'lllã, a faculdade de jurisprudencia e a de me
dicina nã,~ são faculdades profissionaes, são faculdades scientificas, como a 
de pbilosophia . 

o gl'i'LD que e~ Ias conferem, de doutor em sciencias jurídicas e de doutor 
em sciencias medicas, não dá direito ao exercicio das pi•o;fissões de medico, 
de advogado, etc., ê um g rão, tambern meramento academico ou sclen
tiflCo. 

o que dá direito áquelle exerc!cio ê o exame profissional, isto ê, o "exame 
de Estado", feito perante banca official. · 

Dessa maneira, o espirito da <Jrganização universita ria penetra, por igual, 
todas as tres fa;culdades: ê o espírito de ensinar, baseado na investigação 
scientifica, deixada ao estudante a maior liberdade, parece que elle, sentindo 
sobre si o peso da responsabilidade, se faça o aut<Jr da pro.pr!a felimdade. 

A universidade allemã não é apenas a escola de ensino superior, ê tam
l::em escola para educar a vmltade, escola para desenvolver o caracter de 
iniciativa. 

D) - Nas universidades a lUernãs não ha a faculdade de engenharia: 
P-or que? Veremos . 
A Allemanha foi o paiz que melhor organ1zo.u o seu ensino technico e pro

fissidnal, em todos os ·gr.li.o$ - .primaria, secunúarlo e superior. 
Este ultimo era e ê dado nas T echnischen Hochschul (Escolas Techni

cas Superiores), onde os alumnos obteem os diplomas profisslonaes c·orres
pondentes ás sciencias applicadas. 

Esses diplomas de engenheiros conferem capacidade profissional, que o 
Estado reconhece. 

Taes escolas .polytechnicas não fazem ·parte das universidades, porque 
nestas se ensinam as sciencias pura~. e naquella~ as r;cJenclas applicactas. 

A capacidade de oul~ivar a sciencia é a capacidade scientifica que se 
adquire nas Universidades - e a capacidade de applicar a sciencia ê a ca
pacidade ,profissional, que se adquire nas E scolas Polytechn!cas. 

Assim é na Allemanha. 
A aprendizagem de determinada profissão em prw.ilo fixo e curto, els o que 

collimam as Escolas Polytechnicas allernãs. 
Estas são, ele d'acto, esoolas prO'.fissionaes, não escola,s scienti.ficas; o 

plano de estudos ê obrigatori'D, a frequencia é tambem ogrigatoria. 
Na Escola Polytechnica · da nossa Universidade se estudam esciencias 

puras e sciencias appücadas; todavia, essa nossa Escola Polytechnica está 
mais proxima. da faculdade de philosophia das universidades da Allemanha, 
do que das pülytechniaas do mesmo pai:/j. · 

Modernamente se tem reconhecido, até na propria Allemanha, que não 
ha inconveniente em approximar os dous ensinos - o das sciencias puras 
e oE das sciencias applicadas - tanto assim que algumas escolas p'Olytechni
cas allemãs já conferem. o grálo de doutor em engenharJa âquelles dos seus 
alumnos que se apresentem a exame com trabaílh<J original -comprobatorio de 
capacidade scientifica. 

Nas Universidades norte-americanas a approxlmação dos dous ensinos 
está feita e esse é o traço característico dellas, e ·o, segredo do desenvolvi
mento e da importancia a que chegaram. 

1E é interessante notar que na mesma Allemanha os doutores em philo
sophia, portadores de um diploma meramente sc!entificó, isto no campo da 
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at:plicação das sciencias, isto é, na vida profissional, obreiros da prosperi
dade material e moral, do paiz, tra.balhando nos la:boratorios das emprezas 
industriaes nos- laboratorios therapeuticos, nos laboratorios bromato' ogicos. 
nas fabri<J~s, etc., onde os scientistas vecm a ser :melhores pro.fissionaes . 

Assim, si as :faculdades de philosophia não visam, em principio, preparar 
os alumnos para a vi<la prO<fissiona.l, de facto para essa vida é que el!as os 
preparam. 

CABI'I'ULO 111 

Nos Estados Unidos r, frequente ouvir dizer 
traria ao espírito desta na.ção". 

E é a verdade . 

"a uniformidade é co:n.-

São quarenta e oito os Estados da Federação, af6ra o Districto da Co
lumbia, séde do Governo Federal. 

Cada Estado tem a sua legislação propria - elvll. commercial, industrial, 
criminal, processual, administrativa, constitucional. 

No ensino como em muita causa mais, se póde dizer que ha, na grande 
democra.cia, quarenta e nove systemas differentes . 

A' primeira vista se pensará que o chê.o:s, a confusão, a IJalburdia, ha de 
ser o resultado de tudo isso. 

Mas, não é assim. 
O bom senso, o espírito pratico dos norle-amerJcano:S, <.:Onseguem, nessa 

multiplicidade uma uniformidade maior do que alcançaram os povos que 
teem a mania de tudo fazer segundo um modelo um co . 

E' que, na poderosa Republica, se confia muito em uma cousa, que, aliás, 
é digna de conliança em toda a parte, a saber, q.ue na lucta entre o peor e 
o melhor, este acaba ve11cendo sempre. 

Dest'arte alli no assumpto do ensino, como em ou~ros de igual magnitude 
(e ha.verà, em qualquer paiz, assumpto de maior magnitude que o do e11-
sin0 ?) , correntes caudal_osas se estabelecem a favor do me·~h or, que vão le
vando de vencida todos os obstaculos <::reados Pela m·uitiplicidade estadual, 
operando-se assim a desejada uniformidade, e passando a ter uma só !feição 
nacional o que até cn~ão tinha multas feições estaduaes, e Isso tudo sem a 
mais l.eve mudança nas leis estaduaes, nem na lei federal, nem multo me
nos ... , na Constituição Republicana . 

Isto posto: 
a) ao pas~o que na Allemanha., como vimos, apenas quatro sao as facul

dades comp.onentes das universidades, nos Estados Unidos ha mliversidade 
<::em menos de quatro d'aculdades, e outras corii muito mais de quatro; ha uns 
dez annos passados a Universidade de Chim.go tinha 14, faculdades, a de Ca
lifornia tambem 14, a de Il'Jnois 12, a de Michigan 8, e hoje já devem 
ter mais; 

b) ao passo que as novas universidades <lo oéste e do oéste central, si"Lo 
cveaçõe>l do!:! Estado~, que n!:! orga.nlzaram em pessOas jurídicas e que as 
custeiam ou SUJbvenciona·~ - as veLhas .universidades do lêste são creações 
da iniciativa privada; 

c) ao passo que umas universidades são mais famosas por seus colleglo!> 
de medicina, e estas se l'Ocalizam nas grandes cidades ou nos seus arredores, 
onde estão ao alcance numerosos hospitaes e casas de saude, tão uteis aos 
estudantes de medicina; - outras universidades são mais procuradas por 
<.:au sa dos sens ·collegios de engenharia de minas, estas teem suas sédes em 
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reg10es mineiras; - ainda outras universidades se recommendam mais por 
seu~ collegios ode agricultura, por seus collegios de veterinaria, estabelecl
dos como são na ::; vizinhan ças dos campos ae cultura E: do~ campos de c•riação 
de gado; - allgumas :universidades do sul teem cursos especiaes .para os quo 
se destinam á plan tação da canna, do algodão e de outros vegetaes dos 
clim as quentes ou á fabricação do assucar, dos tecidos feitos com o ouro 
J.Jranco, e assim por cleante; tha tambem universidades q,ue são mais pro
curadas pelos seus collegi-os para a eduoação superior e profissional da mu
lhér; ha, ainda, universidades mais em evidencia f> elos seus estudos de socio
logia, estudos bem ·differentes dos que sã,o ct'eitos nas nossas faculdades ou 
escolas de direito •ou ~Sciencias juridicas e sociaes e nos corresponden teis 
col ~egios ou escolas de jurisprudencia ou direite> oi~ universidades norte-
americanas. 

A conclusão a que queremos c.hegar neste capitulo III da presente these 
é a seguinte. 

E.'llbora as universidades norte-americanas não se organizem com sub
missão a um modelo unico, todavia em cada uma del'as, é claro, o mesmo 
typt> da universidade norte-americana, o mesmo espirlto da organização unl
v'arsitaria n oi'te-american111 . 

E desse typo e desse espírito vam os ! aliar rapidamente no seguinte ca
pitul:o IV. 

CAPITULO IV 

o que dá á universidade n orte-americana o seu typo propr!o. e o cunho 
profissional do seu ensino. 

E nisso, pelo n~enos assi•m pensamos, os norte-americanos dera1n um 
passo. ' a. frente dos allemães. 

<X>mo acima dissemos, no Capitulo II, desta these, os allemâes entendem 
que 31 capaoidooe de cultivar a sciencia é a capacidade scientifica, qu e se 
adquire nas universidades - e que a capacidade de applLcar a sciencia é a 
capacidad e profissional que se adqu ire n as escolas polytechnicas ou de en-· 
ganharia. · 

Por isso, as universidades a·aemãs não teem a lfaculdade de engenharia; 
só teem as faculdades de philosophia, direito, medicina e theologia , 

A Allemanha reservou para as universidades a sciencda pura, o ensino 
scientifico; para outra organização, fioou a scienda applicada, o ensino 
profissional . 

As faculdades de engenharia são na Ailemanha, as escolas superiores do 
ensino profissi-onal, isto é, do ensino superior da sciencia applicadaJ. 

Mas, segundo pensam·os, essa dissociação do en sino superior - de um 
lado o en sino superior scientifico, de outro qado o ensin o superior profissio
nal, - não ciDrresponde á realidade das causas. 

E já dissemos no Capitu~o. II, des;a these que, s i na faculdade de philo
sophia (a mais scientifLca das <faculdades das universidades allemãs), se en
sin am as sciencias por si mes1nas e n ão com mira na sua applicação, todavia, 
pela predominancia que sobre o ensino meramente theorico e .Jivresco se dá, 
na faculdade de .philo.sophia ao ensino pratico, ao ensino de laborat-orio, ao 
ensi.n·o experimental, a consequenocia é que os doutoTes de philosophia dessa 
fadU ldade della sahem pro.fiSsionaes eximias, tan to que logo acham emprego 
ou collocaçâo nas fabricas, pois, raro é a fabrica que não precisa de um 
chimico ou de um especialista de outras sciencias aprendidas naquella fa
culdade. 
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os norte-americanos comprehenderam bem as vantagens da associação 
dos dous ensinos superiores - o scientifiao e o prorissional - e essa associa
ção ê 0 traço característico, a verdadeira feição das universidades dos ililsta
~os Unidos, aquillo que a ellas dá o typo proprio que teem, o desenvolvi
mento crescente que vão adquirindo, a i~luencia cada vez maior nos desti
nos do paiz, no seu progresso sc!entlf!co e, ao mesmo. tempo, na sua grandeza 
material e economica. 

.. 
* * 

A organização universitaria nos Estados Unidos ê, em linhas geraes, a 
seguinte: 

a) alli, além das escoJas primarias (elementary sch'ols), das escolas se
cundarias (hygh schools), existem collegios (colleges); o que aqui, no Brasil, 
nós denominamos collegios, 1á nos Estados Unidos, se denominam high schools, 
esta:belecimentós estes e aquelles de e nsino secundaria; o college dos Estados 
Unidos ê um estabelecimento àe ensino superior, sem correspondente nos 
outros paizes; nas high schools, o ensino é geralmente de línguas vivas (ver
naculo, allemão, francez, hespanhol), ]Jinguas mortas, (grego, latim), outras 
disciplinas de caracter mais Jitterario que scientifico ( libe•ral 01rts, ou sim
pjesmente a·rts, a saJber: historia universal, historia patria, historia ingl eza, 
litteraura amerioa.na, litteraura ingleza, geographia), disciplinas de caracter 
sciEntifico (mathematica, physica, chirnica, geologia e mineralogia, botani
ca, zoologia e physiologia), disciplinas de caracter profissional (desenho 
mecanico e geometrico, educação manual, administração domestica, esCJriptu
ração mercantil, pratica, -commercial, dactylograp'hia, (typographia, etc . ), dis
ciplinas artísticas (musica, desenho, declamação), outras disciplinas (exer.ci
cios physicos etc.), sendo que Q estudante não é obrigado a todas as discipli
nas do quadro, mas a um certo numero dellas, que póde est.:olher á v-on tade, 
dentro de de terminados grupos; no college ha o ensino dessas mesmas dis
ciplinas, mas sob o ponto de vista da instrucção superior, e a:ém disso, 
outras linguas vivas, outras línguas m·ortas, outras libe1·az arts ou discipli
nas de erudicção e cultura (phylologia, .paleon t ologia e gyptologia, etc . ), 
ou tras sciencias, inclusive sociaes e políticas, sen do claro que o estudante 
não é obrigado a todas as disciplinas, escolhendo as que queiraj. 

b) o college ou é um estabelecimento. (de ensino, superior) independente 
e sem ligação com alguma universidade, ou é uma das faculdades ou \depar
tamentos de uma universidade; nos dous oosos o ensino é o mesm·o, e o mes
mo é o grão conferido ao estudante no .fim do curso, a SaJber, o grão de 'ba
charel (bacha?·el), que é o primeiro grão academico, e que pôde ser confe
rido a um universitario (si o collegio é um dos departamentos da universi
-dade) ou a um collegial (si o collegio não pertence a uma universidade) o 
college ora tem o n-ome simples de collegio, ora o' de co~Jegio de artes, ora o 
de collegio de saiencias, o de ·collegio de artes e sciencias, ora o de collegio 
para alumnos não graduados; essa ultima denominação se comprehende por
que o college é para os a lumnos que sahem das hinh sohools e estas não 
conferem grão academico, porque são escollaS secundarias; aos departamen
tos das universidades raramente se dá o n ome de t aculty, mais vezes se lhes 
dá o de school, usualmente o de college; os títu los que ·o collegio para a lumnos 
não graduados confere são geralmente os de bacharel em artes (B . A.), ba
cJlarel em scien cias (B. S . ), bacharel em p h ilosophia (B . Phil .) ; 
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c) no começo ·deste capitulo TV dissemos que o que dá á universidade 
norte-americana o seu typo proprio é o cunho profissional do seu ensino; ora, 
o coliegio para alumnos não graduados ou collegio de artes e sciencias não dá 
ensino profissional; o ensino que elle dá é apenas um ensino complementar 
do ensino secundaria ministrado pelas Mgh schools; logo, a 'UJliversidade 
norte-americana, que só tivesse esse collegio para alumnos, não graduados, 
de universidade só teria o nome; assim, os collegios componentes da univer
sidade norte-americana que a integram no seu typo :proprio são os seus ool
ftegios profissionae.s, não tanto os co1legios das profissões antigas e classicas 
(<:ol!egio de direito, collegio de medicina, collegio de theologia), <:orno espe
cialmente os collegios que :foram {)S yankees os primeiros a introduzir nas 
suas universidades: collegio de engenharia (para formar engenheiros civis, 
mecanicos, de minas, m etallurgicos, electricos, rhydraulicos, architectos, chimi
<:os, sanitarios, etc o), coJJegio de agricultura, .col!egio de silvicultura, col:legio 
de economia domestica, collegio de medicina veterinaria, collegio de commer
oio, collegio de jornalistas, collegio de pharmacia, collegio de odontologia, col
legio de pedagogia, etc o ; 

d) a <:on(\ição de adm.issão para todos esses col!egios profissionaes é que 
os estudantes tenham o .curso secundaria das high chools, salvo para os col
legios de medicina e direito, que só admlttem estudantes que, além do curso 
secundaria das high sohools, ten'ham dous annos do collegio. das artes e scien
c!as, sen do que ·O col:l egio de theologia só admitte os estudantes que tenham 
recebido grão no mesmo collegio de artes e sciencias; {)S estudantes estran
geiros, e isso é importante, são admittidos em todos os collegios da univer
s idade, desde que tenham feito no seu paiz um curso con·espondente ao curso 
secundaria das high schools americanas ; esses collegios profissionaes da tmi
versidade conferem ·o primeiro grão academico de baoharel (bachelor) e tam
·bem o grão de doutor (ào cto?o), que é mais alto de :todos, sendo que para 
obter o grão de me§tre (master) o estudante tem que cursar mais algumas 
disuiplinas do que as exigidas para o bachelor e .para obter o grão de ãoctor 
sfuo precisas mais o.utras disciplinas e, geralmente, a defesa da these; 

e) mas ainda nada dissemos de mais importante de todas as faculdades 
da universidade norte-americana; essa faculdade é o collegio para gradua
dos; só conifere os dous grãos superiores de master e de ãoctmo; como o seu 
nome está indicando, esse collegio universitario só admitte ao seu ensino os 
que tenham o grft•O ·áe bacharel nos outros collegios profissionaes da univer
sidade, acima referidos; o conegio para graduados é um collegio scientifico; 
é o correspondente, nas universidades americanas, da {acuidade de philosophia 
das universidades allemãs; a investigação scientifica é ·o escopo dos collegios 
para graduados; são a mais moderna das faculdades da universidade e quasi 
todos foram creados nos ultimas trinta annos: é nesses collegios que leccionam 
os maiores professores americanos; com esses êollegios as universidades ame
ricanas, que já se tinham tornado notaveis pelo cunho profissional do seu 
ensino, passaram a hombrear com as universidades al l.emãs no tocante á 
investigação scientifica das suas faculdades de phil'osophiao 

CAPI'I'ULQ V 

Attendendo ao que d'ica exposto; 
Attendendo a que o Brasil, por sua enorme extensão territorial, pela sua 

organização politica, pela sua população pouco d;msa, por sua qualidade de 
paiz novo, de immensas proba,bilidades e riqueza.s naturaes, umas mal expio-
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radas e mal aproveitadas, outras completamente inex,ploradas e inaprovel
tadas; 

Attendendo a que nenhum serviço maior pôde ser prestado a;o nosso pa!2 
do que provêl-o de um numeroso exercito de trabafuadores, ornados de solida 
instrucç.ão superior (profissional e scientificJa), isto é, de especial capacidad,., 
na investigaçã·o scientifica e na applicaçãu das sciencias, obreiros do seu pro
gresso scientifico e eoonamico; 

Propomos a;o Congresso de Ensino Superior Commemorativo do • Cente
nario da Creação dos Cursos Jurídicos no Brasil a discussão e votação das 
conclusões seguintes: 

Primeira oonclusão 

O typo de universidade:; que mais se adapta ás condições do Brasil é o 
typo das universidades norte-americanas, 

Segunda conclusão 

A orientação a que as universidades brasileiras devem obedeceu é s. 
mesma orientação a que obedecem as universidades dos Estados Unidos,- a 
sa·ber, o ensino superior que ellas ministrarem deve ter o cunho profissional 
e, ao mesmo tempo, o cunho .scientifico, isto é, a missã'(), das uiliver:;;idades 
brasileiras deve ser a de entregar, todo.s os annos, ao .paiz, um exer.cito .o.e 
trabalhadores, ornados de solida instrucção superior (profissional sdentiflca) , 
de esl)ecial capacidade na investigação scientifica e na app,licação das scien
cias - trabalhadores que sejam os obreiros do progresso scientifico e da 
·grandeza economica do palz. 

Attendend·o, mais a que o decreto. n. 14.572, de 23 de dezembro de 1920, 
que or.ganizou a .Universidade do Rio de Janeiro, a primeira crea(l.a no Brasi1, 
deu a ei:,a u,rna organização rudimentar quasi a méra j u}ci:aposição das tres 
faculdades existentes de medicina, engenharia e direito, aggregaçã o sem t.ypo 
universitario, nem espírito universitario . 

Attendendo, ainda, a que uma ref'Orma do ensino superior universitario, 
implica indispe!Jsaveis retoques no ensino secundaria e até no ensino pri-
n1ario; 

'l' 

Attendendo a que o decreto n. 16.782 A, de 13 de fevereiro de 1925, que 
a;:;tualmente rege o ensino superior, o ensino secundari:o e até, em parte, (i) 

ensino primaria, é rotinei.m e Ciheio de defeito, não tem systema, e não está 
á altura das n ecessidades do paiz; 

Attendendo a que os collegi'Ds secundarias do paiz são os unicos ~stabe
lecimentos que dão o ensino das lettras, isto é, (línguas vivas, linguas mor
tas., historia, geographia, etc . ) , e tambem o:;; i\Ulicos que dão para aq uellles 
que n ão se propõem ás carreiras de medicina e engenharia, o ensino das 
sciencias mathematicas, physicas, ohimicas e naturaes; 

Attendendo a que nesses col:~egios secundarias o ensino é quasi meramen
te livresco, portanto superficial; no domínio das línguas vivas os alurrmo/3 
não aprendem a fallal-as; no domínio das sciencias .physi.cas, chimicas, natu
raes, a ausencia de laboratorios, .ga1binetes, museus bibliothecas, collecções, 
etc.; tOrna impossível um ensino mais efficiente; e isso .ha de durar ainda 
algum tem;:>o, devido á. falta de recursos das localidades do interior dos Es
tados, onde> é diffioil recrutar e pagar bem, bons prod:essores e tambem di!f
ficil ins~allar nos collegios todo o material escolar necessario; sendo certo 
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.qu~ em todo o caso tolerar collegios assim mal apparelhados é melhor do que 
supprirrlil-o5; 

Attendendo a que, por isso, nas universidades brasileiras é mistér que seja 
oereada a faculdade de sciencias e lettras que corresponda ao college o! arts 
.scienr'ea, das universidades amet-ioanas, podendo, na Universidade do Rio de 
Janeiró, .ser convertido em fa.culdade de sciencias e lettt-as o E'Xternato 
D. Pedro li, permanecendo o Internato CO'mo esta:belecimento de ensino se
oeundario. reformado esse ensino, de maneira a accdtar-se o regimen das high 
sch(•Ols americanas, regimen em CJ.ue as disciplinas são em maior nu•mero, 
qistdbuidas e:n grupos (inc,lusive o·grupo dos officios e profissões), não cbti
gando o fStui1ante a todas as disciplinas, sim a uma ou duas de cada grupo, 
por elle iivr•:mente escolhidas; 

Atte!ldendo a que, nas universidades brasileiras, não deve ser esquecida 
a ·mais importante das .faculdades, a qu<, na Allemanha é chamada facu~dade 
de philosophia e nos Estados Unidos collegio para graduados; o Instituto 
.Oswaldo Cruz sem ~;er desnaturad·o, das actuaes tfuncções, poderá ser um dos 
primeiros elementos componentes da dita faculdade na Universidade do Rio 
de Janeiro, faculdade que, no Brasil, poderia ser denominada a "faculdade de 
investigação sclenti.Çica"; 

Attendendo a que as universidades brasileiras devem acceitar, em to!la 
.a plenitude, a instituição da livre docencia; docentes livres e discentes livres, 
isto é, professores extranhos á universidade, qeccionando disciplina do quadro 
dellas 0'1 ou;;r::..s não constantes do quadro, a alurnnos un!versitarios ou ex.
tranhos, afastado o concurso ou outras pelas que, afugentem o docente pri
·vado, vigilaate, porém, o reitor pelo decoro da universidade e pelo alto nlvel 
do ensino Ultiversitarió, de maneira a suspender o doC'Cnte, um<~o vez em peri
go esse der.oro e esse nível; a~sim, a causa do ensino e os ·que querem apren
-der, sô terão a lucrar, sem um ceitil de despeza nC'lll para a Universidade, nem 
para o Estado, cobrando o docente, dos seus alumnos as taxas que com elle<:l 
ajustar, e podendo fazer na livredocencia um melo de vida ou profissão 
bcr.rosa. ' 

Attenà.endo, íl'inalmente, a que a cidade do Rio de Janeiro é uma das malo
~es e das mais be'•las do mundo, e ê digna de uma Universidade !famosa; 

Propomos, mais ao Congresso, a discussão e votrtção das seguintes con
dusões: 

3.• conclusão 

A Universidade do Rio de Janeiro, a lém das suas cinco faculdades actuaes 
{de Medicina, de Pharmacia, de Odontologia, de Engenharia e de :Oireito), além 
'lias duas faculàaues acima indicadas (a de Sdencias e Lettras e a de Investi
gação Scientifica), deve abranger tarnbem, como suas faculdades ou departa
mentos: a Escola de Agricultura e Medicina Veterinaria, a Academia de Com
meroio (fundada pelo Dr. Candido Mendes), a Escola Wencesláo Braz (de 
ensino normal profissional), a Escola de Bel'las Artes, o Instituto Nacional 
de Musica; e como suas dependencias a Bibliotheca Nacirmal, o Museu Na
cional e J ardim Botanico. 

4." e ultima conclusão 

O Reitor da Universidade se entenderá com o director do Departamento 
.Nacional do Ensino, e este com o Governo, a;fim de que o Governo envie em 
c·Ómmissão aos Estados Unidos e á Allemanha, pelo prazo lnaximo de um 
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nnnó, dous ou tres dos professores da Universidade; á sua. volta, cada. pro
fessor entregará ao Governo minucioso relataria do que viu e observou e dous. 
ante-projectos um, de organização universi:.aria brasileira, para substituir 
o decreto vigente n. 14.572, de 23 de dezembro de 19~0 tque organizou a Uni
versidade do Rio de Janeiro) e outro da reJ'orma do ensino superior, secun
daria e primaria, para substituir o actual regu.,amento do ensino que ba1xou 
com o decreto n. 16.782 A, de 13 de 'fevereiro de 1925. Cada um desses ante
projectos será acompanhado da respectiva jus tlficação ou exposição de mo
tivos: O Governo fará publicar esses trabalhos no Diario Of!icial. 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1927. - D>'. LUiz Frede?·ico Sauerbr<Ytm 
Ca1·pentm·, professor cathedratico da Faculdade de Direito da Universidade do. 
Rio de Janeiro. 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FIDELIS REIS NA E•SCOLA DE 
BELLAS ARTES 

Qui•z a Associação Brasileira do Ensino ·profissional que a mim coubesse 
a honra do discurso inaugural destas conferencias. Baldado foi todo o meu 
empenho para forrar-me a esse enc'argo. NãJO me valeram as mais i'undadas 
alJ.egações . Um desprimor fôra insistir ante o appello que me era feito. 

E' que, até hoje n ã o me utilizei senão da tribuna d.a Camaxa para a 
defeM das causas que propugno, ahi falando as vezes estrictamente neces
sacias. Procuro ser coherente commigo rnesmo. Dentro do meu programma., 
não h a tanto Jogar assim para o discurso. Eu o que seJnpre quiz foi antes 
agir do que falar. E' a norma que me impuz na vida publica e a ella me 
mantenho adstricto. 

Mas como negar o concurso da minha palavra a um~ instituição cujo 
programma visa, exactamente, a solução do problema que tem constituído 
a maior preoccupaçãJO da minha vida de parlamentar e de po.Jitico e em que, 
a meu ver, se assentam os fundamentos do nosso progresso, a principal base 
da organização nacional? 

tSem cultura technica e profissional, não organizaremos o Brasil. A esse 
objectivo se propõe, na esphera de sua actividade, a benemerita Associação 
que hoje aqui nos convoca para ouvirmos, sobre os problemas palpitantes 
do trabalho, a palavra il.lustre de Mario Cardim. 

·Mas, homem po!itico, eu não poderia, nesta opportunidade, fugir ao 
assumpto assoberbante da honra brasileira, sem as Teferencias que elle com
porta e exige de todos nós. 

A <política, senhores, eu a entendo como a definiu Sarmiento: "una ener
gia que educa y construye", abrangidos, para a America, na amplitude dyna
mica dessa expressão de força e movimento, os problemas que mais inte
Tessam â vida e á evolução das suas populações e do seu territorio. 

Educando e construindo se estará, porventura, praticando, aqui e alhu
r es, por toda a parte, a política instante da hora contemporanea . Seja como 
fõr, na formula percuciente do ·estadista argentino se contem, por inteiro, 
o problema actual do Brasil. Dentro della é que havemos de elaborar a nossa 
grandeza e o nosso i'uturo . Nlesse ambito, dentro dessa concepção, é que terá 
de exercer-se toda a nossa actividade constructora. 

Fundar a riqueza pelo trab.alho, que precisamos, sob todos os aspectos, 
organizar, o problema maior do Brasil . .Sem riquezas, senhores, não hn. pro-· 
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gresso possível. Tudo della ainda depende, no regimen capitalista em que 
vivemos . Organizar para viver é, pois, o que nos cumpre fazer. 

Para uma larga política nova de producção e de realização, dominando 
todos os espíritos, lé que temos de orienta-r as forças conscientes da nacio
nalidade e assim formar a mE>ntalidade das novas gerac;:ões. 

Aqu>, cvmo nos Estados Unidos, 0>?-YE:l"i•o es.,~s problf'mas absorver, d.ora 
em dl-ante, o melhor das nossas energias, ficando, como ali, segundo observa 
André Siegried, no seu bello livro sobre a America, para um pla,no secundaria, 
os pr oblemas politicos p-ropriamente. 

Do contrario, jámais salli.remos do verbalismo ôco e esteril a que tudo 
entre nós se resumo. Fogo de vi-sta, que se apaga sem deixar vestigio. A 
palavra, por si, nada edifica. O que precisamos é de factos, de realizações. 
Um só f•acto vale por todos os argumentos. 

Mas, ao lado desses problemas de ordem material, de que depende o en
grandecimento economico, outro deve :i;mpôr-se ás nossas cogitações de hoje 
e sempre., dominando o horizonte da nossa evolução política, para as glorias 
maiores da nacionalidade. E' o da nossa cultura ethica, da nossa formação 
moral, que a todos deve sobrepôr-se. 

Descurado esse aspecto, e incompleta e falha seria a nossa obra. Desti
nada ao fracasso e ao in.successo seria a civilização que desta fôrma edifi
cassemos. A!fundar-se-'ia, irremediavelmente, na triste voragem em que ou
tras, tambem, assim fundadas, immergiram e para sempre desappareceram. 
Nenhuma civilização pôde f lorecer e perdurar sem o amparo e o prestigio 
dessas forças imponderaveis. São ellas que ennobrecem a vida do homem 
e dignificam a existencia dos ;povos. 

Por demais .temos já desprezado essa face da nossa cultura . Quão tristes 
e vexatc.rias, por isso mesmo, as consequencias advindas? Não assistíamos, 
ai-nda ha pouco, che ios de vergonha, computar-se em dinheiro o apoio de polí
ticos eminentes ás facções que neste momento disputam a successão presi
dencial? 

:m isso, sob o nosso céo, •em um paiz novo e em formação, como o nosso· 
Onde iremos .parwr, senhres? Ainda bem que muito se deve, nessas occa
siõ!'s, levar a conta das paixões que se deflagram. 

Attende, por 1sso, a uma dupla finalidade, de ordem moral e economica, 
o meu debatido projecto sobre o ensino profissional, hoje lei da Republica e 
com o .qual, no fundo e disfa.rçadamente, o .que sempre visei foi instituir a 
obrigatoriedade do trabalho para todos. 

Gomo, e de que melhor modo, corrigirem-se os def·eitos e as falhas da nossa 
f01rmação? Difficilmente, o homem que houvesse feito a sua educação no 
atelie1·, desde a ·escola, ou na officina, hombro a hombro com o operaria, em
punhando a lima ou, no sampo, lavrando a terra, seria capaz, elevado á.s 

altas posições da vida publica, de semelhante ignomínia. 
Nivelando a todos, na officina, a todos teremos, igualmente, pelo trabalho, 

ennobrecido. Fazendo, desta fôrma, com essa educação, de cada brasileiro 
um factor consciente de trabalho e de producção, t er emos, ao mesmo tempo. 
na ordem social, alcançado um beneficio incomparavel, que será a victoria 
contra os preconceitos, ainda existentes, em relação ao trabalho e aos que 
trabalham. 

Alphabetizar, ·apenas, instruir mesmo, não basta. O que precisamos ~ 

armar C'ada cidadão de uma profi,ssão que o habilite a ganhar, com indepen
dencla, a vida . . 86 assim teremos resolvido o problema brasileiro no seu tri
pliQe aspecto educacional, poli ti co e economico. 
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Sem o que, de Jlada, por exemplo, valerá o voto secreto, ou niio importa 
,que outra garantia politica, emquanto .não estiverem assim apparelhados os 
nossos compatriotas. Sem independencia economica não haverá ·independencia 
lJO!itica,, ou outra qualquer . Mas trwbalho consctente, trabalho racional, orien
taào pelo saber, guiado pela technica, não faltando a calda um o conhf:>cimento 
do desenho e as indispenasveis noções de mathematica e <las sciencias da na
ture:;:a, de que já não se pôde prescindir. 

A isso, a essa grande missão, se destina a lei de nossa iniciativa, por 
cuja execução, até hoje, baldamente, dama a Nação. 

A moral da democracia conceitua eminent;e publicista, deve ser uma 
mot·al de trabalho. Exercitemol-a, pois, em toda a sua plenitude. Para os 
povos, como para os individuas, só o trabalho pôde preservar da decadencia . 
.Só elle dá liberàaJde. No trabalho é que se definem as vocações " se retem
peram os caracteres. Mais do caracter, do que do saber, depende o s ucoosso. 

Não ao alumno mais brilhante, senão ao de mais elevado caracter, se 
confere, annualmente, em um oollegio de Wellington, o .premio instituído 
pela Rainha da Ingla'OOrra . Que lição não encem·a esse criterio de julga
mento, quando, ao revez do inglez, é principalmente pelos dotes de intelli
.gencia e de memoria. que se afere, nas nossas escolas, o merecimento .· 

.Por que nã.o nos inspirarmos no criterio inglez? Não é, esse, tambem, ·o 
criterio adoptado pelo povo americano, que acima de tudo preza no homem 
as qualidades individuaes de acçã.o e de iniciativa? No exemplo educacional 
desses povos deve estar, para nós, a norma a seguir. 

Na nova escola, na escola activa do trabalho, que é a escola saxonia, é 
que precisamos caldear a mentalidade elo brasileiro de amanhã. Tão podemoa 
permanecer, por mais tempo, uma Nação de lettrados e de analphabetos. 
Educação nesses moldes, em que não :;;e menospreze, e ao contrario, se. dê 
logar prP.cipuo ás qualida.cles de caracter, é a de que neoossitamos. Estandar
dizemos a instrucção para todos, na escola de Kerschenteiner, que é a escola 
<lo trabalho consoante o exem']Jlo da grande e culta Allemanha. 

Desta fôrma, é que estaremos, sem ?neet·ilngs e sem violencias, fazendo 
.a verdadeira democracia, praticando a Repub.Jica. . A cultura superi•or, que 
constitue um .privilegio, a cultura universitaria, e·SSa c)Jtenha-a quem puder . 
Mas a popular e profissional, que habilita o homem para o trabalbo e para 
a vida, dever é do Estado dal-a a todos, indistinctamente . Só assim corres
ponderá ás aspiraçõ~s da ·época e ás nece·ssidades do tempo a obra de civi
lização qu~ aqui estamos elaborr.ndo. 

Olhemos , na Russia, o plano reformador de Lounatchars'ky. Nem ha 
que vacillar, ante o dever que nos cabe na vida nova que se abre aos destinos 
humanos . Uma immensa conquista teremos dest'arte realizado. 

Nesse dia nã·o serão mais as nossas escolas do typo daquellas de que falla 
Henr}i Ford e ainda existentes, até mesmo na America. Apenas para o ensino 
abstracto de palavras, de méra decoração, e nada mais, 

"Min.ha educação, - queixáva-se a Foro um persa que as havia fre• 
quentaclo e nellas oblldo todos os diplomas - começou por meio de notas e 
aca·bou com notas. Não ten'ho naJda de -interessante para contar no meu 
paiz". 

E tinha razão, commenta o grande industrial. 
O persa, de f acto, não aJdquirira nada. 'l'inha sido educado á margem 

da vida, Havia~se-lhe ensinado o CÜ'llteúdo de um certo numero de livros, 
mas não o meio de melhorar as condições de existencia dos seus compatriotas. 

Elle não s::Lbia ganhar a vida senão enshtando aos outros o que lhe havia 
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sido ensinado. 'Não podia prestar maior serviço do que um phonographo e a 
sua manute nção era muito m ais cara do que a desse apparelho, pondera Ford. 

Outro não tem sido, desgraçadamente, até hoje, o nosso systema edu
cativo. Ao in vez do facto, da realidade. concreta, atemo-nos á palavra, á sua 
resonancia . Não fazemos senão ideologos e sonhadores. Ninguem estuda .no 
Brasil, para trabalhar. Ern um inquerlto ás nossas esoolas, não se encontram 
um só rapaz que, por vocação, se des tine á agricultura, á industri•a o u ao 
commercio. 

N ão criamos a vocação, a m e nta lidade para o trabalho. o que todos as
piram é o diploma que assegura , com o emprego, a vida facil sem trabalho 
e sem luta, a:inda que medíoc re e pobre. Que differença da formação ame
r ican a, senhores ! 

Foi diante disso, para obviar tal situação, num paiz em que se chegou 
a.o cumulo <lo exame por decre to, que elaborei com a pplausos unanimes. ·• 
unica lei capaz de deter-nos na decadencia em que nos vamos despenhando 

Ne m se diga ser e lla inexequivel. 
Um Lyceu de instrucção technica em cada cidade onde houver estabeleci

m entos de ensino secundaria equipa;rados ao Gymnasio Nacional e uma Uni
versidade que, com Omer Buyss, intitularemos do Trabalho, aqui e na.'l res
pectivas capitaes, nellas absorvidos os inst itutos federa:es, porventura exis
tentes, da educação prof i·ssional . 

Quem sabe se não a lcançaríamos interessar a propria iniciativa particular 
num grande movimento, visando a ~realização desse objectivo? Não o estou 
e u conseguindo na minha cidade de Uberaba, em Minas Geraes, com o esta
belecimento cuja fundação a lli promovo, a expensas da contt·ibuição publica 
e em somma já supoer ior a seiscentos contos de réis? Nem de outra fôrma, 
senhores, se con seguirá, em nosso pàiz, a solução desse e outros problemas. 
Só por si não os resolvem o Poder Publico . 

Em grandes linhas, foi o plano que tive a honra de submetter á a preciação 
do Sr. Presidente da Republica, com a liberdade que me permitti, devida
mente a utorizado, de s uggerit'-lhe o nomé de 'Ramos de Azevedo para orientat• 
o governo na execução da lei . Justa homen agem que entendia prestar ao 
E.mimmte Director do Lyceu de .S. Paulo e grande engenheiro, a quem a 
morte logo depois nos havia de arrebata r e ao Brasil, que tanto honrou e 
dignificou pela intelligencia, pelo caracter e pelo t ra balho. 

P ena é que as c ondiç ões financeiras do paiz, ao ver do Chefe da Nação, 
não lhe perrnittissem ligar o nome a uma obra de proporções tamanhas. 
Seria esse, incontestavelmente, o seu maior serviço ao Brasil. 

No ensino technico e profissional, tal como na lei se 'institue. está, se
nhores, o remedio unioo para os m a le dsnveterados que nos carcomem as 
e nergias, e depauperam 10 organismo' da N ação. Não vejo como, de outra 
maneira, corrigir-so o nosso generalizado poendor para as carreiras liberaes 
e para o funccionaUsmo . .Se outro melhor r emedio existir, a lg uem que o 
apresente. Não só para nós , mas para todos os paizes de formação latina, 
como a nossa. 

Mas para isso, para a necessaria e imprescindíve l transformação, ha na 
orga nização do en sino uma dualidade que precisa desapparecer, observa, com 
r elação á França, Emile Borel. O en s ino technico deve esr posto no nosso 
pé que os outros ensinos . ISõmente assim poderá ter elle pleno desenvolvi
mento e produzir todos os beneficios .que delle se pôde esperar. A rigor, aqui 
se enq ua<lram . as, justas observações do conhecido pro.fessor de França . 

D e onde, entre nós, essa scisão de classes, contra a qual tanto clamava 
H eitor J.yra da 'Silva. Para isso, para esse ,grande mal, nada mais tem con-
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corrido do que o ensino ministrado- no Brasil, apostrophava o saudoso e emi
nente professor. E' o que <precisa e urge desapparecer. Nenhum ensino é 
superior ao ~·lltro. A differença entre elles não supprime a igualdade do.s 
meritos. 

Essa a magna tarefa, a tarefa re<lemptora, a que está fadada a lei do 
ensino profissional obrigatorio, quando surgi r o estadista que a comprehenda 
na sua alta destinação e a queira, lealmente, executar. Nesse dia, uma nova éra 
despontará nos .horizontes óo nosso futuro. A do trabalho abençoado, da 
paz fecunda, {la elevação do caracter regional. 

O Brasil, vu .;;er~ o paiz da regeneração do homem pelo trabalho, o•.1 
representará nu historia da ·civil:za<;ão um roubo das gerações contempora
neas ao progresso humano. Na a lte['nativa desse dilema se encerram os nossos 
destinos, o papel que n os está reservado na v isão prophetica de Alberto Torres. 
o pensador e sociologo, que melhor viu e estuoou os probelmas da n aciona
lidalle. 

Não creio que 'Pr·ecise accentuar nesta BJSsembléa de patriotas, o dever 
que nos está traçado. 



.ciEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

A Escola de Enge nharia de P o rt o Aleg're, sua constitui
ção univ ersita ria , sua f inalidade. - Conferencia 
do Dr. Jo ão Simplicio 

Em u m dos ultimos dias da Gond:erencia de Educação, r eunida nesta Ca
:pita l, o Dr . ,João Sii!l[)licio pr,onuncio,u a seguinte GonfeDenci-a: 

O .SR . JoÃo SrMPLICio : -Sr. IPíresidente, Sras. e ISIPs . C()ngre5sista.s. Mi
nhas senhoras. Meus· senh or·es . 

®stou aJPprehendendo qlll,el d'Uiplo é o objectivo da A. B. E. na sua acção 
pat riotioca e ijjenemerita em :prol da edUJcação naciona:l. O !primeiro objectivo 
e1la o :reali= com essas. Confere;rrCias, que .se :reun.e.m mas capitaes dos Es~ 
tados, provocando a solidariedade das vari·as regiões do Brasil p-ara a solução 
do problema educacional entre nós. IDssa solidariedade se fór.ma p eJ.o conheci
mento m.u tuo de todos, ipela tra.ducção de suas aspirações quanto a esse ~Jro
blema lfu:ndamental da naleiomailidade, peDmittindo que, €1m <determimado fu
turo, talvkz, se a:>ossa fazer chegar no Bd·asil a uma quasi que unifoJ:IITiiza
ção, em todaJS as ISIU6>& modalidades, nos as pectos· geraes dessa momentosa 
qu estão . 

O segumdo obj.€/cltivo é iO de '])ermittir •que as regiões brasileil"as teste mu
nhem o que hão feito, em um determinado período, em prol <J:e-sse p1·oblem a., 
'Como o têm encamin·hado, ou que rprogresso apresentam. mo tedllpo decorrido. 

As minha:s consid.é~·a.ções vão se desenvolver a)I>Ora em torno de.st e segun
do objectivo, e, quanto ao primeiro, acompanhare i de perto todos os a ssum
ptos que se agitarem nesta assemb1éa e, semrpre que mecessario, entrarei nos 
defbates. 

Neste momento, venho simplesmente eJGPôr-vos 0 que tem feito a região 
mais meridio·nal da patria brasileira com :relação ao problema do ens±no if:ech
nico e prolfissional, du~-ant.et estes ultim.os 312 annos. N~ !farei suggestões, 
não darei opiniões : narrarei rur,!enas motos . 

Vou expôr aos Srs . conferencistas a situação <~Jctual , em 1928, da Escola 
de •E ngenharia de P orto Alegre. Não eSiperava, e•u V'OS con:fusso, fa'ller "'sta 
ooniferencia, de sor te <J.Ue n ão :trouxe comm~go dado algum a respeito . Deste 
m odo, fu i for çado a reco.rrer á min1ha merruoria j lá enfu-aquecida ve1·a edade, 
pelo trabalho e ·p,elas preocc-upações. Mas, collaJborador nessa o'bra, de.sde o 
seu primeiro dia dJe existencia, [orços·annente a memoria, po~· mais en.fraque-
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cida que esteja, ha de rpermittir que eu diga como ~ssa i•nstituição está or-
ganizada, qual a sua finailidade, o que esrpera, deseja e pensa fazler. . 

A Escola de Engenharia. de Por.to .AJ,eiglre, meus senlh.ores, é a urrüversl
dade do ensino technico profissional do Rio Grande do Sul, e se compõe de 
1J institutos. Mais tarde direi aos ISrs. o motivo por que lha esta. denomina
ção de Esoola de Engemharia d<:> iP'orto .A!legre, que mão traduz, de lfructc, a 
realidade, ma.s traduz o resrpeito ao rpassado, ao modo tp/elo qual s'Llrgiu r essa 
instituição, que continha, em sua fundação, todas as fôrmas da actual orga
nização dos seus institutos . E em homenagem a esse passado de traba,lhos e 
de luctas que, em 'Vez de tomar a dlenOIIIlinação de "Univ€ir1Sidade Technica 
do Rio Grande do Su1", é mantida e rconservada a denominação l}rimitiv::-. dQ 
Escola de Engeniharia de !Porto .A!legre. 

Como vos dizia, e11a. é o rconjuncto de 11 insütutos e prepara, no dominw 
dru3 dh,ersas actividades praticas d·a 'IJO'Pulação do extremo sul da Re~ul.Jiica, 
engenheiros ocivis, en,genhekos geogr!l.'!JhioS, engemheiros rrnechanicos e electri
cistas, engenheiros ag;ronomos, .CIIlimicos e cfuimircos industriaes, veterinarios, 
rr:estrç~ de mechanica, de serralheria, õ.'e fundição, de carpintaria, de photo
technica, de galvanop1astia e diver os outros oifficios; prepara condu ctores 

meochanicos electricistas, prepa'I'a o Q'IJera.rio 31o"Ticola, prepar a o .cap ataz r ural, 
isto é, o cheife dos serviços de urma '!lrOIPriedade r u r·al. Cuida da e"d·úcação ua 
mulher na ecoruomia domestica e rural, prepaTa!Il'do o que n ós dhamamos, no 
Rio Grande do !Sul, as conductoras dos traJbaJhos domesticas e r uraes, a fu 
tuFa do~a de casa., a dona. da propriedade ruraJ, de modo q.ue e!Ja tenrha a 
capacidade de dirigir a granja, a estancia, a ifazenda, errn todas as m anifesta
ções (la v:ida rural. 

O .pneparo de technioos se distrilbue pelos :Ul institu tos, oontorme disse 
aos seruhores. 

O primeiro, pela ordem das edades, o mais vel·ho, o Instituto de Engenha
ria, o q'lle .fôrma engenheiros civis e geograJl}hos . 

O Instituto Julio. de {Ja.stilhos, 0 que prepara a !educação fu ndamental , in 
tegrai, dos que se destinam a urrna das IJJToifissões ou aotividaJdeiS tedhnka.s. 
Oh!llmo educação integral, a fundrumentall, a prepruratoria, para o homem que. 
vae ·ser engenheiro, medico, que ovae s€1r jurista, rq.ue se destima e,o commer~ 
cio ou se encaminha paT<a ourtra JProrfissão qualquer. 

O In~tituto AstronGmico e Meteoro!Ggico, destinado a estudar o céo rio
gramde-nse, o clima e as condições meteorolro.gicas daquella riegião brasileirá, 

· l}el'mittindo a <formação de elementos n.e.3€Ssarios á actividade praJtica do !a.
zendeiro, do agriculto.r, do comrne:rciante, plelos s.erviç.os oo previsão do rtempo 
e das cheias. 

O Instituto P.arobé, que prepara o o'IJ61'ario .e o mestre nos diversos o1:1 i
cios: me'Clhanica, ser!'alherria, carpintari·a e outros; mantem. curõ.Os noctUt
nos de aperfeiçoamento para operarios. 

O I·nstituto Monta.noy, que rpepara o €11lgenheiro electricista. mecba.nl::o " 
o conductor e1ectricista mecha ni<:o . 

O Instituto B01rges de Medeiros, 1que prepal'la o \engenheiro agronomo o <• 
medico veterinario. Fornece cur&os rapid'os de agricultura e zootechnia e 
veterinaria aos agricultores e 'CII'ia.dO'es do Estadó . 

O Instituto Experimental de Agricultura, q'lle estuda o solo do !Rio Gran
de <lCI Sul, quanto á sua constituição physica e himica, au(l(iJia o dc:senvol
vimento cuJtural agr!cola do E stado p Erlo estudo experime.ntal d,e .todas a." 
cultuTas, em todos os seus fundamentos scierntificos. 

O Instituto de Zoote·chnia que. estuda os IJ}roblemas scientificos r eferon -
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nes á industria pastoril do Elstado, e !for.ma capatazes ruraes, os futuros che
f-es de serviço dessa industria . 

{) Ins tit uto de Ohlmica Indus~rial que prepara chimdcos mo ,primeh·o griL"J, 
e chimicos industria;e.s, em segundo grão. Tem concentrado todos os estudo:,s e 
cursos ue physica, de ibotanica, de mirlierallogia e geologia. 

(J I.nstiltuto de EcO<nomia Domestica e Rurail, que prepara as eontluctor~:~:• 
dos tra"balhos domesticas e rwraes. 

O Instituto P iiJiheiro l\llaclhado que, Wl!ndo assistencia integral &. intan~::la 
desprotegida, ,prepara o ct'uturo operaria agricola. 

,são esses o.s institu:tos d' unclaunentaes que, ern conjunctu, tomam a dt"'o · 
m!naçii:o d e, Jilscol.u de EngenhM"ia de iPorto Alegre. 

•Como disse, a E scola de Engen-haria, mascida errn 10 de Agosto de l S ~CJ. 
conti-nha dhnensas secções de ensino, c ujo dese.nvolvim~ento, com o tempo, foi 
augmentando, formanCLo esses Institutos, que •hoj6 funcciomam totlos em eih
ficios separados. 

Cada institu to occupa uma determinada ?lOna territorial, um certo HU 

mero de predios, e dispõe de conveni!e.nte eqll'1pannE1nto. 
A di:recção da Escola ,(!e Elngenharia de Por:to Alegre é unica. A Escola 

dir~ge a actividade elos seus institutos, traça-l'hcrs os seu s progra.mrna.s de tra
balhos, modi-fi-ca-os em certo período de t empo, attendendo ás soli"citaçoos e 
exigencias d.o m eio socia1, e<m rque e:Ua se dE;senvolrve. 

Cada ins tituto ê dlrtgi.ilo especialmente por um director e por uru cot• 
selho technico ou de in.strucção. 

Poderei, agora, feita ersta peq.uena ex.posição, mos:trar aos Srs . membr1? 
da ·Segunda Conferencia Nacional de Educação, como funcclo na o apparelho 
unlversitario na E-scola do Rio Granàle do Sul. 

Dirige a Escola de Engen.haTia u•m .Conselho Universitario, do qual sa
h err:· -seu presidente e o seu vice-presidente por meio de ele ição feita entre 
os m.em.b.ros desse conselho . 

iEssa p.residencia rescorhe os dire.e>tores dos institutos de ensino, podendo 
as nomeações se·rem vetadas pelo Co-nselho UJJ.iversitario na rprimeira reunião· 
feita depois de realizada cada nomeaÇão . 

A presidencia da Esco~a àle Enge:nJhQ,rla entra ew. relaçitu >cOm os insti
tutos por m fio de tre.s orgãos, com fun"cções determinadas, que agem com 

espontaneidade e com relativa inde,pe.ndencia, assim deJJ.orn1i-nados - &ep::trta
menLo central, departamento commercial, industrial e financeiro e o ·terceiro 
departamento de sauc1c . 

Esses depar taJITientos com•mu•nicam-se >com os institutos e se ente.ndem 
com elles, e os institutos, entre i, atrruvéz; d <ISSes departam.entos. 

Nos tres institutos que são o Instituto Borgles ele Medei'l'os, o Institutu 
]lx)pe.rimental de Agricultura e o •IJJ.stitwto de ~otechnia, iha os technicos que 
vão ministrar .no t fa·ritorio do Estado o e1!1Sin1o amibu1a·nte da agricultura, da 
industria pastoril e das industrias derivaCLas; que .respondem ás consultas dos 
,:riadore:;; e agricultores do Estado, no que dizem respeito aos proce5sos de cul

tura. ás do nças que a:ffeoctann as plantas, ás doenças que atacam os anima€'13 . 
Resumindo e espalhando a actividad~ da Escola de Eng-enharia, existe 

um orgam de publicidade, denominMo "Egatéa ., , onde diversos technicos e 
prrof~ssores colJoaboram, onde ·são dados os resultados de estudos, de obs<!rva
qões feitas e do que cada Instituto, de dois em dois mezes, tem reali•zado de es
s encial e de !ll"Oductivo. 

Mas, entre a presidencia da Escola, meus senhor.e.s, e esses tres depart,.l
m entos ainda existe· o quo- se chama o Conselho ele Adminietração, formado 
iJ21o presidente d:L E scoia, pelos directores de Institutos e pelos technicos 
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que podem ser chamados a elle pa.ra o ~estudo determinado de questões ou 
rte resoluções especiaes. 

Veja,rnos, agm-a, portanto, qua l a competencia de cada um desses app'a
relhos ou orgãos. 

Conselho Uni'lic~rsitario - O Con selho Universitario dirige o problema do 
.;;nsino educativo de todos os institutos, tJraça-lhes . os programm as, tem 
<>m suas mãos a direcção suprema de toda a actividade scientifica. teohni<:a 
e profissional . 

O Conselho Univer.sitario trata de todas as questões T'e•latiVJas á ecor.cm1a 
da Escola, 1nterpr'eta os seus estatu tos , e é o uni co poder capaz de reJ ; ·1ver 
os casos omissos na legislação escolar, t endo, porém, a sua f•aculdade limita
da á ubedieoncia J'igorosa dos Estatutos que eon:f'eccionou, ']_)ara um periodo de 
7 annos. Durante 7 annos, com effeito, o Conselho Universitario n ã o t em 
colll.Jletencia :pare modificar disposição alguma Idos Estatutos, n em tão 
pouco pôde :o.cceitar solicitações n{l sentido de ser modificado o mais simples 
dispositivo desses m esmos Estatuto·s. Funcciona essa Conselho Uil1iversitario 
em duas treuniões annuaes, independentemente de convocação, em dias de
terminados . A 'IJ'Timeira r aunião, de 7 dias, em 1\II•a.rço; a seg unda Te união, 
em Novembro, de 5 dias. PodeTá f·UJnccionar em outras occa.s·iões, quando fôr 
convocada peJa :presidencia da J!:lscola , por motivo q ue exporá 11ara a .sua 
convooação. 

E' co;nstituido o Conselho Universitario, si nã o me falha a memo;ria., de 
35 memb-ros, ~representantes de todas as secções de ensino da Escola, pre
dominando o numero de <engea1heiros civis .Ha engenhei;ros civis, ha enge
nheiros agr'onomos, ha veterinarioo, ha mestres de machinas, h.a chimic os ; 
emfim, todas as secções de ensino se representam n esse Conselho Universita
rio, cujo mandato é de 2 wnnos, ']_Jodendo os seus membTos ser •r eeleitos. 

O presidente da Escola que sahe do Conselho Universitario por eleição 
de um de seu s membros e que não 'POderá ser- reeleito, sendo o seu p eríodo 
de 3 annos, en tende-s•a com o Conselho Universi.ta.rio por meio de mens•agens. 

No momento aJCtual, em 1928, o Co·nselho Universital'io sômente pôde 
se~r constituído por teohnicos diplomados ']_Jela Escola ds Engenharia de Porto 
A:legl'a ou por aqu elles que, diplomados em direito <JU medicina, tenham sido 
titulados pelo Instituto Julio ds Castilho~. 

No começo de 1896, a Escola de 'Engenh•aria. tinha, entre os seus fun
dadores, engenheiros milita<res e civis, formados estes P'ala Escola Polytechni
ca do Rio de J aneiro, ·uns, outros formados pela Hochschule de Berlim, pela 
Ponts et Chau.ssées de Pa;r:is e <pela Univernidade de Gand. 

Depois ds •32 annos de existen..::~a. com o objectivo ds mante.r a unidade 
çscolrur, suas tradições, tem resolvido que <JS ·elementos representativos das 
secç:ões de ensino no Consell~o Universitario devem ser diplomados pela 
Escola de Engenha ria <W Porto Alegre . 

Quer dizer, portanto, que o presidente da. Escola, o seu vice-presidente, 
os di<rectoces de institutos são antigos alumnos da Escola, têm o espírito 
de unide.d·a, for8Jn €ducados com aspir'ação de um p.rogramma e fins de
terminados ao Rio •Gr ande do .Sul, e têm, poTtanto, todo interesse em manter 
a continuidade desse objectivo. 

Como disse, meus senhores, o :presid•enl:e da Escola age através de tr'es 
departamentos: 

1°) ·departamento central da Escola, onde é centralizado todo o serviço 
de matricula, toda esc;ripturação de f.re<!ue·ncia. e a. relativa <aos exames. l!l' 
quem expede certidõe..s, attestado.s e di J;)loma.s . Que m se destina a algum 
~os instit utos da Escola ds Engenharia >ffectua a s ua matricula perante o 
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·departamento central. Es;;e, ,depois ele examin<:l!r todos os documentos, matri
cula-o e manda o pretendente se a,presantar ao instituto respectivo. Esse 
.depru·tan~ento ;faz ainda O Tegistro da Vida de Cada, alrunno, ibem como de 

, ca.da professor e tem a .seu cru·go o se-rviço de al.manack especial do pessoal 
effectivo da Escola. E' quem e incumbe de todos os serviços referentes ao 
_pessoal docente, discoente e funccionarie. Dirige a Bibliotheca Centml da 
Escola. 

2°) o departamento commercial, industrial e financeiro, que é o depar
-tainento que -cogita de todos os assumptos economicos e financeiros da 
Escola, que dirige a vida orçam·;mtaria da Escola, que trata da di.str'ibuição 
e da acquisição de todo equipam.ento neceSS6Jl·1o a cada instituto, e qua 
mantém g.ra:nde.s offtcinas nece.ssao:ia.s ao preparo complementar do alumno 
.que sahe do Instituto Parobé, do Instituto Montaury ou de . outros. Corres
pondem essas officinas do depaTtamento na Escola ao que são na Alle.manha 
as gr·andes fabricas para os alumnos ·dos cursos de aperfeiçoan~ento. Esse 
departamento tambem dirige o serviço de cooperativa !formada por todot~ 

que exercem a s ua actividade na Escola e mantem um serviço de a.ssistencin. 
que J)rotege o funocionar'io ou o .professor nos mom:mtos em que e lle se 
acha doente, nos momentos em que não pôde traba1har, ·bem como attende 
a respectiva famllia depol8 ela. mol'te do chef•e, entregando-lhe determinado 
peculio ; 

3°) depa!rba.mento de saude que cuida do serviço de inspecção e hygiena 
escolar, na sua accepção mais geral, e ao qual estão subordinados os profes
so.res, funccionario.s e alumnos. 

Todos os que trabalham na Escola de Engenharia de Porto A•legtre têm 
os seus assentamentos no departamento de saude, e ninguem pôde s~H· funa-. 
cionario, p1<ofessor ou alumno .sem que esse dep-rurtamento olhe a;ttesne a. 
capacidade necessarla pa:ra o desempenho da funcção . 

Esse departamento é dirigido - por m•edicos, é natural, pois, -peJa su.l. 
natureza não pôde ser dir'igido opor engenheil•os, _, diri-ge todos os serviços 
de inspecção e educação sa·nitaria na Escola e •nos seus institutos. 

Distribue boletins, conselhos hygienicos, e manda recommendações por 
enfermeiras visitadora.s. 

Os seus med:icos attendem, em domicilio, a todo pessoal da F.scola, e 
-defl'h'o clel!a, diariamente, tem o seu serviço de consultas. 

Essa -serviço de saude tem enfet·meir.as nos institutos, onde ha inteTI<!i.·· 
tos, e tem, tambem, o ~erv-iço .deJttrurio c<Scohm. 

Os Institutos, m<>us senhores, são dirigidos por -um director e pot· um 
-c011selho teohnico ou de instrucção. 

Ao consel-ho-technico ou de instrucção compete a ot·ganização dos pro
jectos de programmas de ensino ou de trabalhos scientificos do !r'espectlvo 
instituto e a sua apresentação ao Conselho Unived·sitaTio, que os approva ou 
·modifica e manda pôr em execução. 

Pao·a esses ,pr'ogra:mmas ha a collaboro.ção de todos os especialiosta;3 em 
todos -os a:ssumptos. 

Esse conselho technlco, ou de instrucção, é obrigado a f·unccionar um\1. 
vez por mez, mais - quando houver necessidade. 

v;ou procumr a·esumir, JlOrquanto o ru:~sumpto, em seu desenvolvimento, 
poderia me dar Jogar a muitas conferencias. 

O pah·imonio da •Escola d e :Engenharia; como foi c onstituiclo, em quanto 
importa? - Esse .pakimonio .comecou em Agosto ele 1896, com a doa,ção de 
-500$000, feita .oor mnu fazendeira abastada e de nobt·e fe.milia do Rio Grande, 
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e cujo nome recordo sempre com o maior r:espeito - a Sra. b'a~·oneza d<~r 
Candiota. 

Pois bem, com o tempo, esse 'Pabrim<mio que com>açou com 500$000~ 32. 
annos depois, hoje, se expressa do seguinte modo, com el1l"OS, no maxlmo d;} 
100 contos de ~rêis, em cada par~e!la: 

Em terra.s, 'Crn propriedades exclusivamente ter.ritoriaes, o pah•imonlt> 
ua Escala 'é de U. 500 con t!J<>. 

Em pr'GJ.>riedaaes prediaes 8. 700 contos; em laboratorios, in stalle.çõe!! do 
machinas, .gabdnetes, aulmaes, etc., 5.000 contos. Quet· dizer que a Es~ola 

de Engenharia d'él Porto Alegre dispõe hoje de um patr!monio que, de facto, 
não rende, nem p6de render, constitui1lo ou tepresentado em ter,re1s, IJroprle
de.des, Jaboratorios, machinas, installações e equipam~nto, um patrimonio, 
digo, de 23.200 contos. 

O Rio Grande do Sul, por le·l de 1907, creou em seu orçamento uma taxa 
denominada "truoo. profissional", ,q'Ue foi, então, de 2 %, passando ,em 19li~, 

a 4%, e que recahe sobre quasi todas as rubricas do orçamento, com exce-· 
pc,ilo daquellas r·ubricas que devam desapprurece,r com o tempo, em viducla 
de disposições constitucionaes do Estado. 

Essa "taxa profissional" é destinada, exclusivamente, ao ensino teclmi· 
co profissional, '6 começou rendendo, em 1908, cento e poucos contos, renda 
que foi augmentando, t endo sido, já, ,superio~· a dois mil contGs. 

O que o amedcano do nO<rte fez para a instituição do ensino agt'icola, 
no auxilio aos Estados, J.)Or aquella d9ação de terras devolutas, o governo do
Rio Grande do Sul fez pela Instituição da "taxa profissional" de 4 o/o <;Obre 
as t.iiv-ersas ~·ubricas do orçamento. 

E' facil imaginaQ· com o futuro do Rio Grande do Sul, a quanto p{)derà 
attinglr a '!"enda produzida po,r essa taxa, que ,se destina, Q·ep ito, exclusiva
mente ao ensino technico profissional. 

Os senhol'es conferencistas vêem, assim, os fundamentos '€conon1icos 11a 
Escola de Engenha ria de Porto Aleg>t·e, no seu pakimonlo !naHenav~1 e in
transferível, de que se oonsidera zeladora e administradora, por consideraJ-o· 
pertencente â communhão rlo-!,"I"anden~o. 

No seu inicio, a Escola de Engenharia de Porto Alegre foi con5titu!dil. 
de pessoal preparado no Brasil e em dive11sos outros paizes mas preoccupou-a 
sempre o prGblema da instr·ucção teohnica. Tinha de adopta,r as dua~; sol'l
çõe"': contre.cta'l" teohnkos no extrangelro e m•andar os seus diplomados ao 
extrangeiro para lã se aperfeiçoarem. Durante esses annos todos de desen
volvimento, a Escola. de Engenharia im'Portou da Europa, entre aJlemãils· 
(p,redominou sempre o elemento a.uemão), americanos do nort-e, italianos, 
belgas, francezes e inglezes, 50· technicos. Quasi todos ficaram no Brasil, 
aqui constitui'!"am alguns suas familias, e muitos delles, não tra:balhando 
a·ctualment'3 com a !Escola., estão, entretanto, exercendo sua actividade em· 
outros pontos do Brasil - em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro,. 
sendo que o maior numero ficou mesmo pelo Rio Grande do Sul. 

Durante esse tempo a Esoola de Engenrha·ria enviou ao extrang-elro 5() 
aJumnos diplomados, que fizeram aprendizagem na America do Norte e na 
Europa, espedaJmente na A'llemanha, occupando hoje Jogares de professores 
vu de ohet es de serviço nos diversos institutos da Escola. Mandou, egual
msnte, á Europa 12 de seus professores, afim de estudarem e fazerem obser
vações sob<l"e assumptos de suas especialidades. 

Trabalha actuaJmente a Escola de Engenharia com 150 homem;, na sua 
'l<lmlnistração geral e nos seus institutos, Incluindo n esse numero os cUre-· 
c.tores, secretarios, e os a'Uxiliares desses trabalhos, porteiros e serventes. Co= 
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J)rofessores, technicos, auxiliares, assistentes, a Eseola de Eng-enharia tra
balha oom 300 homens; com diaristas, n ão tenhq os dados de momento, ma~ 
zalculo que estes não serão mehos de 150. Quer dlztr que o numero dos qu~ 
trabalham com a Escola de Engenharia deve regular de 500 a 600 homens. 

Tem actua lmente 1. 200 alumnos nas suas diversas secções de ensino, 
dos quaes 635 recebem instrucção gratuita. 

Desses 635 alumnos gtatuitos, 245 .recebem, além da instrucção, morad!u, 
alimentação e vestuario. 

Procura ndo resumi·c as diverso.~ notas que tomei sobre a. constitulção 
universitaria da Escola de Engenharia do Rio Grande do Sul, p6de-6e 
muito bem perceber '~ sua finalidade. 

A tlna l!dade da Escola, meus senhores, é como dizem os <:eus bBtatutos -
form ar, preparar homens que, pela capacidade e pelo trabalho, sejam uteis â 
patria. 

Naturan.1en·te e>'• t capaéidacle e -esse trabalho, e'n determ; .1•t.l,:!i õom!
nios da actividade humana. Além dessa .fucção educativa, a Escola de Enge
nha.ri'a cuida dos problemas scientificos que aquella região extrema do Era
ali exige e reclama, faz pesqulzas scientificas e estudos sobre a n atureza . 

Faz experiencias, lança problemas, idéas; e homens notaveis, que por 
alli passam, já não digo naC'iona~s, mas sim extrangeiros, proclamam bt>n1 
alto o concw·so da Escola de EngenhaTia, na formação da mentalidade, no 
progresso mate-rial e economico e social do Rio Grande do Sul. 

A Escola prepara o elemento capaz e apto technicamente, e encara 
o problema educativo em seus dous aspectos. Cuida do homem, em sua mate
rlallda.de, em seu corpo, e cuida do homem em sua aJma. 

Em seu corpo, actuando pela educação sanitaria, pelos seus serviços de 
saude, hygiene e conselhos de assistencia, pelos exercícios physicos; em sua 
aJma pelos tres componentes de .sua formação - o cotação, o espiritv e o 
cara.cter. 

Pelo sentimento de solidariedade e fraternidade humana, pela compre
são de instinctos egoistas, e pelo desenvolvimento de tudo o que favoreça 
:1 ~ llisposlçtles sympath!cas de sua natur'eza prepara o coração; pelo estudo 
da scien cia e da arte, pela observação' e experimentação, desenvolve o es
l)~lto; e pela discipUna, pelos conhecimen tos precisos da lei, pela obediencie. 
e respeito mutuos, pelos sentimentos de firmez~. de ·perseverança, de rel!!
ponsabilidade, aprimora q caracter. 

Synthetizando tudo que disse, como resumindo •as suas !l!Spir:a.cões e a 
sua actividade, tomou a Escola de Engenharia de Porto Alegre como divisa, 
na sua acção o preceito achado no livro, de mais alta sabedo.ri·a humana, de 
Th. de Kempis, o lemma que tem gravado em bronze na entrada de seu edifí
cio cen traJ e principal; 

"Fac, quod in te est". 
Concluindo, numa synthese, tão resumida quanto me permittia o tempo, 

a exposição sob.re a. Escola de Engenharia de Porto Alegr·e, quanto á sua 
organização unive1·sitaria, e á sua finalidade, uma vez que eu me dirijo aos 
srs. conferencistas, cabe-me em nome dessa instituição transmlttir os ap
plausos que ella envia á A. B. E., usando ·da abreviação, usada pelos alle
nães, pela acção ben eme.rita e patriotica que desenvolve em prol da educa 
ção nacional. 

E ainda, meus senhores, a Escola de Engenharia de Porto Alegre, pelo 
·~eu representante, que nesta terra g·randiosa t-em grandes amigos, não ele 
hoje, mas :le todos os instantes, bOns e difficeis, apresenta ao generoso povo 
àe Mina.s, el-evado na sua cultw·a, nobre nas ·suas vi.rtudes, captivante n a sul\ 
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hospitalidade, e aos seus eminentes governantes os applausos pela obra .mo
'numental que estão realizando em prol da ed1,1<:ação nacional, pela creàção 
da Universidade, pela formação e desenvolvimento do ensino integraL. 
(M1t.ito be•m). 

E permittam os Sl'S. conferencistas que conoretise estes meus a.pplausos, 
que apresento em nome da Escola de Engenbaria de Porto ,A,1egre, por uih 
motivo de recon·hecimento historico, 1JOr um motivo de especial e v·elha es
tima, na pessoa do il!ustrado e eminente pres!i1dente de Minas, sr. dr. ' Anto
nio Carlos, e na de seu digno e eminente rSecretalio, s'l' . dr. Francisco Cam
pos - naquelle, pela sympathia activa que manifesta a essa obra do Rio 
Grande, desde 20 .annos, neste, o Hlustre presidente da nossa Conferencia, 
muito mais moço, pelas sympathias que tem egualmente revelado por aquella 
instituição. 

Agradeço aos •srs. conferencistas a bondade com que m e ouviram . .. 
Vozes - O pra:ller . 
O Sr. João Simplíoio - . . . pedindo desculpas pot· lhes ter tomado tanto 

tempo. Não me foi possível, porém, fazer um resumo menor, com o objectivo 
de apresentar-lhes a Escla de Engenharia d e Porto Alegre, nascida no go .. 
vet'n<> de Julio de Castilhos, que acompanhou os primeLros passos daquella 
instituição, desde os seus ptimeiros momentos de vida, com grande enthu
Eiasmo, com .g•ründe animação, e cuja acção foi continuada ,por seu eminente 
successor, sr. Borges de 'Medeiros, o gr'ande estadista e ~-epulblicano, a quem 
o Rio Grande do Sul, a Escola de Engenharia, devem assignalados, inestima
veis e inconfundíveis serviços, a decretação da nei que instituiu a "taxa pro
fissional", os motivos principaes de sua si•tuação actual, 11- assistencia de 
f;eu conselho sempre amigo, util e prove itoso. 

As minhas homenagens 'ultimas sejam á memoria daquelle grande e 
inolvidavel brasileiro e ao brasilei·ro eminente que dirige os destinos de um 
grande pM·tido político em minha terra . 

(Jlf1tito be?n! 1lf1tito bem! U1na 1J?·OJ.ongada salva de 11al1nas acolhe as 
1tlti?nas palaV?·as do oraàor, q ·u,e e calcJ.rosantente cwmp?·imentaào 1>ela nunte-
1'0sa assistencia). 

(Do M-inas Gemes de 23 de Novembro de 1928). 

FIM 
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